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Apresentação
Diante das grandes transformações tecnológicas, econômicas e culturais vividas pelo
mundo atualmente, faz-se necessário inovar, pois a educação tradicional, conservadora com
conteúdos estáticos e sem significação já não é viável, é preciso oferecer ao aluno uma
educação de qualidade voltada para a construção do ser humano pensante, crítico, atuante,
preparado para o trabalho e exercício da cidadania.
Baseado no caminho da construção desse novo cidadão, a Projeto Político Pedagógico
do CEF 102 Norte, começou a ser reelaborada antes do início do ano letivo com a divulgação de
um vídeo convidando a comunidade escolar a participar da construção do Projeto #102 INOVA.

Imagens diversificados sobre o desenvolvimento do Projeto #102Inova

Em função da pandemia do COVID-19, as aulas presenciais foram suspensas no dia
11/03/2020, por isso, o ano letivo 2021 retornou de forma remota, com os estudantes assistindo
as aulas por meio da plataforma Escola em casa (Google Sala de aula).

Na Semana

Pedagógica de 03 a 05/03/2021 a Equipe Gestora junto com todo o corpo docente fez o
planejamento a ser trabalhado ao longo do ano, e no dia 08/03/2021 as aulas retornaram de
forma remota na plataforma Google Sala de Aula. Apesar da pandemia do COVID-19,
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garantimos a participação de todos os segmentos na elaboração deste projeto político
pedagógico, utilizando as coordenações gerais e reuniões via Google meet.

Imagens diversificados sobre o desenvolvimento do Projeto #102Inova

Na Semana Pedagógica houve a participação dos profissionais da educação
(discussões, debates, cursos e palestras), reuniões com comunidade escolar, além das
assembleias com os estudantes. Sabendo-se que ainda havia inúmeras propostas para
serem tratadas e decididas, foi utilizado o espaço das coordenações coletivas e novos
debates com os estudantes, intermediados pela Equipe Gestora.

Imagens diversificadas sobre o desenvolvimento do Projeto #102Inova: Semana Pedagógica.

4

Imagens diversificadas sobre o desenvolvimento do Projeto #102Inova
Encaminhamos o questionário diagnóstico elaborado pelo Google Forms aos pais,
alunos e professores, por meio de email e grupos de Whatsapp. Para conhecer melhor a
comunidade escolar e saber sobre o grau de satisfação com a escola, bem como coletar
críticas e sugestões para atualização do Projeto Político Pedagógico, a Comunidade escolar
preencheu, também, a Avaliação Institucional no final do ano letivo 2020. Além disso, a
Equipe Gestora deu oportunidades para que todos participassem das mudanças que seriam
feitas na escola e pediram a comunidade escolar que votassem para escolher a pintura da
escola, o painel da biblioteca e o que deveria ser comprado com as verbas públicas. Dessa
forma, todos se sentem pertencentes e participantes da escola.
Para garantir a participação dos estudantes a Equipe Gestora fez ciclos de assembleias no
google meet ouvindo todas as turmas. Houve uma apresentação de slides levando a reflexão sobre
o que é uma escola de verdade. Em seguida utilizaram o Mentimeter para coletar informações dos
estudantes sobre a escola: Em uma palavra como você se sente em relação a escola?

Imagens diversificadas sobre o desenvolvimento do Projeto #102Inova: Avaliação Diagnóstica.

5

Imagens diversificadas sobre o desenvolvimento do Projeto #102Inova: Avaliação Institucional.

O resultado dessas discussões, sugestões e estudos dos grupos participantes e as
principais necessidades da unidade de ensino foram compiladas e agregadas no Projeto
Político Pedagógico vigente.
O presente Projeto Político Pedagógico foi elaborada visando estruturar uma
educação que contemplasse o fazer pedagógico no Centro de Ensino Fundamental 102
Norte de maneira formativa, dinâmica, criativa, democrática e adequada as necessidades da
comunidade a que se destina.
Este documento detalha objetivos, diretrizes e ações do processo educativo que está
sendo desenvolvido em nossa escola, expressa as exigências legais do sistema
educacional, bem como as necessidades, propósitos e expectativas da comunidade escolar.
Nisso residem duas características fundamentais, considerar o que já está instituído
(legislação, currículos, métodos, conteúdos, etc.) e, ao mesmo tempo, estabelece e cria
objetivos, procedimentos, instrumentos, modos de agir, estruturas, hábitos e valores.
Nosso Projeto Político Pedagógico define a identidade da escola, baseada também
nas ideias e resultados positivos de anos anteriores e em novas perspectivas, procura um
bom caminho para o ensino com qualidade.
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Histórico da Unidade Escolar
Centro de Ensino Fundamental 102 Norte foi à época de sua criação, em 07/11/74,
denominado como Escola Classe 102 Norte por decreto do Governador e teve como
diretora a professora Sônia Maria da Cunha Bichara. O seu primeiro Estatuto da Associação
de Pais e Mestres – APM, foi aprovado em 18/06/1975 e a primeira diretoria da APM
formada em 11/04/1975, tendo o Sr. Ivon Amorim Portella como presidente.
Ao longo dos anos a escola tem funcionado sempre contando com o apoio da Associação
de Pais e Mestres.
Inicialmente a escola atendia a alunos moradores das quadras circunvizinhas, com turmas de
1ª a 4ª séries do Ensino Fundamental. Com o passar dos anos, passou também a oferecer a
Educação de Jovens e Adultos (EJA), 1º segmento, no noturno.
Com o crescimento da procura somente para as séries finais, foram implantadas turmas
de 5ª e 6ª séries a partir de meados da década de 90, deixando assim de ser oferecido
atendimento para turmas da antiga 1ª a 4ª séries. Em 2010 passou a atender estudantes de
7ª séries, hoje 8º ano, daí a mudança na denominação da escola (Portaria nº 494 de
09/12/2009 – CEF 102 Norte). Hoje também atende estudantes de 9º ano.
Houve uma diversificação nas origens do público atendido. Atualmente, cerca de 70%
dos alunos são oriundos das demais Regiões Administrativas, que, em sua maioria são
trazidos pelos pais trabalhadores no Plano Piloto e que residem nas demais Regiões
Administrativas e Condomínios.
Desde a sua construção o Centro de Ensino Fundamental 102 Norte exerceu com
muita qualidade a sua função educativa e social. Por estar localizada no interior de uma
quadra residencial militar, por muitos anos atendeu aos filhos desses profissionais quase de
forma exclusiva. Depois, em função da procura, a escola passou a atender comunidades
diversas, inclusive do entorno.
Pelas boas referências de trabalho aqui realizadas, a Unidade de Ensino - U.E., tem,
além de um bom conceito, uma procura de vagas que as vezes ultrapassa sua capacidade
de atendimento. Já foram recebidos alunos com necessidades especiais (ANEE) cujas
famílias foram orientadas a procurar esta, por profissionais do Hospital de Reabilitação da
Rede SARAH, tamanha é a confiança no atendimento aqui realizado.
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Diante dos serviços prestados pelos profissionais do CEF 102 Norte e pelas boas referências
divulgadas em todos esses anos de bons resultados nas comunidades atendidas, é que esta U.E.
pode ser considerada como Patrimônio Público em benefício da Comunidade Estudantil.
Hoje, o CEF 102 Norte atende na modalidade de Ensino Fundamental – Anos Finais,
organizado em Ciclos para as Aprendizagens, disposto na Lei nº 9.394/96 (Lei de Diretrizes
e Bases da Educação Nacional) e aprovado pelo Parecer – CEDF nº 225/2013 do Conselho
de Educação do DF. Funciona nos turnos matutino e vespertino com turmas de 6º e 7º anos
(1º

Bloco

para

as

Aprendizagens)

e

8º

e

9º

anos

(2º

Bloco

para

as

Aprendizagens),ressaltando a inclusão de estudantes portadores de necessidades
educacionais especiais nos dois blocos.
A referida Proposta Pedagógica sinaliza rupturas com processos conservadores de
ensinar, aprender, pesquisar e avaliar, reorganizando o trabalho pedagógico com qualidade
e compromisso com as aprendizagens de todos os estudantes. Ressaltamos que a PP –
2019 está organizada no tempo e espaço escolar, tendo em vista o atendimento aos
diferentes estágios de aprendizagem dos estudantes, considerando a lógica do processo, a
utilização de uma pedagogia diferenciada e sustentada no trabalho coletivo, na avaliação
diagnóstica e formativa, garantindo as aprendizagens.
Há 8 anos, o Exército Brasileiro firmou parceria com o CEF 102 Norte, em especial o
Comando de Comunicação e Guerra Eletrônica do Exército - CCOMGEX, cuja ajuda tem
sido providencial, muito importante e bem aceita. Os estudantes são convidados com
frequência a participarem de solenidades cívico/militares, com transporte para conduzi-los.
Alguns eventos foram e são realizados na escola, com apresentações militares, bandas de
música, palestras etc.
Soldados são disponibilizados para a manutenção das áreas internas e externas da
parte física da U.E., inclusive jardins. Dessa parceria com o Exército Brasileiro, nasceu o
Projeto Inclusão Digital uma parceria do CEF 102 Norte com a Motorolla, mediada pelo
Exército que trouxe como benefício para a escola a aquisição de 40 tablets e uma lousa
digital para cada sala de aula. A empresa também deu treinamento para os professores que
estavam lotados na UE.
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DADOS:
MANTENEDORA:

Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal.

IDENTIFICAÇÃO:

Coordenação Regional de Ensino do Plano Piloto/Cruzeiro

NOME DA INSTITUIÇÃO
EDUCACIONAL:

Centro de Ensino Fundamental 102 Norte

CNPJ:

00.394.676/0001-07

ENDEREÇO COMPLETO:

SQN 102 – Bloco A – Mod. D - Asa Norte - Brasília, D.F.

TELEFONE:

3901-1842 – WhatsApp Business

E-MAIL:

cef102norte.ppc@edu.se.df.gov.br

LOCALIZAÇÃO:

Escola Urbana

INSTAGRAM:

https://instagram.com/cef102norte?igshid=151uxt78ahoc

AUTORIZAÇÃO: DELIBERAÇÃO

Ato de Portaria 003 de 12/01/2004 SEE/DF – Parecer 88/06

DO CONSELHO ESTADUAL DE

Conselho de Educação do DF (Escola Classe) Portaria nº

EDUCAÇÃO

494 de 09/12/2009 (CEF)

ETAPAS, FASES E

Ensino Fundamental, anos finais, escola inclusiva.

MODALIDADES DE
ENSINO/PROGRAMAS E
PROJETOS ESPECIAIS DE
EDUCAÇÃO BÁSICA:
TURNO DE FUNCIONAMENTO:

Matutino e Vespertino

NÍVEL DE ENSINO OFERTADO:

Ensino Fundamental anos Finais: 6º, 7º, 8º e 9º anos.

DATA DA FUNDAÇÃO:

17/06/1960

REGISTROS:

FEDF – Fundação Educacional do Distrito Federal – Decreto
n° 4825, de 17/06/1960.

9

UTILIDADE PÚBLICA:

Oferecer educação de qualidade a toda população do Distrito
Federal, articulando ações que proporcionem a formação de
um cidadão ético, crítico com valores humanísticos e atuar
na construção de saberes voltados para o conhecimento
técnico-científico, ecológico, cultural e artístico.

RECURSOS FINANCEIROS

Fontes:
▪ Governo Federal – Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)
▪ Governo do Distrito Federal – Plano de Descentralização Administrativa e Financeira (PDAF)
▪ Associação de Pais e Mestres (APM): contribuições, campanhas e eventos promovidos pela
escola, doações.

ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA

INSTALAÇÕES FÍSICAS

Pavilhão Administrativo:




01 hall de entrada;
01 sala de Secretaria, com divisória para a Mecanografia e banheiro privativo;
sala de Administração Geral;



sala de Direção;



banheiros: masculino e feminino;



01 corredor interno;



01 depósito/almoxarifado;

Pavilhão de Salas de Aula:





01 laboratório de Informática;
01 sala de Arte;
08 salas de aula;
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Pavilhão de Apoio:






01 sala de Recursos;
01 sala do SOE;
01 sala de Professores;
sala de Leitura;
sala de Coordenação;



banheiros: masculino/feminino;



01 banheiro para alunos portadores de necessidades educacionais especiais;



01 banheiro desativado que serve como depósito de materiais inservíveis;

Pavilhão Logístico:






01 banheiro de Agentes de Gestão Educacional;
01 cozinha;
01 depósito de merenda;
01 sala para os Agentes de Gestão Educacional;
01 refeitório, em fase de adaptação dos espaços;

Pátio interno

O pátio é utilizado para recreação, reuniões e eventos em geral. A UE não tem quadra de
esportes. Os estudantes utilizam uma quadra de esportes comunitária, que fica fora
dos limites da escola, situada defronte à mesma, para a prática de Educação Física.

Instalações Externas:



01 depósito de gás de cozinha nos fundos do prédio;



01 escada no portão de entrada com uma cobertura em toldo plástico;



Alambrado em tela de 1,5m de altura, que circunda a escola, tendo um portão principal de

entrada, um lateral (acesso para cadeirantes) e um pequeno portão nos fundos;


Rampa de acessibilidade;
RECURSOS HUMANOS

O CEF 102 Norte possui o seguinte quadro de Recursos Humanos:
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1 Diretora;
1 Vice-diretora;
1 Supervisor Pedagógico;
1 Chefe de Secretaria;
2- Apoios pedagógicos (magistério readaptados);
1 merendeira (readaptada) que executa serviços de mecanografia, arquivo e outros

serviços de apoio técnico-administrativo;











1 auxiliar de limpeza e conservação (carreira assistência);
Orientadora Educacional;
Coordenadoras Pedagógicas (mat./vesp.);
Professor de Sala de Leitura (readaptado);
Professores de Sala de Apoio/Recursos;
20 Professores regentes (matutino/vespertino, efetivos e contratos temporários);
2 Agentes de Gestão Educacional de Copa e cozinha – Terceirizados;
6 Agentes de Gestão Educacional de Conservação e limpeza – Terceirizados;
4 Agentes de Gestão Educacional de Vigilância – Terceirizados;
2 Profissionais no Laboratório de Informática (carreira magistério e assistência

OBS: Dessa forma o quadro atual de Recursos Humanos consta de 50 funcionários.

CORPO DE FUNCIONÁRIOS

Equipe Gestora






Diretora: Viviane Coelho da Silva de Lima;
Vice-diretora: Heloísa Rocha Pereira Aragão;
Supervisor Pedagógico: Daniella Nascimento Silva;
Chefe de Secretaria: Daniel Dias Rio Branco;
Apoio Administrativo




Maria da Paz Soares Nora;
Virgínia Ferreira Mello;

Apoio Direção/ Coordenação




Marcela Eça de Oliveira Ximenes;
Renata Lacerda dos Santos;

Coordenação
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Rafaela Gerude Sales Henley de Castro;
Rúben de Jesus Reis Silva;

Corpo Docente




























Adriana Dias Pinto;
Adriana Martins Sousa Cunha;
Adriana Quidute Teles;
Adriana Sartori de Almeida Santos;
Arabela Miranda da Silva;
Diógenes Gomes Nascimento;
Edmar Lopes dos Reis;
Elke Andrade de Oliveira;
Evelyn Cristine Silva Santos;
Hudson Martins Xavier;
João Paulino Pereira Campos;
Kattelly Chrystina da Silva Chaves;
Lúcia Giselle S. de Sousa;
Luís Filipe Ferreira Anastácio;
Luiz Fernando Cipriano da Silva;
Marcelo Barreto Pimentel;
Marcos Eduardo Santos Diniz;
Maristela Gomes Lourenço Ataíde;
Maria das Vitorias Azevedo de Almeida;
Maria imaculada de Souza;
Mônica Angélica Silva de Souza;
Nair Iara de Araújo Santos;
Patrícia Helena Costa Rodrigues;
Rafael Nunes Zardo;
Ricardo Ribeiro;
Sandra Helena Leão Moraes;
Tereza Cristina Lima Magalhães;
Orientadora



Camila Gomes de Camargo Oliveira;

Sala de Apoio/Recursos




Maria das Vitórias Azevedo de Almeida;
Adriana Sartori de Almeida Santos;

Sala de Leitura
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Lourenço Francisco Dutra Junior;

Terceirizados

Merenda



Conceição de Maria Oliveira;
Maria F. de Oliveira;

Agentes de Gestão Educacional de Vigilância






Antoniel Ferreira de Souza;
Helson de Souza;
José Carlos Nunes da Silva;
Wellington Barros Ribeiro;

Conservação e limpeza







Raimunda Irineuda de Carvalho Dias;
José Linhares;
Marluce Gomes da Silva;
Heleni Araújo Farias;
Marcos Vinícius de Sousa Santos;
Nathalícia Alves Lima da Cunha;
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Diagnóstico da Realidade Escolar
Para melhor atender este elemento construtor da PP, a escola realizou um questionário
para os estudantes, seus responsáveis e professores, buscando características sociais,

econômicas e culturais da comunidade. Gráfico de respostas do Formulários Google.

Questionário para os Estudantes

Análise dos dados obtidos durante a pesquisa realizada.
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Análise dos dados obtidos durante a pesquisa realizada.
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Análise dos dados obtidos durante a pesquisa realizada.
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Análise dos dados obtidos durante a pesquisa realizada.
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Análise dos dados obtidos durante a pesquisa realizada.
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Análise dos dados obtidos durante a pesquisa realizada.
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Análise dos dados obtidos durante a pesquisa realizada.
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Análise dos dados obtidos durante a pesquisa realizada.
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Análise dos dados obtidos durante a pesquisa realizada.
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24

Análise dos dados obtidos durante a pesquisa realizada.
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Análise dos dados obtidos durante a pesquisa realizada.
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Análise dos dados obtidos durante a pesquisa realizada.
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Análise dos dados obtidos durante a pesquisa realizada.
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Análise dos dados obtidos durante a pesquisa realizada.
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Análise dos dados obtidos durante a pesquisa realizada.
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Análise dos dados obtidos durante a pesquisa realizada.

31

Análise dos dados obtidos durante a pesquisa realizada.
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Análise dos dados obtidos durante a pesquisa realizada.
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Análise dos dados obtidos durante a pesquisa realizada.
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Questionário para os Responsáveis

Análise dos dados obtidos durante a pesquisa realizada.

35

Análise dos dados obtidos durante a pesquisa realizada.
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Análise dos dados obtidos durante a pesquisa realizada.
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Análise dos dados obtidos durante a pesquisa realizada.
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Análise dos dados obtidos durante a pesquisa realizada.
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Análise dos dados obtidos durante a pesquisa realizada.
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Análise dos dados obtidos durante a pesquisa realizada.
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Análise dos dados obtidos durante a pesquisa realizada.
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Análise dos dados obtidos durante a pesquisa realizada.

43

Análise dos dados obtidos durante a pesquisa realizada.
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Questionário para os(as) Professores(as)

1.

Qual o seu sexo?

Análise dos dados obtidos durante a pesquisa realizada.
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2.

Qual a sua faixa etária?

3.

Como você se autodeclara?
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4.

Onde você mora?

5.

Você já foi vítima de algum tipo de violência nesta escola?

6.

Há quantos anos você trabalha como professor?

7.

Há quantos anos você trabalha nessa escola?

Análise dos dados obtidos durante a pesquisa realizada.
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8.

Há quantos anos você ministra aulas para estudantes do ano escolar em que você se encontra
neste momento?

9.

Durante os últimos três anos, você participou de curso de especialização (mínimo de 360 horas)
ou aperfeiçoamento (mínimo de 180 horas) sobre metodologias de ensino aprendizagem na sua
área de atuação?

Análise dos dados obtidos durante a pesquisa realizada.
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10. Quantas vezes por semestre você vai ao cinema, museu, teatro ou feiras culturais?

11. Assinale o que você costuma assistir na TV/plataformas de internet.

12. A unidade de ensino oferece computadores aos professores?

Análise dos dados obtidos durante a pesquisa realizada.
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13. A unidade de ensino oferece acesso a internet?

14. Como você avalia o estado das instalações das áreas adjacentes da escola:

15. Como você avalia os atendimentos a seguir:

16. Como você percebe a qualidade dos itens a seguir:

Análise dos dados obtidos durante a pesquisa realizada.
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17. Qual é o seu grau de escolaridade?

18. Nos últimos dois anos você participou de algum curso de aperfeiçoamento e/ou especialização
na sua área de atuação?

19. Como você faz o seu planejamento de aulas para o ano?

Análise dos dados obtidos durante a pesquisa realizada.

51

20. Quais as ações realizadas afim de atingir os objetivos de aprendizagem não alcançados pelo
estudante.

Análise dos dados obtidos durante a pesquisa realizada.
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Análise dos dados obtidos durante a pesquisa realizada.
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Análise dos dados obtidos durante a pesquisa realizada.
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Análise dos dados obtidos durante a pesquisa realizada.
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Análise dos dados obtidos durante a pesquisa realizada.
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Análise dos dados obtidos durante a pesquisa realizada.
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Análise dos dados obtidos durante a pesquisa realizada.
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Análise dos dados obtidos durante a pesquisa realizada.
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Análise dos dados obtidos durante a pesquisa realizada.
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Análise dos dados obtidos durante a pesquisa realizada.
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Análise dos dados obtidos durante a pesquisa realizada.
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Análise dos dados obtidos durante a pesquisa realizada.
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Análise dos dados obtidos durante a pesquisa realizada.
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Análise dos dados obtidos durante a pesquisa realizada.
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Análise dos dados obtidos durante a pesquisa realizada.
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Análise dos dados obtidos durante a pesquisa realizada.
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Análise dos dados obtidos durante a pesquisa realizada.
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Análise dos dados obtidos durante a pesquisa realizada.
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Análise dos dados obtidos durante a pesquisa realizada.
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Análise dos dados obtidos durante a pesquisa realizada.
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Análise dos dados obtidos durante a pesquisa realizada.
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Análise dos dados obtidos durante a pesquisa realizada.
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Análise dos dados obtidos durante a pesquisa realizada.
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Análise dos dados obtidos durante a pesquisa realizada.
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Levantamento de Índices
Consolidação dos dados da escola

Dados da escola 2020
2020

6º anos

7º anos

8º anos

9ºanos

Total

Matrículas Iniciais

87

87

95

118

387

Matrículas Finais

91

94

100

128

413

Aprovados sem dependência

91

88

100

123

402

Aprovados com dependência

------

03

------

------

03

Reprovados

-------

03

------

05

08

Afastados por abandono

-------

-----

-------

------

------

Matrículas 2021
6º ano

7º ano

8º ano

9º ano

91

97

117

102

Parâmetros do IDEB
Centro de Ensino Fundamental 102 Norte
8ª série/9º ano
Ano

2009

2011

2013

2015

2017

2019

2021

Metas projetadas

-

-

4,5

4,7

5,0

5,2

5,5

IDEB observado

-

4,2

4,5

4,9

4,5

-

-

Análise dos dados obtidos durante a pesquisa realizada.
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EDUCAÇÃO INCLUSIVA 2021

2021

6º ANOS

7º

8º

ANOS

ANOS

9º ANOS

T0TAL

Estudantes
ANEE’S
DMU (
Deficiência
múltiplas)
DA (Deficiência
Auditiva)

1

1

1

2

2

1

6

autista)

2

2

3

2

9

S. DOWN

1

TGD/TEA (
Transtorno
global do
desenvolvimento
/ Transtorno do
espectro

1

DF (Deficiência
Física)
DI (Deficiência
Intelectual)

1

1

1

2

1

2

Estudantes
TEF’S
(transtornos
funcionais)

77

TPA(C)
(transtorno do
processamento
auditivo
central)

13

7

4

6

30

5

6

4

11

26

1

2

1

1

5

TDAH
(Transtorno de
déficit de
atenção com/
sem
hiperatividade
AH (Altas
habilidades)

DISORTOG.

