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“Todo projeto supõe rupturas com o presente e promessas para o futuro.
Projetar significa tentar quebrar um estado confortável para arriscar-se,
atravessar um período de instabilidade e buscar uma nova estabilidade em
função da promessa que cada projeto contém de estado melhor do que o
presente. Um projeto educativo pode ser tomado como promessa frente a
determinadas rupturas. As promessas tornam visíveis os campos de ação
possível, comprometendo seus atores e autores.
(GADOTTI, 1994, p. 579)”.
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APRESENTAÇÃO
Nosso Projeto Político Pedagógico fundamenta-se na preparação do estudante, inserindo-o no contexto social, como um agente de transformação, vivenciando a crítica, a responsabilidade, a reflexão, a autonomia, a criatividade e o respeito de ser, tornando-o com
isso, apto ao exercício da cidadania.
O Projeto Político Pedagógico é o documento que norteia, valida e legitima as mudanças e inovações necessárias. Nesse sentido assume fundamental importância o seu processo de elaboração, sobretudo como resultado de um trabalho coletivo, com a participação
efetiva de todos os segmentos que compõem a comunidade escolar. Para a elaboração
desse Projeto Político Pedagógico, somam-se ainda os documentos que embasam as exigências da legislação, cujo referencial encontra-se nos pareceres e instruções que complementam ou normatiza a LDB, quer sejam através do Conselho de Educação ou da Secretaria de Educação.
As coordenações coletivas foram espaços privilegiados para a participação dos professores. Em sala de aula, de forma presencial e remota, foram criados espaços para que
os estudantes se manifestassem sobre o documento. Os pais e responsáveis também participaram respondendo ao instrumento de pesquisa (questionário).
A primeira parte é composta pelo perfil da instituição: missão, um breve histórico da
escola e um mapeamento com informações importantes sobre os profissionais que nela
atuam, os estudantes e comunidade escolar, além de uma descrição da infraestrutura e
espaços escolares. Também foi realizada uma análise dos indicadores internos e externos
das aprendizagens com os dados que dispúnhamos no momento.
A Função Social da Escola e as Concepções Teóricas/Princípios Orientadores das
Práticas Pedagógicas estão contempladas nas Partes II e III.
Na parte IV foram elencados os Objetivos e Estratégias de Ação da gestão, subdivididos em três grupos: pedagógica, gestão participativa e de pessoas e administrativa/financeira.
A Organização do Trabalho Pedagógico da Escola é descrita na quinta parte, seguida
da explicitação sobre as Práticas e Estratégias de Avaliação adotadas nesta Unidade de
Ensino.
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Por fim, descrevemos a periodicidade, os procedimentos e de que maneira serão realizados os registros de avaliação deste Projeto Político Pedagógico: um documento aberto
a críticas, mudanças, reformulações, em permanente construção.

I – HISTÓRICO INSTITUCIONAL
1.

BREVE HISTÓRICO DA ESCOLA

Aos dez dias do mês de março de 1980 foi registrada a ata de abertura do ano letivo
como Escola Classe 51 de Ceilândia, com mil trezentos e sessenta e cinco alunos matriculados. Continuou como Escola Classe até o ano de 1992, atendendo alunos tanto da Educação Infantil quanto do Ensino Fundamental I e II. A partir dessa data passa a se chamar
Centro de Ensino de 1º grau, continuando assim até o ano de 2000, quando passa a ser
denominado Centro de Ensino Fundamental 14, de Ceilândia, atendendo somente a modalidade de Ensino Fundamental II, do 6º ao 9º ano. Com base nos registros de Ata, constatou-se que esta escola funcionava também no turno noturno entre os anos de 1986 e 2001.
Durante a década de 1980, o Setor P Sul se destacou, infelizmente, pelo baixo padrão
socioeconômico da sua população e, consequentemente, pela violência – estupros, furtos,
roubos, latrocínios e homicídios.
A combinação entre o perfil de baixa renda e inatividade econômica por parte de
grande parcela da comunidade / moradores do entorno do CEF 14 faz com que o ambiente
de violência e a insegurança das residências, nas ruas e quadras passassem a repercutir
dentro da escola. Tal fenômeno negativo foi superdimensionado quando ganhou as páginas
policiais e programas radiofônicos. O setor P Sul foi então apelidado, pejorativamente, pelo
então jornalista investigativo Mario Eugenio, de Caldeirão do Diabo, o que contribuiu para
aprofundar a imagem negativa do setor.
A escola é um reflexo da sociedade. No CEF 14 não seria diferente. As quadras 26,
28, 32 e 36 formavam o quadrilátero em torno de nossa escola, das quais originavam a
comunidade discente. Merece “especial” destaque as quadras 26 e 28 pela proximidade e
pelo quantitativo de alunos, mas também pela coincidência por ter sido palco da formação
das piores gangues do Setor P Sul com destaque para a famosa “Gangue dos Nasas”.
Posteriormente, onde hoje são as quadras 22 e 24, surgiu uma invasão chamada Vila
do Papelão. Alunos provenientes desta região sofriam com enormes preconceitos. Como
consequência, já na década de 1990, essa região passa a ser a origem principal de alunos
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violentos dentro do CEF 14. A escola contava na época com três turnos (matutino, vespertino e noturno). Episódios como tiros no portão da escola, flagrantes de armas de fogo
dentro da sala de aula, brigas violentas entre alunos de gangues diferentes e muitas vezes
por disputa do ponto de venda de drogas dentro da escola eram comuns.
Durante o triênio 1995-1997 a gestão do CEF 14 na ocasião - após o lamentável episódio da morte do vigia do então CED 06 - junto com o Conselho Escolar participou da
criação do Conselho de Diretores de Escola de Ceilândia bem como de proteção em torno
dos blocos administrativos A e B bem como a reforma da mão francesa sobre o muro da
escola.
Merece destaque, em 1997, a realização de uma “Marcha contra a violência” organizada pelos diretores de escolas do Setor P Sul com o apoio e adesão das demais escolas
de Ceilândia. Essa marcha conduziu professores, pais e estudantes em longa caminhada
até à Administração de Ceilândia e a 15ª Delegacia. Com o surgimento do Batalhão Escolar
e um choque de gestão do CEF 14 com uma administração disciplinar mais contundente
dentro da escola, entre 1996 e 1999, tivemos uma especial redução da indisciplina e da
violência.
No CEF 14 conseguimos escrever uma página com aspectos extremamente positivos.
De 1990 a 1997 a escola ganhou destaque no exame de admissão para a Escola Normal
de Ceilândia, como os estudantes da 8ª série (hoje 9º anos), atingindo o maior número de
aprovados entre os CEF’s de Ceilândia. Destaca-se também o Projeto Interdisciplinar de
Leitura e Produção de Textos, em que, pela primeira vez a escola foi mobilizada, na época,
para diagnosticar e traçar o perfil de toda a comunidade escolar em especial o segmento
de pais e estudantes. Foi traçado também, o perfil, a tipologia e as características completas
(como recursos materiais e humanos) da estrutura do CEF 14. O resultado foi surpreendente, pois foi possível conhecer verdadeiramente a realidade, o perfil social, econômico e
cultural das famílias do segmento pais e estudantes da escola.
Nesse mesmo período foi realizado um Senso Escolar Comunitário em parceria entre
a escola e o CEPAFRE (Centro de Educação de Adultos, Paulo Freire) em todas as quadras
que forneciam alunos para a escola. O levantamento de Jovens e adultos não alfabetizados
foi encaminhado ao CEPAFRE, e muitos destes recenseados, foram matriculados e alfabetizados num programa especial do próprio CEPAFRE.
Após 1997, diversas gestões, dentre eleitas e indicadas trabalharam no CEF 14. De
2017 a 2019, por meio de processo eleitoral, a chapa “Outro CEF 14 é Possível” assumiu
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a gestão para um mandato de três anos, desenvolvendo diversas estratégias objetivando
melhoras no processo de ensino e aprendizagem.
Em janeiro de 2020, após processo eleitoral, a nova equipe gestora, em conjunto com
o corpo docente e discente, os funcionários, bem como a família, assumiu acreditando que
uma escola de qualidade deve ser acessível, prazerosa, humana e crítica. Deve favorecer
a participação efetiva de todos os segmentos e incentivar a conscientização e o
envolvimento dos cidadãos na construção da sociedade que desejamos, assumindo suas
responsabilidades na construção de um Projeto Político Pedagógico que expresse essa
identidade.
Para que essa construção seja satisfatória, não cabe uma postura centralizadora da
equipe gestora. As ações participativas na escola deverão ultrapassar o discurso e se tornar
realidade, dando espaço para a comunidade escolar opinar e fazer parte do trabalho realizado. Descentralizar o poder é fundamental para o sucesso da construção do Projeto Político Pedagógico.
Acreditamos que a escola transformadora necessita considerar a atuação do educando
na sociedade globalizada. Tal construção só será possível com um planejamento voltado
para a participação de todos os envolvidos no processo educacional. A escola tem esse
papel social importante, e manter os direitos fundamentais de cidadania é garantir a formação do cidadão consciente, crítico e responsável.
Nesse sentido, não podemos esquecer que o trabalho que desenvolvemos na escola
tem uma dimensão pública, uma função social, já que diz respeito a direitos fundamentais
de cidadania”.
A escola não pode negligenciar a reflexão sobre seu propósito educativo. Para que haja
essa ação reflexiva, como aponta Costa (2011), há uma necessidade de um instrumento
norteador que execute as ações educativas da unidade escolar.
O Projeto Político Pedagógico retrata, de fato, a concepção de educação, a sua relação
com a comunidade em que a escola está inserida e a formação do indivíduo para sua contribuição como cidadão. Ele não é um documento pronto e acabado, mas um processo que
se aprimora na caminhada, com o intuito de definir qual tipo de ação educativa é realizado
e qual se deseja alcançar.
Nesta perspectiva, sentimos a necessidade de refletir sobre nossa ação pedagógica e,
a partir de então, ressignificarmos nossa prática diária. Este Projeto Político Pedagógico é
fruto de um trabalho de discussões, resolução de conflitos, tomada de decisões coletivas e
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união de forças para a construção de um espaço escolar voltado para a formação global de
nossos estudantes.
Propomos uma reorganização em todos os setores da Unidade Escolar buscando a
capacitação constante de todos os servidores e sua valorização como profissional e cidadão, com o aproveitamento máximo do tempo e do espaço de que dispomos, dando autonomia para cada setor.
Trazemos ainda que nossa gestão administrativa e financeira prevê a participação
coletiva e transparência na aplicação dos recursos do PDDE e PDAF.
O Projeto Político Pedagógico tem como principal meta aperfeiçoar a prática atual.
Por isso, assumimos o compromisso de investirmos no eixo reflexão – ação – avaliação/reflexão – ação e os momentos de coordenação pedagógica, reuniões de pais e avaliações
institucionais são nossos aliados para o alcance desta meta principal.
Não obstante, estamos conscientes de que, precisamos ampliar a participação da comunidade escolar e ainda, de que nossos avanços serão lentos, por não possuirmos o
suporte necessário, para que os problemas diagnosticados sejam efetivamente solucionados.
A Equipe Gestora do CEF 14 está em constantes buscas por parceiros, para poder
proporcionar a essa população um pouco de dignidade e serviços gratuitos para atender
nossa comunidade escolar, pois sabemos que a comunidade espera que a escola seja a
semente que brotará e trará para as pessoas que ali vivem uma qualidade de vida melhor
e a certeza de um futuro mais promissor aos nossos estudantes.

2.

MAPEAMENTO INSTITUCIONAL

O Centro de Ensino Fundamental 14 inicialmente foi criado com o objetivo de atender
os estudantes do Ensino Fundamental das séries iniciais, residentes no recém inaugurado
setor P SUL (1971) com a denominação de Escola Classe 51 em 10/03/1980. Atualmente
a escola funciona atendendo os alunos do 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental Anos Finais.
O CEF 14 atende estudantes moradores do Setor P. Sul, Sol Nascente e Pôr do Sol,
numa média de 830 estudantes, em região considerada de periferia. A escola foi a primeira
da Ceilândia a implantar a organização em ciclos.
A equipe gestora é composta por diretora, vice-diretor, supervisora pedagógica, supervisora administrativa e chefe de secretaria. Tem a atuação de dois coordenadores pedagógicos e um coordenador intermediário da regional de ensino de Ceilândia. A escola
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conta com a atuação de uma sala de recursos generalista para atendimento dos alunos
ANEES, dois orientadores educacionais. Atualmente estamos sem pedagogo da Equipe
Especializada de Apoio à Aprendizagem.
O CEF 14 de Ceilândia apresenta grande necessidade de ações voltadas à prevenção
e combate à violência escolar, devido às frequentes ocorrências dentro da instituição. Há
também casos de uso e tráfico de entorpecentes nos arredores da escola. Está localizada
em uma região de grande vulnerabilidade social e com grande número de estudantes com
defasagem idade/série. No ensino presencial os profissionais da escola buscam realizar
projetos integradores que visam ampliar a participação dos estudantes no ambiente escolar, como: farmácia viva (cultivo de plantas medicinais), projeto de teatro, projeto de artesanato, horta, secador solar, grupos de muay thai. Estes projetos são realizados na escola
em horário contrário da aula e ministrados por professores e colaboradores da instituição.
Durante o período de ensino remoto não foi possível realizar esses projetos, mas procuramos proporcionar para nossos estudantes nesse momento algumas oficinas on-line trazendo a temática de empreendedorismo, tendo em vista que nesse momento muitos dos
nossos estudantes estão ajudando a compor a renda familiar.
A direção da escola tem buscado parcerias junto a outras instituições para garantir um
ambiente mais agradável, visto que devido a problemas de gestões anteriores a escola não
recebe verba do Governo Federal há mais de dois anos.
Nesta instituição há muitos casos de estudantes com dificuldades de aprendizagem e
também nas relações interpessoais. Evidencia-se necessidade de projetos que desenvolvam nos estudantes a capacidade de relacionar-se respeitosamente com os professores e
uns com os outros.
Esta unidade escolar, de acordo com as diretrizes da educação, contempla estudantes da inclusão, com atendimento em sala de recursos generalista e adequações curriculares de acordo com as especificidades de cada estudante. Porém, no momento, ainda
possui déficit no que se refere aos alunos com transtornos funcionais visto que não possuem atendimento especializado por meio das salas de apoio.
A seguir algumas ações integradas previstas pelos serviços de apoio e orientação
educacional (SALA DE RECURSOS / OE / EEAA):


Levantamento do perfil dos professores (questionário);



Entrevista com a gestão;



Observação da dinâmica escolar;
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Participação dos espaços coletivos como reuniões e conselhos de classe;



Ações nos conselhos de classe;



Auxiliar nas atividades pedagógicas e construções das intervenções a nível coletivo e

individual;


Palestras e oficinas nas reuniões coletivas com os professores;



Participar no planejamento das ações pedagógicas conjuntas previstas no calendário

escolar (oficinas, palestras, atividades vivenciais, intervalo cultural, entre outros);


Realizar reuniões ocasionais com os pais e/ou responsáveis de acordo com as deman-

das apresentadas;


Intervenções nas reuniões de pais, promovendo espaços de fala, escuta e orientação

para melhoria do desempenho escolar.

3. Infraestrutura
A escola foi inicialmente planejada para funcionar como Escola Classe 51 e assim
funcionou até o ano de 1992, quando passou a ser Centro de Ensino Fundamental 14,
porém permanecendo com a mesma estrutura. Isso gerou alguns problemas de inadequação de espaços, já que foi planejada para alunos de faixa etária menor.
A estrutura física é composta pelos seguintes espaços e condições de uso:

Quantidades

Dependências

Condições de uso

01

Secretaria e arquivo

Boas condições de uso

01

Sala da direção

Boas condições de uso

01

Sala da supervisão pedagógica

Boas condições de uso

01

Sala da supervisão administrativa

Boas condições de uso

01

Sala dos professores

Boas condições de uso

01

Sala da coordenação

Boas condições de uso

01

Sala do SOE

Boas condições de uso

01

Sala de recursos

Boas condições de uso

01

Sala da EEAA

Boas condições de uso

01

Copa/cozinha para servidores

Boas condições de uso

01

Depósito de materiais pedagógicos

Boas condições de uso

01

Laboratório de informática

Boas condições de uso
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01

Laboratório de ciências

Boas condições de uso

01

Sala de apoio

Boas condições de uso

01

Pátio coberto

Boas condições de uso

01

Cantina

Boas condições de uso

01

Depósito de gêneros alimentícios

Boas condições de uso

18

Salas de aula

Boas condições de uso

01

Guarita

Boas condições de uso

01

Estacionamento descoberto

Boas condições de uso

01

Biblioteca

Boas condições de uso

01

Sala de grupos de estudo

Boas condições de uso

02

Banheiro dos professores

Boas condições de uso

02

Banheiro dos estudantes

Boas condições de uso

02

Banheiro adaptado

Boas condições de uso

01

Quadra descoberta

Necessita de cobertura

01

Caixa d’água

Boas condições de uso

01

Depósito do material de educação física

Boas condições de uso

01

Sala de vídeo

Boas condições de uso

01

Sala quintal

Boas condições de uso

01

Pracinha descoberta

Necessita de cobertura

01

Depósito de gás

Boas condições de uso

01

Sala dos terceirizados

Boas condições de uso

01

Galpão comunitário

Boas condições de uso

Em destaque ressaltamos algumas salas especiais destinadas a atividades pedagógicas:

Sala de Informática - A sala de informática foi montada em 2008, com recursos do Ministério da Educação. Atualmente o laboratório encontra-se desativado em função das máquinas estarem obsoletas e por falta de manutenção.
Laboratório de Ciências - Funciona num espaço improvisado, insuficiente para o atendimento de uma turma de 30 alunos. A sala dispõe de um aparelho de ar condicionado, dois
microscópios.
Biblioteca - A Biblioteca Vinícius de Moraes é coordenada por dois professores que se
alternam nos turnos matutino e vespertino. Os alunos possuem uma carteirinha específica
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da biblioteca para o controle dos empréstimos e devoluções dos livros. Além da carteirinha
há um livro de frequência para o registro do nome, horário de entrada, saída e turma em
que está matriculado.
O acervo é reduzido e o espaço para leitura dos estudantes é bastante restrito e não
há como atender um grande grupo de uma única vez.

Sala de apoio disciplinar - Funciona como uma recepção, num espaço adaptado na entrada da escola. Conta com a colaboração de três funcionárias que se revezam entre os
dois turnos no atendimento de pais e estudantes. Com relação a estudantes, o trabalho
consiste em registrar e comunicar por telefone, pais ou responsáveis, sobre problemas de
saúde ou disciplinares. Pais e comunidade em geral, são encaminhados ao setor próprio
para atendimento de suas demandas.
Sala de vídeo - Sala destinada a exibição de vídeos equipada com uma televisão e sistema
de som apropriado. Usada mediante condições de reserva junto a supervisão/coordenação
pedagógica.
Quadra poliesportiva- Além da prática nas aulas de Educação Física a quadra também
será utilizada para treinamentos das equipes escolares. A quadra somente será liberada
para outras práticas mediante autorização da Equipe Gestora.
Orientação Educacional - Funciona em uma sala equipada com arquivos e ar condicionado. É destinada ao atendimento de alunos e familiares, como também aos professores
que buscam suportes interventivos junto ao SOE. Conta com um profissional com formação
em Pedagogia e Especialização em Orientação Educacional.
Sala de recursos generalista - Dispõe de alguns materiais enviados pelo MEC, dentre os
quais: dois computadores de mesa, dois notebooks, uma impressora e jogos pedagógicos.
O projeto da sala de recursos generalista, implantado em 2008, objetiva dá condições para
um trabalho pedagógico diferenciado e lúdico que favoreça a aprendizagem e a inclusão.
Galpão comunitário - É usado tanto pela escola quanto pela comunidade local, tanto para
reuniões quanto para desenvolvimento de atividades artísticas e culturais. Na área externa
são desenvolvidos os projetos Horta escolar e Farmácia Viva.
Importante saber que o uso do Galpão Comunitário pelo CEF 14 é uma reivindicação
registrada em documentos desde o ano de 2008, sendo a incorporação efetivada em 05 de
fevereiro de 2010. Na época se argumentava o uso desse espaço atendendo a uma demanda de espaço para atividades extracurriculares.
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Atualmente um dos maiores desafios do Projeto Político Pedagógico desta Instituição
de Ensino é desenvolver uma educação de qualidade, voltada para o resgate da autoestima
e melhora no rendimento escolar, principalmente dos indicadores do IDEB (MEC 2015). Há
necessidade de mudança de estratégia na ação pedagógica, pois a clientela atendida apresenta característica de Risco Social. Com base em diagnóstico foram traçadas metas positivas e Projetos interventivos voltados para o interesse e necessidades de aprendizagem
dos nossos alunos.
Nessa perspectiva estão sendo desenvolvidas atividades com teatro, artesanato, projetos interventivos de Português, Matemática, Ciências e História; Projeto Farmácia Viva;
Projeto Secador Solar de Frutas.
Assim, as demandas que motivaram a incorporação do Galpão à Escola, são exatamente as mesmas da atualidade, principalmente no que se refere à questão da vulnerabilidade e Risco Social, com o surgimento dos bairros Sol Nascente e Pôr do Sol, nas proximidades da Escola.
Sala quintal - Espaço que fica nos fundos da escola, em área coberta, sem paredes, em
tamanho suficiente para acomodar uma turma de 30 alunos. Está equipada com um quadro
branco e cadeira. É utilizada para atividades lúdicas e recreativas, aulas ao ar livre e grupos
de estudo no contra turno.
Por se tratar de uma construção antiga, requer constantes reparos. Grande parte dos
reparos e reformas foram executadas pela própria escola. Emergencialmente necessita de
reparos estruturais e pintura em toda a escola, cobertura da quadra e entrada da escola.
No entanto, a construção de um auditório de pequeno porte desponta como um dos principais anseios estruturais para fins pedagógicos.
A escola dispõe em seu patrimônio de bens tombados (capital) e de uso corriqueiro
(custeio). Todos disponíveis à implementação e execução da Proposta Pedagógica da escola. Como custeio podemos listar bens como utensílios de copa e cozinha e suprimentos
em geral (papel, toner, tinta, material de limpeza), material esportivo como bolas e coletes,
livros e revistas da sala de leitura, mídias em dvd, dicionários, vidraria de laboratório, dentre
outros.

II - DIAGNÓSTICO DA REALIDADE
O Centro de Ensino Fundamental 14 está localizado em Ceilândia, bairro P. Sul, bem
próximo aos condomínios Pôr do Sol e Sol Nascente, regiões extremamente carentes de
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infraestrutura e de serviços que atendam às necessidades básicas da população, como:
educação, saúde e segurança.
Ceilândia é a região administrativa mais populosa do Distrito Federal, possui uma área
de 29,10 km², com 489. 351 habitantes, segundo Pesquisa Distrital por Amostra de Domicílios - PDAD - 2015. Localizada a 26 quilômetros do Plano Piloto, Ceilândia foi formada a
partir da necessidade de acomodar os construtores de Brasília vindos das diversas regiões
do Brasil, os quais viviam em favelas, às margens do Lago Paranoá, área que seria, posteriormente, destinada à construção de moradias para a elite política e econômica da nova
capital brasileira. Seria, portanto, necessário, para determinados setores do governo (como
a TERRACAP), tendo em vista também o problema da especulação do solo urbano, a transferência imediata de todos os moradores para outro local, longe do Plano Piloto.
A pesquisadora Safira Bezerra Ammann, faz uma análise do quanto seria contraditório
para os projetos urbanísticos capitalistas da nova cidade, a presença de pessoas de baixa
renda naquele local. “Segundo a ótica capitalista as favelas vinham contrariar o projeto urbanístico, quebrar a harmonia da cidade, prejudicar sua beleza arquitetônica e representar
uma ameaça à população do Plano Piloto.” 1
O nome “Ceilândia” surge a partir da sigla “CEI”, que significava Campanha de Erradicação de Invasões. A cidade é oficialmente fundada em 27 de março de 1971 pelo governo local e hoje é subdivida em vários bairros como: Ceilândia Centro, Ceilândia Sul,
Ceilândia Norte, (esses três primeiros, juntamente com a parte da Guariroba, formavam o
setor tradicional, cujo projeto original era em forma de barril), Guariroba, P. Sul, P. Norte,
Expansão do Setor O, QNQ, QNR, Setores de Indústria e de Materiais de Construção, e
parte do Incra, (área rural da cidade). Os bairros mais recentes são: Setor Privê, Pôr do Sol,
(no P. Sul) e Sol Nascente, (no P. Norte), surgidos a partir de 1995.
O setor P. Sul, implantado em 1979, está organizado por em estrutura geométrica
regular, similar ao desenho original de Ceilândia. O Setor P. Sul ocupa cerca de 331 hectares, com 12.017 lotes, ou seja, 36, 3 lotes por hectare.
A partir de 1998 começou-se um movimento de fracionamento e venda das chácaras
que estavam ao redor do P. Sul. Esse movimento fez com que várias casas fossem construídas ao redor das antigas moradias. Sob a égide de condomínios, surgiram vários ao
redor do P. Sul. As condições ainda são precárias nessa região mas a tendência é a regularização e urbanização.
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Atualmente o P. Sul compreende as quadras pares, QNPs 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22,
24, 26, 28, 30, 32, 34 e 36, a área de desenvolvimento Centro-Norte (área comercial e
industrial) e, mais recentemente o Condomínio popularmente chamado Pôr do Sol.
Segundo dados da Codeplan essa região apresenta as seguintes características socioeconômicas:


Do total de habitantes 46% estão na faixa etária de 25 a 59 anos. As crianças de zero

a 14 anos representam 21% e os idosos 17%. No Pôr do Sol/Sol Nascente as crianças
representam 28% e os idosos 7% (Tabela 1.2).


Os ocupados desempenham atividades predominantemente no Comércio, 33% e

Serviços Gerais, 22%. A Construção Civil representa 6%.


Abastecimento de água, energia elétrica, e coleta de lixo próximos do atendimento total.

O esgotamento sanitário abrange 81% dos domicílios da Ceilândia, no entanto no Pôr do
Sol/Sol Nascente existem 56% de domicílios com fossa séptica e 39% com fossa
rudimentar.


A Coleta de lixo no Pôr do Sol/Sol Nascente é realizada em 26% dos domicílios, 28%

jogam em lugar impróprio e 47 % dão outro destino.
No que se referem à educação os desafios são enormes segundo dados da Pesquisa Distrital por Amostra de Domicílios em Ceilândia – PDAD 2015.


Do total de crianças de 0 a 4 anos, 19.311 (72%) estão fora da escola, sendo que

destes, 5.903 (80%) são do Pôr do Sol e Sol Nascente. Entre 5 e 6 anos, são 571 (5%) no
total da Ceilândia e 337(10%) no Pôr do Sol e Sol Nascente.


De 7 a 17 anos, 97% frequentam escola (87.045) e 2.845 não estudam. De 6 a 14 anos,

120 crianças estão fora da escola, sendo que destas 42 são do Pôr do Sol e Sol Nascente.
• Entre 18 a 25 anos 33% estudam. No Pôr do Sol e Sol Nascente são 27%. Destes, 21%
fazem faculdade. No Pôr do Sol e Sol Nascente são 13%.


Na faixa etária acima de 25 anos apenas 4% frequentam escola. No Pôr do Sol e Sol

Nascente 3%.


Sobressaem na região o ensino fundamental incompleto, 36% e o ensino médio

completo, 24%. Nível superior na Ceilândia Total representa 6% e Pôr do Sol/Sol Nascente
3%.
Apesar dos problemas, Ceilândia é uma cidade viva, pulsante, que cresceu na efervescência da organização social. Em meados das décadas de 1979 e 1980, os moradores
se organizaram na luta pela moradia e criaram o movimento que ficou conhecido como
18

“Incansáveis Moradores de Ceilândia”. Na época, os moradores lutavam basicamente pela
regularização dos lotes distribuídos pelo governo, mas, além disso, lutavam também por
saneamento básico, segurança, educação e condições dignas de sobrevivência. Ao final
da luta contra o governo, os lotes foram regularizados e a principal liderança dos Incansáveis chegou a ser eleito deputado distrital pela comunidade local.
Formada em sua grande maioria por nordestinos, Ceilândia se destaca pelas famosas
Feiras, comidas típicas, enfim, pela cultura nordestina em geral. Merece destaque a Casa
do Cantador, que oferece projetos permanentes de músicas como Repente e Forró.
Nos últimos anos Ceilândia tem sediado no mês de junho o que é considerado o maior
São João do Cerrado. É um grande evento que traz elementos da cultura nordestina como
forró, comidas típicas, danças do São João, além de música caipira.
O Hip hop é outra modalidade da música representada pelos Movimentos de Rua, que
tiveram e ainda tem forte representatividade em Ceilândia. É o que se chama cultura do
gueto, em que os jovens usam o rap para se expressar e até exigir atenção das autoridades
governamentais. Segundo reportagem do Portal R7, de dezembro de 2014. Ceilândia já
teria cerca de 100 grupos de rap. Esses grupos estão inseridos no Hip Hop, que costumam
apresentar, o break, grafite e cultura de rua.
O CEF 14 que queremos passa necessariamente pelo conhecimento e análise da realidade em que está inserido. Não é possível educar dissociado da vida do estudante, das
reais necessidades da comunidade local.
Nesse sentido a LDB 9.394/96, no artigo 28º, preconiza que “os sistemas de ensino
promoverão as adaptações necessárias à sua adequação às peculiaridades da vida rural e
de cada região, especialmente”. Isso significa que o ensino deve levar em conta o cotidiano
e a realidade de cada região, as experiências vividas pelos alunos, quais serão suas prováveis áreas de atuação profissional, como eles podem atuar como cidadãos; enfim, ensinar levando em conta o contexto dos estudantes para que o conhecimento tenha significado
concreto na vida do educando.

1. Perfil dos Profissionais da Educação
Atualmente, o quadro de profissionais do CEF 14 conta com professores efetivos da
Secretaria de Educação, servidores da carreira assistência efetivos da Secretaria de Educação, professores contratados em regime temporário e servidores terceirizados.