1

1

1

1

TOD
(Transtorno
opositor
desafiante)

OUTROS

1

4

5

*Considerar que um estudante tem mais de uma comorbidade
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Função Social da Escola
Garantir a todos os educandos condições de viver plenamente a cidadania, cumprindo
seus deveres e usufruindo seus direitos bem como proporcionar o sucesso escolar no prazo
legalmente estabelecido erradicando distorções e a cultura da repetência, promovendo
assim as aprendizagens e a formação do ser humano multidimensional por meio de uma
educação integral e de qualidade pautada na Educação para a Diversidade, Cidadania e
Educação em e para os Direitos Humanos e Educação para a Sustentabilidade, como
coloca as Diretrizes Pedagógicas para Organização Escolar em Ciclos para as
aprendizagens do Distrito Federal.
.
Se a educação sozinha não transforma a
sociedade, sem ela, tampouco, a sociedade muda.
Paulo Freire.
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Princípios
Num mundo em constantes transformações, a educação escolar apresenta-se como
instrumento mediador das relações estabelecidas entre o homem e a sociedade. E, como
prática social, não está dissociada de outras práticas que permeiam, igualmente, o processo
de interação humana. Toda proposta curricular é estabelecida socialmente, historicamente e
culturalmente, é a manifestação do lugar de onde se fala e dos princípios que a orientam.
Imbuída de uma natureza política, a educação, forjada no espaço escolar, desenvolve, no
educando, habilidades capazes de fazê-lo recriar o mundo e a si próprio, na busca de uma
cidadania efetivamente participativa, focada na valorização e no respeito à diversidade. Assim,
destaca-se os Princípios Epistemológicos que expressam conhecimento, crenças, valores,
atitudes, relações e integração, que consideramos fundamentais dentro da perspectiva de
Currículo Integrado, os princípios orientadores são: Teoria e prática, Interdisciplinaridade,
Contextualização e Flexibilização.
Princípio da unicidade entre Teoria e Prática: Para garantir a unicidade da Teoria e
prática no currículo e sua efetividade na sala de aula, devemos privilegiar estratégias de
integração que promovam reflexão crítica, análise, síntese e aplicação de conceitos
voltados para a construção do conhecimento, permeados por incentivos constantes ao
raciocínio, problematização, questionamentos e dúvidas.
Princípio da Interdisciplinaridade: Favorece a abordagem de um mesmo tema em
diferentes componentes curriculares e, a partir da compreensão das partes que ligam as
diferentes áreas de conhecimento, ultrapassando a fragmentação do conhecimento e do
pensamento.
Princípio da Contextualização – Dá sentido social e político a conceitos próprios dos
conhecimentos e procedimentos didático-pedagógico, propiciando relação entre dimensões do
processo didático.
Princípio da Flexibilização – Garante às escolas autonomia de sua proposta
pedagógicas, considerando especificidades locais e regionais, enriquecendo o trabalho
com outros conhecimentos igualmente relevantes para a formação intelectual dos
estudantes.

Tendo como base esses Princípios Epistemológicos é que evidenciamos uma
educação emancipatória e de princípios da Educação Integral executando ações
articuladas entre educação e sociedade.
Ação de Integralidade – A Integralidade deve ser entendida a partir da formação integral de
todos os estudantes, buscando dar a devida atenção para todas as dimensões
humanas, com equilíbrio entre os aspectos cognitivos, afetivos, psicomotores e sociais.
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Transversalidade – A Transversalidade esta entendida dentro de uma concepção
Interdisciplinar de conhecimento, vinculando a aprendizagem aos interesses e aos
problemas reais dos estudantes e da comunidade.
Diálogo Escola e Comunidade – Na Educação Integral é necessário a transformação da
escola num espaço comunitário, legitimando-se os saberes comunitários como sendo do
mundo e da vida, como um polo de trocas culturais e de afirmação de identidades sociais.
Territorialidade – Significa romper com os muros da escola, afinal a educação não se restringe
ao ambiente escolar e pode ser realizada em espaços da comunidade, envolvendo múltiplos lugares
e atores.
Trabalho em Rede – Torna-se necessário entender que todos devem trabalhar em
conjunto, trocando experiências e informações, com o objetivo de criar oportunidades de
aprendizagem para todos os estudantes pois ele, não é só do professor ou da escola. É
responsabilidade de todos pela educação e pela formação do educando.

PRINCÍPIOS EPISTEMOLÓGICOSDO CURRÍCULO INTEGRADO

•

Princípio de unicidade entre teoria e prática;

•

Princípio da interdisciplinaridade e da contextualização;

•

Princípio da flexibilização;
PRINCÍPIOS DA EDUCAÇÃO INCLUSIVA

Como escola pública que somos, devemos seguir os Pressupostos Teóricos do
Currículo em Movimento que preconizam uma Educação Integral. Com base em leituras
realizadas, concebemos que um projeto educativo integrado, em sintonia com a vida, as
necessidades, possibilidades e interesses dos estudantes vem a ser uma Educação
Integral. Ressaltamos que estamos tratando de Educação Integral e não de Educação em
Tempo Integral. A Educação Integral faz parte de um conjunto articulado de ações por parte
do Estado, não se preocupando apenas com o desenvolvimento intelectual, mas também do
físico, do cuidado com sua saúde, além do oferecimento de oportunidades para que
desfrute e produza arte, conheça e valorize a sua história e seu patrimônio cultural, tenha
uma atitude responsável diante da natureza, aprenda a respeitar os direitos humanos e os
das crianças e adolescentes, seja um cidadão criativo, empreendedor e participante,
consciente de suas responsabilidades e direitos, respeitando as diferenças e promovendo a
convivência pacífica e fraterna entre todos, ou seja, preconizando a importância do
desenvolvimento humano em todas as suas dimensões. Vale destacar os princípios abaixo:
•

Princípio do respeito à dignidade humana;
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•

Princípio da educabilidade de todos os seres humanos, independente de comprometimentos
que possam apresentar;

•

Princípio do direito à igualdade de oportunidades educacionais;

•

Princípio do direito à liberdade de aprender e de expressar-se;

•

Princípio do direito a ser diferente.

82

Missão e objetivos da educação, do ensino e
das aprendizagens
Nossa missão é oferecer uma educação de qualidade (social), é ampliar os espaços, os
tempos e as oportunidades de aprendizagens, dando ênfase ao protagonismo estudantil,
favorecendo o desenvolvimento integral dos nossos educandos para que eles possam agir
construtivamente na transformação social do seu meio e da sociedade. É, ainda, garantir a
participação ativa da comunidade escolar no processo educativo, promovendo a interação
entre a família e a escola por meio de estratégias didáticas diversificadas, tais como:
oficinas; participação nos projetos desenvolvidos na unidade escolar; realização de
trabalhos voluntários– conforme os eixos de interesses apresentados; convites para o
desenvolvimento de jogos, brincadeiras, contação de histórias, bazares, almoços, eventos,
festas, construção de painéis coletivos, entre outros. Por fim, é proporcionar uma educação
pública, gratuita e democrática, voltada à formação integral do ser humano para que possa
atuar como agente de transformação social e de construção científica, cultural e política da
sociedade, assegurando a universalização do acesso à escola e da permanência com êxito
no decorrer do percurso escolar de todos os estudantes, preparando-os para a vida.

Objetivo geral
Oferecer e garantir a todos os estudantes, de forma inclusiva, o direito de aprender; um
ensino de qualidade, interdisciplinar e contextualizado, que contemple o ser humano
multidimensional, com senso crítico e participativo, apto para a prática social; integrando
escola-família-comunidade com fundamentação na Base Nacional Comum Curricular, nas
Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Básica e ressignificados pelas Diretrizes
Pedagógicas para Organização escolar em Ciclos para as Aprendizagens da Secretaria de
Estado de Educação do DF, e respeitando as especificidades do Currículo em Movimento e
dos Pressupostos Teóricos.
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Objetivos específicos

➢ Possibilitar as aprendizagens, a partir da democratização dos saberes, em uma perspectiva de
inclusão considerando os eixos transversais: Educação para a Diversidade, Cidadania e Educação
em e para os Direitos Humanos, Educação para a Sustentabilidade.
➢ Promover as aprendizagens tendo como meios básicos o pleno domínio da leitura, da escrita e
do cálculo e a formação de atitudes e valores, permitindo vivências de diversos letramentos.
➢Oportunizar a compreensão do ambiente natural e social, dos processos histórico geográficos,
da diversidade étnico-cultural, do sistema político, da economia, da tecnologia, das artes e da
cultura, dos direitos humanos e dos princípios em que se fundamenta a sociedade brasileira,
latino-americana e mundial.
➢Fortalecer vínculos da escola com a família, no sentido de proporcionar diálogos éticos e
corresponsabilização de papéis distintos, com vistas à garantia de acesso, permanência e
formação integral dos estudantes.
➢ Compreender o estudante como sujeito central do processo de ensino, capaz de atitudes éticas,
críticas e reflexivas, comprometido com suas aprendizagens, na perspectiva do protagonismo
infanto-juvenil.


Implementar e executar as políticas públicas de educação, assegurando a qualidade, a
equidade e a responsabilidade social de todos os envolvidos.

➢ Assegurar a transparência dos mecanismos administrativos, financeiros e pedagógicos.
➢ Assegurar o processo de avaliação institucional mediante mecanismos internos e externos, a
transparência de resultados e a prestação de contas à comunidade.
➢Assegurar
eficiência,

mecanismos de
suporte
para
dos
recursos descentralizados.

a

utilização,

com

➢Promover a adaptação e a integração dos estudantes portadores de necessidades
educacionais especiais.
➢Fornecer melhores condições e assistência aos estudantes com dificuldades no processo
ensino-aprendizagem.
➢ Permitir ao corpo docente e funcionários, a participação em cursos de formação continuada.
➢ Dar condições de atendimento satisfatório, pelos profissionais da sala de recursos, aos
estudantes com necessidades educacionais especiais.
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➢ Melhorar o índice de aprovação com qualidade de ensino.
➢ Reduzir o índice de evasão escolar.
➢ Aprimorar a Avaliação Institucional.
➢ Garantir o acesso, atendimento e permanência do estudante com necessidades educacionais
especiais, preferencialmente em classes comuns.
➢ Reduzir a defasagem idade x ano.
➢ Fortalecer o Conselho Escolar.
➢ Garantir o cumprimento mínimo de 1000 (mil) horas anuais, distribuídas em, no mínimo 200
(duzentos) dias letivos, conforme preconiza a LDB da Educação Nacional.
➢ Manter continuamente a atualização dos dados do IEDUCAR, obedecendo às diretrizes da
SEDF.
➢ Promover a integração família / escola.
➢ Fortalecer parcerias com outras entidades como Batalhão Escolar, Conselho Tutelar, Vara da
Infância, Promotoria da Educação e outras.
➢ Melhorar as relações profissionais e interpessoais no ambiente escolar.
➢ Fomentar no ambiente da escola, a cultura de participação e de comprometimento, mediante o
redimensionamento de papéis vivenciados.
➢ Melhorar as condições das instalações da escola, com o apoio dos órgãos competentes.
➢ Adequar o quadro de funcionários, com o apoio dos órgãos competentes.

85

Fundamentos teóricos metodológicos
A Constituição Federal de 1988 representa um marco no decorrer da história da
educação brasileira no que se refere à relevância da gestão democrática nas instituições de
ensino, ao defender no artigo 206, incisos III e VI, alguns princípios orientadores, tais como:
a gestão democrática dos sistemas de ensino público; a igualdade de condições para
acesso e permanência na escola; a liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o
pensamento, arte e o saber; o pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas; a
gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais; a valorização dos profissionais
do ensino e a garantia de padrão de qualidade.
Com a publicação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB nº
9.394/96), regulamenta-se que os estabelecimentos de ensino, respeitadas as normas
comuns e as do seu sistema, terão a incumbência de elaborar e executar sua Proposta
Pedagógica (PP), assim como os docentes não apenas incumbir-se-ão de participar da
elaboração da proposta pedagógica da escola, como elaborarão e cumprirão o plano de
trabalho, segundo a PP da unidade escolar, zelando pela aprendizagem dos educandos.
Ainda de acordo com a LDB nº 9394/96, os sistemas de ensino definirão as normas da
gestão democrática do ensino público na educação básica, de acordo com as suas
peculiaridades, considerando alguns princípios básicos, dentre eles: a participação dos
profissionais da educação na elaboração da PP da escola. Também respeitarão a Base
Nacional Comum Curricular (BNCC), que define conhecimentos, competências e
habilidades essenciais à formação dos nossos educandos no decorrer da Educação Básica,
conforme com o que define o Plano Nacional de Educação (PNE), e norteará os currículos
dos sistemas e redes de ensino das Unidades Federativas, assim como as PP's de todas as
unidades escolares públicas e privadas voltadas à Educação Infantil, ao Ensino
Fundamental (Anos Iniciais e Finais) e ao Ensino Médio em todo país.
Nesse sentido, amparada pelos princípios éticos, políticos e estéticos apresentados pelas
normas regulamentadoras da LDB nº 9394/96, ou seja, pelas Diretrizes Curriculares
Nacionais Gerais da Educação Básica, considerando não apenas a implementação da
Proposta Pedagógica, mas também às vivências desenvolvidas nos estabelecimentos de
ensino. É importante destacar que a BNCC apresenta dez competências essenciais para a
organização do trabalho pedagógico nas instituições de ensino voltadas ao atendimento de
todas as etapas e modalidades da Educação Básica que perpassam as dimensões
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cognitivas (conhecimento; pensamento científico, crítico e criativo; repertório cultural),
comunicativas (linguagens; tecnologias; argumentação) e socioemocionais (autonomia e
autogestão; autoconhecimento e autocuidado; empatia e cooperação; responsabilidade e
cidadania).
Dessa forma, para a elaboração da PP das escolas, precisamos considerar as
competências apresentadas anteriormente, assim como a participação da comunidade
escolar, um dos fundamentos expostos na perspectiva da Gestão Democrática, inclusive na
Lei 4.751/2012, que ressalta a importância da participação dos diversos sujeitos sociais que
compõem a realidade, os contextos e as demandas reais da escola.
Nessa perspectiva, a SEEDF defende a construção de uma PP que implemente uma
escola para todos, ou seja, associada à construção da qualidade social que abarca práticas
pedagógicas intencionais sobre a escola que temos e a escola que queremos em prol do
desenvolvimento dos nossos educandos que se constituem enquanto cidadãos para
exercerem a sua cidadania, para conviverem em sociedade e para se constituírem como
agentes de transformação social, conforme proposto no Currículo em Movimento.
O Currículo em Movimento fundamenta-se na Constituição Federal de 1988, na Lei de
Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB nº 9394/96), no Plano Nacional de Educação
(PNE) , no Plano Distrital de Educação (PDE), na Base Nacional Comum Curricular (BNCC),
na Lei de Gestão Democrática nº 4751/2012, nas Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais da
Educação Básica, entre outros documentos norteadores que embasarão a fundamentação
teórico-metodológica da PP das unidades escolares do Distrito Federal. Dessa forma, o
Currículo em Movimento está arraigado de pressupostos básicos inerentes a essa
abordagem, dentre eles: as teorias críticas e pós-críticas, a concepção e os princípios de
educação integral, a psicologia histórico-cultural e a pedagogia histórico-crítica, o currículo
integrado, os eixos transversais e a concepção da avaliação para as aprendizagens e não
avaliação das aprendizagens - formativa.
Assim, a PP da unidade escolar se fundamentará na organização do trabalho
pedagógico intencional, que visa à ampliação dos tempos, espaços e oportunidades; à
formação humana integral; à construção de uma sociedade mais justa, democrática e
inclusiva.
Afinal, o Currículo em Movimento da SEEDF foi elaborado com o objetivo de
construir uma educação de qualidade que favoreça o desenvolvimento pleno dos estudantes
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da educação básica da rede púbica de ensino, garantindo não apenas o acesso, mas o
direito de construir aprendizagens cada vez mais significativas associadas às demandas e às
especificidades inerentes à comunidade escolar, motivando e amparando-os, inclusive
quanto à permanência nas unidades escolares, minimizando os índices de evasão e
abandono, ampliando as possibilidades de sucesso escolar.
Nessa perspectiva, cabe destacar os fundamentos teórico-metodológicos eleitos pela
Secretaria de Educação do Distrito Federal: a Pedagogia Histórico-Crítica e a Psicologia
Histórico-Cultural.

Concepções Teóricas que Fundamentam as
Práticas Pedagógicas
A presente Proposta Pedagógica considera o estudante como ser original e criativo,
que aprende na vida social e no espaço escolar; que tem potencialidades e necessidades
de interagir e de refletir sobre a diversidade de conhecimentos humanos; que tem direito de
acesso ao conhecimento na sua complexidade, prática e teórica; que modifica o que sabe
constantemente; que participa da construção do saber escolar e que é um produtor de
cultura. Promove uma educação para além da escola, que busque ensinar na perspectiva
de instigar, provocar, seduzir o outro para o desejo de aprender, por meio de relações que
possam ser estabelecidas entre conteúdos e a realidade dos estudantes. Nessa
perspectiva, o ser humano em formação é o multidimensional e a Educação Integral voltada
para a prática social.
Nessa perspectiva, a organização de métodos de ensino parte do diagnóstico feito pelo
professor, dos conhecimentos organizados das disciplinas e dos domínios prévios dos
estudantes. Tem como fundamento a Teoria Crítica e a Pós-Crítica explícita no Currículo em
Movimento da SEDF.
O conhecimento será trabalhado segundo as regras da Pedagogia Histórico-Crítica e
da Psicologia Histórico-Cultural. A Pedagogia Histórico-Crítica esclarece sobre a
importância dos sujeitos na construção da história. Sendo assim, o estudo dos conteúdos
curriculares tomará a prática social dos estudantes como elemento para a problematização
diária na escola e sala de aula e se sustentará na mediação necessária entre sujeitos, por
meio da linguagem que revela os dessa forma, a educação é entendida como o ato de
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produzir, direta e intencionalmente, em cada indivíduo singular, a humanidade que é
produzida histórica e coletivamente pelo conjunto dos homens.
No sentido da Psicologia Histórico-Cultural, destaca-se o desenvolvimento do psiquismo
e das capacidades humanas relacionadas ao processo de aprendizagem, compreendendo a
educação como fenômeno de experiências significativas. Sendo assim, a aprendizagem não
ocorre solitariamente, mas na relação com o outro, favorecendo aos estudantes a interação e
o aprendizado colaborativo.
Em outros termos, isso significa que a educação é entendida como mediação no seio
da prática social global. A prática social se põe, portanto, como o ponto de partida e o ponto
de chegada da prática educativa. Daí decorre um método pedagógico que parte da prática
social onde professor e aluno se encontram igualmente inseridos, ocupando, porém,
posições distintas, condição para que travem uma relação fecunda na compreensão e
encaminhamento da solução dos problemas postos pela prática social, cabendo aos
momentos intermediários do método identificar as questões suscitadas pela prática social
(problematização), dispor os instrumentos teóricos e práticos para a sua compreensão e
solução (instrumentação) e viabilizar sua incorporação como elementos integrantes da
própria vida dos alunos (catarse).
A prática educativa obedecerá aos seguintes princípios:
➢ Os trabalhos serão realizados ao longo do ano, com organização e planejamento
baseados nos princípios éticos e democráticos.
➢ As atividades serão desenvolvidas por pressupostos teóricos que envolvam a
integração dos conteúdos com as diversas áreas de conhecimento por meio da
Interdisciplinaridade.
➢ As ações pedagógicas serão inseridas e ou estabelecidas num contexto onde
prevaleça a aprendizagem do estudante, tornando menos rígida e cansativa a ação do
ensinar e do aprender.
➢ Valorização das potencialidades, a história e as condições sócio- econômicas dos
indivíduos com a visão voltada ao desenvolvimento da autonomia emocional e intelectual,
assim como do pensamento crítico, o que favorecerá na melhoria da qualidade de vida na
sociedade/prática social.
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➢ A busca da melhoria na prestação de serviços de qualidade, no que se refere à
qualidade da educação dada, é uma constante na instituição.
➢ Educar com amor, firmeza e limites.
➢ Trabalhar em equipe, com base na ética e responsabilidade nas ações.
➢ Enfatizar os valores imprescindíveis ao exercício da cidadania, tais como: liberdade,
competência, respeito, responsabilidade, solidariedade e disciplina.
➢ Cultivo de um ambiente prazeroso, por intermédio de ações que estimulem a prática da
solidariedade, da confraternização e das manifestações culturais e artísticas.
➢ A Organização Curricular será fundamentada com base no Currículo em Movimento da
Educação Básica, nas Diretrizes Pedagógicas do 3º ciclo para as Aprendizagens, nas
Diretrizes de Avaliação Educacional da SEEDF, abraçando as Teorias Crítica e a PósCrítica e na Pedagogia Histórico-Crítica explícitas no Currículo em Movimento da SEDF
para o Ensino Fundamental de 9 anos – Anos Finais (2º Bloco), perpassando pelos
principais objetivos:
➢ Possibilitar as aprendizagens, a partir da democratização dos saberes, em uma
perspectiva de inclusão considerando os eixos transversais: Educação para a Diversidade,
Cidadania e Educação em e para os Direitos Humanos, Educação para a Sustentabilidade;
promover as aprendizagens tendo como meios básicos o pleno domínio da leitura, da
escrita e do cálculo e a formação de atitudes e valores, permitindo vivências de diversos
letramentos.
➢ Oportunizar

a

compreensão

do

ambiente

natural e

social,

dos

processos

históricogeográficos, da diversidade étnico-cultural, do sistema político, da economia, da
tecnologia, das artes e da cultura, dos direitos humanos e dos princípios em que se
fundamenta a sociedade brasileira, latino-americana e mundial.
➢ Fortalecer vínculos da escola com a família, no sentido de proporcionar diálogos éticos
e corresponsabilização de papéis distintos, com vistas à garantia de acesso, permanência
e formação integral dos estudantes.
➢ Compreender o estudante como sujeito central do processo de ensino, capaz de
atitudes éticas, críticas e reflexivas, comprometido com suas aprendizagens, na
perspectiva do protagonismo infanto-juvenil.
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O currículo será constituído pela Base Nacional Comum Curricular (Língua Portuguesa,
Matemática, Geografia, História, Ciências Naturais, Arte e Educação Física) e pela Parte
Diversificada (Língua Estrangeira Moderna e Projeto de Proteção à Vida).
Tendo como base legal e com fundamento pedagógico, a Lei nº13.146 de 06/07/2015 que
trata da Lei Brasileira de Inclusão de Pessoa com Deficiência, é apresentada na perspectiva de
um trabalho pedagógico transversal em todas as áreas do conhecimento.
De acordo com a Lei nº 10.639/03 será ministrado o conteúdo “Cultura Afro-Brasileira e
Africana” no âmbito de todo o currículo escolar, em especial nas áreas de Arte, Literatura e
História Brasileira.
O tema “Serviço Voluntário” também fará parte da organização curricular, de forma
interdisciplinar, de acordo com o Decreto nº 28.235, de 27 de agosto de 2007 (DODF de
28/08/07).
A proposta também é oferecer um ambiente educativo rico em recursos, materiais didáticos
atrativos e diversificados e situações problematizadoras, que contemplem todas as áreas do
conhecimento disponibilizadas aos estudantes, promovendo a reconstrução das aprendizagens
por meio da ação investigativa e criadora. Estabelecer uma nova relação com o mundo que os
cerca.
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Organização do Trabalho Pedagógico da Escola
O CEF 102 Norte está organizado em Ciclos para as Aprendizagens. Atende na
modalidade Ensino Fundamental Anos Finais, com turmas de 6° e 7° anos (1º bloco) no
vespertino, 8° e 9° anos (2º bloco) no matutino, com a inclusão de estudantes portadores de
necessidades educacionais especiais. Entende-se que “a escola não pode ser vista como
um depósito de crianças para ocupar tempo ocioso ou para passar o tempo. Existe uma
intencionalidade educativa”. (MAURICIO, 2009). Com isso, todas as atividades são
entendidas como educacionais e curriculares.
Compreende-se que a escola é um polo irradiador da cultura e que a educação tem a
ver com questões mais amplas, e que é um lugar de encontros de pessoas, origens,
crenças, valores diferentes que geram conflitos e oportunidades de criação de identidades
que, somados ao saber acadêmico, constituem o currículo necessário para a vida em
sociedade e a formação do estudante com base na Educação Integral, ser multidimensional.
O artigo 22 da LDB 9394/96, preconiza: “A educação Básica tem por finalidade
desenvolver o educando, assegurar-lhe a formação comum indispensável para o exercício
da cidadania e fornece-lhe meios para progredir no trabalho e em estudos posteriores”.
A escola não é só um espaço físico. É um clima de trabalho, uma postura, um modo de ser,
conforme Paulo Freire (1993). O CEF 102 Norte tem um clima de trabalho e democrático por
basear-se na gestão democrática. A relação escola-comunidade é dialógica. Embora ainda não se
tenha uma participação em grande escala desse setor, a escola oportuniza mecanismos
institucionais para viabilizar mais o estreitamento desses sujeitos por acreditar que as famílias
devem ser inseridas por direito e para torná-los corresponsáveis pela aprendizagem dos
filhos/estudantes em benefício do sucesso escolar
almejado por todos.
A Secretaria de Educação do Distrito Federal tem como Educação Especial a acessibilidade
do

estudante

com

necessidades

educacionais

especiais

à

educação

de

qualidade,

preferencialmente em ambientes inclusivos, a fim de que esse se beneficie de
oportunidades educacionais favorecedoras de sua formação pessoal.
O CEF 102 Norte compreende a educação inclusiva como processo primordial para a
formação educacional da pessoa com deficiência, bem como favorecedor de uma educação
voltada ao respeito às diferenças. Sabe-se que a educação pautada no indivíduo lhe
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possibilita o alcance de condições favoráveis à sua efetiva participação social. Por isso, a Sala de
Recursos do CEF trabalha com objetivos que viabilizam condições reais de oferta
de educação inclusiva, como:
Sensibilizar os alunos da escola no processo de inclusão e na convivência com os ANEE’s.
Estabelecer parceiras efetivas com os professores para consolidar a inclusão dos ANEE’s.
Desenvolver parceira entre Sala de Recursos com a disciplina de Educação Física para
execução do Projeto Jogos Interclasses.
Equipar a Sala de Recursos com materiais pedagógicos e com enviados do MEC
Identificar, elaborar e organizar recursos pedagógicos e de acessibilidade que eliminem as
barreiras para a plena participação dos estudantes no processo ensino aprendizagem,
considerando suas necessidades específicas.
Importante destacar que o CEF 102 Norte tem atuação do Serviço de Orientação Educacional
(SOE), objetivando às necessidades dos estudantes por meio do estabelecimento de um vínculo de
confiança, ajudando no desenvolvimento da autonomia e amadurecimento como ser humano
integral, acompanhando as aprendizagens e apoiando os professores para o êxito do processo
educativo dos estudantes.
Um espaço muito importante para o CEF 102 Norte é a Biblioteca escolar com propostas de
atuar, estimular e organizar o processo de leitura para que, por meio dela, o estudante aumente
seus conhecimentos, sua capacidade crítica e reflexiva que lhe permitam atuar melhor na
sociedade. Portanto, a Biblioteca escolar do CEF oportuniza as seguintes ações:
➢ Estimular o estudante a frequentar as dependências da sala de leitura desmistificando a
figura do livro como um objeto inatingível;
➢ Proporcionar um espaço para que os professores promovam aulas de reforço no período
contrário ao das aulas dos estudantes;
➢ Buscar a valorização física do livro, na busca para que os estudantes tenham cuidados no
manuseio e responsabilidades no que tange aos prazos de sua devolução.
➢ Fomentar o projeto de Leitura da escola.
➢ Proporcionar um espaço agradável de leitura no horário do intervalo.
➢ Auxiliar os estudantes nos momentos de pesquisas e realização de atividades solicitadas
pelos professores.
➢ Participar ativamente da feira do Livro de Brasília.
➢ Renovar constantemente o acervo dos livros com o apoio das parcerias, SEDF, equipe
gestora e estudantes.
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➢ Estimular a leitura de toda a comunidade escolar.
➢ Organizar a escolha, recepção, recolhimento e distribuição do PNLD.
➢ Garantir o empréstimo dos livros didáticos para todos os estudantes.
A atuação do Laboratório de Informática no CEF 102 Norte possibilita ao corpo docente,
discente e comunidade escolar a utilização do Laboratório de Informática, como recurso tecnológico
e pedagógico no processo constante de construção do conhecimento; permitindo a inclusão digital
para melhorar a qualidade do processo ensino aprendizagem. Os objetivos de atuação são:
➢ Oportunizar a iniciação científica que contribuirá para a formação integral do estudante;
➢ Favorecer a inclusão dos estudantes com necessidades educacionais especiais;
➢ Fomentar a implantação do Projeto de Inclusão Digital –
➢ Auxiliar os estudantes e os professores na utilização das lousas interativas e tablets nas
aulas.
➢ Proporcionar um ambiente agradável para o estudo no laboratório.
➢ Manter em perfeito estado todos os recursos tecnológicos utilizados para complementar as
atividades pedagógicas.
É importante ressaltar que o

processo de escolarização

pressupõe a

aprendizagem conectada a vida e ao universo de interesses e de possibilidades dos
adolescentes e jovens. Dessa forma a organização e funcionamento do CEF 102
Norte no ano de 2020/2021 ficam assim estabelecidos: Jornada de 5h relógio diária
de atividades pedagógicas, incluindo o tempo do 1° intervalo para o lanche e o
tempo do 2º intervalo destinado a higienização e intervalo cultural.
É importante ressaltar que o interval cultural como objetivo de proporcionar
momentos de integração, que sejam agradáveis e alimentem a mente com
sensações positivas, aproximação pessoal, ampliação do repertório artístico, que
culmina na ampliação do conhecimento dos estudantes e é o momento em que a
equipe gestora trabalhará diretamente com os estudantes.
Vale ressaltar que o plano de ação (apêndices) e planejamento (apêndices) dos
professores desta escola é uma etapa fundamental para a organização pedagógica
e cronológica dos conteúdos e dos objetivos de aprendizagem. A construção desses
materiais se dá ainda na semana pedagógica quando os professores se reúnem por
disciplina e posteriormente por área de conhecimento, assim como, a atuação dos
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demais serviços, como: Sala de Recurso, SOE, Laboratório de Informática, Sala de
Leitura e SEAA.
Além disso, por acreditarmos que a valorização do professor passa por diversos fatores e
é um dos grandes desafios e que a atuação do docente tem impacto dentro e fora de sala
de aula, seja no desempenho dos estudantes, na qualidade da escola e no progresso do
país. No CEF 102 Norte o professor deve receber os recursos necessários para realizar sua
função e ter voz ativa na elaboração dos projetos da escola. E com o intuito de trabalhar
essa valorização o CEF 102 Norte realiza confraternizações esporádicas como forma de
acolhimento e agradecimento pelo trabalho realizado pela equipe, desenvolve
confraternizações para homenagear os educadores no dia dos professores, disponibiliza
recursos materiais e didáticos adequados para a atuação docente e entrega de
lembrancinhas em algumas reuniões.

METODOLOGIAS DE ENSINO ADOTADAS

O trabalho pedagógico do CEF 102 Norte parte de uma concepção humanista de
educação, tendo como base o Currículo em Movimento da SEEDF e a fundamentação
teórica de alguns pensadores:
• Jean Piaget: Em “As Leis do Equilíbrio”, diz que para a aprendizagem acontecer é
preciso o desequilíbrio, algumas incertezas, para assimilar novas informações, formulando
hipóteses sobre elas e surgirá, então, a acomodação e o reequilíbrio.
• Lev Semenovick Vygotsky: A construção do conhecimento se dá de acordo com o seu
ambiente histórico e social, um ir e vir constante do nível real (autonomia) para o nível de
conhecimento potencial (possibilidade).
• David Paul Ausubel: Quando o aluno coloca significado no que aprende, ou seja, faz a
relação da teoria com o mundo real, então, acontece a assimilação dos conteúdos. Uma
concepção de metodologia que considere e respeite o fazer humano deve ter a
característica da construção e transformação contínua, procurando permanente evolução.
• Paulo Freire: A proposta de Freire parte do Estudo da Realidade (fala do educando) e a
Organização dos Dados (fala do educador). Nesse processo surgem os Temas Geradores,
extraídos da problematização da prática de vida dos educandos. Os conteúdos de ensino
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são resultados de uma metodologia dialógica. Cada pessoa, cada grupo envolvido na ação
pedagógica dispõe em si próprio, ainda que de forma rudimentar, dos conteúdos
necessários dos quais se parte. O importante não é transmitir conteúdos específicos, mas
despertar uma nova forma de relação com a experiência vivida. A transmissão de
conteúdos estruturados fora do contexto social do educando é considerada "invasão
cultural" ou "depósito de informações" porque não emerge do saber popular. Portanto, antes
de qualquer coisa, é preciso conhecer o aluno. Conhecê-lo enquanto indivíduo inserido num
contexto social de onde deverá sair o "conteúdo" a ser trabalhado.
Assim sendo, "não se admite uma prática metodológica com um programa
previamente estruturado assim como qualquer tipo de exercícios mecânicos para
verificação da aprendizagem, formas essas próprias da "educação 97 bancária", onde o
saber do professor é depositado no aluno, práticas essas domesticadoras. (BARRETO, s.d.
p. 4). O relacionamento educador-educando nessa perspectiva se estabelece na
horizontalidade onde juntos se posicionam como sujeitos do ato do conhecimento. Eliminase portanto toda relação de autoridade uma vez que essa prática inviabiliza o trabalho de
criticidade e conscientização.
• Anton Makarenko: Ele defendia que era preciso formar crianças capazes de
dirigir a própria vida no presente e a vida do país no futuro. Exercícios físicos, trabalhos
manuais, recreação, excursões, aulas de música e idas ao teatro faziam parte da rotina. A
escola tinha que permitir o contato com a sociedade e com a natureza, ou seja, ser um
lugar para o jovem viver a realidade concreta e participar das decisões sociais. Fazendo um
recorte das idéias expressas pelo educador Antônio Carlos Libâneo (1991), ”podemos dizer
os métodos de ensino são as ações do professor pelas quais se organizam as atividades de
ensino e dos alunos para atingir objetivos do trabalho docente em relação a um conteúdo
específico”. A escolha e a organização dos métodos de ensino pelos educadores devem
considerar fundamentalmente a unidade ou a relação, objetivos/conteúdos/métodos de
ensino. Tal fazer não tem receitas prontas ou se constitui em um método. Partindo da
pluralidade e diversidade da essência humana, desafiá-la, questioná-la, ampliá-la não
podem ser ações únicas, devendo ser inspiradas por princípios claros, mas adaptadas a
cada indivíduo e situação com engenho e arte. Na prática escolar são as reflexões
metodológicas que, fundadas nas concepções de homem, mundo, sociedade e educação,
num diálogo vivo, questionador, que dimensiona o conhecimento histórico das experiências
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sociais, contextualizam o ser como humano e a sociedade como espaço vivencial. Enfim, a
metodologia do CEF 102 Norte deve ser:
• Questionadora: na medida em que apresenta as contradições básicas da vida
com problemas que desafiam as pessoas nela envolvidas;
• Integradora: na medida em que possibilita às pessoas captarem o desafio e
relacionarem com todas as dimensões da vida;
• Crítica: na medida em que oportuniza a busca das causas dos problemas
existenciais, sociais e políticos.
• Impulsionadora da ação: na medida em que, ao responderem os desafios, as
pessoas sintam-se comprometidas no processo de transformação de sua realidade;
• Dialógica: na medida em que elas são chamadas a conhecer, a elaborar o seu
conhecimento, quando se encontram em autêntica comunicação com outras pessoas;
• Criativa: na medida em que oferece a elas a possibilidade de construir seu
saber, partilhando suas experiências, inventando e reinventando seu mundo, criando sua
cultura e forjando seu destino como seres históricos;
• Permanente: na medida em que, considerando os alunos como seres
inacabados, numa realidade igualmente inacabada, dá-lhes a chance de refazerem, na
ação-reflexão, constantemente, sua realidade existencial, tendo em vista sua plena
libertação, em busca do saber.
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Sala de Recurso

O Atendimento Educacional Especializado diferencia-se ao longo do seu desenvolvimento por trabalhar acolhendo as diversidades em um
extenso processo educativo.
A oferta do atendimento educacional especializado da sala de recursos é um direito do estudante com diagnóstico médico. Os
atendimentos da sala de recurso acontecem de acordo com a portaria própria e os estudantes são atendidos individualmente ou em pequenos
grupos com atividades que complementem e promovam a inclusão do estudante dentro do processo de ensino aprendizagem.
A parceria entre os profissionais da sala de recurso e os professores regentes auxilia nas adequações curriculares que respondem às
diferentes necessidades dos estudantes no contexto escolar, favorecendo a construção de estratégias para a melhor compreensão acerca das
potencialidades e limitações existentes em sala de aula.
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Coordenação Pedagógica

A coordenação pedagógica tem sido exercida por dois coordenadores, escolhidos no início do ano pelo grupo de professores, e cumprindo
a carga horária estabelecida por meio de portaria publicada pela SEEDF. É um espaço destinado a estudo, análise de caso de alunos,
agendamento com pais preparação de material, discussão de temas pertinentes à prática pedagógica, troca de experiência, capacitações em
serviço e formação.
Coordenar práticas pedagógicas, além de se fazer presente nas situações cotidianas da escola, engloba estar atualizado com as políticas
e orientações educacionais, buscando colocá-las em práticas na instituição de trabalho em consonância com a realidade da comunidade de
inserção da escola e com o apoio do corpo docente devidamente orientado.
O trabalho do coordenador norteia o desenvolvimento de toda a prática pedagógica no cotidiano escolar. A ele é atribuído funções de
orientar, coordenar, propor alternativas de trabalho para melhorar o ensino e a aprendizagem, mediar conflitos, dialogar com as famílias,
planejar e estruturar eventos culturais e pedagógicos entre outras.
Participam das coordenações pedagógicas todas as semanas os coordenadores pedagógicos, professores e professoras regentes,
professoras (es) da sala de recurso, orientadora educacional, membros da direção e professores readaptados.

102

99

COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA
PLANO DE AÇÃO
PLANO
DE
Objetivos Específicos

AÇÃO Ações/ Estratégias

Participar
da
elaboração, da implementação,
do acompanhamento e da
avaliação
da
Proposta
Pedagógica.

-

-

-

-

Orientar e coordenar
a
participação
docente
nas
fases
de
elaboração, de execução, de
implementação e de avaliação
da Proposta Pedagógica.

-

Articular
ações
pedagógicas
entre
os
professores, equipes gestora e
CRE, assegurando o fluxo de
informações.

-

Divulgar e incentivar
a participação dos
professores em todas
as
ações
pedagógicas
promovidas pela UE,
pela CRE PPC e pela
Subsecretaria de
Educação Básica.

Realizar semanalmente

a
coordenação
coletiva
registrando tudo em ata (livro
próprio).

Parcerias
Envolvidas
Ações

Público

Cronograma

Avaliação das Ações

Comunidade do CEF 102 Norte.

- Ano letivo de 2021

Ocorrerá de maneira
global e diária observando os
resultados
das
atividades propostas da PP.

nas

Manter laço com a
coordenadora intermediária da
UNIEB PPC.

-

Realizar estudos nas
coordenações.

-

Fazer cursos
promovidos pela EAPE para
manter-se
atualizada no que se
refere às
questões
educacionais proposta
pela
SEEDF e
pela sociedade como um todo.

-

Realizar
dinâmicas de interação para o
grupo de professores.

Verificar as
estratégias de avaliação do
corpodocente aplicada aos
estudantes
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Educadores Sociais Voluntários

A atuação do educador Social Voluntário (ESV) - Programa Educador Social Voluntário
instituído pela SEEDF é considerada de natureza voluntária, na forma da Lei n° 9.608/1998,
não gerando vínculo empregatício, nem obrigação de natureza trabalhista, previdenciária ou
afim, sendo obrigatória a celebração de Termo de Adesão e Compromisso de Voluntariado
entre a Coordenação Regional de Ensino (CRE) e o educador Social, devendo constar o
objetivo e as condições de suas atribuições na unidade escolar. Com a pandemia do Covid
19, esta Unidade de Ensino está aguardando os Educadores Sociais voluntários
completarem o ciclo de imunização com as duas doses da vacina, para que comecem a
trabalhar presencialmente.

A finalidade do programa é:

•

Oferecer suporte às atividades de Educação Integral na Unidades Escolares da
Rede Pública do DF;

•

Oferecer suporte aos estudantes com Deficiência e Transtorno Global do
Desenvolvimento/ TGD e TEA para o atendimento das suas habilidades adaptativas
(alimentação, locomoção e higienização) e especificidades na área da Educação
Especial, nas Unidades Escolares da Rede Pública de Ensino do DF.;

•

Oferecer suporte a estudantes indígenas matriculados nas unidades escolares,
conforme dados disponibilizados no Censo escolar;

•

Oferecer suporte na Escola Meninos e Meninas do Parque (EMMP);

•

Oferecer suporte nos Núcleos de Ensino das Unidades de Internação
Socioeducativas de Planaltina, são Sebastião, Recanto das Emas e santa Maria.

•

O quantitativo de vagas para o ESV é definido de acordo com a demanda de cada
Coordenação regional de Ensino, devendo o ESV ser ressarcido com os recursos
financeiros oriundos do PDAF para cobrir as despesas com alimentação e
transporte.

•

O tempo de voluntariado diário do ESV, em cada unidade escolar é de 04 horas,
estabelecido em comum com a equipe gestora.
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•

Atualmente o CEF 102 Norte possui 04 educadoras sociais que auxiliam na
organização e no trabalho pedagógico dentro da sala de aula e na sala de recursos
dando suporte aos estudantes com necessidades educacionais especiais.

Atribuições dos educadores sociais voluntários:

•

Oferecer suporte às atividades educacionais após capacitação da Equipe Gestora
ou
Coordenadoras Pedagógicas da UE

•

Auxiliar os estudantes nos horários das refeições, na formação de hábitos individuais
e sociais, no uso do banheiro, na escovação dentária, no banho (quando for o caso)
nos intervalos/recreio, em atividades no pátio escolar, na educação física, em
passeios, ou seja, deverão estar presentes nas atividades diárias.

•

Oferecer suporte aos estudantes da Educação Especial, após capacitação do
professor da sala de recurso.

•

Acompanhar os alunos nas habilidades adaptativas (higienização, locomoção e
alimentação), bem como outras atividades voltadas para a área de educação
Especial;

•

Auxiliar os estudantes que apresentam dificuldades na organização dos materiais
escolares;

•

Informar ao professor regente as observações relevantes relacionadas ao estudante,
para fins de registro ou encaminhamentos necessários.

•

Acompanhar e auxiliar o estudante durante as atividades para aquisição de condutas
adaptativas em sala de aula e extraclasse de acordo com as orientações do
professor;

•

Apoiar o estudante que apresente episódios de alterações de comportamento,
observando os sinais de angústia e ansiedade buscando intervenção prévia.
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Escola e Comunidade

Sobre a relação da comunidade escolar podemos descrever que desde o primeiro dia
desta gestão tem sido feito um estreitamento nas relações, pois até então os pais eram
acostumados a comparecerem na escola somente para resolver as questões de indisciplina
de seus filhos ou para receber o boletim escolar ao final dos bimestres. Hoje os pais
participam de um grupo de WhatsApp e a escola disponibiliza também em horário comercial
para atendimento o WhatsApp Business, além do telefone pessoal da diretora da escola e
perfis nas redes sociais como Instagram, Facebook e e-mail. Antes da pandemia foram
feitas reuniões presenciais com a participações dos pais e/ou responsáveis e durante a
pandemia foi feita live com a direção da escola e pais.

Plano de Permanência e Êxito

Através do projeto pedagógico o CEF 102 Norte trabalha para garantir que a
escola não seja vista somente como uma obrigação, mas como um espaço de formação
para a vida. Onde o adolescente é protagonista e se sente capaz de modificar sua
realidade. Trabalhamos com o diálogo e com a inclusão escolar e para fortalecer o vínculo
do estudante na escola, desenvolvemos projetos como o reagrupamento e o dia da
consciência negra. Além disso desenvolvemos estratégias para diminuir o índice de evasão
escolar aplicando as ações abaixo:
 Identificar e comunicar à Orientação Educacional alunos com crescente
número de faltas consecutivas e injustificadas.
 Repassar aos professores, relatório com o resultado do contato estabelecido
com os familiares dos alunos ausentes.
 Promover os encontros periódicos com a família e o Serviço de Orientação
Educacional. 4. Estabelecer diálogo com o Conselho Tutelar para
acompanhamento dos alunos infrequentes.


Promover ações educativas, culturais e desportivas em concordância com os

interesses dos docentes e discentes.
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COVID 19

Em 11 de março de 2020 o governador do DF Ibaneis Rocha suspendeu as aulas da
rede pública e particular do DF por causa da Covid-19 – doença causada pelo novo
coronavírus. Esse primeiro decreto previa uma suspensão de 05 dias letivos, mas por causa
do avanço da doença e o novo corona vírus ter sido classificado como uma pandemia pela
Organização Nacional de Saúde (OMS). As aulas ficaram suspensas por mais de 03 meses.
O maior objetivo da suspensão é reduzir as chances de que os estudantes se tornem
vetores do vírus para suas famílias, muitas vezes compostas por idosos ou pessoas que
fazem parte do grupo de risco por possuir alguma comorbidade.
Movida pela decisão de que os estudantes não podiam ser prejudicados, a Secretaria
de Educação, em pouco mais de 100 dias, criou e colocou em prática um dos maiores
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programas de ensino mediado no Brasil, o Escola em Casa DF, pondo fim ao isolamento
pedagógico de mais de 500 mil estudantes.
O ensino mediado – pela TV, Internet e distribuição de material impresso – é a
alternativa para os estudantes não perderem o ano letivo, até que as condições
impostas pela pandemia permitam a retomada das aulas presenciais, previstas para o dia
03 de agosto.