19

São 33 professores efetivos da carreira magistério, sendo 02 readaptados (01 atuando
na sala de apoio e 01 na biblioteca) e 02 em restrição, em processo para readaptação (01
atuando na coordenação pedagógica e 01 na sala de apoio). Contamos também com 13
professores no regime de contrato temporário. Dos profissionais, 05 são mestres, 24 especialistas e 09 graduados. Do quadro de professores efetivos, 01 está exercendo a função
de diretora, 01 como vice diretor, 01 como supervisora pedagógica e 02 como coordenadores pedagógicos.
São 07 profissionais que compõem o quadro da Carreira Assistência à Educação,
sendo 01 readaptado e atua na copa. Do quadro da carreira assistência 01 está exercendo
a função de supervisora administrativa.
Contamos ainda com 15 colaboradores terceirizados, sendo 03 que preparam a merenda escolar, 08 que realizam a limpeza e a conservação do ambiente escolar e 04 agentes de guarda patrimonial.
O serviço de orientação educacional (SOE) conta com dois orientadores em regime
de 40 horas semanais.
A sala de recursos generalista conta com dois professores em regime de 40 horas
semanais, sendo um da área de ciências naturais e matemática e outro da área de códigos
e linguagens. Auxiliando os professores da sala de recursos e estudantes com necessidades educacionais especiais contamos com quatro educadores voluntários sociais, dois no
turno matutino e dois no turno vespertino.
Contamos ainda com alguns voluntários que auxiliam no cotidiano escolar ocasionalmente sem nenhum ressarcimento. Em geral, alunos, ex-alunos e mesmo profissionais que
apesar de já lotados na escola desempenham ações além da sua jornada de trabalho regular.

2. Perfil dos Estudantes e da Comunidade Escolar

2.1

Levantamento feito com estudantes

O corpo discente é marcado por sua heterogeneidade. Por sermos uma escola sequencial, recebemos estudantes das seguintes escolas: EC45, EC46, EC47, EC48, EC50,
EC52. Recebemos também alguns estudantes da rede particular de ensino e de outros
estados.
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Percebe-se que muitos dos nossos estudantes ainda não têm perspectiva de futuro
vinculado ao ensino médio.
O CEF 14 é uma escola que está localizada nas últimas quadras do Setor P. Sul e
recebe alunos que residem, em sua maioria, nas quadras vizinhas e alguns que são provenientes de bairros vizinhos como Sol Nascente e Pôr do Sol. As estatísticas oficiais apontam
que essa região é fortemente impactada pela violência, uso e tráfico de drogas. Assim, a
insegurança é um problema presente tanto fora quanto dentro dos muros da escola e aparece como uma das maiores preocupações dos pais em levantamento feito pela escola.
Ainda de acordo com o mesmo levantamento feito com pais e estudantes detectamos que:


A maioria usa meio de transporte para chegar à escola;



Muitos alunos já participam da vida econômica da família;



A maioria usa a internet como meio de informação, ficando em segundo plano, recursos

como TV, jornais e revistas;


A maioria não tem computador em casa, mas usa na casa de amigos e outros locais;



A maioria reconhece a importância do Projeto Político Pedagógico para a escola, mas

não conhece os membros do Conselho Escolar.
No que se refere à escola a maioria avalia positivamente a Direção, as aulas e a
limpeza das salas. Por outro lado, os estudantes opinaram que é preciso melhorar o lanche,
o intervalo, os espaços de convivência e o ensino de modo geral.
Percebe-se que nossos estudantes sofrem ações exógenas (violência no entorno da
escola, violência familiar, drogas lícitas e ilícitas, redes sociais, e outras) causando prejuízos ao processo de ensino aprendizagem e dificultando assim a realização do trabalho pedagógico. Outro fator observado é a falta de acompanhamento familiar das ações educacionais realizadas na escola e destinadas ao domicílio. Diante disso a relação da escola com
os pais/responsáveis tem ficado restrita apenas às reuniões bimestrais e convocações pontuais. Ressalva-se que esse levantamento foi desenvolvido antes do período de ensino remoto.
No período do ensino remoto realizamos um trabalho de busca ativa junto aos estudantes e as famílias com o objetivo de ter todos os nossos estudantes na plataforma google
sala de aula. No início do ensino remoto tínhamos muitos estudantes sem nenhum contato.
Atualmente, dos 826 estudantes matriculados, temos 662 estudantes na plataforma (80%
dos estudantes), 129 estudantes buscando as atividades impressas (16% dos estudantes)
e 35 estudantes sem contato (apenas 4% dos estudantes).
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2.2 Gráficos referentes ao levantamento feito com os estudantes

Local onde mora
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Utiliza meio de transporte para chegar à escola

Participação na vida econômica da família
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Meios de comunicação utilizado para manter-se informado

Sabe da importância do Projeto Político Pedagógico

Conhece os membros do conselho escolar
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Como avalia o Ensino ofertado na escola

Como avalia a Direção da escola

Como avalia lanche da escola
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Como avalia a limpeza da escola

Como avalia o Intervalo

Como avalia as aulas
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Como avalia os espaços de convivência da escola

3. Perfil da comunidade escolar (pais e responsáveis)
Constatamos que a comunidade no geral não procura a escola por conta própria, mas
comparece às reuniões quando é convocada. Sabem da importância do Projeto Político
Pedagógico da escola e do Conselho escolar, mas pouco participa das decisões administrativas e pedagógicas.
A maioria das famílias que compõe a nossa comunidade escolar é de baixa renda e
responderam que tem renda familiar de um salário mínimo e mora de aluguel. Dentre os
que se apresentaram como responsáveis a maioria é do sexo feminino, não tem curso superior completo e tem apenas um filho.
No que se refere à escola como um todo, pais e responsáveis, avaliam positivamente
os seguintes aspectos: direção, ensino, limpeza, recreio e aulas. Em contrapartida entendem que é preciso melhorar o lanche e a estrutura física.
No período do ensino remoto procuramos manter sempre o contato com as famílias
pois acreditamos que a parceria escola e família é fundamental para o processo de aprendizagem dos estudantes.
No ensino remoto realizamos reuniões via google meet periodicamente com os pais e
responsáveis para informações e encaminhamentos referente ao ensino mediado por tecnologia.
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4. Informações da secretaria
A partir deles podemos identificar defasagem de idade, regiões de moradia, escolas
de origem, sexo, faixa etária, nos permitindo tanto adotar critérios estratégicos na montagem de turmas que favoreçam a diversidade quanto facilitar diagnósticos, bem como enturmação dos alunos ANEE.

5. Equipe Gestora
A equipe gestora, constituída pela Diretora e Vice diretor, Supervisores pedagógico
e administrativo e do Chefe de Secretaria compete cumprir o termo de compromisso assinado no ato da posse, que contemplará as competências da Gestão Democrática nos aspectos administrativo, pedagógico e financeiro além daquelas decorrentes do cargo.
A Equipe Gestora deve desempenhar ação participativa, motivadora, mobilizadora,
capaz de superar tensões e conflitos e principalmente articular todos os segmentos, órgãos
e setores da escola no sentido de cumprir o maior objetivo que é a qualidade do ensino/aprendizagem dos alunos. Desta forma, a Equipe Gestora é a responsável direta pelas
áreas da gestão pedagógica, gestão de recursos humanos e gestão administrativa, cabendo a ela responder legal e judicialmente pela escola e pedagogicamente por seus resultados.

6. Conselho Escolar
O Conselho Escolar é um órgão consultivo, deliberativo, mobilizador e supervisor
das atividades pedagógicas, administrativas e financeira da escola, exercendo apoio à gestão da instituição escolar garantindo a participação efetiva da comunidade escolar na
mesma. O CEF 14 conta atualmente em sua estrutura organizacional com o Conselho Escolar constituído através de eleição direta. Todos os segmentos possuem garantia de representatividade conforme legislação. Reunir-se-á nas dependências da própria escola bimestralmente em forma ordinária e extraordinária quando houver necessidade de convocação. O Conselho Escolar possui regimento próprio em acordo com legislação vigente.

7. Coordenação Pedagógica
A Coordenação Pedagógica é formada por professores escolhidos pelo corpo docente da escola, em acordo com portaria vigente. A Supervisão Pedagógica juntamente
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com a coordenação pedagógica, é responsável pela formação continuada e articulação com
Coordenação Local, por planejar, orientar e acompanhar as atividades didático-pedagógicas constantes ou previstas nesta Proposta Pedagógica bem como outras que sejam julgadas necessárias pela avaliação dos resultados obtidos, junto ao corpo docente.

8. Caixa Escolar
Instituição escolar sem fins lucrativos responsável pelo planejamento, aplicação e
prestação de contas dos recursos financeiros do FNDE e do PDAF segundos suas normas
especificas e de outros recursos próprios, tais como rifas e doações voluntárias. Cabe também ao Caixa Escolar a doação dos bens adquiridos para que sejam tombados como patrimônio da escola.

9. Conselho de Classe
As reuniões do Conselho de Classe não podem se resumir a uma conferência de
notas, deve ser espaço de reflexões que expressem o pensamento de todos os envolvidos
no processo de ensino aprendizagem (indicador qualitativo).
Sua legalidade se expressa através do Regimento das Escolas Públicas do Distrito
Federal que delimita suas ações e prerrogativas (Art. 20 a 22). No CEF 14 apresenta uma
estrutura que oportuniza formas de participação de diferentes membros da comunidade
escolar. As reuniões do Conselho ocorrem, de forma ordinária, bimestralmente, ou de forma
extraordinária a qualquer tempo, para análise qualitativa e quantitativa do desenvolvimento
dos alunos, dos aspectos disciplinares e de aspectos relacionados ao processo de ensino
e de aprendizagem. O Conselho de Classe pode também ser convocado sempre que algum
segmento perceba a necessidade e solicite a convocação não sendo, como consta do Regimento Escolar, necessário uma data ou um momento pré-determinado.
No CEF 14 realizamos em cada bimestre o pré-conselho, quando o professor conselheiro promove junto com o representante da turma a discussão sobre a turma junto com
a própria turma e registra em ata própria.
Nesta etapa a preocupação e colher a visão dos alunos sobre a turma, a escola e
outros aspectos que o mesmo possa julgar relevantes.
No conselho os professores e direção e toda a equipe pedagógica analisam a turma
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e o seu desenvolvimento durante o bimestre e outros aspectos da dinâmica escolar, inclusive considerando as opiniões dos alunos contidas nas atas do pré-conselho e dos responsáveis, se julgarmos necessário.

III - FUNÇÃO SOCIAL DA ESCOLA

Tendo como referência o Currículo em Movimento, a função primeira da escola é garantir o acesso de todos os jovens à educação de qualidade. “Para isso, o reconhecimento
da prática social e da diversidade do estudante da rede pública do ensino do Distrito Federal
são condições fundamentais.” (Currículo em Movimento, Caderno 1, SEEDF, 2014a, p. 33).
Os desafios colocados à Escola Pública na atualidade são vários. De que maneira
garantir aos nossos estudantes as aprendizagens necessárias para que possam inserir-se
em seu meio social com dignidade? Para que possam refletir e modificar as situações de
injustiça e desigualdade a que a maioria da população brasileira está submetida? Pois essa
Escola hoje recebe um público diverso e com diferentes expectativas com relação a esta
Instituição. A escola não deve somente “ensinar”, também deve “aprender” com quem está
dentro (e às vezes, fora) dela, deve acolher e não “escolher”. Por esta razão não há que se
falar em aprendizagem, são as aprendizagens -, que não acontecem de uma maneira única,
homogênea, ao mesmo tempo, em um único espaço, como se fossemos um batalhão em
uma fábrica a serviço do continuísmo. As aprendizagens acontecem nas interações sociais
entre os “atores” desse processo. Propiciá-las é um trabalho árduo e uma construção coletiva, dando voz aos sujeitos que diariamente a praticam não somente no interior das salas
de aula. É descobrir novos espaços e expandir a compreensão sobre o processo de aprender. Não é desprezar o conhecimento cientifico acumulado pela humanidade e, sim, apropriar-se dele de maneira reflexiva. Também não podemos negar o conhecimento empírico,
do senso comum, do povo, dos povos ditos “iletrados”.
Por outro lado, a educação deixa de ser vista como um fato isolado, inato, passando
a ser visto como um processo de interação entre o aluno e seus pares, com os professores
e o mundo que o cerca. “O desenvolvimento dos estudantes é favorecido quando vivenciam
situações que os colocam como protagonistas do processo ensino aprendizagem, tendo o
professor como mediador do conhecimento historicamente acumulado, por meio de ações
intencionais didaticamente organizadas para a formação de um sujeito histórico e social.”
(Currículo em Movimento, Caderno 1, SEEDF, 2014a, p. 33).
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Além disso, nessa Escola, ninguém adquire uma real autonomia sem conhecimento
formalizado, pois negar às nossas crianças e jovens da escola pública a possibilidade de
adquirirem esse conhecimento é negar a possibilidade de ascensão social e econômica, é
contribuir para a manutenção das inúmeras desigualdades do Brasil, porém é necessário
que esse saber faça sentido e nasça da prática cotidiana, pois essa prática, às vezes, precisa ser modificada. Por isso não fugir da assertiva de que uma educação total tem por
obrigação abordar temas como os Direitos Humanos, a Diversidade, a Sustentabilidade.
Abordando-os de maneira viva, conectada com a realidade de nossos estudantes e seus
familiares.
O CEF 14 de Ceilândia buscará em sua prática pedagógica inovar no uso dos espaços e tempos das atividades escolares desenvolvidas de modo que o conhecimento e a
prática social estejam em sintonia. Desafio constante de tornar todos os projetos e cotidiano
escolar uma prática indissociável.

IV - PRINCÍPIOS ORIENTADORES DAS PRÁTICAS PEDAGÓGICAS / FUNDAMENTOS TEÓRICOS METODOLÓGICOS

As concepções teóricas e princípios orientadores das práticas pedagógicas do Centro de Ensino Fundamental 14 de Ceilândia fundamentam-se nos documentos oficiais da
rede pública de ensino do Distrito Federal, a saber: Currículo em Movimento da Educação
Básica (SEDF, 2014a), Diretrizes Pedagógicas para o 3° Ciclo (SEDF, 2014a), Diretrizes
de Avaliação Educacional (SEDF, 2014a), Programa para Avanço das Aprendizagens Escolares (SEDF,), Plano Distrital de Educação (2015 – 2024), bem como nas teorias pedagógica Histórico- Crítica. “Do ponto de vista prático, trata-se de retomar vigorosamente a
luta contra a seletividade, a discriminação e o rebaixamento do ensino das camadas populares. Lutar contra a marginalidade através da escola significa engajar-se no esforço para
garantir aos trabalhadores um ensino da melhor qualidade possível nas condições históricas atuais. O papel de uma teoria crítica da educação é dar substância a essa bandeira de
luta de modo a evitar que ela seja apropriada e articulada com os interesses dominantes.”
(SAVIANI, 2008. P.25,26). Há também conceitos e princípios teóricos do multiculturalismo
presentes na Teoria Pós-Crítica e nos conceitos de psiquismo e de aprendizagem da Psicologia Histórico-Cultural desenvolvida por Vigostlky, coerentes com a construção de uma
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sociedade verdadeiramente democrática e não excludente. A seguir serão desenvolvidas
as concepções no que diz respeito a: ensino-aprendizagem, educação integral.