O ensino mediado é a resposta à impossibilidade das aglomerações naturais do
ambiente escolar. Não há como brigar com os fatos. Partindo do princípio de que a escola
pública é inclusiva a SEEDF se preocupou em desenvolver estratégias para que os
estudantes tivessem acesso às aulas e implementou três opções de aulas mediadas,
duas por tecnologia, com o Google Sala de Aula ou as teleaulas, e uma por meio de
impressos, na impossibilidade de acompanhar pelas duas primeiras opções. Os conteúdos
são os mesmos e são ministrados no mesmo ritmo. O desafio é grande e tem apresentado
dificuldades, mas todo corpo docente do CEF 102 Norte se mobilizou e fez cursos de
formação disponibilizados pela SEEDF para colocar o projeto das aulas remotas em prática.
Foram horas de estudos, reuniões, palestras, tira dúvidas. A equipe gestora do CEF 102
Norte juntamente com as coordenadoras pedagógicas e professores se organizaram e
através do chat puderam se reencontrar, estudar juntos e traçar planos para desenvolverem
um bom trabalho na plataforma Escola em Casa. Com isso a escola tem buscado a
participação efetiva de todos os alunos, pais através de lives, redes sociais e aplicativos
como WhatsApp. O CEF 102 Norte fez uma campanha para arrecadar computadores,
tablets a fim de suprir a necessidade dos estudantes que ainda não conseguiram participar
da plataforma por falta de estrutura digital.
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Diante do novo contexto vivenciado, a escola também passou por uma transição na
gestão escolar a qual foi realizada de maneira harmoniosa e acolhedora por todos os membros
da comunidade.
Durante o processo de transição entre as respectivas equipes gestoras ficou nítida a
necessidade da realização de uma avaliação do diagnóstico da realidade escolar para a
definição dos objetivos, das metas, das finalidades e das estratégias didáticas a serem
desenvolvidas no decorrer do período letivo.
Vale destacar que haviam muitas demandas a serem atendidas, tais como: questões
relacionais e interpessoais entre os profissionais da educação, os desencontros das
informações entre a comunidade e a escola, especialmente no contexto do ensino remoto no
que tange as orientações básicas organizacionais (cronograma de aulas, horários das aulas,
plano de ação/planejamento, entre outros…).
Em meio a tudo isso, em 2021, o Projeto #102Inova, surgiu como uma proposta da
nova gestão, a qual assumiu a escola em setembro de 2020, após o processo de
adaptação/transição entre as respectivas equipes gestoras e a realização da avaliação do
diagnóstico da realidade da comunidade escolar. Foi construído na perspectiva de
ressignificar a organização do trabalho pedagógico por meio da implementação de novas
metodologias, especialmente as metodologias ativas superando a fragmentação do
conhecimento presente na abordagem de ensino tradicional.
Os eixos norteadores para o desenvolvimento do Projeto #102Inova convergem
com a função social da nossa escola, ou seja, deixa explicito que o processo educativo vai
além da simples transmissão dos conhecimentos historicamente acumulados pela
humanidade, pois perpassam a elaboração de planejamentos, as propostas e os projetos
interdisciplinares que contemplem as práticas sociais da comunidade escolar.
A vertente da inovação das práticas pedagógicas perpassa a inovação dos
espaços físicos e das relações humanas na perspectiva da educação integral, inclusive
quanto a ampliação dos tempos, espaços e oportunidades educacionais, conforme
apresentado no caderno dos Pressupostos Teóricos do Currículo em Movimento.
O CEF 102 Norte de ensino buscou organizar o trabalho pedagógico amparado
por intencionalidades educativas que perpassem os diversos contextos e especificidades
apresentados pelos educandos e pela comunidade, observando o diagnóstico da realidade
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escolar, inclusive no contexto do ensino remoto e no retorno as atividades 100%
presenciais.
Vale salientar que o CEF 102 Norte, em parceria com a comunidade escolar e
tendo o estudante enquanto protagonista do processo de ensino e aprendizagem,
buscou proporcionar a vivência de experiências diversificadas que contemplem o
desenvolvimento integral dos educandos, considerando as múltiplas dimensões que
os constituem: cognitivas, afetivas, sociais, psicológicas, emocionais, físicas, entre
tantas outras mais.
O projeto também perpassará, conforme apresentado na Lei de Diretrizes e
Bases da Educação Nacional (LDB nº9394/96), os processos formativos que se
desenvolvem na vida familiar, na convivência humana, no trabalho, nas instituições de
ensino e de pesquisa, nos movimentos sociais e organizações da sociedade civil e
nas manifestações culturais, auxiliando os estudantes quanto à construção de novas
aprendizagens e contribuindo para a sua formação não apenas para o exercício da
cidadania, mas para a vida.
Esse projeto encontra-se, na íntegra, ao final deste Projeto Político Pedagógico com
todas as ações desenvolvidas ao longo de 2021.
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Estratégias de Avaliação do Processo
Ensino e Aprendizagem
O CEF 102 Norte defende e almeja a Educação Integral. Esse tipo de educação
provoca ruptura estrutural na lógica do poder punitivo comumente percebido nos processos
avaliativos e fortalece o comprometimento com a Educação para a Diversidade, Cidadania,
Educação em e para os Direitos Humanos e Educação para a Sustentabilidade. Nessa
perspectiva enquanto se aprende se avalia e enquanto se avalia ocorrem aprendizagens
são válidas tanto por parte do docente quanto do estudante. Esse processo é conhecido
como avaliação formativa, ou seja, avaliação para as aprendizagens (VILLAS BOAS, 2013).
A proposta do corpo docente do CEF 102 Norte é avaliar para incluir, incluir para
aprender e aprender para desenvolver-se. Nesse sentido, apoiamos a utilização de
diferentes formas de avaliar que contribuam para a conquista das aprendizagens por parte
de todos os estudantes (VILLAS BOAS, 2008). Utilizamos a avaliação diagnóstica, a
autoavaliação, avaliação escrita, observação, entrevistas, resolução de problemas, criação
de documentários, jogos, filmagens, trabalhos em grupo, dramatizações, leituras e
discussões coletivas, avaliação por pares (curadoria em arte), lista de exercícios, produções
orais, produção de textos, debates, portfólios, relatórios de visitas e passeios, participação
em concursos, criação e gestão de blogs por parte de algumas disciplinas, testes, provas e
outras atividades pedagógicas como forma de avaliar os estudantes e todo o processo de
ensino e aprendizagem com o intuito de identificar as intervenções que deverão ser
realizadas para a garantia da aprendizagem de todos.
A recuperação é contínua e o projeto interventivo colabora para tal fim. A recuperação
de estudos é prevista na Lei n° 9394/96, em seu artigo 12, inciso V, para “prever meios para
a recuperação dos alunos de menor rendimento”.

Os estudantes portadores de

necessidades educacionais especiais são avaliados observando as especificidades de cada
um conforme estabelecido pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 9394/1996,
no artigo 58, a saber: estudantes com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento
(TGD) e altas habilidades/superdotação (AH/SD). Para tanto, os docentes regentes e os
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professores da Sala de Recurso, realizam adaptações curriculares conforme os Parâmetros
Curriculares Nacionais (MEC, 1998).
A Progressão Parcial com Dependência é ofertada nos termos do artigo 138 da
Resolução n° 01/2012 – CEDF que assegura ao aluno o prosseguimento de estudos para o
8ª ano do Ensino Fundamental, quando seu aproveitamento no bloco anterior for
insatisfatório em até dois componentes curriculares e desde que tenha concluído todo o
processo de avaliação da aprendizagem. As atividades são desenvolvidas de acordo com o
Parecer n° 24/CEB – CNE, publicado no Diário Oficial da União de 30/09/2003, Seção 1, p.
14 e homologada pelo CNE, onde estabelece que não há necessidade de cumprir
integralmente a mesma carga horária anual do componente curricular desenvolvido no ano
anterior. Então são realizados trabalhos de pesquisas devidamente orientados e
supervisionados pelo docente responsável pelo regime e os estudantes devem apresentar
resultados na escola na data estabelecida. Inicialmente a secretaria escolar convoca os
responsáveis pelos estudantes e juntamente com a supervisão pedagógica, passa todas as
explicações necessárias e os mesmos assinam um termo de compromisso em relação ao
acompanhamento e entrega das atividades nos prazos estabelecidos.
Todos os procedimentos/instrumentos utilizados na avaliação pedagógica estão
integrados ao eixo/tema de cada bimestre tendo a função formativa como indutora dos
processos que atravessam os três níveis de avaliação (aprendizagem, institucional e em
larga escala), por comprometer-se com a garantia de aprendizagem de todos.
A Avaliação Institucional é realizada durante todo o ano letivo. O CEF 102 Norte
utilizase de questionários aplicados a toda comunidade escolar e conversa nas
coordenações coletivas, nas reuniões de pais e mestres e nos Dias Letivos Temáticos
previstos no calendário da SEDF. A Avaliação Institucional destina-se a analisar a
implantação da PP para identificar suas potencialidades e fragilidades e orientar sua revisão
com vistas à garantia da qualidade social do trabalho escolar. Ela analisa, retoma e
reorganiza os processos utilizados na avaliação para as aprendizagens, no atendimento ao
público e em todos os serviços prestados à comunidade (secretaria escolar, cantina,
portaria, sala de leitura, laboratório de informática, Direção, coordenação, etc.).
As Reuniões de Pais acontecem no início de cada ano letivo para a apresentação da
instituição e ajustes na PP e Regimento Interno bem como bimestralmente para a entrega
parcial dos resultados dos estudantes e avaliação institucional. Sempre que necessário,
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extraordinariamente, poderão ocorrer reuniões de pais. A equipe gestora é muito presente e
receptiva atendendo a comunidade diariamente, registrando e fazendo ajustes para melhor
gerir o seu trabalho.
O Conselho de Classe ocorre bimestralmente e extraordinariamente quando
necessário. Formado em um primeiro momento, pelo pré-conselho de classe com a
participação dos estudantes e o professor conselheiro e posteriormente com a equipe
gestora e corpo docente, é desenvolvido no sentido de identificar, analisar e propor
elementos e ações para serem articuladas pela e na escola. Discutem-se os índices de
desempenho, os objetivos de aprendizagem, os projetos e demais atividades. Os registros
são realizados em formulários específicos elaborados e disponibilizados pela SEDF.
O CEF 102 Norte almeja uma avaliação que favoreça a reflexão e o redirecionamento
de todo o trabalho desenvolvido na instituição. Uma avaliação que permita ao professor, em
tempo hábil, diagnosticar a aprendizagem do estudante e seu ritmo, bem como intervir
sobre as dificuldades encontradas.
A concepção de educação do CEF 102 Norte é a mesma defendida e almejada pela
SEEDF que é a Educação Integral. Esse tipo de educação provoca ruptura estrutural na
lógica do poder punitivo comumente percebido nos processos avaliativos. Nesse sentido
avaliar não se resume à aplicação de testes ou exames. Enquanto se aprende se avalia e
enquanto se avalia ocorrem aprendizagens, são válidas tanto por parte do docente quanto
do estudante. Esse processo é conhecido como avaliação formativa, ou seja, avaliação para
as aprendizagens (VILLAS BOAS, 2013).
A avaliação formativa tem por princípio utilizar-se da função diagnóstica para reorientar
os processos de ensino e de aprendizagem e, consequentemente, servir de instrumento
para a melhoria da função social a que se destina a escola. Nesse sentido, a avaliação deve
ser ato de valorização e de potencialização das aprendizagens, e não de classificação e
exclusão. A concepção formativa aí implícita constitui prática imprescindível para o
progresso das aprendizagens dos estudantes e dos demais sujeitos que compõem a escola.
Villas Boas (2013, p.12) confirma esse pressuposto quando afirma que avaliação e
aprendizagem caminham lado a lado, pois “[...] enquanto se avalia se aprende e enquanto
se aprende se avalia”. Por esse motivo, a expressão avaliação para as aprendizagens, em
lugar de avaliação das aprendizagens, é a que se harmoniza com a avaliação formativa.
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A avaliação deve assumir a centralidade da organização do trabalho pedagógico
comprometida com a aprendizagem e o desenvolvimento de todos. A parceria entre
avaliação e aprendizagem se estabelece a partir da compreensão, por parte dos sujeitos
envolvidos nesse processo, de que todos são capazes de aprender e que fazem isso de
diferentes formas e em diferentes espaços de tempo. As práticas escolares que emergem
dessa percepção se desvelam por meio de ações que constituem o trabalho pedagógico
concebido e organizado como espaço de participação, ou seja, como processo de
democratização emancipatória que contribui decisivamente na conquista e na construção de
novos espaços e de novas formas de cidadania individual e coletiva (SANTOS, 1991).
Assim sendo, importantes espaços de democratização, criados pela escola para o
exercício da avaliação formativa, são aqueles nos quais se articulam os dados advindos dos
diferentes níveis de avaliação escolar, por meio de sua análise crítica. Entender que os
resultados da avaliação para as aprendizagens devem ser analisados em articulação com a
avaliação institucional e com os resultados dos exames em larga escala torna-se
fundamental para o planejamento e organização de todo o trabalho da escola. Deste modo,
temos os três níveis da avaliação:
• Avaliação para as aprendizagens visa identificar aquilo que os estudantes já
aprenderam e o que ainda não sabem de modo a intervir por meio de estratégias
pedagógicas para promover avanços (VILLAS BOAS, 2004).
• Avaliação Institucional (do trabalho pedagógico da escola) é uma autoavaliação
realizada por todos os envolvidos no processo educativo, tomando como referência
o Projeto Político-Pedagógico da escola.
• Avaliação em larga escala diz respeito aos exames e testes aplicados em rede por
equipes externas à escola, realizada pelo próprio sistema de ensino em nível local
ou em nível nacional, como a Prova Brasil, ANEB e outras.
A avaliação para as aprendizagens tem sido o nível mais conhecido e praticado nas
escolas de Educação Básica. No entanto, tomá-la como única, desconsiderando os demais
níveis de avaliação, bem como a semelhança existente entre suas lógicas e formas de
manifestação, acaba constituindo obstáculo à superação de problemas atribuídos à
avaliação do desempenho dos estudantes, realizada geralmente em sala de aula (FREITAS
et al., 2009). É importante, portanto, considerar a existência dos outros dois níveis
(avaliação institucional e avaliação em larga escala), uma vez que cada um cumpre
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propósitos diferentes.
A avaliação institucional pode acontecer em diferentes espaços e tempos escolares,
como no Conselho de Classe, na coordenação pedagógica e em outros. A avaliação
institucional contribui significativamente para a análise do desempenho dos estudantes e do
trabalho desenvolvido, tomando como fontes de informação dados oriundos da avaliação
desenvolvida pelos professores nas aulas e resultados dos estudantes e da escola nos
exames externos. Para garantir sua consolidação, é de suma importância a organização do
trabalho escolar com base no acompanhamento pedagógico sistemático pelo professor,
supervisor e coordenador pedagógico como sujeitos imprescindíveis nesse processo. Tal
acompanhamento consiste em tornar visíveis, por meio de registros, os avanços e as
necessidades de cada estudante, de cada turma e da unidade escolar como um todo, com
o intuito de planejar ações para a resolução dos problemas de ensino e de aprendizagem
evidenciados, mediante o uso de procedimentos e instrumentos, tais como: observação,
provas, exercícios, pesquisas, entrevistas e outros. Para que esse acompanhamento tenha
melhor abrangência, apresentam-se quatro etapas:
• Diagnóstico: ação que será a base para o planejamento do professor e subsidiará a
elaboração de estratégias pedagógicas, como os Reagrupamentos e o Projeto Interventivo,
bem como justificará possíveis avanços e outras ações didáticas cotidianas. É caracterizado
pela definição e utilização de diferentes procedimentos e instrumentos avaliativos que não
se restringem ao início dos cursos e ou eventos; permeia todo o processo, potencializando
a avaliação formativa por meio das intervenções.
• Registros: etapa que dará visibilidade e materialidade ao trabalho pedagógico.
Consiste na descrição e organização dos dados que possibilitam tornar visíveis as
necessidades de aprendizagens e orientar o planejamento, a elaboração e execução das
intervenções didático-pedagógicas necessárias ao avanço. Podem ser realizados de
diversas formas: portfólios, diários de bordo, fotos, planilhas de acompanhamento da turma,
gráficos de rendimento, relatórios, entre outros.
Nas Diretrizes de Avaliação Educacional (SEEDF, 2014), orienta-se para que a escola,
entre outros instrumentos, utilize sempre que necessário o Registro Formativo de Avaliação
(RFA) para os anos finais e para o Ensino Médio.
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Nele devem ser respondidas as questões que norteiam o trabalho pedagógico, quais
sejam: o que os estudantes aprenderam, o que ainda não aprenderam, o que foi realizado
para que eles aprendessem e o que ainda pode ser feito para que eles aprendam: nisto
consiste o olhar pedagógico. Os registros devem existir para esclarecer, legitimar e
comunicar processos, produtos e ou resultados; ignorar o percurso, não oferece
ferramentas para se ter um bom registro.
• Análise: momento ímpar de reflexão sobre os dados contidos nos registros. É a
etapa em que o professor e equipes pedagógicas refletem criticamente sobre o que se
apresenta nos dados coletados, observando o que foi aprendido pelos estudantes. Nesse
momento de análise, busca-se a elaboração de intervenções para (re)orientar as ações de
ensino em função das dificuldades de aprendizagem identificadas.
• Planejamento e execução das intervenções didático pedagógicas: caracterizase pela tomada de atitudes em relação às dificuldades de aprendizagem levantadas. Etapa
para a elaboração do planejamento, considerando o “para quê”, o “o quê” e o “como fazer”,
por meio das sequências didáticas e ou projetos de trabalho, reagrupamentos e outros,
fechando, assim, o processo de avaliação formativa: diagnóstico, registro, análise e
intervenção. Esse acompanhamento pedagógico sistemático com a participação efetiva de
profissionais envolvidos deve ser entendido como oportunidade de planejamento de ações
contínuas e permanentes que permearão toda a Organização do Trabalho Pedagógico.
Nesse contexto, o Conselho de Classe constitui-se como importante espaço e tempo
desse acompanhamento. O Conselho de Classe ganha destaque como colegiado se for
compreendido como espaço e tempo de avaliação do desempenho do estudante, do
professor e da escola. Sua correta utilização implica refletir sobre a função social da escola,
uma vez que tem a avaliação formativa como articuladora e as aprendizagens dos
estudantes como finalidade. Nesse sentido, Santos (2011, p.22) destaca que precisamos
resgatar o Conselho de Classe da ótica apenas burocrática e classificatória a fim de “[...]
que seja visto como um momento pedagógico que propicia a reflexão e a reconstrução do
trabalho pedagógico da escola”.
Nos momentos em que se realizam os Conselhos de Classe, professores,
coordenadores, supervisores, demais profissionais da escola e familiares avaliam e definem
ações e, assim, vão consolidando a perspectiva de participação, bem como de diálogo

113

sobre as aprendizagens que ocorrem na escola. Além de identificar os saberes ainda não
conquistados, os Conselhos de Classe são momentos de reconhecimento dos estudantes,
das práticas que são ou não adequadas para a promoção das aprendizagens. Precisamos,
portanto, pensar no Conselho de Classe como instância participativa e espaço primordial de
avaliação e de reorganização dos espaços e tempos escolares, considerando não só os
objetivos explicitados no Currículo em Movimento da Educação Básica (SEEDF, 2014), no
Projeto Político-Pedagógico das escolas e nas Diretrizes de Avaliação Educacional
(SEEDF, 2014), mas também os sentidos atribuídos pelos envolvidos no processo de
ensino e de aprendizagem.
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Organização da Proposta Curricular da
Escola
O CEF 102 Norte maneja um projeto curricular integrado que favorece oportunidades
para as aprendizagens de maneira significativa e prazerosa. Muitas atividades de lazer,
esportiva, cultural ambiental, científica, de inclusão digital dentre outras, são desenvolvidas
por meio dos projetos divididos nos bimestres embora integrados no que diz respeito aos
eixos estruturantes. Os conteúdos são organizados em torno de um determinado eixo
transversal, que indicam referenciais para o trabalho pedagógico a ser desenvolvido por
professores e estudantes em cada bimestre. Esses eixos são definidos conforme os
interesses dos estudantes bem como conteúdos atuais e relevantes para a sociedade
esteja vivenciando no momento (copa do mundo e eleições, por exemplo). Tudo permeando
aos eixos estruturantes cidadania, diversidade, sustentabilidade e aprendizagens.
A Organização Curricular da Escola apresenta a forma como o CEF 102 Norte dispõe os
conteúdos de acordo com a área de conhecimento, com os blocos do Ciclo de
Aprendizagem, os bimestres, os eixos transversais (Educação para a Diversidade,
Cidadania

e

Educação

Educação
para

em

e

para

os

Direitos

Humanos e

a Sustentabilidade) e os eixos integradores (ludicidade e

letramento).
É importante ressaltar que a escola tem o dever e o direito de organizar um trabalho
pedagógico que contribua para o exercício da cidadania, dessa forma o lúdico é usado
como ferramenta pedagógica para o letramento. A utilização de jogos e brincadeiras em
sala de aula contribui para formação de atitudes sociais como respeito mútuo, cooperação,
relação social e interação, auxiliando na construção do conhecimento. Sabe-se que a
criança caracteriza-se principalmente pela sua criatividade, pelo fascínio das descobertas,
das atividades e situações diferentes, enfim, possui extremo interesse pelo novo, pelo
palpável e por tudo o que é no concreto. Assim o processo de aprendizagem e letramento
torna-se prazeroso, fácil e dinâmico. Os jogos, que por muito tempo fizeram parte da
didática de grandes educadores do passado, hoje, surgem como necessidade absoluta e
indispensável no processo educativo. Não será abordado o brincar por brincar e sim o
brincar sob uma perspectiva pedagógica. O lúdico favorece a autoestima da criança e a
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interação de seus pares, propiciando situações de aprendizagem e desenvolvimento de
suas capacidades cognitivas. O lúdico enriquece o vocabulário, aumenta o raciocínio lógico
e leva o adolescente a avançar em suas hipóteses
Os jogos precisam estar no planejamento do professor e ele deve motivar os
estudantes na criação de novos jogos. As atividades lúdicas auxiliam no letramento, mas
precisam chegar aos estudantes com planejamento e estratégias. O professor precisa estar
atento às perguntas e soluções que os estudantes propõem e o momento da atividade
lúdica é um espaço de grande aproveitamento para isso. Dessa forma, o professor visualiza
melhor as estratégias e os progressos que cada estudante está fazendo. É necessário
interagir com os estudantes, direcionando-os para a aprendizagem. Negociando com eles
as regras e a familiarização do jogo. Entendendo isso, encontramos a importância de se
trabalhar com gêneros textuais a fim de propiciar ao estudante o domínio de uso das
linguagens verbais e não verbais pelo contato direto com textos de variados gêneros orais e
escritos, bem como aprimorar, pelo contato com a diversidade textual, a capacidade de
pensamento crítico. Para tanto, inicialmente, é traçado um panorama das concepções de
letramento, como também a de gêneros textuais que subsidiam teoricamente este trabalho.
É importante ressaltar que “Ser letrado” significa, acima de tudo, ser funcionalmente
alfabetizado, isto é, ser capaz de usar da escrita para a realização das tarefas cotidianas
características da sociedade urbano-industrial. Em outras palavras, o letramento, deste
ponto de vista, se resume ao fato de o modo de produção supor um uso de escrita que
permita aos indivíduos operar com as instruções de trabalho e normas de conduta e de
vida.
Letramento é muito mais que simplesmente decifrar códigos, ele é um estado, uma
condição: o estado ou condição de quem interage com diferentes portadores de leitura e
escrita, com diferentes gêneros e tipos de leitura e de escrita, com as diferentes funções
que a leitura e escrita desempenham na nossa vida. Enfim: letramento é o estado ou
condição de quem se envolve nas numerosas e variadas práticas sociais de leitura e
escrita.
O ensino e a aprendizagem da leitura e da escrita devem fazer parte das atividades de
todas as disciplinas. Portanto, cabe aos professores de todas os componentes curriculares
o trabalho sistemático com tais habilidades. Sob essa perspectiva a equipe gestora orienta
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os professores a trabalhar em parceria com outras disciplinas, o que possibilita enfatizar
que, trabalhar com leitura e escrita não é uma prerrogativa apenas do professor de
Português, mas é função primordial da escola fazer do estudante um sujeito leitor, tornandoo um cidadão com personalidade ética, promovendo e desenvolvendo o seu senso crítico e
compartilhando com ele conhecimentos que transcendem a vida cotidiana.
Os conteúdos se organizam em torno do Currículo da Educação Básica – da
Secretaria de Educação do DF, pautados nas análises de diagnóstico dos estudantes e de
suas necessidades. Colocando em prática conceitos referentes aos Eixos Transversais
(Educação para a Diversidade, Cidadania e Educação em e para os Direitos Humanos e
Educação para a Sustentabilidade), que são escolhidos bimestralmente de acordo com a
necessidade da UE.
O trabalho dos eixos transversais ainda está incipiente. Até agora a unidade de ensino
não conseguiu estabelecer a sistematização e um planejamento conjunto devido a
pandemia do Covid 19 para que os eixos sejam trabalhados de maneira coletiva e
interdisciplinar no ano de 2020. Dessa forma, o trabalho fica a cargo de cada profissional,
que os desenvolve de acordo com a familiaridade do seu componente curricular. Entretanto,
alguns projetos individuais tem em seu corpo o trabalho com os eixos, como o projeto
desenvolvido pela professora de História Eunice Rodrigues Silva “DIVERSIDADE E
CIDADANIA” que tem por princípio o trabalho com os Eixos Transversais: Educação para a
Cidadania.
Existem mais dois projetos que serão colocados em prática no retorno das aulas
presenciais pós pandemia.
Intervalo Cívico-Cultural: implementação, em carácter experimental, de dois tipos de
intervalos: 1º intervalo - exclusivo para atender a oferta da merenda escolar, logo após as
duas primeiras aulas; 2º intervalo - após a quarta aula, com jogos de tabuleiros e raciocínio
lógico, com músicas, informações culturais, leituras de poesias, apresentações dos talentos,
dentre

outras

atividades.

Ambos

supervisionados

pelos

gestores,

supervisores,

coordenadores, educadores sociais, apoios de direção. Cada um dos intervalos com 15 min
de duração, a fim de promover uma maior atenção durante o horário das aulas, diminuir a
saídas de sala de aula e a participação dos alunos como agentes ativos e protagonistas na
escola. Durante os semestres letivos haverá a união dos intervalos, já prevista no
calendário escolar, que totalizarão 06 intervalos, sendo 04 deles, destinados à Hora Cívica
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com apresentações para a comunidade escolar de trabalhos voltados a uma temática prédefinida, hasteamento da bandeira, execução do Hino Nacional etc. e 02 destinados à
Comissão de formatura (9ºano) para organização de pequenos eventos. Projeto Rádio na
Escola: durante o segundo intervalo, os estudantes responsáveis pela rádio na escola
poderão tocar músicas previamente selecionadas e aprovadas pelo corpo pedagógico, bem
como incentivar a apresentação dos jovens talentos do CEF 102 Norte, com apresentações
de musicais, poesias, danças etc. A programação tem o objetivo de estimular o estudo por
meio de Quizes, jogos literários e informações culturais.
No que se refere à teoria e a prática, percebe-se que, historicamente, as instituições de
ensino apresentam muita dificuldade de concretizar essa ação. Ainda precisamos evoluir e
fazer com que os componentes curriculares e a parte propedêutica se traduzam para vida
prática dos estudantes, porém o CEF 102 Norte está caminhando nesta direção com ações
dentro da escola e através das oficinas na Parte Diversificada os estudantes poderão
vivenciar a teoria. Diante disso a Parte Diversificada (PD) funcionará da seguinte forma.
Oficinas sociais/pedagógicas/tecnológicas: implementar, em caráter experimental, o
esquema de oficinas de inscrição livre nas aulas da Parte Diversificada (PD1). Todas as
turmas terão a aula de PD1 no mesmo dia e horário. Dessa forma, cada professor ou
parceiro da escola, montará uma oficina e os alunos, independentemente de sua série ou
turma, terão que se inscrever em 01 dessas oficinas a cada bimestre, de acordo com seu
interesse e número de vagas ofertadas. As opções poderão variar de acordo com as ofertas
tais como: Culinária, reeducação alimentar, empreendedorismo, xadrez, produção de
objetos com materiais recicláveis, análise de textos jurídicos, elaboração de maquetes,
análise e compreensão de rótulos, produção de vídeos, criação de aplicativos, meditação,
croché, desenho, pintura, dança, teatro, horta, robótica, capoeira, fotografia, produção de
poesias, vôlei, futsal, alongamento e treinamento funcional, primeiros socorros, libra, jogos,
origami, histórias em quadrinhos, raciocínio lógico etc. para que haja uma maior aceitação e
participação nas aulas pelos estudantes e a possibilidade de interação com colegas de
turmas e séries distintas das deles.
O Projeto Interventivo apresenta características próprias, devendo fazer parte do
Projeto Político-Pedagógico da escola. Possuem as seguintes características:
a)

é contínuo por ser desenvolvido ao longo de todo o ano letivo, porém

temporário no atendimento aos estudantes que apresentam dificuldades de
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aprendizagens que requerem atendimento específico (VILLAS BOAS, 2010, p. 35);
b)
é diversificado e atualizável, evitando a padronização e repetição de
atividades;
c)

deve considerar o processo de desenvolvimento dos estudantes;

d)
é prática colegiada, pois toda equipe pedagógica da escola deve envolver-se
no planejamento e realização do projeto.
A equipe envolvida desenvolve atividades com os estudantes das turmas, de acordo
com as dificuldades surgidas, o momento em que são realizadas e os recursos humanos e
materiais disponíveis. A elaboração, realização e avaliação do Projeto Interventivo são de
responsabilidade primeira dos professores; contudo, a equipe diretiva e a de coordenação
pedagógica, os orientadores educacionais, os pedagogos e os psicólogos, entre outros
profissionais, são sujeitos partícipes e corresponsáveis nesse processo pedagógico.
Tal envolvimento favorece o uso de diversos tipos de atividades, em tempos e espaços
escolares flexibilizados. Cabe ressaltar a importância dos registros de todas as ações
pertencentes à elaboração, realização e avaliação do Projeto Interventivo. Assim como nos
Reagrupamentos, algumas formas de registro do projeto são estabelecidas pela Secretaria
de Estado de Educação do DF no Diário de Classe.
Entretanto, cada unidade escolar e cada professor poderão constituir e adotar outras
formas de registro, tais como: portfólio, fichas de acompanhamento, diário de bordo, entre
outros. É necessário incluir também os registros das atividades desenvolvidas pelos
estudantes no desenvolvimento do projeto: produções textuais, desenhos, exercícios,
resumos, entre outros.
O Projeto Interventivo é estruturado didaticamente em quatro momentos, conforme
assinala Villas Boas (2010, p. 34): No primeiro momento, as seguintes perguntas orientam a
elaboração do projeto: Quais são os estudantes que precisam de ajuda? Quem é cada um
deles? Qual a necessidade de cada um? Feito isso, definem-se coletivamente os objetivos
do projeto, que são os objetivos de aprendizagem que se espera que os estudantes
alcancem. No segundo momento, elabora-se o projeto. Nele se incluem:
1. Identificação • Escola/CRE • Etapa/Modalidade • Ano(s) e turma(s) • Responsáveis
pelo atendimento • Estudante(s) atendido(s);
2. Apresentação (breve texto que apresente linhas gerais do projeto);
3. Justificativa (relato geral das condições iniciais dos estudantes que serão atendidos
pelo projeto, levantadas na avaliação diagnóstica);
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4. Objetivo geral (expressa o resultado esperado com o desenvolvimento do projeto);
5. Objetivos específicos (são desdobramentos do objetivo geral. Especificação dos
objetivos de aprendizagem que os estudantes devem alcançar) vide Ficha 1 –
Identificação e Diagnóstico;
6. Desenvolvimento

(seleção

dos

procedimentos

didáticos,

apontando

sua

operacionalização, os atores e ou setores envolvidos) – vide Ficha 2 –
Procedimentos Didáticos;
7. Avaliação da aprendizagem dos estudantes (descrição de procedimentos e
instrumentos avaliativos para acompanhar a avaliação do desempenho do
estudante no PI, em conformidade com as Diretrizes de Avaliação Educacional –
SEEDF, 2014) – vide Ficha 3 – Avaliação da Aprendizagem;
8. Cronograma (pode ser utilizado demarcadores como horas, dias, semanas, meses
ou semestre);
9. Avaliação do Projeto (Consiste na descrição de como o PI será acompanhado e
avaliado pelas equipes responsáveis pelo seu desenvolvimento);
10. Referências (listagem dos documentos ou textos utilizados para a sustentação
teórica e metodológica do PI);
11. Anexos e apêndices (inserção de anexos e apêndices utilizados no projeto);
Elaborado o projeto, o terceiro e o quarto momentos são o desenvolvimento e a
avaliação. Enquanto as ações são realizadas, registram-se todas as informações referentes
ao alcance dos objetivos, à pertinência das atividades pedagógicas e dos recursos
utilizados, ao tempo destinado às atividades e ao ritmo de aprendizagem de cada
estudante. Esta é a avaliação em processo. Tal registro deve ser realizado pelos
profissionais que atuam em cada momento do projeto. Esses quatro momentos acontecem
de forma articulada. Como o projeto é dinâmico, essas etapas estão continuamente sendo
revisitadas. Articulada aos objetivos do projeto, a avaliação é seu fio condutor e está
presente em todos os momentos.
Por meio dela, obtêm-se informações importantes sobre as aprendizagens de cada
estudante e sobre a relevância do projeto. Como o Projeto Interventivo é de
desenvolvimento contínuo, mas não atende ao mesmo grupo de estudantes durante todo o
ano, periodicamente é analisado pelos profissionais envolvidos, a partir das informações
coletadas durante sua execução. No caso da escola organizada em ciclos, esse
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pressuposto se acentua, uma vez que a progressão continuada para as aprendizagens dos
estudantes, princípio básico dessa sistemática de organização, constitui “[...] um recurso
pedagógico que, associado à avaliação formativa, possibilita o avanço contínuo dos
estudantes de modo que não fiquem presos a grupo ou turma, durante o mesmo ano letivo”
(VILLAS BOAS, PEREIRA, OLIVEIRA, 2012). Portanto, organizar o trabalho pedagógico
incluindo estratégias bem planejadas para o uso qualificado dos espaços e tempos
escolares, como é o caso do Reagrupamento e do Projeto Interventivo, caracteriza-se como
uma dimensão muito importante na organização escolar em ciclos.
Os estudantes com necessidades educacionais especiais: deficiências, transtornos
globais do desenvolvimento, altas habilidades/superdotação, transtornos funcionais
específicos (RESOLUÇÃO nº1/2012-CEDF) e os estudantes enturmados em classes de
Correção da Distorção Idade-Série (CDIS) deverão ser sempre incluídos em todas as
estratégias do 3º Ciclo, ajustadas, quando necessário, a suas especificidades e de acordo
com as orientações da Sala de Recursos, Equipe Especializada de Apoio à Aprendizagem e
Orientação Educacional da SEEDF.
A cada ano essa organização é avaliada para atender as necessidades da atualidade,
mas sempre baseada no Currículo em Movimento da SEDF e nas Diretrizes Pedagógicas
para o 3º Ciclo da SEDF.
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Legenda das Propostas de Organização
Curricular em Unidades Didáticas
Unidade Didática é formada por uma série ordenada e articulada de atividades que
favorecem a construção do conhecimento em situações de aula, com vistas ao alcance
dos objetivos de aprendizagem.
A unidade didática pode ser planejada para um único componente curricular ou para
componentes curriculares de diferentes áreas de conhecimento, procurando fazer a
integração possível entre diferentes conhecimentos.
A unidade didática pode ser organizada a partir de um tema, problema ou questão
do contexto social no qual os estudantes são inseridos.
Eixos transversais do Currículo da Educação Básica da SEDF (2014): educação
para a diversidade; educação para a sustentabilidade e cidadania e educação em e
para os direitos humanos.
A adequação curricular e a CIF (Classificação Internacional de Funcionalidade) é
complementar a CID 10 e está prevista dentro do currículo escolar, contribuindo para
superar o enfoque negativo da deficiência. Adequação curricular e a CIF, numa perspectiva
inclusiva, devem ser consideradas na elaboração das estratégias de ensino-aprendizagem
e de avaliação para aprendizagem para contemplar os estudantes com deficiência, TGD e
altas habilidades.
A unidade didática pode ser planejada para o tempo de uma semana, quinze dias,
um mês, um bimestre ou semestre. Essa definição é prerrogativa dos professores.
Cabe ressaltar que historicamente, a escola tem excluído dos currículos narrativas das
crianças, dos negros, das mulheres, dos índios, dos quilombolas, dos campesinos, entre
outras, reforçando a hegemonia de determinados conhecimentos sobre outros construídos
pelos sujeitos sociais em diferentes espaços de trabalho e vida. A SEEDF compreende que
Educação tem a ver com questões mais amplas e que a escola é o lugar de encontros de
pessoas, origens, crenças, valores diferentes que geram conflitos e oportunidades de
criação de identidades. Por serem questões contemporâneas, fundamentais para a
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consolidação da democracia, do Estado de Direito e da preservação do ambiente em que as
pessoas vivem; essas temáticas tratam de processos que estão sendo intensamente
vivenciados pela sociedade brasileira de modo geral e pela sociedade do DF de modo
específico, assim como pelas comunidades, pelas famílias, pelos(as) estudantes e
educadores(as) em seu cotidiano. Este Currículo contempla as narrativas historicamente
negligenciadas, ao eleger como eixos transversais: Educação para a Diversidade,
Cidadania e Educação em e para os Direitos Humanos, Educação para a Sustentabilidade.
Os eixos transversais favorecem uma organização curricular mais integrada, focando temas
ou conteúdos atuais e relevantes socialmente e que, em regra geral, são deixados à
margem do processo educacional (SANTOMÉ, 1998). A expectativa é de que a
transversalidade desses temas torne o Currículo mais reflexivo e menos normativo e
prescritivo, ao mesmo tempo em que indica que a responsabilidade pelo estudo e discussão
dos eixos não é restrita a grupos ou professores individualmente, mas ao coletivo de
profissionais que atuam na escola. Os eixos transversais possibilitam o acesso do(a)
estudante aos diferentes referenciais de leitura do mundo, com vivências diversificadas e a
construção/reconstrução de saberes específicos de cada ciclo/etapa/ modalidade da
educação básica. Os conteúdos passam a ser organizados em torno de uma determinada
ideia ou eixo que indicam referenciais para o trabalho pedagógico a ser desenvolvido por
professores(as) e estudantes, de forma interdisciplinar, integrada e contextualizada. Os
temas assumidos neste Currículo como eixos interagem entre si e demandam a criação de
estratégias pedagógicas para abordá-las da maneira mais integradora possível, mais
imbricada, capaz de fazer com que os(as) estudantes percebam as múltiplas relações que
todos os fenômenos acomodam e exercem entre si.
Educação para a Diversidade: Historicamente, desde que o Brasil foi achado por
Portugal, em 1.500, sua constituição deu-se sob as bases do colonialismo, do patriarcado e
do escravismo, sendo visto por seus colonizadores como uma terra exótica, tropical,
habitada inicialmente por índios nativos e mais tarde por negros trazidos do Continente
Africano. Posteriormente, passou a ser um consulado, formado por povos “sublusitanos,
mestiçados de sangues afros (sic) e índios” (RIBEIRO, 1995, p. 447)8 , que se encontravam
como proletários marginalizados e comandados pelos portugueses. As aspirações desses
povos não eram consideradas, visto que o importante era garantir o enriquecimento da
parcela que os explorava. Existia um crescente estímulo à captura de mais índios e à
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importação de negros africanos, promovendo o aumento da força de trabalho e cada vez
mais lucro à metrópole. Não houve uma preocupação em se construir um conceito de povo,
uma identidade nacional e tampouco de garantir aos trabalhadores acesso a direitos,
mesmo os mais elementares, como alimentação e moradia.
A escravidão no Brasil estendeu-se por quase quatrocentos anos. O Estado foi
reestruturando-se a partir de conceitos republicanos excludentes, que se distanciaram da
realidade pluricultural do país e, assim, sua identidade nacional tornou-se frágil. O discurso
da democracia racial passou a fazer parte da cultura brasileira e a sociedade o incorporou
no senso comum, sendo um dos responsáveis pelo não reconhecimento da essencialidade
dos valores negros, mestiços e indígenas. Diante de tal fato a professora de História Eunice
Rodrigues desenvolveu um projeto no CEF 102 Norte, cujo nome é: Projeto, diversidade e
cidadania.
Cidadania e Educação para os Direitos Humanos: Cidadania e direitos humanos são
termos utilizados algumas vezes para expressar uma mesma realidade, política ou ação.
Aqui tomamos a diferenciação feita por Benevides (s/d), pois partimos dos mesmos
pressupostos que a autora utiliza para construir as diferenças e proximidades dessas
categorias. A cidadania é uma ideia fundamentada em uma ordem jurídicopolítica, ou seja,
o cidadão é membro de um determinado Estado e seus direitos ficam vinculados a decisões
políticas. Por isso, os direitos de cidadania são variáveis em função de diferentes países e
culturas e determinados por diversos momentos históricos. No entanto, jamais podem estar
dissociados dos direitos humanos em sociedades democráticas. A universalidade é uma
característica fundamental dos direitos humanos, pois o que é um direito humano aqui o
será também em outro país. São ainda naturais, em função de não existirem por criação de
uma lei para serem exigidos, reconhecidos, protegidos ou promovidos. Apesar de serem
considerados universais e naturais, os direitos humanos são também históricos, pois
sofreram alterações, mudanças e até mesmo rupturas em períodos históricos diferentes e
até em países que os incorporaram tardiamente em suas legislações, em relação a outros.
Benevides (s/d), seguindo as orientações da II Conferência de Direitos Humanos da ONU,
em Viena, 1993, explicita as características dos direitos humanos como indivisíveis e
interdependentes. Nessa perspectiva, portanto não se trata de utilizar os dois termos para
identificar os mesmos processos de organização da sociedade, mas de especificar as
características de cada um para construir a relação com o tema aqui proposto. Destaca-se o
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desdobramento da cidadania em três tipos de direito: os civis, considerados fundamentais e,
portanto, ligados à vida, à liberdade, à propriedade e à igualdade diante das leis; os
políticos, referentes à participação do cidadão no governo e nas ações da sociedade civil,
especialmente na possibilidade de votar e ser votado e os sociais, ligados à riqueza coletiva
e materializados pelo direito à educação, ao trabalho, à saúde e outros benefícios. Essa
distinção é adotada por vários autores, porém teve seu desenvolvimento inicial construído
por Marshall (1967). Um ponto fundamental é a vinculação da construção da cidadania, do
ponto de vista histórico, com o desenvolvimento do Estado-nação, ou seja, uma pessoa se
torna cidadã a partir do momento que existe um sentimento de pertença a um Estado ou
nação e assim surge a lealdade àquela instituição e ainda a identificação com um povo.
Portanto, a construção da cidadania tem a ver com a relação entre as pessoas e o Estado.
Essa dimensão histórica tem suas origens na Revolução Francesa (SINGER, 2005).
Almeja-se que as pessoas e ou grupo social que comungam do espaço escolar se
reconheçam como sujeitos de direitos, capazes de exercê-los e promovê-los ao mesmo
tempo em que respeitem os direitos do outro. Buscase, portanto, desenvolver a
sensibilidade ética nas relações interpessoais e com todas as formas de vida. Nesse
horizonte, a finalidade da Educação em e para os Direitos Humanos é a formação na e pela
vida e convivência. Dada a relevância já anunciada dessas questões, compreendese a
necessidade dessa temática como eixo também do projeto políticopedagógico das escolas,
haja vista que este orienta o planejamento, o desenvolvimento e a atuação no exercício
cotidiano dos direitos humanos no ambiente escolar – espaço de vida e de organização
social, política, econômica e cultural, que deve adequar-se às necessidades e
características de seus sujeitos, assim como ao contexto nos quais são efetivados. Esse
assinalamento se faz necessário porque o projeto político-pedagógico não se dissocia do
Currículo, dada a transversalidade do conjunto de ações nas quais o currículo se
materializa.
Educação para a Sustentabilidade A história humana é marcada pela relação entre os
seres humanos e o meio ambiente, como o domínio do fogo e o desenvolvimento da
agricultura. Desde o princípio, vários elementos da natureza não dominados pela espécie
humana tinham efeitos ameaçadores, tais como chuva, seca, sol, ventos, rios, entre outros.
Os grupos humanos atribuíam esses fenômenos naturais à ação dos deuses, e para
agradar e acalmá-los ofereciam rituais e oferendas. Naquele momento, é perceptível a
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reverência humana às forças naturais incontroláveis, bem como a sacralização destes
elementos. Com a invenção da propriedade privada, o planeta passou a ser desbravado e
grupos foram escravizados. Mais tarde, com o advento do modo de produção primitivo,
aqueles que não aderiam a comportamentos religiosos e culturais dos grupos hegemônicos
eram considerados hereges e poderiam, sob o pretexto de serem animais selvagens, ser
dominados, escravizados e exterminados.
Baseado nisso é necessário que os valores individuais e coletivos sejam baseados em
princípios definidos na Política Nacional de Educação Ambiental, Lei 9.795/1999, e
reafirmados pelas Diretrizes Nacionais de Educação Ambiental, Resolução CNE/CP nº 2, de
15/06/2012. Todas as áreas do conhecimento das etapas e modalidades do processo de
escolarização, bem como suas atividades pedagógicas devem permear, de forma articulada
e transversal, a Educação para a Sustentabilidade. Assim, caminharemos juntos para uma
mudança de postura e prática rumo à sustentabilidade da estadia humana no planeta Terra.
Segue o planejamento anual dos professores bem como as ações pedagógicas e os
instrumentos avaliativos de cada bimestre. Vale ressaltar que o planejamento não é uma
atividade estanque e sim um norteador das atividades e avaliações desenvolvidas para os
anos de 2020/2021.
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PLANO DE AÇÃO PROJETO PEDAGÓGICO 2021

PLANO DE AÇÃO PROJETO PÓLITICO
PEDAGÓGICO 2021
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nasavaliaçõesdelargae

SOE

TABLETS

avaliaçõesinstitucionais.

SALADE

Observaçãodiretados

RECURSOS

planejamentos.

PROFESSORES

LETIVO

âmbitoescolar
pautadanaculturada
paz.
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4.
Favorecer
apráticainterdisciplinar
.