1. Ensino e aprendizagem
Sendo a Educação uma prática social em sua essência, os atos de ensinar e aprender
estão carregados de intencionalidade. Ensino e aprendizagem é um processo dialético e
os principais sujeitos envolvidos, seres humanos únicos e diversos por natureza, aprendem
na inter-relação com seus pares. É na interação que se aprende/ensina num processo de
trocas constantes. O professor precisa ter claro que necessita primeiramente conhecer os
campos de interesse dos educandos e, de maneira planejada e intencional, intervir na realidade que se mostra, proporcionando momentos para formulação / reformulação de hipóteses, questionamentos do que se é dado, colocado. O início pode ser uma situação-problema existente ou não, uma questão relevante para a comunidade a qual está inserido o
estudante, uma inquietação comum da faixa-etária (criança, adolescente, adulto). Esse problema, situação deve ser antes de tudo, estimulante, desafiador o suficiente para mobilizar
o interesse do discente em para buscar respostas, mas que não se estacione aí. Além de
desperta a curiosidade, o professor direciona, mostra opções de registro das hipóteses,
confronta opiniões divergentes.
A Psicologia Histórico-Cultural, por meio dos conceitos desenvolvidos por VIGOSTSKY auxilia o professor a compreender como ocorre esse processo. É importante que os
desafios não estejam nem aquém (muito fáceis) nem além (difíceis demais) da possibilidade
de entendimentos dos educandos e é num ambiente colaborativo que a aprendizagem se
desenvolve. É como um ciclo que em há um estágio inicial de aprendizagem, há a mediação
do professor, que possibilita a sistematização desse saber, instrumentalizando os estudantes para chegarem à prática social final, que na verdade, não é o fim em si mesmo, pois o
que foi aprendido serve de base para a construção de novos saberes e assim sucessivamente, pois o ser humano não deixa de aprender, de questionar. Porém, não há que se
falar em mobilização se o que se aprende não tiver sentido para a vida prática.
"O processo de ensino-aprendizagem inclui sempre
aquele que aprende, aquele que ensina e a relação
entre essas pessoas". (Vygotsky)

A organização do trabalho pedagógico na escola deve ser pautada por situações facilitadoras da aprendizagem e não que dificultem ou excludentes. É preciso ter em mente
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que os sujeitos apresentam certa igualdade intelectiva, não querendo negar a existência
das pessoas com necessidades especiais, pois todos aprendem, porém, em tempos, ritmos
e situações diversas. Daí a necessidade de se negar um processo de ensino-aprendizagem
homogêneo, que se encerra em si mesmo, elitista que exclui o diferente, a diversidade. A
organização escolar em Ciclos coaduna e é coerente com essa concepção de ensinoaprendizagem.
Importante destacar que não só o aspecto cognitivo é mais relevante nessa concepção teórica. Como somos sujeitos históricos, sociais, o caráter afetivo de nossas ações
também se sobrepõe. Afetivo, o que nos afeta, portanto, as emoções, sentimentos impregnam nossas ações em todos os campos de nossas vidas. Na escola, não é diferente e todos
os atores envolvidos no processo, quer seja o professor, os estudantes, os funcionários,
pais, responsáveis acabam direta e indiretamente envolvidos nesse processo. Educar,
aprender, ensinar nem sempre é um caminho tão suave assim. Se não me engano, nas
décadas de 70/80 havia no mercado editorial brasileiro uma cartilha alfabetizadora com
esse título: “Caminho Suave”.
As contradições, os conflitos também se mostram bem presentes na escola e não
devem ser escondidas, negadas. Devem ser debatidas, esclarecidas. É um caminho tortuoso sim, com obstáculos, mas gratificante e carregado de possibilidade de transformação,
pois é essa a concepção de escola que defendemos.

2. Educação Integral
O conceito de Educação Integral do qual se ocupa o presente documento e os demais
que referenciam a Rede Pública de Ensino do DF compreende o ser humano em sua integralidade. Isto quer dizer que são variadas e múltiplas suas dimensões e necessidades
educativas. Acontece que práticas tradicionais tendem a supervalorizar a dimensão cognitiva, deixando em segundo plano as afetiva, ecológica, emocional, psicomotora, intuitiva,
ética, histórica, estética, artística, social, cultural, espiritual que caracterizam o ser humano.
Importante deixar evidente que a Educação Integral não se restringe somente à ampliação do tempo no qual o (a) estudante está presente na escola, sendo esse um fator
também importante. Não adianta expandir o tempo, se o Projeto Político Pedagógico da
Unidade Educacional não visa atender as diversas dimensões da formação humana e são
dadas preferências para atividades meramente recreativas, para “ocupar” o tempo a mais
que o estudante passa na escola. Há que se ter um propósito educativo/formativo em todas
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as atividades propostas. A prática de educação integral ora proposta está pautada em três
eixos estruturantes: ampliação de tempos, espaços e oportunidades.
Ampliação de tempos não visa retirar das famílias e do Estado as responsabilidades
inerentes a estes, transferindo-as para a escola. Está a favor da construção de uma sociedade mais justa que oferece às camadas populares o que ela busca na escola: possibilidade de ascensão econômica e social. Por esta razão, é importante cobrar dos governantes
a aplicação eficiente dos recursos para melhoria da infraestrutura das escolas que estão a
cada dia ampliando o tempo de permanência dos estudantes.
Ampliar os espaços visa o descobrimento ou redescobrimento, valorização de espaços que não sejam somente os intramuros da escola. É um chamamento da comunidade
que auxilia a escola a descobrir que outros lugares possuem potencial educativo, como a
praça vizinha à escola, a igreja, o galpão comunitário, a biblioteca pública. Quando a escola
mostra-se próxima á comunidade, raros são os casos de depredação do patrimônio público.
Ampliar possibilidades está relacionado a propiciar e garantir as aprendizagens reais
de nossos estudantes, garantindo a permanência e o sucesso escolar dos mesmos. Não é
só retirá-los dos perigos das ruas, é oferecer oportunidades e possibilidades de uma formação humana em todas as dimensões anteriormente citadas.
Também há princípios que norteiam a Educação Integral. São eles: a integralidade, a
Inter setorização, transversalidade, diálogo escola-comunidade, territorialidade e trabalho
em rede.
A integralidade, como dito anteriormente, não é só o aumento da carga horária escolar. É dar importância e equilibrar a característica multidimensional do ser humano. As práticas educativas propostas devem associar as diversas áreas do conhecimento, tais como
cultura, artes, esportes, lazer, informática, objetivando o desenvolvimento das potencialidades dos estudantes.
A Inter setorização diz respeito à articulação com as políticas públicas do governo
para potencializar a oferta de atividades à comunidade atendida pela Educação Integral,
com a integração de projetos sociais voltados para a cultura, o lazer, o esporte, pois iniciativas isoladas tendem a não ter continuidade.
A transversalidade traz para o planejamento escolar as vivências dos estudantes, as
situações reais de vida articuladas numa concepção interdisciplinar de abordagem dos conhecimentos.
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O diálogo escola e comunidade refere-se a escola como espaço comunitário, de pertencimento, que abre as portas para trocas culturais e afirmação da identidade cultural da
comunidade: crenças, valores, tradições.
A territorialidade é romper com os muros escolares. Há construção de saberes fora
dos muros escolares. O CEF 14 tem a experiência prática de desenvolver atividades pedagógicas em um galpão anexo à escola, onde são desenvolvidos projetos de interesse tanto
dos alunos como da comunidade, como a horta escolar.
O trabalho em rede: trabalho em conjunto, envolvendo e divulgando as experiências
de sucesso em toda rede escolar do Distrito Federal para que não se tenha apenas alguns
trabalhos isolados de professores ou grupos de professores, por exemplo, poderia se fortalecer e integrar o trabalho das escolas parques e dos centros de línguas com as escolas
regulares. Há muito que se trabalhar para tornar mais eficazes a comunicação e divulgação
dos trabalhos da Rede pública do DF.

3. Educação Inclusiva
A legislação brasileira, a começar pela Constituição Federal, assegura a universalização da educação. Em seu artigo 205, garante o direito de todos à educação, visando ao
“pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho”. No artigo 206, inciso I, prevê a “igualdade de condições de acesso
e permanência na escola”, e, finalmente, em seu artigo 208, inciso V, estabelece que o
“dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de acesso a níveis
mais elevados de ensino, de pesquisa e de criação artística, segundo a capacidade de cada
um”.
Posteriormente, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN nº
9.394/96) preconiza que os sistemas de ensino devem assegurar aos alunos, currículo,
métodos, recursos e organização específicos para atender a suas necessidades; garante a
terminalidade específica àqueles que não atingiram o nível exigido para a conclusão do
ensino fundamental, em virtude de suas deficiências e assegura a aceleração de estudos
aos estudantes superdotados para conclusão do programa escolar. Ainda nesta década,
diante das exigências sociais pautadas pela comunidade escolar e a sociedade em geral,
a SEEDF inicia um processo de reorganização da Educação Especial, a fim de tornar o
sistema de ensino mais inclusivo, no sentido de avaliar, desenvolver e instituir políticas
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educacionais e de acessibilidade que eliminem barreiras para a plena participação dos estudantes, considerando suas necessidades específicas de desenvolvimento e de aprendizagem, em atendimentos educacionais especializados, que complementam e ou suplementam a formação de estudantes especiais, com vistas à autonomia e à independência na
escola e na vida.
Por outro lado, os artigos 26-A e 79-B da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), buscou corrigir distorções e injustiças, em relação aos negros e povos indígenas do Brasil. A alteração da LDB obriga o sistema de ensino a inserir em sua proposta
curricular o ensino da História e da cultura afro-brasileira, africana e indígena. E essa obrigatoriedade, por conseguinte, incide na reestruturação curricular. No ensino que se propõe,
deve-se considerar que os povos negros e indígenas são sujeitos de sua própria história e
atores na constituição da sociedade brasileira.

4. Currículo Integrado
A organização curricular do CEF 14 está de acordo com os princípios norteadores da
Secretaria de Educação, expressos no Currículo em Movimento do Distrito Federal, 2ª edição atualizada a partir da 1ª edição, publicada em 2014. Esse documento foi aprovado pelo
Conselho de Educação do Distrito Federal nos termos da Portaria nº 389, de 4 de dezembro
de 2018.
O currículo que se pressupõe integrado procura superar as concepções de prescrições de conteúdos dissociados da vida cotidiana, que não valoriza os saberes e fazeres
realizados pelos sujeitos em suas histórias de vida, o que Bernstein denomina “currículo
coleção”.
A realidade da escola moderna aponta, além da existência de currículo com conteúdos
significativos, a necessidade de um currículo integrado que se apoie na transposição didática, interdisciplinaridade e contextualização e seja capaz de interligar Cidadania, Diversidade, Sustentabilidade e Tecnologias como eixos primordiais. O uso deste currículo tende
a ser potencializado pela Pedagogia de Projetos, pois para desenvolver competências é
preciso trabalhar por problemas e por projetos, propor tarefas que desafiem e motivem os
alunos a mobilizar os conhecimentos que já possuem e a buscarem novos conhecimentos.
É válido ressaltar que o Currículo em Movimento não apresenta fórmula ou lista de conte-
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údos a serem ministrados de forma obrigatória. Ainda é de responsabilidade da escola definir sua proposta e matriz curricular englobando conteúdos, estratégias, tempos, espaços
de aprendizagem, processos avaliativos.
Não se pode confundir a não prescrição de conteúdos de maneira hierarquizada e
com fim em si mesmos com a ausência ou “aligeiramento” (SAVIANI, 2008) de conteúdos.
“[...] que contra a tendência de aligeiramento do ensino destinado às camadas populares
nós precisaríamos defender o aprimoramento exatamente do ensino destinado às camadas
populares. Essa defesa implica na prioridade de conteúdo. Os conteúdos são fundamentais, e sem conteúdos relevantes, conteúdos significativos, a aprendizagem deixa de existir,
ela se transforma num arremedo, ela se transforma numa farsa. Parece-me, pois, fundamental que se entenda isso e que, no interior da escola não atuemos segundo essa máxima: a prioridade do conteúdo, que é a única forma de lutar contra a farsa do ensino. Por
que esses conteúdos são prioritários? Justamente porque o domínio da cultura constitui
instrumento indispensável para a participação política das massas. Se os membros das
camadas populares não dominam os conteúdos culturais, eles não podem fazer valer seus
interesses, porque ficam desarmados contra os dominadores, que se servem exatamente
desses conteúdos culturais para legitimar e consolidar a sua dominação.” (SAVIANI, 2008).
Os conteúdos significativos, relevantes e científicos devem se organizar em torno de
ideias ou eixos que promovam a integração, articulados com o Projeto Político Pedagógico
da unidade escolar que tem autonomia para organizar sequencialmente, ideias e temas de
maneira coerente com sua proposta pedagógica.
Os eixos são referências para os professores planejarem suas atividades docentes e
não somente os conteúdos descontextualizados da realidade social dos educandos, facilitando a implantação da interdisciplinaridade no cotidiano escolar.
Os eixos transversais do Currículo em Movimento são: a Educação para a Diversidade, Cidadania e Educação em e para os Direitos Humanos e Educação para a Sustentabilidade. Como eixos integradores, temos: a ludicidade e os letramentos.
O Currículo Integrado leva os professores a trabalharem a partir de objetivos de
aprendizagem, conteúdos culturais e científicos, habilidades, procedimentos e valores, num
processo constante de reflexão da prática pedagógica. Isso porque, em algumas ocasiões,
faz-se necessário o trabalho com habilidades e procedimentos específicos para que os estudantes possam apropriar-se de determinados saberes relevantes e específicos. “A intenção é de que o Currículo se converta em possibilidade de emancipação pelo conhecimento,
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seja ideologicamente situado e considere as relações de poder existentes nos múltiplos
espaços sociais e educacionais, especialmente nos espaços em que há interesses de
classe.” (CURRÍCULO EM MOVIMENTO – PRESSUPOSTOS TEÓRICOS, SEDF, 2014,
p.22).
O currículo integrado somente se efetivará na prática se pautar-se pelos seguintes
princípios norteadores: unicidade teoria-prática, interdisciplinaridade, contextualização e
flexibilização.

5. Códigos da modernidade
Em resposta ao desafio de repensar a educação do século XXI, partindo de sua visão
sobre as realidades social, cultural e econômica, Toro elaborou uma lista onde identifica as
sete competências que considera necessário desenvolver nas crianças e jovens para que
eles tenham uma participação mais produtiva no século XXI.
Bernardo Toro, Colombiano, pensador com uma atuação marcante no cenário educacional, proporciona oportunidades para desencadear reflexões sobre o cenário internacional como também, evidencia questões muito próximas das necessidades vivenciadas no
CEF 14, ao afirmar que:
(...) escola tem a obrigação de formar jovens capazes de
criar, em cooperação com os demais, uma ordem social
na qual todos possam viver com dignidade. (...) Para que
seja eficiente e ganhe sentido, a educação deve servir a
um projeto da sociedade como um todo. (...) a prioridade
deve ser o convívio na democracia, cuja base é a
tolerância.”