258

128

5.Tornaraprática

pedagógicas,entre

paratraçar

pedagógicaatrativa.

professores,

estratégiasde

Março

6.incentivarogosto

direção,orientação

recuperaçãoe/

2021

pelaleitura.

educacionalesala

ouintervenções

7.

derecursoscomo

quando

gostopelaleitura

objetivode

evidenciadoo

8.
Participar
dasreflexões/
discussõesreferentes
a aplicaçãode
normasdisciplinares
9.Estimular
aparticipação
doseducandoscontrib
uindo
paradesenvolver
acapacidadedecriticar
,optar e
assumirresponsabilida
depelas suas
escolhas.10.Diminuir
oíndicedeindisciplina

enriquecer

número

apráticadocente

denotas baixas.

.

5.Fazer a

Incentivaro

3.

Estabelecer escolhadosrepr

estratégias

esentantesdetur

Anol

dereforço

ma.

etivo

escolarpara

Fazer
a
escolhados
professorescon
selheiros.
Estabelecerconta
to efetivo
epedagógicocom
o aluno visando
àpermanência
comsucesso
domesmo.
Acompanhare

estudantescom
dificuldade
deaprendizagem.
4.
Reduzir
em20%porbimestr
e
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tornandoaescola
maisatrativa

númerode

avaliaro

estudantesem

cumprimentoda

recuperação.5.

proposta

Reduzirem15%o

curricular.

númerode

Elaborar

estudantes

adequação

aprovadosem

curricular;

regime

• Encaminhar
estudantes
aoSOE.

dedependênc
ia.
6.

Estabelecer

as
Coordenações
Pedagógicas
visandoo
planejamentode
estratégiasde
recuperaçãoao
longodoprocesso.
7.

Estabelecer

comcada
disciplinametasde

130

avanço
nabimestraldepe
lo menos
80%dos
estudantes8.
Envolvimento
em 100%
dosestudante
s nacriação
doregimentoin
terno.
9.
Promoverjuntam
ente com100%
do
corpodocenteest
ratégias
paraoreforçoesc
olar10.Acompan
hame
nto
eplanejament
o
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junto ao SOE
em100%
deatividadessociai
se
atendimentosindivi
duais ecoletivos
durante
oanoletivo.
11.

Promover

pelo menos
05palestras
anuaiscom
profissionaisespe
cializados afim
de diminuir
aviolência e
obullying.
12.

Buscarp

arceria junto
aoConselhoTute
lar.

264

132

13. Aumentar
oacervodelivro
sliterários
da biblioteca
emnomínimo
30livros.
14.
Garantir,em
100%,
aaplicação
docurrículo
comqualidad
e eequidade.
15.Realizar
75%dasform
açõesplaneja
das.

OBJETIVOS

METAS

AÇÕES

INDICADORES

RESPONSÁVEIS

PRAZO

RECURSOS
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ADMINISTRATIVOS

1Otimizarofluxodetr
abalhonaescola.

1.Ouviraopinião 1 Elaboração
de 100%dos
docronograma
derealizaçãodas

Dadosdoanoanterior.

EquipeGestora

Anol

PDAF,PDDE

etivo

,APM,

264

134

2 Investir

servidores

atividades

nasmelhorias

sobrea

deotimização

dasinstalaçõesfísicas

melhormaneira

dotrabalho

daescola

deotimizar

daescola.

3-Gerir os
recursosfinanceiros
daunidade de
ensinocomresponsabi
lidadee
transparência.4Garantir
aparticipação de
todacomunidade
escolarnas
atividadespedagógica
s,financeiras
eadministrativa.
5.Fomentar
acomunicaçãoentrea
comunidadeeaUE

otrabalho e
afruição

2Elaboraçãoemc

dasatividades.

onjuntocom

2. Fortalecera

acomunidadeesc

APM

olar

incentivando

docalendário

aparticipação

doletivo da UE.

de100% de

3Marcação

todosos

deAssembleiasG

segmentosda

eralExtraordinári

UE

a eOrdinária

nasAssembleia

paratratar de

s dePrestação

assuntode

deContas.

interesse

3. Promover

daComunidadeE

04eventos
deintegração
dacomunidade

scolar.

135

escolar

4-

duranteo ano

Planejamentoda

letivo.

s

4.Fomentareve

festividadesenv

ntos

olvendo

deiniciativa

osegmento

demães, pais

pais,tais como

eresponsáveis

Festada

daComunidade

Família,Bazar,

Escolar a fim

FestaJunina e

decriar laços

Dia

comaUE.

daConsciência

5.

Negra. 5-

Criar

ealimentar sites Elaboração
emodalidades

deplano

deredes

paraatualização

sociais,tais

doconteúdo

comoInstagram, dasredes
Facebookesite.

sociais edosite.

6.

6- Execução

Revisar

100%dos

eacompanhame
nt
o da obra
darampa

264

136

deacessibilida
de.6Execuçãoe
acompanhament

137

aparelhos de

o da obra

arcondicionado

dereforma

dassalas.

dacozinha.

Comprar

7-Execução

03aparelhos de

dereparos

arcondicionado

nosbanheiros

para as

dosestudantes e

salasque

dosservidores. 8-

estãofaltando.

Elaboração

7.

deum plano

Provera

revisãode100

detrabalho

%

dereorganização

dofuncioname

dos arquivos

ntodas

dosservidores

lousasdigitais.

daUE.

8.

9-Elaboração

Realizar

obras

doplano

deacessibilidad

deadequação

enaUE.

daUEparareceb

9.
Realizar
obra
deadequação
dacozinha

er
o

ensino

híbrido.Estabele
cimentodacomu

268

138

nicação
virtualativae

139

10. Realizar10
0% obras

atualizada com
acomunidadeesc
olar.

dereparos
dosbanheiros
daescola.Disp
onibilizarnúme
ro
doWhatsApp
Business
para
100%
dac
omunidadeesco
lar.
11.Organizar10
0%
dosarquivos
passivoeativoda
escola.12Reorganizar100
%
dos
espaçosdaescol
a
a
fim
deotimizá-lo.

268

140

13-Realizar
asadequações
daestrutura
daUnidade
Ensinopara
amodalidade
deensinohíbrido
.

OBJETIVOS

METAS

AÇÕES

FINANCEIROS
Revitalização

Melhorar

Reunião

decontas da

em10%

paradeliberaçõe

APAMUtilizarosrecurs

mensais

s

osdoPDAFdeforma...

aarrecadação

dasprioridadesPr

Investir

daAPAM

ocedimento

namodernização

emrelação ao

detomadas

derecursosdevídeo

anoanterior

depreço

eáudio.

Divulgar para
acomunidadee
scolar
aprestação
decontasdos

Investimento
daverba
Direção,consel
ho

Terconselhoescolar
participativo.

INDICADORES

RESPONSÁVEIS

PRAZO

RECURSOS
PDAF,PDDE,
APM,
parcerias
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Reformaseadapt

recursosdaAPA

escolar

açõesdosbanhei

M,

ros

ePDDE.

união

Reforma da

Fazer eleição

commembros

cozinhaTrocar

doconselho

doconselhoesc

mesas

escolarde

olarEscutaas

ecadeirasdorefeitório

acordo com

críticas

ocalendário

dacomunidade

PDAF apóseleiçãoRe

daCRE.
Aquisição

Realizar

dematerialdigi

bazares,rifas,

tal

sorteiospara
captação
derecursos
emdatas a
seremacordadas
com ogrupo

Promoveral
moços
eencontros
dacomunida
de

273

142

escolar
nodecorrer do
anoletivo,observ
andodatascome
morativasedias
letivostemáticos.
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DE

Projetointerv

RESULTADOSEDUC

entivoProva

ACIONAIS

Definir

brasilCoorde

osobjetivos

naçãoPedag

Reduziraevasãoescol deaprendizag
ar
emque
Aumentar O

serãotrabalha

IDEBReduzir a

dosdurante o

reprovaçãoReduzir

ógica.

ResultadodoIDEB

Equipegestora,

Anol

Corpo
docente,Sala de
recursos,SOE.

etivo

Refazerpr
ovas
daedição
dosanosan
teriores

Reunião semanal
dacoordenaçãoedireçã
o

anoletivo.

aprovação emregime Promover
aolongo
dedependência
dobimestre,dis
cussão juntoao
corpodocente,
estratégiasde

273
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intervençõesvoltadas
aos estudantes
comdificuldadede
aprendizagemEstabel
ecer
nascoordenaçõesped
agógicasencontros
visando
oplanejamento
deestratégias
derecuperação/interv
ençõesaolongodo
processoensinoapren
dizagem.Planejar,org
anizare

145

desenvolverati
vidades
quecontemple
m
oprojetointerv
entivo
naescola.
Aplicar
testes,exames,
entrevistas
eoutrasestratég
ias
quepossibilitem
mapear
asfragilidades
epotencialidade
sdos
estudantes.Rea
lizarprojetosinte
rventivos,
reagrupamento
se
outroprocedim
entoa
275

146

fim de intervir
eacompanhar
osavanços
dasaprendizag
ensdo
estudante.Dive
rsificar
asestratégias
deavaliação a
fimde alcançar
asDiferenças
deaprendizage
mde
cadaestudante.
Potencializar
osdados
oriundosda
avaliaçãodiagn
ósticaAumentar
o
IDEBem25%
Acompanhar
afrequência
dosestudantes

147

a

281

148

fimdeminimizar
aevasão
escolar(fazer
contatocom a
família ese for
o casoinformar
oconselho
tutelara
ausência
nãojustificada
doestudante.

149

PARTICIPATIVA

Estimular
oprotagonismod
os
estudantes,ress
altando
aimportância
daparticipação
nosprojetos
daescola,
grêmioestudantil
,

Estabelecimento
de
encontrosbimest
rais e nosdias
letivostemático
com
acomunidadees
colar.
Reuniõesperiódi
cas com
oprofessor

Dadosdoanoanterior

Equipe

Anol

Gestora,SOE,

etivo

professores,
saladerecurso

281

150

conselho

conselheiro,tur

escolar.

ma,Coordenaç
ão eSOE
Reuniões com

Estimular

oConselhoEscol

aformaçãocon

ar sempreque

tinuada

fornecessário.

detodos
osprofissionai
senvolvidos
nacomunidad
eescolar.

DEPESSOAS

Promover,
pelomenos, um
eventosociocultural
internocomaparticipaç
ãode90% dos
servidoresdaEscola.

Estabelecer
epromover
oenvolviment
odos
diversossegm
entos
daescola
naconstrução
coletiva do
ppPromoverin
tegração

Estatísticas
deanosanterior
es
Divulgação das atividades
comantecedência para que
todospossamseorganizarepartici
pardos eventos promovidos
pelaescola Realização de
atividadesemhoráriosoudiasque
possamfacilitar a participação de
toda acomunidadeescolar

Equipe
GestoraCoorde

Durante

naçãoPedagógi

todo

ca eSOE

oanoleti
vo

● Realizarmomentos
deconfraternização
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entre todos

entre a escola

osservidoresdaesc

ea

olacom sorteio

comunidadeesco

debrindes,

lar

palestras,entrega

Promoverpalestr
as eEncontros
delembrancinhas.
queestimulem
Comemorar
ocrescimentopro
datasmaisrelevantes fissional
deprofessores
(DiaInternacional
eservidoresSupri
daMulher, Páscoa, r comabertura
decarência junto
Diadas
àCREPPas
Mães, Dia dos
ausênciasprolon
Pais,Dia do
gadasporLTS
Professor, Diado
Servidor
Público,DiadaSecret
ária,DiadoDiretor,Di
adoOrientadorEduc
acional,
Natal...)estimulando
a
participaçãodetodos.

364
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DIMENSÃO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
Objetivo
Gerir os recursos financeiros
(PDAF, PDDE, APM recursos
próprios) da Unidade de Ensino
com responsabilidade e
transparência.

Ações
Convocar Assembleias para ouvir os
estudantes e responsáveis sobre as
necessidades de utilização dos
recursos. Reunião para definir ata de
prioridades. Procedimento de tomadas

Metas

Indicadores

Fortalecer a APM incentivando
a participação de 100% de
todos os segmentos da Ue
nas Assembleias de definição
de prioridades para gastar, e
nas reuniões de prestações de
contas.

Participação da comunidade
escolar

Responsáveis

Prazos

Equipe Gestora
Semestral

Recursos
Ata de prioridades
para definir onde
serão empregados
os recursos
financeiros.
Atas das reuniões.

de preços.
Reorganizar os arquivos ativos
e passivos da escola a fim de
otimizá-los.

Organizar
Supervisora

Elaborar em conjunto com os
professores o calendário interno
da UE com datas de provas,
Conselhos de Classes, eventos.

Realizar as adequações da
estrutura da Unidade Ensino
para a modalidade de ensino
híbrido e presencial, tornado um
ambiente mais agradável e
acolhedor.

Semestral

Equipe Gestora
Anual

Revisar os aparelhos de ar
condicionados da escola, comprar dois
aparelhos para as salas de aulas onde
não estão funcionando.

Observação e estudo dos
espaços escolares.

Equipe Gestora

Semestral

Equipe Gestora

Mensal

Revisar as lousas digitais, data shows,
notebooks e home theaters das salas
de aulas para assegurar um bom
funcionamento durante as aulas.
Realizar a reforma do banheiro ANEE.
Pintura do pátio da escola.
Revitalização dos jardins.

Diagnosticar a necessidade de
pequenos reparos na estrutura
física e no mobiliário da escola.

Realizar vistoria nas dependências da
escola pelo menos uma vez a cada 15
dias.
Realizar reforma das mesas e bancos
de refeitório.

Observação mensal e
escuta da comunidade
escolar.

Requerer emenda parlamentar para
troca do telhado da escola

Modernização da biblioteca da

Requerer emenda parlamentar para
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escola tornando-a um ambiente
atrativo para os estudantes.

melhoria do acervo e equipamentos da
biblioteca

Reformar os banheiros dos
estudantes.

. Realizar
100% obras de reparos dos banheiros
dos estudantes da escola.

Melhorar a arrecadação da
APM em relação ao ano
anterior.

Fomentar eventos com a participação
de mães, pais e responsáveis da
Comunidade Escolar a fim de criar
laços com a UE.
Realizar bazares, rifas, sorteios para
captação de recursos em datas a
serem acordadas com a comunidade
escolar
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Acompanhamento e Avaliação da PP-2021
A Proposta Pedagógica como integradora dos processos da escola será avaliada constantemente com o intuito de identificar suas
potencialidades e fragilidades e orientar sua revisão com vistas à garantia da qualidade social do trabalho escolar.
Utilizaremos as reuniões de pais bimestrais, as coordenações coletivas, os dias letivos temáticos previstos no calendário da SEEDF bem
como questionários aplicados a toda comunidade escolar. Como forma de garantir o sucesso da Proposta Pedagógica idealizada,
fortalecendo as expectativas de um trabalho melhor, com adaptações e reformas necessárias a uma educação pública de qualidade.
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PLANO DE AÇÃO - SALA DE LEITURA BIBLIOTECA
MANUEL BANDEIRA – CEF 102 NORTE

Objetivos
Específicos

Ações/ Estratégias

Parcerias Envolvidas Público
nas Ações

• -Estimular
o • - Realizar ao final de
Equipe
estudante
a cada bimestre sarais Gestora.
frequentar
as com poetas e
dependências
da escritores locais;
sala
de
leitura • - Criar de uma sortida
desmistificando a e abrangente gibi
figura do livro como teca;
• - Discutir em sala de
um objeto
aula
sobre
a
inatingível;
importância da figura
• -Proporcionar um
do livro no registro e
espaço para que os
transmissão
de
professores
conhecimento
e
promovam aulas de
sobre a importância
reforço no período
de sua preservação.
contrário ao das

Comunidade do CEF
102 Norte.

Cronograma

Avaliação das Ações

Ano letivo de 2021

Ocorrerá
de
maneira global e
diária
observando
os resultados: - Da
avaliação
institucional.
- Dos índices de
rendimento dos
estudantes,
principalmente em
Língua Portuguesa
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• aulas dos
estudantes;

• - Oferecer oficinas de
reciclagem do livro.
Adquirir o livro de
-Buscar
a
solicitado
valorização física do literatura
em cada bimestre de
livro, na busca para
que os estudantes
acordo com o eixo
tenham cuidados no estruturante.
manuseio e
• Organizar
o
responsabilidades
empréstimo do livro
no que tange aos do
projeto
de
•
prazos
de
sua literatura de forma
devolução.
que todos possam ter
no prazo
• -Fomentar o projeto acesso
de
Leitura
da estabelecido.
escola.
• Organizar
um
-Proporcionar um
cronograma
de
• espaço
agendamento para a
agradável de utilização do espaço
leitura no horário do
de pesquisa tanto
intervalo.
para os estudantes
-Auxiliar
os como
para
os
estudantes
nos professores.
momentos
de • Estabelecer
na
pesquisas e
coordenação coletiva
realização
de
estratégias com os
atividades
professores regentes
solicitadas pelos
para o atendimento
professores.
aos
estudantes
facilitando e
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integrando as

158

• -Participar
atividades
no
ativamente da feira momento
da
pesquisa.
do Livro de Brasília.
• - Organizar os
•
-Renovar
grupos de estudantes
constantemente o
para a aquisição de
acervo dos livros
livros na Feira o Livro
com o apoio das
de Brasília.
parcerias,
SEDF,
equipe gestora e • Estabelecer
cronograma
para
• estudantes.
escolha, distribuição
- Estimular a leitura
e recolhimento do
de
toda
a
PNLD.
• comunidade
• Buscar suprir junto
escolar.
aos órgãos
Organizar
a
competentes as
escolha, recepção,
carências dos livros
recolhimento
e
didáticos.
distribuição
do
PNLD - Garantir o
empréstimo
dos
livros didáticos para
todos os
estudantes.
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PLANO DE AÇÃO DA SALA DE RECURSOS 2021

Visando o retorno híbrido das atividades pedagógicas da rede pública de ensino do GDF, apresento o plano de retorno embasado nos documentos
orientadores “Orientações para a retomada das atividades presenciais/híbridas nas unidades escolares da rede pública de ensino do Distrito Federal no ano
letivo 2021” e “Guia de implementação de protocolos de retorno das atividades presenciais nas escolas de educação básica do Ministério da Educação”.
No que compete ao ensino especial, mais especificamente aos atendimentos da Sala de Recursos será necessário:
ESPAÇO FÍSICO:
ü Espaço físico bem ventilado, com portas e janelas abertas para a circulação do
ar; ü Dispenser de álcool 70%; ü Mobiliário adequado que garanta o distanciamento
seguro; ü Fitas adesivas para mapeamento dos espaços físicos; ü Espaço limpo de
objetos que não possam ser higienizados semanalmente; ü Internet de boa
qualidade para realização dos atendimentos online; ü Espaço ao ar livre para
atividades externas.
Observação: Há a necessidade de local para armazenamento dos materiais que ficam expostos, visando a melhor higienização e
acondicionamento dos mesmos; MATERIAIS PEDAGÓGICOS:
ü Kits individualizados para cada estudante (giz de cera, lápis, borracha, apontador, tesoura, cola, canetinha, papéis
diversos); ü Plastificadora e plástico para plastificação do material; ü Disponibilização de impressora colorida para elaboração
de material de apoio.
ITENS DE SEGURANÇA E HIGIENE:
ü O espaço deverá ser higienizado entre um atendimento e outro, assim como os materiais utilizados;
ü Máscara reserva para os estudantes
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Dessa forma, os atendimentos acontecerão de forma hibrida, com dois grupos, conforme “Orientações para a retomada das atividades presenciais/híbridas
nas unidades escolares da rede pública de ensino do Distrito Federal no ano letivo 2021”.

“O atendimento em sala de recursos considerará o protocolo estabelecido para o ensino regular de alternância das semanas. Assim, quando o estudante estiver
na semana com aulas regulares presenciais, terá o atendimento no contraturno na sala de recursos, de maneira remota. Da mesma forma, quando o
estudante estiver na semana de atividades regulares remotas na sala de aula regular, terá atendimento na sala de recursos de maneira presencial.”

A GRADE HORÁRIA da Sala de Recursos atuará com duas realidades. A professora Adriana Sartori de Almeida Santos continuará atendendo de
forma remota e a professora Maria das Vitórias Azevedo de Almeida atenderá de forma presencial.

GRADE HORÁRIA DA SALA DE RECURSOS
TURNO MATUTINO

NOME COMPLETO DO
ESTUDANTE

01

NEE

ANO/TURNO

TEA

8A

UE

CEF 102
NORTE

GABRIEL
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02

TEA

8A

MARCELO

CEF 02
CRUZEIRO

03

LUCAS

TEA

8B

CEF 102
NORTE

04

PAOLA

DF/BNE

8B

CEF 102
NORTE

TEA

9A

TEA

9B

DI

9B

CEF 102
NORTE

DF/MNE

9D

CEF 102
NORTE

05

CEF 102
NORTE

GABRIEL

06

JOSÉ

07

CEF 102
NORTE

DIOGO

08
MARCOS

* Os estudantes Lucas N Schneider e José Maria Jardim Neto não são atendidos pela SR e assinaram um termo de desistência do atendimento.

Grade Horária - Maria das Vitórias Azevedo de Almeida

HORÁRIO

SEGUNDA-FE
IRA

TERÇA-FEIR
A

QUARTAFEIR
A

QUINTAFEIR
A

SEXTA-FEIR
A

162

7h30 às
8h10

Erick*
Ana Luísa

Reunião
Coletiva
Integrada

Coordenação
Pedagógica

(Remoto)

Coletiva

8h10 às
8h50

Erick*
Ana Luísa

Coordenação
Pedagógica

(Remoto)

Matheus
(presencial)

Reunião
Coletiva
Integrada

Coletiva

9h10 às
9h50

Daniel*
Richard
(Remoto)

Coordenação
Pedagógica

Matheus
(presencial)

Reunião
Coletiva
Integrada

Coletiva

9h50 às
10h30

Bruna*

Richard
(Remoto)

Reunião
Coletiva
Integrada

Coordenação
Pedagógica
Coletiva

Lucas
(presencial)
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11h30 às
12h10

Bruna*

Daniel*
Coordenação
Pedagógica

Lucas
(Presencial)

Reunião
Coletiva
Integrada

Coletiva
* Os estudantes: Bruna, Erick e Daniel até o presente momento não se decidiram se retornarão para o ensino presencial.