São os Códigos da Modernidade:
1) Domínio da leitura e da escrita;
2) Capacidade de fazer cálculos e resolver problemas;
3) Capacidade de analisar, sintetizar e interpretar dados, fatos e
situações;
4) Capacidade de compreender e atuar em seu entorno social;
5) Receber criticamente os meios de comunicação;
6) Capacidade de localizar, acessar e usar melhor a informação
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acumulada;
7) Capacidade de planejar, trabalhar e decidir em grupo.

6. Novas Competências para ensinar
Um estudo realizado por Philippe Perrenoud (2000) apresenta o agrupamento das
diversas competências que o professor deve desenvolver para atender as exigências da
educação contemporânea. A reflexão sobre estas práticas constitui passos importantes
para a concretização de um ensino de qualidade, alicerçado no aprimoramento das praticas
pedagógicas, desenvolvimento curricular, organização do cotidiano escolar e processo de
gestão. Relacionam-se a dez domínios de competências reconhecidas como prioritárias na
formação contínua do corpo docente.
Destacam-se no presente estudo dois aspectos que devem merecer a atenção dos
educadores, coordenadores e direção: O primeiro relaciona-se a importância dada pelo autor à formação continuada na aquisição das “novas competências” e, em segundo, a reflexão constante sobre o conjunto de competências. Justifica-se a inserção do estudo neste
Projeto Político Pedagógico pela significância do mesmo como ponto de reflexão, avaliação
e referencial para o corpo docente do CEF 14:

1. Organizar e dirigir situações de aprendizagem
2. Administrar a progressão das aprendizagens.
3. Conceber e fazer evoluir os dispositivos de diferenciação.
4. Envolver os alunos em sua aprendizagem e em seu trabalho.
5. Trabalhar em equipe.
6. Participar da administração da escola.
7. Informar e envolver os pais
8. Utilizar novas tecnologias
9. Enfrentar os deveres e dilemas éticos da profissão
10. Administrar sua própria formação continuada

7. Principio da unicidade entre teoria e prática
A prática pedagógica que se propõe engajada com a superação das desigualdades
econômicas e sociais não dissocia teoria e prática, isso porque separadas, apesar de existirem, mostram-se frágeis em seu objetivo. Na verdade, não existe prática desinteressada
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em Educação. O professor pode desconhecer a teoria que enseja sua prática, mas nunca
será neutra e desinteressada.
O conceito de práxis que permeia o Currículo Integrado privilegia ações de reflexão
constantes tanto por parte dos (as) estudantes como do professor, respondendo e registrando cotidianamente às questões basilares e norteadoras de seu trabalho: “Para que ensinar”? “O que ensinar?” “Como ensinar?” “O que e como avaliar?”
O elemento que compõem o currículo devem articular as áreas de conhecimento para
que os estudantes se aproximem dos objetos de estudo, possam ver sentido no que aprendem e ressignifiquem seu contexto social.

8. Princípio da interdisciplinaridade e da contextualização
A interdisciplinaridade é a abordagem de uma ideia, um tema ou um conceito em diferentes disciplinas/componentes curriculares, tornando mais compreensíveis as partes
que interligam as diferentes áreas do conhecimento. A contextualização faz com que o que
se ensina/aprende tenha significado, sentido, tanto para os professores como para os (as)
estudantes.
Interdisciplinaridade e contextualização são fatores facilitadores da aprendizagem.
Parte-se sempre do Currículo para gerar as ideias, temas e conceitos trabalhados interdisciplinarmente.
O trabalho colaborativo/coletivo entre os professores é favorecido quando se lança
mão da interdisciplinaridade segundo Santomé (1998). É um trabalho que somente acontece quando há predisposição para o diálogo e rompimento com práticas pedagógicas isoladas. O Distrito Federal tem a seu favor o espaço-tempo da coordenação pedagógica, que
deve ser valorizado e aproveitado para a formação continuada, o planejamento, o debate
sobre a organização curricular e sobre o trabalho pedagógico nas escolas, contemplando
o princípio da interdisciplinaridade.

9. Princípio da flexibilização
Segundo o princípio da flexibilização, a organização do trabalho pedagógico no CEF
14 de Ceilândia procura seguir o que é definido na base comum do Currículo em Movimento, porém, com possibilidade de atender a demandas locais quanto aos interesses dos
estudantes e comunidade escolar.
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10. Avaliação formativa
Os processos de Avaliação Educacional acontecem em três níveis:
 Aprendizagem – avaliação do desempenho dos alunos
 Institucional – avaliação do trabalho pedagógico
 Larga Escala – avaliação externa: exames e testes. Ex.: Prova Brasil e SAEB.

Estes níveis devem estar articulados ao planejamento e organização do trabalho pedagógico da escola.
Compreende-se que a avaliação em sua função formativa é a que deve ser adotada
pelas Unidades Escolares vinculadas à SEDF. Ela deve perpassar todos os níveis da avaliação, bem como a função diagnóstica.
A avaliação vista por este prisma é realizada para incluir, por esta razão práticas meramente quantitativas, classificatórias, excludentes e desvinculadas das aprendizagens devem ser rechaçadas em busca da avaliação para as aprendizagens. Esta contribui para a
conquista e potencialização dessas aprendizagens, bem como permite ao professor realizar
constantes reflexões sobre suas práticas.
Os instrumentos podem ser os mais variados (observações, registros escritos, provas,
portfólios, trabalhos em grupo, seminários), porém a intenção do avaliador deve ser a do
compromisso com as aprendizagens dos estudantes, compreendendo que este é um processo contínuo e que deva estar em consonância com a proposta de progressão que o CEF
14 segue ao adotar a Organização Pedagógica do 3º Ciclo.
É importante que os estudantes compreendam todo o processo em todas as etapas
de planejamento, criando-se espaços de fala e atuação, incentivando ações para que o
protagonismo de nossos jovens possa se manifestar.

V - MISSÃO E OBJETIVOS DA EDUCAÇÃO, DO ENSINO E DAS
APRENDIZAGENS
A escola tem como função social garantir a todos as condições de viver plenamente
a cidadania, facilitando o desenvolvimento integral de cidadãos conscientes, capazes de
intervir na sociedade, de continuar seus estudos, de ingressar e permanecer no mercado
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de trabalho, cumprindo seus deveres e usufruindo seus direitos. Entende-se por desenvolvimento integral o desenvolvimento humano em suas habilidades intelectuais, cognitivas,
afetivas, físicas, éticas e sociais. Para tal é preciso que a escola se conscientize de sua
responsabilidade em proporcionar a todos os seus estudantes o sucesso escolar em um
ambiente sustentável e democrático que conte com a participação dos gestores, dos professores, dos pais, dos estudantes, dos auxiliares, e de toda comunidade, visando uma
aprendizagem de forma prazerosa e que exclua de suas práticas a cultura da repetência e
do fracasso escolar.
O Centro de Ensino Fundamental 14 busca se firmar como uma escola pública de
qualidade de ensino que visa servir com excelência por meio da educação. Acreditamos
que a nossa missão é a formação de cidadãos criativos, críticos, responsáveis e que valorizem a democracia, a verdade, o respeito e a solidariedade, propiciando uma educação
pública pautada pela qualidade social, referenciada nos sujeitos sociais e em suas singularidades, garantindo o acesso e a permanência e as aprendizagens dos estudantes na escola. Para tanto é imprescindível que as práticas pedagógicas e, consequentemente, sociais, se sustentem nos princípios da Gestão Democrática e as concepções de Educação,
Currículo e Aprendizagem estejam coerentes com a formação de um ser humano em sua
integralidade que tenha capacidade de agir para a diminuição das desigualdades sociais e
econômicas do nosso país.

VI - ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO PEDAGÓGICO DA ESCOLA
1 - Organização Escolar: regime, tempos e espaços.
Assim como toda a Rede Pública de Ensino do Distrito Federal, o CEF 14 já está
inserido no sistema de Ciclos de aprendizagem no Ensino Fundamental. A escola oferece
o Ensino Fundamental anos finais, sendo 6ºs e 7ºs ano no turno vespertino (13:15 às 18:15)
e 8ºs e 9ºs anos no turno matutino (07:15 às 1215). Atualmente a escola funciona com dois
blocos que contam com salas ambientes: Língua Portuguesa, Matemática, Inglês, Ciências,
Educação Física, História, Geografia, Artes e PD, contemplando as seguintes turmas:


8 (oito) turmas de 6º ano no sistema de Ciclos;



7 (sete) turmas de 7º ano no sistema de Ciclos;



7 (sete) turmas de 8º ano no sistema de Ciclos;



6 (seis) turmas de 9º ano no sistema de Ciclos.
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O trabalho Pedagógico é realizado observando o Currículo Escolar adotado pela Secretaria de Educação, abordando Temas transversais como: Educação para a Diversidade,
Cidadania e Educação para os Direitos Humanos, Educação para a Sustentabilidade e os
projetos da Instituição de Ensino.
Em termos práticos, a existência desses projetos interdisciplinares na matriz curricular sempre dependerá das condições apresentadas a cada ano. O número de turmas por
série e a modulação aprovada para o ano são os fatores que realmente influenciam e definem o projeto a ser realizado nessas aulas, ao contrário do previsto no art. 14 da resolução
no 01/2003 do CEDF que afirma
(...) a Parte Diversificada do currículo, de escolha da instituição
educacional, deverá estar em consonância com a sua Proposta
Pedagógica, integrada e contextualizada nas áreas de conhecimento, contemplando um ou mais componentes curriculares,
por meio de disciplinas, atividades ou projetos interdisciplinares,
coerentes com o interesse da comunidade escolar.

Durante a semana são realizados três encontros com os professores (uma coordenação coletiva as quartas-feiras, uma coordenação individual por área com acompanhamento da supervisão e coordenação pedagógica e uma coordenação coletiva por área com
atendimento aos alunos nos grupos de estudo em turno contrário). Nas Coordenações Individuais, além de atenderem pais, os professores desenvolvem projetos interventivos
como forma de corrigir as defasagens diagnosticadas.
São desenvolvidos projetos em todas as disciplinas. Também realizam os planejamentos individuais, estratégias de avaliação e atividades que serão desenvolvidas com as
turmas. As Coordenações coletivas são usadas para formação continuada dos professores
e para discutir temas variados de interesse do grupo de professores e da comunidade escolar. As coordenações também são utilizadas para a realização dos Conselhos de Classe
Participativos e planejamento dos Projetos Específicos a serem desenvolvidos bimestralmente e também estudo dos documentos que norteiam a educação publica no Distrito Federal.
Assim, o planejamento e acompanhamento pedagógico, objetivo das coordenações
pedagógicas, requer uma preocupação em se fortalecer o tempo conquistado para que elas
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ocorram, de modo que seja significativa e não uma formalização de cumprimento de carga
horária. Há também de existir sempre intenção de proporcionar espaços dentro da escola
para que haja ambiente propício ao planejamento individual e coletivo.
No período de ensino remoto, onde o ensino é mediado por tecnologia, o trabalho
pedagógico foi acompanhado e direcionado diariamente pela supervisora e coordenadores
pedagógicos. A supervisora e coordenadores estão na plataforma google sala de aula para
suporte aos professores e estudantes.
Durante esse período foram propostas formações em coordenações coletivas. Toda
semana são realizados momentos com os professores, toda quarta-feira é realizada coordenada coletiva e os professores participam no seu horário de coordenação. Foram realizadas também coordenações setorizadas com os professores por matérias para planejamento e encaminhamentos pedagógicos.
A equipe pedagógica realizou reuniões periódicas com os orientadores para acompanhar a busca ativa dos estudantes sem contato com a escola e para os acompanhamentos necessários. Foram realizadas ainda reuniões com os professores da sala de recursos
generalista para as demandas referente aos estudantes atendidos por esses profissionais.
No ensino remoto foram desenvolvidas atividades para os estudantes que não tinham
acesso à internet. Essas atividades foram organizadas e entregues aos estudantes pela
equipe pedagógica da Unidade de Ensino.

2. Direitos Humanos, educação Inclusiva e diversidade
Tendo como referência a legislação federal e as diretrizes da Secretaria de Educação
do Distrito Federal, no que se refere a Direitos Humanos, Educação Inclusiva e Diversidade,
o Centro de Ensino Fundamental 14, de Ceilândia, organiza-se a fim de assegurar que os
direitos de todos os estudantes sejam garantidos. Para tanto, oferece Serviço de Orientação
Especializado, Sala de Recursos Generalista e Projetos Interdisciplinares, como o da
“Consciência Negra”, realizado no final do ano.
O CEF 14 procurará garantir não apenas o ingresso e permanência de seus alunos,
mas também que o ensino ofertado venha a ser de qualidade, atingindo seu propósito de
formação de cidadãos críticos capazes de exercer seus direitos. Esta garantia se estenderá
a todos, independente de qualquer condição social, econômica, credo, etnia, ou orientação
qualquer que seja. Valorizando inclusive a diversidade como forma de construção mais ampla de conhecimento numa perspectiva de interação social. Descrever, em linhas gerais a
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organização das aprendizagens no sentido de garantir o acesso ao currículo e a operacionalização da progressão curricular generalista/específica. Cada estudante independentemente de sua etnia, gênero, idade, deficiência, condição social ou qualquer outra situação,
tem direito ao acesso, permanência na unidade escolar e uma aprendizagem significativa.

3.Relação escola e comunidade
Entendendo a importância da participação da família na formação do estudante e da comunidade como um todo se envolvendo e respaldando a prática
pedagógica exercida na escola, buscar-se-á oportunizar e incentivar momentos
em que esta interação possa ocorrer de forma sistemática até que seja natural.
A participação da comunidade normalmente acontece a convite da Direção
o do Conselho Escolar, para:
 Prestação de contas sobre a aplicação dos recursos recebidos do
Governo Federal ou Governo Local;
 Participação nas reuniões de pais, que ocorrem ao final de cada bimestre,
ou em convocações. Nestas ocasiões é comum ouvirmos relatos de pais que têm
pressa em serem atendidos, muitas vezes não dando atenção à equipe
pedagógica:
 Eventos como mostra cultural e festa das nações ;
 Acompanhamento e colaboração no processo de aprendizagem dos
estudantes.
Uma alternativa para melhorar a participação dos responsáveis na escola
podem ser os Conselhos de Classe participativos, que serão implantados a partir
da elaboração deste Projeto Político Pedagógico . O objetivo é que as famílias
compareçam à escola não apenas para tomar ciência das ocorrências disciplinares dos seus filhos, mas também para participarem efet ivamente, sugerindo e
opinando nas decisões acerca dos procedimentos avaliativos da escola.
No período de ensino remoto a participação e acompanhamento da família também
é muito importante! A família foi convidada a participar dos eventos realizados nos sábados
letivos remotos, da Avaliação Institucional Interna, da apresentação do Projeto Político Pedagógico, das reuniões de pais e responsáveis ao final de cada bimestre e das assembleias
extraordinárias para prestação de contas. Todos esses momentos foram realizados pelo
google meet.
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4.Atuação Articulada dos Serviços de Apoio

A) AEE - ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO
O atendimento educacional especializado é realizado na sala de recursos generalista
por dois profissionais, uma com habilitação em Letra/Inglês e outro em Matemática, devidamente qualificadas para esse fim. A sala de recursos generalista é um ambiente de investigação e compreensão dos processos cognitivos, sociais e emocionais, visando a superação das dificuldades de aprendizagens e desenvolvimento de diferentes possibilidades
dos sujeitos. Nesse ambiente se oferece a complementação do atendimento educacional
realizado em classe comum, por professores especializados.
O público alvo da Sala de Recursos Generalista abrange estudantes Portadores de
Deficiência Física, Deficiência Intelectual e Transtorno Global do Desenvolvimento, devidamente respaldados por laudos e/ou relatórios médicos.
São atendidos em turno contrário à regência de classe, em dois ou três dias da semana, durante aproximadamente uma hora.
O acompanhamento é feito individualmente ou em pequenos grupos, respeitando as
especificidades de cada aluno. Nela são atendidos alunos de diversas faixas etárias matriculados em diferentes níveis ou tipo de ensino, sempre que necessitarem de atendimento
especializado. Este atendimento não pode ser confundido com reforço escolar ou mera
repetição dos conteúdos programáticos desenvolvidos na sala de aula, mas devem constituir um conjunto de procedimentos específicos, mediadores do processo de apropriação e
produção de conhecimentos. Busca o envolvimento das famílias na educação e inclusão
escolar dos estudantes com necessidades educacionais especiais (ENEE’s).
Os professores que se dedicam a este trabalho buscam garantir que sejam reconhecidas e atendidas as particularidades de cada estudante com necessidades educacionais
especiais. É um espaço organizado com materiais didáticos, pedagógicos, equipamentos e
profissionais com formação para o atendimento.
Desta forma, promovem as condições de inclusão dos estudantes em todas as atividades da escola; participam do processo de identificação e avaliação pedagógica das necessidades especiais e tomada de decisões quanto ao apoio especializado necessário para
o estudante; atuam como docente nas atividades de complementação ou suplementação
curricular específica que constituem o atendimento educacional especializado; informam a
comunidade escolar acerca da legislação e normas educacionais vigentes que asseguram
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a inclusão educacional; participam de forma colaborativa com o professor da classe comum
para a definição de estratégias pedagógicas que favoreçam o acesso do estudante com
necessidades educacionais especiais ao currículo e sua interação no grupo; indicam e orientam o uso de equipamentos e materiais específicos e de outros recursos existentes na
família e na comunidade; orientam as famílias quanto ao seu envolvimento e participação
no processo educacional; responsabilizam-se pela garantia da realização das adequações
curriculares necessárias ao processo educacional dos ENEE’s (estudantes com necessidades educacionais especiais) e articulam com gestores e professores para que o Projeto
Político Pedagógico da escola se organize coletivamente numa perspectiva de educação
inclusiva.
No período de ensino remoto os profissionais da sala de recursos acompanharam os
estudantes e responsáveis por esses estudantes individualmente via whatsapp e acordo
com as particularidades de cada um. Acompanharam os estudantes nas atividades propostas na plataforma e para os estudantes que buscam as atividades impressas pelos professores regentes e orientando no desenvolvimento das atividades adaptadas. Os professores
da sala de recursos acompanharam e orientaram os professores regentes no desenvolvimento das adequações curriculares.

B) OE - ORIENTAÇÃO EDUCACIONAL
O CEF 14 conta com dois profissionais atuando na OE. É desenvolvido um serviço de
orientação e suporte educacional que visa contribuir, no contexto escolar, para o fortalecimento do potencial do indivíduo e da sua capacidade de superar obstáculos sócios interacionais, emocionais e de aprendizagem. É parte integrante dos atores institucionais compondo a equipe pedagógica das escolas em suas diferentes modalidades de ensino. Erage,
permanentemente, no processo ensino e aprendizagem em sua articulação e mediação
entre a cultura escolar, a realidade social e o contexto socioeconômico em que a comunidade está inserida. Na perspectiva de prevenção primária dos problemas de aprendizagem,
dificuldade relacional e sócia adaptativa a OE atua em todo cotidiano escolar, nas Coordenações Coletivas, Conselho de Classe, e em Parceria com a Rede Social de Atendimento,
como Programa de Saúde na Escola, uma parceria com o Posto de Saúde nº 09 da Secretaria de Saúde do DF e em Programas Institucionais de Interesse a sua clientela e entre
outros.
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As metodologias utilizadas são: Observações dirigidas na sala de aula e nos corredores (entrada, saída e intervalo); Entrevistas dirigidas e espontâneas a alunos, professores
e familiares; Oficinas e projetos; Pesquisas de perfil socioeconômico, cultural do aluno e
família; Pesquisas no Livro de Ocorrências da Escola; Pesquisas no dossiê do aluno (Secretaria da Escola).
No período de ensino remoto a orientadora educacional Dalva ficou responsável pela
busca ativa aos estudantes sem contato e aos atendimentos provenientes dessa busca
ativa.
O orientador educacional William implementou na escola no ano de 2020 o Projeto
Escola de Líderes de forma remota, já especificado nesse Projeto Político Pedagógico. Realizou os atendimentos encaminhados por e-mail de acordo com a demanda da escola.

C) EEAA – EQUIPE ESPECIALIZADO DE APOIO A APRENDIZAGEM
O CEF 14 recebe atendimento do Serviço Especializado de Apoio a Aprendizagem
desde o ano de 2015. Desde então houve várias mudanças quanto à atuação do serviço
nesta instituição escolar. Atualmente a escola não dispõe de pedagogo, pois a pedagoga
aposentou no início do ano letivo de 2020.
A Equipe Especializada de Apoio à Aprendizagem (EEAA) – Anos Finais do Ensino
Fundamental- tem como objetivo promover a melhoria da qualidade do processo de ensinoaprendizagem, atuando de forma institucional, bem como de forma avaliativa e preventiva,
junto às instituições atendidas por esta equipe. Este serviço visa ainda contribuir para o
aprimoramento da atuação dos profissionais das instituições educacionais, bem como colaborar para a promoção da melhoria do desempenho de todos os estudantes, com ou sem
necessidades educacionais especiais. Busca contemplar todos aqueles que fazem parte
destas UE, de forma direta e indireta, ressaltando que o foco deve ser de uma cultura de
sucesso escolar.
A atuação das Equipes Especializadas de Apoio à Aprendizagem pauta-se em três
dimensões concomitantes e contextualizadas:
I - mapeamento institucional das instituições educacionais;
II - assessoria ao trabalho coletivo da equipe escolar;
III- acompanhamento do processo de ensino-aprendizagem dos alunos, por meio da
ressignificação das práticas educacionais e de intervenções específicas nas situações de
queixas escolares.
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São atribuições da Equipe Especializada de Apoio à Aprendizagem:
I - refletir e analisar o contexto de intervenção da sua prática, por meio da análise das
características gerais da instituição educacional;
II - contribuir, em parceria com os demais profissionais da instituição educacional, para
a promoção da análise crítica acerca da identidade profissional dos atores da instituição
educacional, principalmente do corpo docente, de modo à ressignificar suas atuações;
III - favorecer o desempenho escolar dos estudantes, com vistas à concretização de
uma cultura de sucesso escolar, por meio de situações didáticas de apoio à aprendizagem
e de alternativas teórico-metodológicas de ensino para a construção de habilidades e competências dos estudantes;
IV - atuar junto à família e à comunidade escolar de forma preventiva e interventiva,
tornando-as corresponsáveis no desenvolvimento e na aprendizagem dos estudantes.

5.Atuação
candangos,

dos/as

educadores/as

educadores/as

sociais

voluntários/as,

comunitários/as,

monitores/as,

jovens
entre

outros.
No início do ano letivo de 2020 contávamos com quatro educadoras sociais voluntárias que atuaram como monitores dos estudantes com necessidades educacionais especiais. Esses educadores sociais voluntários foram desligados no período de ensino remoto.

VII - PRÁTICAS E ESTRATÉGIAS DE AVALIAÇÃO DO PROCESSO DE ENSINO APRENDIZAGEM
1. Prática avaliativa: procedimentos, instrumentos e critérios de
aprovação
Conforme as diretrizes de avaliação educacional da SEEDF (2014) e o Regimento
das escolas públicas do DF, o CEF 14 vem procurando aprimorar as práticas e estratégias
de avaliação para as aprendizagens escolares dentro da concepção de avaliação formativa.
Neste sentido, faz-se necessário uma reflexão mais profunda sobre a prática avaliativa do
CEF 14, visando o aperfeiçoamento ou introdução de práticas que façam parte do processo
de ensino e de aprendizagem bem como redefinir aquelas que consciente ou inconscientemente restringem-se apenas a necessidade do aluno ter nota, ser classificado.
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Durante a Semana Pedagógica e nas primeiras coordenações do ano letivo os professores junto com a equipe pedagógica definem os objetivos para as aprendizagens. São
planejados os procedimentos para uma avaliação diagnóstica e selecionados os instrumentos que serão utilizados, com o auxílio direto da supervisão e coordenação pedagógica.
Serão adotadas práticas avaliativas que privilegiem procedimentos diversificados buscando
alcançar as múltiplas inteligências, interações sociais, protagonismo do estudante na construção do seu conhecimento, capacidade crítica transformadora e que preferencialmente
envolvam mais que um único componente curricular. Como exemplo, temos provas, autoavaliação, projetos desenvolvidos, seminários, portfólios, trabalhos em grupos, avaliação
por pares, reagrupamentos intra e extraclasse, estudo dirigido, pesquisas, entre outros.
Para os estudantes com necessidades educacionais especiais atendidos professores
da sala de recursos são realizadas as Adequações Curriculares de forma contínua e com
suporte teórico e metodológico da Sala de Recursos e da Supervisão e Coordenação Pedagógica.

2. Recuperação Continuada
A recuperação contínua não implica necessariamente recuperação de notas, mas de
aprendizado. O aluno deve, a qualquer momento que verificada a deficiência em competências e habilidades relacionadas a um conteúdo, ser oportunizado de retomar o processo
de ensino aprendizagem para correção dessa falha.
Como o nosso trabalho pedagógico está organizado em Ciclo para a aprendizagem a
perspectiva da recuperação deve ser contínua, usando instrumentos como: reagrupamento,
projetos interventivos, reforços, diagnose e estudos de caso.
Seguindo a Resolução nº 01/2012 do CEDF, adotamos o regime de progressão parcial
com dependência para os alunos com aproveitamento insatisfatório em até dois componentes curriculares.

3 . Conselho de Classe
O Conselho de Classe ocorre ordinariamente no final de cada bimestre e no final do
ano letivo. Está organizado em três momentos distintos. Além do Conselho Participativo,
com pais, alunos e professores, as turmas mediadas pelo professor conselheiro, avaliam
previamente aspectos referentes ao processo de ensino aprendizagem e a escola como um
todo.
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No momento da reunião do colegiado as questões levantadas no Pré Conselho são
apreciadas por todos e feitos os devidos encaminhamentos para os diversos setores como:
OE, EEAA, AEE, Supervisão Pedagógica, Coordenação Pedagógica, Direção, etc. É o que
chamamos de Pós Conselho.
No período de ensino remoto o Conselho de Classe foi realizado ao final de cada
bimestre de forma remota, on-line, via google meet. Antes desse momento os professores
conselheiros preenchem a ata, que no momento do Conselho de Classe é compartilhada
com todos e assim realizadas as alterações necessárias. No momento do Conselho de
Classe também é feito a devolutiva das buscas ativas realizadas pela Dalva, orientadora
educacional.

VIII – ORGANIZAÇÃO CURRICULAR
O CEF 14 tem sua organização curricular fundamentada nas concepções teóricas e
legais apresentadas anteriormente, compreendendo a necessidade que o seu resultado
seja flexível, adaptável à realidade que se apresentar durante o ano letivo, o que em alguns
momentos implica a necessidade de se repensar conteúdos ministrados sob o risco de burocraticamente cumprir um planejamento curricular sem que os alunos de fato tenham
aprendido.
No momento a organização curricular do CEF 14 encontra-se em processo de construção de acordo com os documentos norteadores, mas ciente que em breve deverá aguardar definições quanto à reestruturação necessária em atendimento a recém-aprovada Base
Nacional Curricular Comum. No entanto, há que se garantir que o aluno procure se superar
e desenvolver competências que lhe possibilitem autonomia em sua situação de vida diária,
e também em situação de trabalho que lhe favoreça resgatar a sua dignidade e o exercício
pleno de sua cidadania.

1.Indicadores de Desempenho Escolar
a) Indicadores Internos
Matrículas: 2014/2019 (Ensino Presencial)
2020 (Ensino Remoto)
Nos auxiliam analisar fluxo de alunos em função de fatos ou situações específicas,
identificar e relacionar com aprovação, evasão e reprovação, dentre outros.
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períodos.
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9º anos:

Rendimento Escolar - 2014/2019

250

200

150

100

50

0
2014

2015

Aprovados com dependência

2016

2017

2018

Aprovados sem dependência

Reprovados

2019

Abandono

Rendimento escolar – 2020 (Ensino Remoto)

Rendimento escolar 2020
250

200

150

Aprovado
Reprovado

100

50

0
6º ano

7º ano

8º ano

9º ano

53

b) Indicadores Externos
A parir do ano letivo de 2005 os estudantes do CEF 14 que cursam 9ª ano do Ensino
Fundamental são submetidos a uma avaliação do Governo Federal, intitulada Prova Brasil,
tendo seus dados agrupados para a verificação do IDEB (Índice de Desenvolvimento da
Educação Básica), baseando-se em indicadores oficiais de fluxo e desempenho. Desde
então nossos estudantes vinham superando as metas esperadas em 2007, 2009 e 2011.
Em 2013 a perspectiva mínima sugerida por este índice não foi atingida. Em 2014 foram
implantados programas como o de correção da distorção idade/série CDIS, Escola Integral,
Projeto “O #Tamojunto” e reforço escolar. Assim, em 2015 a escola supera novamente as
metas esperadas para esse ano, que era de 4,1, atingindo 4,7. De 2005 até 2015 foram
mensurados os seguintes resultados pelo IDEB. A tabela consta ainda as metas esperadas
até 2021. Em 2017 e 2019 a escola ficou sem índice. Vale ressaltar que a equipe pedagógica da gestão anterior desenvolveu todas as estratégias possíveis para a realização dessa
avaliação externa. Porém por diversos fatores a escola ficou sem o índice. Em 2021 não
tivemos ainda a realização dessa avaliação externa.