Grade Horária – Adriana Sartori de Almeida Santos

HORÁRIO

SEGUNDA-FE
IRA

8h às 8h50

TERÇA-FEI
RA

QUARTAFEIR
A

Ana Luísa

QUINTA-FEI
RA

SEXTA-FEIR
A

Erick
Reunião
Coletiva
Integrada

Coordenação
Pedagógica
Coletiva

8h50 às
9h40

Matheus

Ana Luísa

Erick
Coordenação
Pedagógica

Reunião
Coletiva
Integrada

Coletiva
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9h40 às
10h30

Matheus

Daniel

Richard
Reunião
Coletiva
Integrada

Coordenação
Pedagógica
Coletiva

10h30 às
11h20

Bruna

Richard
Coordenação
Pedagógica

Reunião
Coletiva
Integrada

Coletiva
Lucas

11h20 às
12h10

Lucas

Bruna

Daniel
Coordenação
Pedagógica

Reunião
Coletiva
Integrada

Coletiva

A GRADE HORÁRIA da Sala de Recursos atuará com duas realidades. A professora Adriana Sartori de Almeida Santos continuará atendendo de
forma remota e a professora Maria das Vitórias Azevedo de Almeida atenderá de forma presencial.
GRADE HORÁRIA DA SALA DE RECURSOS
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TURNO VESPERTINO

NOME COMPLETO DO
ESTUDANTE

01

NEE

ANO/TURNO

UE

TEA

6A

EC 106 NORTE

S. DOWN

6D

DI

6D

DMU

7A

TEA

7A

DANIEL

02

ANA LUÍSA

03

EC 106 NORTE

RICHARD

04
BRUNA

05

ERICK

CEF 102
NORTE

CEF 102
NORTE
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06

TEA

7A

DI

7B

MATHEUS

07

CEF 102
NORTE

LUCAS

Grade Horária - Maria das Vitórias Azevedo de Almeida

HORÁRIO

SEGUNDA-F
EIRA

TERÇA-FEI
RA

QUARTA-FEI
RA

QUINTA-FEIR
A

SEXTA-FEIRA
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13h30 às
14h10

Marcus*

Paola*
Coordenação
Pedagógica
Coletiva

14h10 às
14h50

Marcus*
Paola* e
Gabriel A*

Coordenação
Pedagógica

Coordenação
Pedagógica
Individual, ao
planejamento,
pesquisa e
formação
continuada,
conforme
disposto nos
artigos 9º e
11º da Portaria
nº 133/2020.

Coordenação
Pedagógica
Individual, ao
planejamento,
pesquisa e
formação
continuada,
conforme
disposto nos
artigos 9º e
11º da Portaria
nº 133/2020.

Coletiva

15h10 às
15h50

Diogo*

Gabriel A*
Coordenação
Pedagógica
Coletiva

15h50 às
16h30

Diogo*
Marcelo
(Presencial)

Coordenação
Pedagógica
Coletiva
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16h30 às
17h10

Gabriel
Marcelo
(Presencial)

Coordenação
Pedagógica
Coletiva

* Os estudantes: Marcus, Diogo, Paola, Gabriel A e Gabriel S até o presente momento não se decidiram se retornarão para o ensino presencial.

Grade Horária – Adriana Sartori de Almeida Santos

HORÁRIO

14h às
14h50

SEGUNDA-F
EIRA

TERÇA-FEI
RA

Paola

Marcus

QUARTA-FEI
RA

Coordenação
Pedagógica
Coletiva

14h50 às
15h40

Marcus
Paola
Gabriel

e

Coordenação
Pedagógica

QUINTA-FEIR
A

Coordenação
Pedagógica
Individual, ao
planejamento,
pesquisa e
formação
continuada,
conforme
disposto nos
artigos 9º e
11º da Portaria
nº 133/2020.

SEXTA-FEIRA

Coordenação
Pedagógica
Individual, ao
planejamento,
pesquisa e
formação
continuada,
conforme
disposto nos
artigos 9º e
11º da Portaria
nº 133/2020.

Coletiva
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15h40 às
16h30

Gabriel

Diogo
Coordenação
Pedagógica
Coletiva

16h30 às
17h20

Marcelo

Diogo
Coordenação
Pedagógica
Coletiva

17h20 às
18h10

Marcelo

Gabriel S
Coordenação
Pedagógica
Coletiva
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Plano de Ação da Orientação Educacional (OE) - 2021

PLANO DE AÇÃO ANUAL DA ORIENTAÇÃO EDUCACIONAL 2021

Pedagogo(a) - Orientador(a) Educacional: Camila Gomes de Camargo Oliveira Matrícula: 243.884-4 Turno: Diurno
De acordo com a Orientação Pedagógica da Orientação Educacional o(a) Pedagogo(a) - Orientador(a) Educacional integra a equipe pedagógica da
Unidade
Escolar incorporando suas ações ao processo educativo global, na perspectiva da Educação em e para os Direitos Humanos, Cidadania, Diversidade
e Sustentabilidade, objetivando a aprendizagem e o desenvolvimento integral do estudante. (2019, p. 30)
Tendo em vista o que está preconizado no Regimento da rede pública de ensino do Distrito Federal, disposto no Art. 127. A atuação do
Pedagogo-Orientador Educacional deve partir do princípio da ação coletiva, contextualizada, integrada à Proposta Pedagógica - PPP da unidade
escolar, visando à aprendizagem e ao desenvolvimento integral do estudante como ser autônomo, crítico, participativo, criativo e protagonista,
capaz de interagir no meio social e escolar e de exercer sua cidadania com responsabilidade. (2019, p.59) Assim sendo, segue o planejamento da
Orientação Educacional para o presente ano letivo:
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METAS

•
•
•
•
•
•
•

Acolher a comunidade escolar frente a nova realidade apresentada.
Promover, junto à equipe de professores, o desenvolvimento de habilidades nos alunos durante seu processo de aprendizagem.
Desenvolver atividades que proporcionem aos estudantes uma reflexão sobre seu papel na escola e na sociedade.
Propiciar espaço de fala e reflexão para que os alunos se expressem.
Articular ações com os professores para acompanhamento da frequência escolar.
Contribuir com o acesso, permanência e conclusão dos estudos de estudantes
Apresentar a importância das ações da Orientação Educacional junto à comunidade escolar.
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Acolhimento

X

ESTRATÉGIAS PEDAGÓGICAS

Educação em
Diversida de

FUNDAMENTAÇÃO CURRICULAR

Educação em
Cidadania
DH

TEMÁTICA

PERÍODO DE
EXECUÇÃO

EIXO DE AÇÃO
Educação em
Sustentabilida
de
Acolher as crianças recém chegadas
à escola.

Ajudar os estudantes com o uso da
plataforma.

Acolher todos os estudantes
indicados pelos professores;
conversar, acompanhar e fazer
encaminhamento, quando
necessário.

Ação junto aos
estudantes.

Ação junto aos
estudantes.

Ação junto aos
estudantes.

Março

Durante todo o
ano
letivo
Durante todo o
ano letivo.

Durante todo o
ano letivo.

Participar das reuniões de pais e
mestres.

Ação junto aos
estudantes e
professores.

Oferecer escuta ativa às famílias,
estudantes e professores.

Ação junto aos
estudantes, pais e
professores.

Durante todo o
ano letivo.
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Autoestima

Cidadania

X

X

X

Proporcionar diálogo sobre assuntos
relacionados ao bullying, através de
observação de vídeos, leituras diversas
e exemplos ocorridos no cotidiano da
escola.

Ação junto aos
estudantes.

Sempre que
necessário.

Incentivar hábitos de estudo com
acompanhamento familiar

Ação junto aos
estudantes

Durante todo
ano letivo

Incentivar criação de grupos de
whatsapp de estudantes com o
Professor Conselheiro Contactar
responsáveis dos estudantes que não
estão acessando a plataforma.
Encaminhar os estudantes caso
necessário para a rede de apoio:
médicos, psicólogos, CRAS, Conselho
Tutelar

Ação junto aos
estudantes,
professores e
responsáveis

Durante todo o
ano letivo

Promover encontros virtuais, em parceria
com demais profissionais da UE e da
rede externa

Ação da Equipe junto
aos estudantes

Durante todo ano
letivoA

Promover um diálogo sobre liderança
para realização da escolha de
representante de turma.

Ação junto aos
estudante

Abril

Realizar atividades que propiciem o
conhecimento sobre a importância da
Cultura Indígena.

Ação da Equipe junto
aos estudantes

Durante todo o
ano letivo

Participar do curso Gestão de Conflitos,
pelo
MPDFT

Ação junto aos
Estudantes

Junho a Agosto
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Desenvolvimento X
de
Competências
Sócioemocionais
Ensino/Aprendiz
a gem

Postagem HOPE de Habilidades
Socioemocionais disponibilizado por um
grupo de Psicólogas com objetivo de
ensinar os adolescentes a lidar com as
emoções e situações da vida
X

Ação junto aos
Estudantes

Em parceria com os professores e
coordenação pedagógica, identificar,
encaminhar e acompanhar alunos
que apresentem dificuldades de
aprendizagem e/ou comportamento;

Ação junto aos
estudantes, pais e
professores.

Atendimentos individuais a pais para
orientações, planejamento,
acompanhamento e devolutivas sobre o
aluno;

Ação junto aos pais.

Junho a Setembro

Sempre que
necessário

Participação no conselho de classe;
Oferecer encontros virtuais que
possibilitem trabalhar atividades
relacionadas a dicas de estudo
Apresentar e conversar sobre a
importância da Netiqueta quanto ao uso
da plataforma.
Participar do Conselho de Classe junto
da equipe da escola oferecendo
feedback acerca dos atendimentos
realizados com os estudantes

Ação junto à Equipe
Ação junto aos
estudantes

Ação junto aos
estudantes

Ação junto aos
professores
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Inclusão de
Diversidades

X

Acolhimento das demandas das famílias
de alunos ANEEs.
Desenvolver atividades que estimulem o
diálogo e a conscientização sobre a
importância dos negros

Ação junto as
famílias e estudantes

Sempre que
necessário

Ação junto à Equipe e
estudantes

Durante todo ano
letivo

na formação da cultura brasileira.

Mediação
de
conflitos

X

X

X

Contato com as famílias para escuta e
orientação aos responsáveis pelos
estudantes que não estão realizando as
atividades na plataforma ou pelo material
impresso.

Ação junto à famílias
e estudantes

Durante todo o
ano letivo

X

X

X

Participação em curso do Ministério
Público do DF sobre Mediação de
Conflito no Contexto Escolar. Realizar a
escuta ativa e favorecer a comunicação
e entendimento entre os estudantes
acerca do conflito de forma a incentivar o
protagonismo na resolução dos conflitos;

Ação junto aos
estudantes

Junho a
Setembro
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Saúde

Sexualidades

X

X

Produção de material sobre alimentação
saudável para postagem/Palestra sobre
o assunto

Ação da Equipe junto
aos estudantes e
familiares

Durante o ano
letivo

Proporcionar e disponibilizar materiais
de leitura pela Plataforma que
conscientizem sobre o combate ao
abuso e exploração sexual da criança e
do adolescente.

Ação junto aos
estudantes

Maio

INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO E INDICADORES DE
RESULTADOS
•
•
•
•
•
•
•

Número de alunos que entregam atividades no prazo.
Nível de alunos presentes nos meets.
Acesso e utilização adequada da plataforma de ensino.
Participação dos alunos nas aulas.
Percepção dos docentes em relação à turma.
Percepção dos alunos em relação aos professores.
Número de alunos que necessitam de acompanhamento de frequência escolar.
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PROJETOS 2021
Horto Escolar
Semeando vidas e mentalidades sustentáveis

Responsáveis:
Viviane Coelho da Silva de Lima
Rúben de Jesus Reis Silva
Heloísa Rocha Pereira Aragão
Daniela Nascimento Silva
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INTRODUÇÃO
O projeto aqui descrito destina-se a construir um horto em algumas áreas da escola, com o objetivo de proporcionar aos estudantes
um conjunto de espaços e objetos de observação e também de aplicações diversas de vários conhecimentos que, venham a ter relação com as
plantas, no âmbito das disciplinas ministradas na escola. Também se destina a estimular atividades práticas a serem desenvolvidas
especialmente nas disciplinas de Ciências e Geografia, no contexto do estudo das plantas, suas relações e influências em relação aos
ambientes terrestres e aos seres vivos.

JUSTIFICATIVA
Uma das maiores fragilidades da educação escolar hoje é a dificuldade de se estabelecer conexão entre os conteúdos
desenvolvidos em sala de aula e a vivência prática dos alunos. Muitos conteúdos de ciências e também de geografia estão ligados ao estudo
das plantas e das importantes relações que elas estabelecem com todos os elementos a sua volta, ressaltando que várias outras disciplinas, em
muitos momentos, podem tocar, ainda que transversalmente, alguma temática abarcada pelo estudo das plantas.
Nesse sentido, a utilização de um espaço de observação e intervenção no campo do estudo das plantas representa uma forma de
diversificar as atividades pedagógicas da escola, fomentando atividades que vão desde a educação ambiental; do estudo do ciclo de vários
elementos fundamentais à vida, como a água, o oxigênio e o carbono; do estudo da fisiologia e da anatomia das plantas e de sua contribuição
para a saúde humana, até sua função na construção dos ecossistemas e na própria regulação do clima e, finalmente, sua contribuição para a
manutenção do equilíbrio do próprio planeta.
De grande relevância é também a aproximação entre comunidade e escola, através da colaboração em ações e projetos que
envolvam e permitam o protagonismo dos vários segmentos da comunidade escolar.
As diversas atividades práticas possibilitadas pelo uso desse espaço trarão mais concretude aos estudos teóricos da sala de aula,
ao mesmo tempo em que a implantação, assim como a manutenção do horto oportunizarão interações diversas e colaboração entre os diversos
a tores do universo escolar.
Desta forma, o projeto Horto Escolar reveste-se da maior importância pedagógica, tanto para estudantes e professores de todos os
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níveis quanto para os demais setores da comunidade, visto que se constitui num espaço de realização de variadas atividades voltadas para a
construção coletiva num sentido amplo, assim como para o aprendizado e aplicação de conteúdos que terão relevância não apenas escolar e
acadêmica para toda a vida, mas que também contribuirão para a construção de conhecimentos fundamentais à cidadania, especialmente neste
século, em que muitas questões ambientais já apontam como fatores críticos não só para o bem-estar, mas para a subsistência de várias
nações e, no limite, para a própria sobrevivência da espécie humana.

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
A questão ambiental
Há menos de três semanas (em 09 de agosto de 2021), a Organização das Nações Unidas (ONU) publicou um relatório de quase
mil páginas, escrito por 234 especialistas de 66 países, destacando que a ação humana sobre o planeta nos levou a um desequilíbrio climático
sem precedentes na história dos últimos milênios. Esse desequilíbrio já alcançou extremos irreversíveis e prenuncia eventos dramáticos, com
alto potencial de destruição de vidas e de produção de profundas crises humanitárias ao redor do planeta (ONU, 2021). Segundo o SecretárioGeral, António Guterres, o relatório demonstra que o tempo de reação da humanidade para reverter a trajetória de destruição das adequadas
condições de sobrevivência humana sobre na Terra é extremamente reduzido, de modo que se acendeu um “alerta vermelho” no debate sobre
as mudanças climáticas provocadas pela ação humana, as quais ameaçam a sua própria sobrevivência.
Ao sermos confrontados com informações como esta, entre outras constatações, avulta a de que a educação ambiental nunca foi
tão central para a humanidade como o é agora. Ao longo dos milênios, a atividade humana, por ignorarem-se as consequências globais de
nossa atuação, acumulou práticas e mentalidades de grande impacto ambiental, produziu centenas de materiais e substâncias poluentes e
multiplicou esses elementos por bilhões e bilhões de toneladas, gerando impactos devastadores sobre os solos, os mananciais de água doce,
os oceanos e a atmosfera.
Os extremos a que chegamos nas últimas décadas nos obrigam a adotar atitudes adequadas e estas atitudes devem vir baseadas
no conhecimento científico. Colaborar com a construção dessas atitudes e ajudar na aquisição desses conhecimentos, despertar a consciência
ambiental e contribuir para a construção de sujeitos capazes de desenvolver uma civilização sustentável são alguns dos objetivos que fazem da
educação ambiental uma iniciativa irrenunciável da escola e da sociedade do nosso tempo.
Felizmente, a consciência atualmente disseminada de que precisamos adotar hábitos mais sustentáveis, pelo bem do equilíbrio
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ambiental, tem gerado preocupações, mentalidades e comportamentos cada vez mais presentes, configurando o que Carvalho (2013) chamou
de emergência do “sujeito ecológico”. Para a autora, a escola não é o único lugar em que podemos contribuir para a construção do sujeito
ecológico; mas constitui-se num espaço privilegiado nessa construção, porque
a educação é, em todas as suas modalidades, uma prática formativa. E a escola, por sua vez, é o espaço institucional por excelência onde esta formação
transcorre de forma planejada e intencional na sociedade moderna cujo ideal é a educação como um direito universal. Assim, embora a formação do
sujeito ecológico tenha lugar em todas as experiências que nos formam durante a vida, a escola toma parte entre estas experiências como um elo muito
importante deste ambiente-mundo em que vivemos. (CARVALHO, 2013, p.118).

Assim, o pensamento ambiental tem ganho cada vez mais espaço nas reflexões da contemporaneidade, proliferando-se e
fortalecendo-se as críticas ao modelo ocidental de relação entre o homem e a natureza, com base na exploração e na destruição.

PÚBLICO-ALVO
Estudantes, professores, servidores e comunidade do CEF 102 Norte.

PERÍODO DE REALIZAÇÃO
Implantação: agosto de 2021 a dezembro de 2022.
OBS.: Esperamos transformar o projeto numa ação permanente na escola.

OBJETIVO GERAL
Fomentar o desenvolvimento de competências cognitivas, práticas e socioemocionais relacionadas ao conhecimento e à vivência
das várias relações estabelecidas entre as plantas, a vida e o equilíbrio climático.

181

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
· Proporcionar aos alunos um espaço de aquisição e aplicação de vários conhecimentos ligados às plantas e ao meio-ambiente;
· Promover a educação ambiental de toda a comunidade escolar;
· Realizar ações que favoreçam a troca de conhecimentos e a colaboração entre os vários segmentos da comunidade escolar;
· Estimular o debate das diversas temáticas atinentes à questão ambiental, ao bem-estar e à qualidade de vida.
· Favorecer o trabalho coletivo, colaborativo e as atividades educativas inter e transdisciplinares.
· Aprofundar o trabalho com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030 das Nações Unidas.

METODOLOGIA E ATIVIDADES PREVISTAS
O presente projeto, que consiste na implantação de um Horto Escolar, desenvolver-se-á em cinco momentos:
1. Escolha dos espaços de início da implantação do horto, aquisição de plantas e insumos e plantação das primeiras
espécies do horto.
2. Organização de ciclos de estudos e debates, com participação da comunidade e de especialistas, sobre a
importância da questão ambiental e de sua abordagem inclusive prática desde a escola, tendo como base, entre outras, os Objetivos
de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030 das Nações Unidas.
3. Mapeamento de todos os espaços com potencial de abrigar plantas, especialmente espécies comestíveis. E
pesquisa sobre as várias formas de organização do cultivo de plantas em ambientes escolares.
4. Realização de formação focada na utilização do Horto para a aplicação de conteúdos pedagógicos de forma multi,
inter e transdisciplinar.
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5. Expansão do horto escolar, com a implantação de hortas que, entre outras coisas, produzam alimentos a serem
incluídos na merenda da escola.

RECURSOS HUMANOS
Serão os próprios membros da gestão escolar;
Os professores;
A equipe administrativa da escola;
Parceiros da comunidade;
Especialistas convidados;

RECURSOS FINANCEIROS
Os recursos serão empregados na compra de plantas, sementes, suportes para plantas, vasos, materiais para irrigação, adubos e
outros insumos que se tornarem necessários com o desenvolvimento do projeto.

ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO
O acompanhamento, feito pela equipe gestora, será diário e as avaliações, bimestrais com participação voluntária de toda a
comunidade escolar.
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Projeto #102INOVA
Apresentação
Os anos de 2020 e 2021 foram recheados de desafios e superações impostos pelo novo
coronavírus(COVID-19), doença infecciosa causada pelo vírus SARS-CoV-2,que repercutiram na
organização e na reorganização do trabalho pedagógico nos diversos setores da sociedade: político,
econômico, social, cultural, educacional, entre outros.
Diante ao novo contexto vivenciado, a escolatambém passou por uma transição na gestão
escolar a qual foi realizada de maneira harmoniosa e acolhedora por todos os membros da
comunidade.
Durante o processo de transição entre as respectivas equipes gestoras ficou nítida a
necessidade da realização de uma avaliação do diagnóstico da realidade escolar para a definição
dos objetivos, das metas, das finalidades e das estratégias didáticas a seremdesenvolvidas no
decorrer do período letivo.
Vale destacar que haviam muitas demandas a serem atendidas, tais como: questões
relacionais e interpessoais entre os profissionais da educação, os desencontros das informações
entre a comunidade e a escola, especialmente no contexto do ensino remoto no que tange as
orientações básicas organizacionais (cronograma de aulas, horários das aulas, plano de
ação/planejamento, entre outros....).
Em meio a tudo isso, em 2021, o Projeto #102Inova, surgiu como uma proposta da nova
gestão, a qual assumiu a escola em setembro de 2020, após o processo de adaptação/transição
entre as respectivas equipes gestoras e a realização da avaliação do diagnóstico darealidade da
comunidade escolar. Foi construído na perspectiva de ressignificar a organização do trabalho
pedagógico por meio da implementação de novas metodologias, especialmente as metodologias
ativas superando a fragmentação do conhecimento presente na abordagem de ensino tradicional.
Salienta-se que a comunidade escolar tinha, em sua maioria, acesso aos recursos digitais
educacionais, dentre eles: internet, computadores, celulares, notebooks, entre outros, o que
proporcionou uma reorganização dos planejamentos, construídos coletivamente, considerando a
inserção de inúmeros recursos digitais (Meet, Jamboard, Podcast, Canva...).
Considerando o direito inalienável de aprender, o princípio da gestão democrática, os
documentos orientadores, os normativos pedagógicos e as orientações das Diretrizes Curriculares

1

185

do 3º ciclo, ressalta-se que a Unidade Escolar propôs a implementação do Projeto#102Inova a partir
do pressuposto de que:
O ponto de partida é a construção de um projeto de educação para os anos finais do Ensino
Fundamental, fase importante no desenvolvimento do (pré) adolescente, em especial para a
continuidade dos estudos na perspectiva dos diversos letramentos. O ponto de chegada é uma
educação pública de qualidade, referenciada nos sujeitos sociais. Para isso, não basta garantir o
acesso dos estudantes à escola, mas possibilitar que permaneçam nela de maneira exitosa,
aprendendo continuamente, em um processo formativo voltado ao desenvolvimento integral e à
emancipação. (DISTRITO FEDERAL, 2014, p.6)

Logo, tornou-se essencial, conhecer as demandas e as especificidades da unidade escolar.
Para isso, na perspectiva de identificar a “escola que temos” e a “escola que queremos”, foram
realizadas inúmeras reuniões com os diversos segmentos da comunidade escolar, em contextos e
situações diversificadas, para estabelecer os objetivosa serem alcançadoscoletivamente, com a
participação dos profissionais da educação, os estudantes, as equipes pedagógicas e gestoras, os
pais, as mães, os responsáveis e todos os envolvidos na tomada de decisões, na definição dos
rumos da escola.
Segundo o artigo, “Menos rankings mais pertencimento: outro discurso para educação
pública, publicado no site porvir.educação, escrito por Paulo Blikstein, é urgente mudar o discurso
da escola pública como aquela que só oferece o básico, porque o público que elas atendem
precisam de uma escola mais motivadora ao invés de uma escola padronizada e empacotada, ou
seja, precisamos ir além do currículo coleção ainda vivenciado em diversas escolas da rede de
ensino, pois continuar em uma escola que não engaja os interesses dos estudantes, não faz
sentido, e é um passo para evasão.
O autor, Paulo Blikstein, ressalta que é por isso que o pertencimento, a motivação e a
relevância são tão importantes na escola.Precisa ser criado um ambiente acolhedor, democrático,
flexível e antenado ao mundo dos estudantes, pois essas crianças que vivem em situações
vulneráveis, público da escola pública precisa de uma escola diferente. O estudante precisa criar
conexões positivas com o aprendizado e o espaço físico, e é inegável que o espaço escolar
motivador contribui de maneira significativa para isso.
De acordo com a Pedagogia Histórico-Crítica é essencial promover experiências educativas
arraigadas das práticas sociais dos estudantes, ou seja, partindo da realidade e e dos
conhecimentos prévios apresentados por eles, promovendo a construção de planejamentos
interativos que possibilitem o envolvimento e participação nas práticas pedagógicas desenvolvidas
no cotidiano escolar o que corrobora para a concretização do espaço escolar motivar que vão além
do espaço físico, conforme apresentado nos Pressupostos Teóricos do Currículo em Movimento.
Afinal, como diz o Paulo Blikstein, o estudante quer aprender sobre tópicos relevantes, quer
perceber conexões entre a escola e a vida, quer ser sentir reconhecido, valorizado, pertencente ao
mundo da escola e ajudar a construir esse mundo escolar.
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Respeitando as orientações pedagógicas para a elaboração do Projeto Político e
Pedagógico das instituições de ensino da Secretaria do Estado de Educação do Distrito Federal
(SEEDF), assim como as Diretrizes Curriculares do 3º Ciclo, os Pressupostos Teóricos do Currículo
em Movimento eo Currículo em Movimento para o Ensino Fundamental, o Projeto #102Inova visa
promover a construção de práticas educativas cada vez mais qualitativas, significativas, amparadas
de sentidos e práticas sociais, preparando os estudantes integralmente para os desafios da vida
moderna, ou seja, para a complexidade do mundo atual.
Assim, o Projeto #102Inova, organizou-sediante três vertentes norteadoras e inovadoras que
contemplam o protagonismo dos estudantes. São elas:
As relações humanas;
Os espaços físicos;
As práticas pedagógicas.
Ambas vertentes estão articuladas e perpassam todas as práticas pedagógicas desenvolvidas
na escola, embasadas aos Pressupostos Teóricos do Currículo em Movimento,ou seja: as Teorias
Críticas e Pós-Críticas, a concepção de Educação Integral, a Pedagogia Histórico-Crítica, a
Psicologia Histórico-Cultural, os eixos transversais (Educação para a Diversidade; Educação para
a Sustentabilidade e a Cidadania e Educação em e para os Direitos Humanos), o Currículo
Integrado e a Avaliação para as Aprendizagens (Formativa).