2005

2007

2009

2011

2013

2015

2017

2019

2021

2,6

2,8

3,2

3,7

4,1

4,4

4,7

4,9

2,8

3,7

3,9

3,6

4,7

Ano
Metas
Esperadas
Resultados

2,5

medidos

IX – PLANO DE AÇÃO PARA A IMPLEMENTAÇÃO DO P.P.P
1. Gestão Pedagógica e Gestão das aprendizagens e dos resultados educacionais


Reduzir os índices de reprovação nos 7ºs e 9ºs anos;



Diminuir a quantidade de estudantes com defasagem idade/série;



Melhorar os índices de aprendizagem;



Manter e/ou melhorar as projeções do índice do IDEB;



Qualificar o corpo docente quanto à política pública de organização escolar em Ciclos;



Reduzir a evasão e a infrequência;
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Melhorar a organização do trabalho pedagógico da escola;



Qualificar o espaço-tempo da coordenação pedagógica;



Incentivar a criação de projetos de leitura e de matemática e interdisciplinares;



Reduzir as ocorrências de violência no interior do espaço escolar;



Implantar a avaliação institucional periódica;



Promover a inclusão dos Alunos com Necessidades Educacionais Especiais;



Articular as ações da Biblioteca, EEAA Sala de Recursos e S.O.E com o planejamento
pedagógico da escola;



Cumprir e dar publicidade ao Projeto Político Pedagógico;



Propiciar condições favoráveis à prática pedagógica.

Estratégias


Elaboração do planejamento anual de gestão e da coordenação pedagógica;



Planejar momentos de estudo e debates sobre o 3º Ciclo no espaço da coordenação pedagógica;



Divulgar os cursos da EAPE e incentivar a participação dos professores e demais profissionais da educação;



Promover ações interventivas (reforço e projetos interventivos, reagrupamentos) para os
estudantes que não estiverem alcançando os objetivos de aprendizagem;



Elaboração de uma avaliação diagnóstica que seja base para o planejamento pedagógico
ao longo do ano;



Elaborar com base no Currículo em Movimento e Currículo dos Anos Finais, objetivos e
metas de aprendizagem para o Primeiro e Segundo Bloco do Terceiro Ciclo de Aprendizagem e para as turmas de Avanço das Aprendizagens;



Aperfeiçoar instrumentos para a Avaliação Formativa das Aprendizagens;



Aperfeiçoar o Conselho de Classe Participativo;



Formar turmas do Programa para o Avanço das Aprendizagens Escolares;



Articular o planejamento da Sala de Recursos, Orientação Educacional e Coordenação Pedagógica;



Implantar o intervalo dirigido oferecendo atividades lúdicas: jogos de damas, xadrez, tênis
de mesa, futebol, voleibol, queimada e culturais no horário do intervalo;
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Elaborar em conjunto com os professores atuantes na biblioteca e os da área de Código e
Linguagens, projetos de incentivo permanente à leitura;



Implantar o Projeto Ciclo 14, a Mostra Cultural, o Projeto Cápsula do tempo, o Projeto Escola de Líderes, Projeto Brasília Vida Segura e Projeto Interventivo em consonância com o
Projeto Aprova Brasil;



Organizar uma Olimpíada Interna de Matemática;



Estabelecer um protocolo para o atendimento às ocorrências disciplinares, em articulação
com o S.O.E de maneira que os instrumentos presentes no Regimento Escolar não sejam
banalizados;



Pesquisar e produzir instrumentos para a realização da Avaliação Institucional;



Aperfeiçoar os projetos pedagógicos da escola: Festa das Nações, Jogos interclasse, Secador Solar; e incentivar os projetos individuais dos professores nas coordenações coletivas e individuais;



Promover passeios culturais e saídas de campo;



Acompanhar com mais precisão a frequência dos alunos;



Agilizar contato com pais ou responsáveis;



Acionar conselho tutelar quando necessário;



Trabalhar autoestima e novas perspectivas com alunos;



Realizar ações de mobilização de pais quanto ao acompanhamento dos filhos;



Divulgar e conscientizar alunos a respeito do Regimento interno das escolas;



Estabelecer internet confiável em todas as salas de aulas;



Conscientização de pais e alunos sobre importância de assiduidade e pontualidade;



Minimizar os momentos em que alunos ficam sem aulas;



Proporcionar condições de as coordenações pedagógicas terem para formação continuada
e planejamento voltado a Proposta Pedagógica da Escola.

2. Gestão Participativa e Gestão de Pessoas
Objetivos:


Promover a participação da comunidade escolar nas decisões da escola (administrativas, pedagógicas e financeiras);



Fortalecer e incentivar a atuação dos colegiados da Gestão Democrática;



Implantar a Avaliação Institucional;
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Melhorar a eficiência da comunicação institucional, tanto com os pais/responsáveis e estudantes quanto com os servidores;



Promover confraternizações entre os diversos segmentos da comunidade escolar;



Promover a solução pacífica e mediada dos conflitos;

Estratégias:


Realizar reuniões mensais do Conselho Escolar;



Realizar Assembleias Escolares Quadrimestrais;



Pesquisar e produzir instrumentos para a realização da Avaliação Institucional;



Utilizar-se das redes sociais disponíveis para a comunicação eficiente com os diversos segmentos da comunidade escolar;



Disponibilizar um canal de comunicação (Caixa ou Urna) para que a comunidade possa
expressar críticas, dúvidas e sugestões sobre a Gestão da Escola;



Promover eventos externos e internos para a confraternização dos segmentos escolares;



Intervenção imediata nas situações de conflito;

3 – Gestão Administrativa e Financeira

Objetivos:


Realizar um planejamento para a aplicação das verbas do PDAF com a participação da
comunidade escolar;



Gerir recursos de forma eficiente;



Adquirir materiais pedagógicos e de expediente para a implantação do Projeto Político Pedagógico;



Revitalizar alguns ambientes escolares;



Fazer canteiros centrais nos corredores;



Instalar bancos e mesas de concreto nos corredores;



Estruturar um espaço para apresentações culturais;



Realizar reforma nos banheiros dos estudantes;



Pintar o muro externo da escola;



Pintar anualmente os corredores e área interna das salas de aula;



Melhorar o conforto térmico das salas de aula;
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Melhorar as instalações da sala de Educação Física;



Realizar manutenções preventivas e periódicas conforme disponibilidade dos recursos do
PDAF;



Solucionar as pendências possíveis nas prestações de contas anteriores.

Estratégias


Realizar, em Assembleia Escolar, a ata de prioridades para aplicação dos recursos do
PDAF - Programa de Descentralização Administrativa e Financeira – procurando atender
pelo menos uma prioridade de cada segmento a cada recebimento de recursos;



Realizar, em Assembleia Escolar, as prestações de contas dos recursos utilizados;



Dar encaminhamento às pendências dos processos de prestações de contas do PDDE –
Programa Dinheiro Direto na Escola – para que a escola volte a receber os recursos financeiros federais;



Promoção de campanha educativa junto aos estudantes para conservação do ambiente
escolar;



Aumentar participação nas decisões sobre uso dos recursos;



Buscar parcerias e adesão a programas que possibilitem recursos, sem ferir autonomia da
escola;



Cumprir prazos de entregas de solicitações e prestações de contas.

X - ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DO PROJETO POLÍTICO
PEDAGÓGICO
O Projeto Político Pedagógico do CEF 14 de Ceilândia será constantemente avaliado
e atualizado pela Comissão Organizadora. Para tanto, será usada a Semana Pedagógica,
que acontece no início de todo ano letivo, sendo um espaço privilegiado para que os professores e demais profissionais da Educação possam conhecer, realizar apontamentos,
sugestões, acréscimos e supressões no Projeto Político Pedagógico.
Nos últimos anos a Secretaria de Educação do Distrito Federal, por meio da SUBEB
e UNIEB’s têm disponibilizado material de apoio específico para esse fim.
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No decorrer do ano, temos os Dias Letivos Temáticos para que os demais segmentos
da comunidade escolar também possam avaliar o documento, bem como outros momentos
de reuniões com a Comunidade Escolar.
O Conselho de Classe participativo também é outro momento no qual os objetivos e
metas de aprendizagem deverão ser avaliados.
O fortalecimento e atuação do Conselho Escolar pode ajudar a tornar o Projeto Político
Pedagógico da Escola uma realidade, bem como o desenvolvimento de práticas mais efetivas de Avaliação Institucional.

XI – PROJETOS ESPECÍFICOS E INTERDISCIPLINARES
A) FESTA DAS NAÇÕES
Público-Alvo: Comunidade escolar.
Descrição do Projeto: Será realizada em consonância aos jogos interclasses. A festa tem
objetivos pedagógicos, com pesquisas e trabalhos sobre o tema, além de confraternização
com a comunidade escolar.
No período que antecede a festa, os estudantes participam de gincanas para arrecadação de insumos, necessários à preparação das comidas típicas, bem como, se preparam,
ensaiando para a apresentação das danças regionais ou nacionais, de acordo com o tema
da festa. A disputa pelo primeiro lugar na gincana movimenta as turmas com diversas brincadeiras, como: caracterização de casais; uso de chapéus, tranças e flores nos cabelos;
trocas de sapatos, dentre outras atividades.
Para culminância da festa a comunidade escolar é convidada a saborear as tradicionais comidas típicas, participar das brincadeiras e prestigiar as danças, apresentada pelos
estudantes.
Após as festividades as turmas vencedoras são agraciadas com um prêmio, geralmente um passeio, como recompensa pelo esforço na busca pelo primeiro lugar.

B) JOGOS INTERCLASSES
Público-Alvo: Estudantes.
Descrição do Projeto: Será realizado em consonância a festa das nações. Os Jogos Interclasses do CEF 14, Ceilândia, ocorrem anualmente, ao final do 2º bimestre envolvendo
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todas as turmas da escola. Tem como objetivo incentivar e promover o esporte escolar,
além de desenvolver competências e habilidades como: parceria, compreensão, solidariedade, superação e respeito.
Durante uma semana os estudantes e/ou turmas competem entre si em modalidades esportivas na quadra, como Futsal e Queimada. Fora da quadra ocorrem disputas de
Xadrez, Dama, Dominó, Tênis de Mesa, Torta na Cara, Desafios de Português e Matemática, dentre outros.
Ao final os vencedores são premiados com medalhas e os professores costumam
atribuir nota pelo compromisso, empenho e dedicação de cada aluno.

C) MOSTRA CULTURAL
Público-Alvo: Comunidade escolar.
Descrição do Projeto: Ocorre no final do 3º bimestre e tem como objetivo expor à
comunidade os trabalhos desenvolvidos pela escola durante o ano letivo. Com esse intuito
a escola se organiza para que os estudantes e professores apresentem os projetos
desenvolvidos em cada área do conhecimento ou por iniciativa própria dos estudantes.
D) PROJETO CAIXA HISTÓRICA
Público-Alvo: Estudantes dos 6º anos.
Descrição do Projeto: A ideia do projeto Caixa Histórica surgiu da necessidade de incentivar os estudantes a valorizar a própria história. Reconhecer-se como construtor da identidade pessoal e coletiva. Aprimorar-se da história individual e sentir-se pertencente e respeitável em qualquer situação.
O professor conselheiro da turma entrega aos estudantes um questionário em forma
de entrevista em que cada estudante é estimulado a falar sobre seus gostos e preferências.
Num segundo momento cada estudante confecciona uma caixa, que deverá conter objetos
representativos, marcantes, em sua trajetória de vida.
A culminância do projeto se dá então num dia determinado, quando todos abrem suas
caixas e falam aos demais sobre cada objeto ou símbolo ali contidos.
Eventualmente, professores e membros da Direção são convidados a falarem
também sobre suas histórias pessoais.
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E)PROJETO CÁPSULA DO TEMPO
Público-Alvo: Estudantes dos 7º e 9º anos.
Descrição do Projeto: A ideia do projeto Cápsula do tempo surgiu a partir do projeto
caixa histórica para incentivar também os estudantes dos demais anos a valorizar a própria
história desenvolvendo as perspectivas de futuro com sonhos e metas a curto e longo
prazo, relacionados a vida pessoal, família, profissão, entre outros.
O professor conselheiro da turma desenvolverá com os estudantes dos 7º anos o
projeto. Os estudantes irão produzir uma carta com suas perspectivas de futuro que serão
colocadas numa cápsula. O projeto será desenvolvido por meio da interdisciplinaridade e
buscando alcançar todas as áreas de conhecimento.
A culminância do projeto se dará então num dia determinado, quando os estudantes
estiverem no 9º ano, logo todos abrirão suas cápsulas e acontecerá a leitura das cartas.
Eventualmente, professores e membros da Direção são convidados a falarem
também sobre suas histórias pessoais.

F) PROJETO CONSCIÊNCIA NEGRA
Público-Alvo: Estudantes e comunidade escolar.
Descrição do Projeto: Com o objetivo de se trabalhar o dia Nacional da Consciência Negra, os professores, de todas as matérias, elaboram estratégias para
trabalhar esse tema com suas turmas.
A culminância do Projeto se dá no mês de novembro com a exposição dos trabalhos
das turmas à comunidade escolar, em forma de cartazes, murais, painéis; apresentações
culturais de dança, teatro, recital de poesias, dentre outros.

G) PROJETO SECADOR SOLAR
Público-Alvo: Estudantes e comunidade escolar.
Descrição do Projeto: O Secador é uma estufa idealizada por um professor aposentado
da escola, Antonio Jucá Kokay. O equipamento é utilizado no processamento de alimentos
desidratados como frutas e carnes.
O objetivo é que os estudantes simulem uma pequena cooperativa, participando de
todo o processo de produção até a venda final do produto e divisão igualitária dos lucros.
O Projeto é interdisciplinar e engloba professores de diversas áreas do conhecimento, como: Português, Matemática, Ciências Naturais, História, Geografia.
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O projeto faz bastante sucesso e entusiasma estudantes e professores. Desperta
grande interesse entre os estudantes, pois se apresenta como uma alternativa ao desemprego em nossa região, com pais interessados em construir um secador para a família.
H) PROJETO GALPÃO
Público-Alvo: Comunidade escolar.
Descrição do Projeto: Galpão é um prédio anexo, que está sob a responsabilidade da
escola e seu uso objetiva aproximar a escola da comunidade local.
Atualmente, por parte da escola ocorre o projeto Horta escolar desenvolvidos por professores da Unidade Escolar. Por parte da comunidade está acontecendo o projeto de Judô.

I) PROJETO ESCOLA DE LÍDERES
Público-Alvo: Estudantes.
Descrição do Projeto: É um projeto elaborado e desenvolvido pelo orientador educacional
William. O projeto surgiu a partir do § 2º da lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996 ao
afirmar que “a educação escolar deverá vincular-se ao mundo do trabalho e à prática
social”. Assim sendo, tendo como foco principal o desenvolvimento das competências de
liderança no âmbito escolar e das demais potencialidades individuais buscando fomentar
por meio da liderança o pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício
da cidadania e sua qualificação para o trabalho, estimular o desenvolvimento da liderança
estudantil entre os membros do grupo, promover a proteção dos interesses individuais e
coletivos inspirados no ECA, promover o incentivo à cultura, a arte, o esporte, ao exercício
da cidadania por meio da participação social e política; Promover a cultura de paz e
minimizar possíveis situações de conflito no ambiente escolar e fomentar a formação
continuada com temas relevantes ao grupo.