Imagem nº 01: Logo do Projeto # 102Inova construída coletivamente com a comunidade escolar.
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3. INOVAÇÃO NAS
RELAÇÕES
HUMANAS;

2. INOVAÇÃO DOS
ESPAÇOS FÍSICOS;

1. INOVAÇÃO DAS
PRÁTICAS
PEDAGÓGICAS;

DEMANDAS
APRESENTADAS PELA
COMUNIDADE
ESCOLAR.

Imagem nº 02: Eixos norteadores para o desenvolvimento do Projeto # 102Inova

Os eixos norteadores para o desenvolvimento do Projeto #102Inova convergem com a
função social da nossa escola, ou seja, deixa explicito que o processo educativo vai além da
simples transmissão dos conhecimentos historicamente acumulados pela humanidade, pois
perpassam a elaboração de planejamentos, as propostas e os projetos interdisciplinares que
contemplem as práticas sociais da comunidade escolar.
A vertente da inovação das práticas pedagógicas perpassam a inovação dos espaços
físicos e das relações humanas na perspectiva da educação integral, inclusive quanto a
ampliação dos tempos, espaços e oportunidades educacionais, conforme apresentado no
caderno dos Pressupostos Teóricos do Currículo em Movimento.
O CEF 102 Norte de ensino buscou organizar o trabalho pedagógicoamparado por
intencionalidades educativas que

perpassem os

diversos contextos e

especificidades

apresentados pelos educandos e pela comunidade, observando o diagnóstico da realidade
escolar, inclusive no contexto do ensino remoto e no retorno as atividades 100% presenciais.
Vale salientar que o CEF 102 Norte, em parceria com a comunidade escolar e tendo o
estudante enquanto protagonista do processo de ensino e aprendizagem, buscou
proporcionar a vivência de experiências diversificadas que contemplem o desenvolvimento
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integral dos educandos, considerando as múltiplas dimensões que os constituem:
cognitivas, afetivas, sociais, psicológicas, emocionais, físicas, entre tantas outras mais.
O projeto também perpassará, conforme apresentado na Lei de Diretrizes e Bases da
Educação Nacional (LDB nº9394/96), os processos formativos que se desenvolvem na vida
familiar, na convivência humana, no trabalho, nas instituições de ensino e de pesquisa, nos
movimentos sociais e organizações da sociedade civil e nas manifestações culturais,
auxiliando os estudantes quanto à construção de novas aprendizagens e contribuindo para a
sua formação não apenas para o exercício da cidadania, mas para a vida.
Conforme o artigo publicado na coluna, o Futuro se aprende, intitulado como “Menos
rankings, mais pertencimento - outro discurso para a educação pública” é urgente mudar o
discurso da escola pública como o lugar que só oferece e mede o básico, ou transformamos
a escola pública em um lugar diferente, ou ela vai continuar a produzir evasão e exclusão
em massa, e o Brasil continuará um país tragicamente desigual.
Assim, o projeto norteador #102Inova, contemplou a construção da criatividade, do
protagonismo estudantil, do acolhimento e das aprendizagens significativas de maneira
democrática e integrada a realidade dos estudantes por meio do acesso as metodologias
ativas as quais foram exercidas de modo interdisciplinar e complementar nos projetos
apresentados a seguir.
AÇÕES e PROJETOS– 2021
1º Bimestre

2º Bimestre

3º Bimestre

4º Bimestre

Agenda 2030:

Agenda 2030:

Agenda 2030:

Agenda 2030:

ODS 10 (Redução das

ODS 12 (Consumo e

ODS 10 (Redução

ODS 3 (Saúde e Bem-Estar)

desigualdades) e 16 (Paz,
justiça e instituições

produção responsáveis) e
a ODS 13 (Ação contra a
mudança global do clima)

eficazes)
Preconceito
compreender
superar;

das desigualdades)
e 16 (Paz, justiça e
instituições eficazes)

racial:
para

Preconceito racial:
compreender para
superar;

PROJETOS COMPLEMENTARES CONTEMPLADOS NO DECORRER DO PERÍODO LETIVO
Escola de pais: palestras e formações para as famílias dos estudantes;
Educação financeira;
Programa Hope de habilidades socioemocionais;
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Projeto Conexão Científica;
Projeto Assembleia: a 102 que queremos;
Projeto Horto-Escolar;

Tabela nº 01: Projetos Interdisciplinares

Justificativa
O Projeto #102Inova surgiu em prol do atendimento das demandas apresentadas pela
comunidade escolar, após a análise do diagnóstico da realidade da comunidade escolar, ou seja,
da construção de uma educação de qualidade amparada no desenvolvimento de aprendizagens
cada vez mais significativas, articuladas e contextualizadas permeadas pelas relações humanas
presentes nos diversos espaços físicos e pelas práticas pedagógicas desenvolvidas durante o
processo educativo.
Assim, com a finalidade de dialogar com a realidade dos estudantes, o projeto #102 Inova
tem a educação integral como concepção e como fundamentos teórico-metodológicos a Psicologia
Histórico-Cultural e a Pedagogia Histórico-Crítica, na perspectiva de compreender a realidade
social dos estudantes para propor ações interventivas respaldadas nas relações humanas, na
ressignificação dos espaços físicos e das práticas pedagógicas sociais permeadas pelos saberes,
pelas experiências e pelos interesses dos estudantes.
Dessa forma, o Projeto #102Inova proporcionou acesso as contradições sociais
existentes nos diversos contextos estudantis, a materialização de ações pedagógicas interventivas,
a identificação e a superação das situações geradoras do fracasso escolar.
Ao estabelecer seus objetivos e ações, deve considerar as diversas realidades nas quais
seus estudantes estão inseridos e propor estratégias didático-pedagógicas para promover as
aprendizagens que objetiva ampliar tempos,espaços e oportunidades educacionais.

Objetivo Geral:
Subsidiar a organização do trabalho pedagógico da unidade escolar, desde a elaboração da
Proposta Pedagógica por meio da construção de um processo educativo participativo e
democrático de decisões, como uma ferramenta singular em prol do desenvolvimento integral dos
estudantes para o desenvolvimento de ações pedagógicas cada vez mais qualitativas, permeadas
por aprendizagens significativas, articuladas e contextualizadas às práticas sociais dos
estudantes.

6

190

Objetivos Específicos:
Desenvolver aprendizagens cada vez mais significativas, articuladas, contextualizadas e
interdisciplinares voltadas as demandas e necessidades apresentadas pelos estudantes dos Anos
Finais do Cef 102 Norte;
Minimizar os índices de evasão e abandono escolar dos estudantes diante as
dificuldades vivenciadas em meio ao contexto pandêmico;
Ampliar os espaços, os tempos e as oportunidades educacionais dos estudantes em prol
do desenvolvimento integral em suas múltiplas dimensões;
Promover situações de aprendizagens diversificadas permeadas pelas interações
sociais;
Desenvolver à escuta ativa, considerando a importância da participação da comunidade
escolar na organização do trabalho pedagógico desenvolvido pela escola;
Construir práticas educativas

voltadas as demandas e necessidades apresentadas

pelos estudantes;
Realizar avaliações diagnósticas das aprendizagens na perspectiva formativa, da
progressão continuada e dos ciclos;
Propor intervenções didáticas ematendimento às necessidades de aprendizagem dos
estudantes.

Estratégias:
As estratégias de ensino adotadas foram baseadas nas Metodologias Ativas e no
Protagonismo Estudantil. Dentre elas:
Construção de sequencias didáticas;
Pesquisas;
Palestras formativas;
Apresentações de trabalhos pedagógicos;
Atividades externas;
Saraus;
Pintura dos espaços físicos com a comunidadeescolar;
Construção de murais e painéis interativos e coletivos;
Aprendizagem baseada em projetos (ABP)
Aprendizagem baseada em problemas;
Gamificação;
Sala de aula invertida;
Aprendizagem entre pares;
Gincanas;
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Recursos:
Os recursos utilizados foram baseados nas estratégias pedagógicas adotadas, inclusive no que
tange ao uso dos Recursos Digitais Educacionais, tais como: computadores, caixas de sons,
softwares diversificados, ferramentas Google Classroom, Google Meet, entre outros.

Etapas do desenvolvimento:
O Projeto #102Inova foi e será realizada no decorrer de todo o período letivo por meio de
sequências didáticas e projetos associado, conforme inserido no plano de ação apresentado no PPP da
unidade escolar. Tais serão contemplados realizada em parceria entre a equipe gestora, coordenadores
pedagógicos, professores e demais profissionais da educação, pais e responsáveis, tendo como
protagonistas os estudantes.
Vale destacar que foram e serão realizados encontros pedagógicos entre os representantes dos
setores envolvidos para alinhamentos didáticos internos.
Salienta-se que no cronograma de ações estão previstos: visitas as espaços pedagógicos
interdisciplinares, a construção de materiais pedagógicos, oficinas lúdicas de aprendizagens voltadas as
diversas áreas do conhecimento e dos componentes curriculares, palestras, formações pedagógicas
continuas, a aplicação de questionários virtuais diagnósticos, entre outras ações.

Avaliação:
A avaliação será realizada no decorrer de todo o processo formativo voltado a organização do
trabalho pedagógico das instituições de ensino voltadas ao atendimento aos Anos Finais, com ênfase nas
participações e construções realizadas pelos estudantes. Salienta-se que a avaliação ocorrerá durante o
processo de ensino e aprendizagem dos estudantes, ou seja, com o viés formativo, processual, contínuo,
interdisciplinar e articulado a realidade e as demandas apresentadas pela comunidade escolar, as práticas
sociais, entre outros.

Dificuldades, desafios e sucessos:
Contato com as famílias e os estudantes;
Participação dos estudantes nas atividades organizadas via plataforma Google e materiais
impressos;
Dificuldades de aprendizagens dos estudantes durante o contexto do ensino remoto;
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Anexos
Imagens diversificadas, associadas ao desenvolvimento do Projeto #102Inova.

- Slides de um vídeo divulgando o Projeto
#102Inova para a comunidade no início do
ano letivo de 2021:

-

Logo do projeto, com suas 3 vertentes e
seus princípios:
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Anexos
Imagens diversificadas, associadas ao desenvolvimento do Projeto #102Inova.

Inovação no Espaço Físico:

Biblioteca Antes:
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Biblioteca Depois :

Entra e saída da escola antes do projeto:

Entra

e

saída

da

escola

depois

do

projeto:
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Anexos
Imagens diversificadas, associadas ao
desenvolvimento do Projeto #102Inova.

- Jardins internos da escola
depois:

- Jardins internos da escola
antes:
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-

Pátio

interno

antes:

-

Pátio

interno

depois:

Anexos
Imagens diversificadas, associadas ao desenvolvimento do Projeto #102Inova.
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- Estudantes pintando o pátio
interno, mesas de ping-pong e
o banheiro masculino:

Anexos
Imagens diversificadas, associadas ao desenvolvimento do Projeto #102Inova.
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Anexos
Imagens diversificadas, associadas ao desenvolvimento do Projeto #102Inova.
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2 – Inovação nas Prática
Pedagógicas:
Trabalhar com a Agenda 2030
dentro
da
metodologia:
Aprendizagem por meio de
projetos.

1º Bimestre:
ODS 3 – Saúde e Bem-Estar

2º Bimestre:
ODS 10 – Redução das
desigualdades
ODS 16 – Paz, justiça e
instituições eficazes.
Nome do Projeto: Preconceito
Racial,
compreender
para
superar.
- Slides da reunião com os
pais/responsáveis
para
explicação do Projeto:

Anexos
Imagens diversificadas, associadas ao desenvolvimento do Projeto #102Inova.
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Projeto estudantes matutino:

Anexos
Imagens diversificadas, associadas ao desenvolvimento do Projeto #102Inova.
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Linha do tempo do Projeto:
Projeto estudantes vespertino:

Anexos
Imagens diversificadas, associadas ao desenvolvimento do Projeto #102Inova.
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- Formação para os professores
na
coordenação
sobre
a
temática étnico-racial com a
Prof. Ruth Meyre.

Anexos
Imagens diversificadas, associadas ao desenvolvimento do Projeto #102Inova.
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- Reunião com os estudantes
para a explicação do projeto:

- Palestra de abertura com a
Prof. Gina Vieira Albuquerque:

Anexos
Imagens diversificadas, associadas ao desenvolvimento do Projeto #102Inova.
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Anexos
Imagens diversificadas, associadas ao desenvolvimento do Projeto #102Inova.
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- Palestra de abertura para os
estudantes acontecendo:

- Meet para os estudantes com
os atores negros Nívea Helen e
Deo Garcez:

- Meet para os estudantes com
Cristiane Sobral:
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- Meet para os estudantes, com
o cineasta Edson Fogaça, para
subsidiar na produção do
documentário:
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- Meet para os estudantes com
cientistas negras, parte do
Projeto Conexão Científica:

Anexos
Imagens diversificadas, associadas ao desenvolvimento do Projeto #102Inova.
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- Oficina de Produção de Vídeo
com o Prof. Zaldo do CEF 10 do
Cruzeiro, a fim de ajudar os
estudantes a produzirem os
vídeos do projeto:

- Meet com Oficina oferecido
aos estudantes para auxiliar na
realização dos trabalhos do
projeto:

Anexos
Imagens diversificadas, associadas ao desenvolvimento do Projeto #102Inova.
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- Programação da última
semana de aula de julho:

Anexos

27

Imagens diversificadas, associadas ao desenvolvimento do Projeto #102Inova.
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- Meet para os estudantes com
a presença da Rapper MC
Kayne:

- Meet para os estudantes com
a presença dos batucadeiros:

Apresentação
dos
documentários
e trabalhos
finais dos estudantes do
matutino e vespertino:

Anexos
Imagens diversificadas, associadas ao desenvolvimento do Projeto #102Inova.
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29

213

30

214

31
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- Gincana contendo jogos com
a temática racial:
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Anexos
Imagens diversificadas, associadas ao desenvolvimento do Projeto #102Inova.
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Anexos
Imagens diversificadas, associadas ao desenvolvimento do Projeto #102Inova.
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3º Bimestre: Agenda 2030
ODS 12 – Produção e Consumo
responsáveis
ODS 13 – Ação contra a
mudança global do clima.

- Depoimento de uma mãe de
aluna do 6D a respeito do
Projeto Preconceito Racial:
Vivi e Heloísa, que projeto maravilhoso.
Muito orgulho de vocês, de todo o corpo
docente. Aninha é uma menina negra de
pele não retinta, debater esse tema é
super importante e, se eu puder sugerir,
falem também sobre o colorismo.
Parabéns pelo trabalho. Beijo, Camila

Anexos
Imagens diversificadas, associadas ao desenvolvimento do Projeto #102Inova.

35

219

Feira de Ressignificação de
materiais:
Culminância
do
Projeto do 3º Bimestre, Agenda
2030, ODS 12 e ODS 13.

Anexos
Imagens diversificadas, associadas ao desenvolvimento do Projeto #102Inova.
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Anexos
Imagens diversificadas, associadas ao desenvolvimento do Projeto #102Inova.
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- Prints de vídeos produzidos
pelos estudantes do vespertino
sobre as ODS 12 e 13 da
Agenda 2030:

Anexos
Imagens diversificadas, associadas ao
desenvolvimento do Projeto #102Inova.
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4º Bimestre: ODS 10 – Redução
das desigualdades
ODS 16 – Paz, justiça e
instituições eficazes.
Nome do Projeto: Preconceito
Racial,
compreender
para
superar.
Culminância do projeto do 2º
Bimestre.
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Palestra de abertura com a Professora Neide Rafael e
o músico Marcelo Café no turno vespertino.
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- Professores Oficineiros:

- Oficina de Dança – Professora
Renata Lino:

Anexos

41

Imagens diversificadas, associadas ao desenvolvimento do Projeto #102Inova.
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- Oficinas de Silhuetas –
Professoras Semiramis, Vitória,
Adriana Sartori, Bilka, Nair Iara,
Elaine :

Anexos
Imagens diversificadas, associadas ao
desenvolvimento do Projeto #102Inova.
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- Oficina de Jogos Africanos –
Professor José Montanha:

Anexos
Imagens diversificadas, associadas ao
desenvolvimento do Projeto #102Inova.
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- Oficina de música – Marcelo
Café:

- Oficina de desconstrução de
representações
sociais
da
África – Professora Ruth Meyre:

- Oficina de Poesia e Jogos –
Professora Eunice:

Anexos
Imagens diversificadas, associadas ao
desenvolvimento do Projeto #102Inova.
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- Oficina de Pandeiro
Professor Gabriel:

–

- Oficina de Mancala –
Professor Luís Filipe:

Anexos
Imagens diversificadas, associadas ao
desenvolvimento do Projeto #102Inova.
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- Oficina de Boneca Abayomi –
Professora Rosimar Muanda:

Anexos
Imagens diversificadas, associadas ao
desenvolvimento do Projeto #102Inova.

- Oficina de Capoeira –
Professores Fabiano e Luís
Renato:
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Anexos
Imagens diversificadas, associadas ao
desenvolvimento do Projeto #102Inova.

- Atividade do sábado letivo 20
de novembro:
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Exemplo da atividade de um
estudante do 6ª e outro do 8D:

Anexos
Imagens diversificadas, associadas ao
desenvolvimento do Projeto #102Inova.
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- Cartilha feita
estudante do 6A:

por

um

Anexos
Imagens diversificadas, associadas ao
desenvolvimento do Projeto #102Inova.
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3 – Inovação nas relações
humanas:
Acolhimento
e
Democracia
para
toda
a
comunidade
escolar
(professores,
pais/responsáveis
e
estudantes):
- Drive Thru para entrega dos
livros
didáticos:

Anexos
Imagens diversificadas, associadas ao
desenvolvimento do Projeto #102Inova.
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- Slides da reunião de
pais/responsáveis
do
1º
Bimestre abordando vários
assuntos, dentre eles o Projeto
#102Inova:

Anexos
Imagens diversificadas, associadas ao
desenvolvimento do Projeto #102Inova.
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Anexos
Imagens diversificadas, associadas ao desenvolvimento do Projeto #102Inova.
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Anexos
Imagens diversificadas, associadas ao desenvolvimento do Projeto #102Inova.
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- Projeto Assembléia no ensino
remoto:

Anexos
Imagens diversificadas, associadas ao desenvolvimento
do Projeto #102Inova.
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- Projeto Assembléia no ensino
presencial:

- Pré conselhos realizados com
os estudantes analisando os
dados
da
avaliação
institucional referente ao 1º
Bimestre:

Anexos
Imagens diversificadas, associadas ao desenvolvimento do Projeto #102Inova.
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- Recepção dos professores na
volta ao ensino presencial:
56
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Anexos
Imagens diversificadas, associadas ao desenvolvimento do Projeto #102Inova.
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- Recepção dos estudantes no
início do ensino presencial:

Anexos
Imagens diversificadas, associadas ao desenvolvimento do Projeto #102Inova.
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- Camiseta com desenho e
frase escolhida pelo grupo de
professores para recepcionar
os estudantes:

Anexos
Imagens diversificadas, associadas ao desenvolvimento do Projeto #102Inova.
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- Parceiros especiais presentes
no nosso primeiro dia de aula e
na primeira semana do ensino
presencial:
Prof.
Mariana
Almada, Rafael Parente, Helber
Ricardo Vieira e colegas do
MEC,
Sandra
Brito
(coordenadora da CRE PP),
Deputado Leandro Grass e
Prof. Mauro Rabelo (Secretário
da Educação Básica do MEC):

Anexos
Imagens diversificadas, associadas ao desenvolvimento do Projeto #102Inova.
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Anexos
Imagens diversificadas, associadas ao desenvolvimento do Projeto #102Inova.
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- Mural no pátio com fotos dos
estudantes e professores para
acolhimento
no
ensino
presencial:

Anexos
Imagens diversificadas, associadas ao desenvolvimento do Projeto #102Inova.
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- Murais com as regras
sanitárias – protagonismo e
autoria dos estudantes:

- Lanches especiais:
*Cachorro quente doado pelos
nosso amigos do MEC:

Anexos
Imagens diversificadas, associadas ao desenvolvimento do Projeto #102Inova.
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*Picolé e dindin gourmet (Dindin do cerrado), doado pelos
nosso amigos voluntários da
Funpresp-Jud:
*Açaí:

Anexos
Imagens diversificadas, associadas ao desenvolvimento do Projeto #102Inova.
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*Sorvete e strogonoffe com
batata palha, comprado com
doações
voluntárias
das
famílias dos estudantes:

Anexos
Imagens diversificadas, associadas ao desenvolvimento do Projeto #102Inova.
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*Pão de queijo e chocolate
quente com frutas dado como
café da manhã e lanche no final
da tarde para os estudantes:

Anexos
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Imagens diversificadas, associadas ao desenvolvimento do Projeto #102Inova.
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- Comemoração Especial do Dia
dos Professores:

Anexos
Imagens diversificadas, associadas ao desenvolvimento do Projeto #102Inova.
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Anexos
Imagens diversificadas, associadas ao desenvolvimento do Projeto #102Inova.
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