J) PROJETO POR ÁREA DE CONHECIMENTO
Público-Alvo: Estudantes.
Descrição do Projeto: É um projeto que será elaborado e desenvolvido nas coordenações
individuais por área de conhecimento pelos professores com orientação e acompanhamento da supervisão e coordenação pedagógica visando aprimorar os conhecimentos dos
estudantes, buscando trabalhar com temas transversais e voltados para o resgate da auto
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estima, da não violência, da sexualidade, criando espaços para ressignificar a prática educativa, dando ao aluno condições concretas de se tornar um sujeito ativo na construção de
seu conhecimento e no processo de sua formação.
Língua portuguesa: estratégias de leitura estabelecidas por bimestre para todos os anos.
Matemática: propor a resolução de questões de avaliações externas.
Geografia: propor questões de atualidades.
História: confecção de um dicionário histórico ilustrado.
Inglês: desenvolver um trabalho com personalidades.
Ciências: em consonância com o projeto horta, cada turma irá desenvolver um trabalho com
uma planta medicinal.
Educação física: realização do projeto interclasse em consonância com o projeto ciclo 14.
Artes: promover as oficinas de teatro e artesanato em turno contrário ao de aula.

K) PROJETO INTERVENTIVO: APROVA BRASIL / A ESCOLA QUE QUEREMOS
Público-Alvo: Estudantes com defasagem de aprendizagem e idade e série.
Descrição do Projeto: O Projeto será elaborado e desenvolvido pela supervisão e coordenação pedagógica junto com os professores e propõe oferecer aos estudantes com dificuldades de aprendizagem, um ambiente rico e acolhedor no qual possam aprender a considerar o estudo e a escola com seriedade e alegria, acreditando em si mesmos, tendo autoconfiança, sentindo o prazer do sucesso.
O Projeto tem como objetivo contemplar as necessidades apresentadas pelas turmas
dessa Instituição de Ensino com diferentes estratégias para todos os segmentos da escola
atendendo assim as Diretrizes Pedagógicas da SEDF (2009/2013) que definem o Projeto
Interventivo como uma das ações a serem adotadas pela instituição reduzindo as disparidades existentes entre a aprendizagem dos alunos de classes regulares e aqueles que se
encontram em defasagem, proporcionando a todos os educandos espaços para a participação ativa no seu processo de aprendizagem, criando estratégias pedagógicas diversificadas para atender as necessidades educacionais dos alunos e possibilitando assim a redução dos índices de evasão e reprovação escolar.

L) PROJETO BRASÍLIA VIDA SEGURA
Público-Alvo: Estudantes dos 6º e 7º anos.
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Descrição do Projeto: O Projeto é desenvolvido em parceria com a secretaria de saúde,
secretaria da mulher e secretaria de transporte e mobilidade objetivando a prevenção de
uso de bebidas alcóolicas.

M) PROJETO CICLO 14
Público-Alvo: Estudantes.
Descrição do Projeto: Trata-se de um projeto que será elaborado e
desenvolvido para suprir as eventuais ausências dos professores em caso de
atestados médicos, abonos e TRE para que os alunos permaneçam na escola e
não haja liberação de aluno antes do horário do final do turno, buscando
contribuir para a ampliação da visão de mundo dos educandos, resignificando
espaços e práticas pedagógicas na busca de uma educação de qualidade que
promova o pensamento crítico efetivamente como instrumento de formação
global do educando ao oportunizar novos espaços com atividades diversificadas.
Assim, serão disponibilizadas estações de estudo seguindo um cronograma nos
horários vagos dos alunos, contando com as seguintes estações:
Sala de leitura: Tem por finalidade o incentivo à leitura. Iniciar o aluno em leituras mais
acessíveis pelo seu interesse e gradualmente ampliar seu repertório de leitura.
Sala de vídeo: trabalhar problematicamente, entre outros temas, assuntos relacionados às
questões de raça, gênero, bullying, violência, com o objetivo de criar um espaço para o
educando se posicionar e refletir criticamente sobre a sociedade na qual está inserido além
de reforçar valores importantes ao convívio social.
Sala quintal: oportunizar aos alunos atividades de português com diversos gêneros literários para a prática da leitura e interpretação, contribuindo para o fortalecimento desse hábito
e para o enriquecimento vocabular dos estudantes e com atividades de matemática com os
quatro operações e situações problemas.
Sala de jogos: proporcionar momentos de aprendizagem por meio de jogos de raciocínio,
visando favorecer as relações cognitivas, afetivas, sociais e motoras, desenvolvendo potencialidades e atuando de forma preventiva às dificuldades de aprendizagem, desenvolvendo as seguintes habilidades: resolver problemas, planejar-se, resolver conflitos, tomar
decisões, lidar com as emoções, aprender com os erros, fazer auto avaliação, trabalhar em
equipe, lidar com regras, comunicar-se com clareza, respeitar o outro, agir positivamente
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pelo bem comum, estabelecer conclusões lógicas, resolver conflitos, desenvolver autoconfiança, tolerar a diferença, melhorar a concentração e atenção.
Pracinha: proporcionar momentos de recreação e colaboração por meio de diversas atividades recreativas e esportivas.

N) PSE – PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA
Público-Alvo: Comunidade escolar.
Descrição do Projeto: O Programa Saúde na Escola - PSE, política intersetorial da Saúde
e da Educação, foi instituído em 2007. As políticas de saúde e educação se unem para
promover saúde e educação integral voltadas às crianças, adolescentes, jovens e adultos
da educação pública brasileira, por meio da realização conjunta de 12 ações. O Projeto é
desenvolvido em parceria com os profissionais da Unidade Básica de Saúde situada na
EQNP 30/32.
As ações realizadas pela escola deverão estar alinhadas ao currículo escolar e à política
de educação integral, considerando os contextos escolar e social, o diagnóstico local de
saúde e a capacidade operativa das equipes das escolas e da Atenção Primária à Saúde.
Os objetivos do projeto segundo a portaria nº 1.055/2017 são: promover a comunicação
entre escolas e unidades de saúde, assegurando a troca de informações sobre as condições de saúde dos estudantes; fortalecer a participação comunitária nas políticas de educação básica e saúde, nos três níveis de governo; promover a saúde e a cultura da paz,
reforçando a prevenção de agravos à saúde, bem como fortalecer a relação entre as redes
públicas de saúde e de educação; articular as ações do Sistema Único de Saúde - SUS às
ações das redes de educação básica pública, de forma a ampliar o alcance e o impacto de
suas ações relativas aos estudantes e a suas famílias, otimizando a utilização dos espaços,
equipamentos e recursos disponíveis; contribuir para a constituição de condições para a
formação integral de educandos; contribuir para a construção de sistema de atenção social,
com foco na promoção da cidadania e nos direitos humanos; fortalecer o enfrentamento
das vulnerabilidades, no campo da saúde, que possam comprometer o pleno desenvolvimento escolar.

O) PROJETO INTERVENTIVO: RETOMADA DE CONTEUDOS
Público-Alvo: Todos os estudantes.
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Descrição do Projeto: O Projeto foi elaborado pensando nas dificuldades de acesso apresentadas pelos estudantes durante o período remoto. O Projeto será elaborado e desenvolvido pela supervisão e coordenação pedagógica junto com os professores e propõe oferecer aos estudantes a retomada dos conteúdos do ano letivo.
O Projeto tem como objetivo contemplar as necessidades e dificuldade de aprendizagem apresentadas pelos estudantes durante o período de ensino remoto visando diminuir
esse déficit de aprendizagem a longo prazo. O Projeto será desenvolvido nos horários de
aulas de PD e com possibilidade de estratégias que serão desenvolvidas em horário contrário de aula, quando voltarmos para o ensino presencial.

P) PROJETO OBMEP: OLIMPÍADA BRASILEIRA DE MATEMÁTICA
Público-Alvo: Todos os estudantes.
Descrição do Projeto: é um projeto nacional dirigido às escolas públicas e privadas brasileiras, realizado pelo Instituto de Matemática Pura e Aplicada - IMPA, com o apoio da Sociedade Brasileira de Matemática – SBM, e promovida com recursos do Ministério da Educação e do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações – MCTIC
Criada em 2005 para estimular o estudo da matemática e identificar talentos na área,
a OBMEP tem como objetivos principais: estimular e promover o estudo da Matemática;
- Contribuir para a melhoria da qualidade da educação básica, possibilitando que um maior
número de alunos brasileiros possa ter acesso a material didático de qualidade; identificar
jovens talentos e incentivar seu ingresso em universidades, nas áreas científicas e tecnológicas; incentivar o aperfeiçoamento dos professores das escolas públicas, contribuindo
para a sua valorização profissional; contribuir para a integração das escolas brasileiras com
as universidades públicas, os institutos de pesquisa e com as sociedades científicas; promover a inclusão social por meio da difusão do conhecimento.
O público-alvo da OBMEP é composto de alunos do 6º ano do Ensino Fundamental
até último ano do Ensino Médio. Em 2019, mais de 18 milhões de alunos de participaram
da olimpíada.

1. Projeto de Transição entre Etapas e Modalidades
Por se tratar de uma escola sequencial, o CEF 14 de Ceilândia vivencia algumas
transformações em nossos estudantes do 6º ano que se não observadas adequadamente
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podem configurar problemas em potencial. É uma nova caminhada, são muitas mudanças,
seja geográfica, seja com os colegas que acompanhavam desde os anos iniciais, as
incertezas quanto aos diversos horários e professores de diferentes áreas de
conhecimento.
Pensando nisso desde 2017 a escola entra em contato as Escolas classe, que nos
enviam estudantes para ingressarem o 6º ano do Ensino Fundamental. São convidados
para uma visita ao CEF 14, os estudantes concluintes do 5º ano das E.C 47, 48, 50 e 52.
O objetivo é que eles conheçam a estrutura física e o funcionamento de um Centro de
Ensino Fundamental.
No horário da visita os alunos dos 6º anos são dispensados para que os professores
se coloquem a disposição para o esclarecimento de dúvidas dos visitantes, tanto dos
estudantes quanto dos responsáveis. Em seguida é feito um passeio pela escola a fim de
que os visitantes conheçam todos os espaços de sua futura escola.
Do mesmo modo se estabelece contatos com os gestores do CEM 10, para que se
proceda da mesma forma com os nossos estudantes concluintes dos 9ºs anos. O objetivo
é que eles também conheçam as instalações e o funcionamento da escola onde estudarão
no ano seguinte.
No período de ensino remoto foi realizado o contato com os supervisores e
coordenadores das escolas classe 47, 48, 50 e 52. Esses profissionais fizeram um
levantamento junto aos estudantes das turmas de 5º anos e nos enviaram por e-mail. Foi
agendado um momento via google meet com cada uma dessas escolas. Nesse momento
apresentamos aos alunos a rotina e o espaço físico da escola por meio de um vídeo
institucional. Em seguida respondemos aos questionamentos e dúvidas dos estudantes.
O CEM 10 realizou a mesma ação com os nossos estudantes das turmas de 9º anos.

2. Projetos desenvolvidos no ensino remoto






Projeto Escola de Líderes.
Projeto Interventivo: retomada de conteúdos.
Projeto Interventivo: aprova Brasil / a escola que queremos.
Projeto de transição entre etapas e modalidades.
Projeto OBMEP: Olimpíada Brasileira de Matemática.
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO
Subsecretaria de Formação Continuada dos Profissionais da Educação – EAPE

PROJETO APRENDER SEM PARAR – ANOS FINAIS

1.1 Práticas pedagógicas integradas

A) ESTRUTURA PARA A CONSTRUÇÃO DO PROJETO ESCRITO
1. Dados de Identificação
Coordenação Regional de Ensino: Formadora EAPE: Shirley
Professor (a): Euclides Moreira de Sousa, Marcio Paulino Fernandes, Janaina
Oliveira Santos, Lílian Andrade Lara, Ana Claudia Estrela, Susana Sousa Btito,
Camila pereira Oliveira Silva, Cristiane Loureiro Borges Aragão, Daniele
Rodrigues Piquiá Gomes, Yuri Silva Vieira, Gisele Schmidt de Mello, Silvana
Severo de Sales, Renata de Freitas Rodrigues, Francineide Silva Oliveira.
Unidade Escolar: Centro de Ensino Fundamental 14 de Ceilândia
Série/Turma: 6º ao 9º ano
Quantidade de estudantes atendidos: 850
2. Perfil das turmas:
Por meio de questionário aplicado nas turmas, pudemos comprovar que a violência continua a ser um dos maiores desafios a serem enfrentados na nossa
escola, mesmo que, para 50% há iniciativas para a solução dos conflitos. Mais
de 75% dos estudantes já presenciaram situações de violência dentro da escola.
Por outro lado detectamos que dentro da escola, a quadra é o local preferido
dos alunos. Fica em primeiro lugar, com 75% das preferências. Dentre as atividades oferecidas pela escola, as esportivas, culturais e interação com colegas
ficam entre os três primeiros lugares.

Tema: Cultura de Paz
3. Problematização:
A Unidade escolar aplicou questionário pesquisa com os estudantes, que
evidencia a violência como um dos grandes desafios a serem enfrentados pela
nossa escola. Assim, o presente trabalho tem por objetivo amenizar situações
de violência e problemas disciplinares.
Temos observado também nos adolescentes um crescente grau de
agressividade e intolerância, tanto em palavras quanto em ações.
Observamos ainda que as expressões de delicadezas, tais como: “por favor”,
“obrigado”, “posso ajudar”, “desculpe”, “com licença”, “bom dia”, “boa tarde”,
dentre outras, não estão fazendo parte do cotidiano dos alunos e,
provavelmente, nem de sua rotina fora da escola.
Nesse contexto, vimos necessidade de elaborar e colocar em prática esse
projeto que é voltado para o resgate da gentileza nas relações interpessoais
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estabelecidas entre os estudantes no interior da escola; pois entendemos que,
para que haja um aprendizado significativo e de boa qualidade, os alunos devem
conviver em um ambiente que traga a eles o bem estar, a autoestima e atitudes
positivas para a promoção de formas benéficas de convívio.
3. Objetivos
Objetivo geral: Enfrentar o problema da violência dentro da escola.
Objetivos específicos:
 Proporcionar aos estudantes momentos de interação com qualidade, por
meio de atividades esportivas e culturais, escolhidas e protagonizadas
pelos próprios estudantes;
 Desenvolver nos alunos hábitos de cordialidade e gentileza em suas
relações interpessoais;
 Trabalhar a Cultura de paz na escola.
 Trabalhar a interdisciplinaridade abarcando as áreas de História,
Geografia, Português, Matemática, Geografia, Ed. Física, Artes.
4. Estratégias e atividades desenvolvidas:











Trabalho interdisciplinar envolvendo todas as disciplinas,
principalmente Português, Matemática, Ed. Física;
Leitura de textos e produção de redação sobre o tema “direitos e deveres
do aluno”, a fim de que eles compreendam que, cada direito
correspondam a um dever e que os direitos somente serão de fato se
eles cumprirem seus deveres;
Aplicação de uma enquete “grau de gentileza” (em anexo) no primeiro
bimestre, com a finalidade de verificar o grau de gentileza no
relacionamento entre os alunos a fim de verificar se eles estão sendo
gentis nos seus relacionamentos interpessoais, com base nesses
gráficos, fazer o gráfico geral de gentileza da escola; realizar uma
segunda enquete no quarto bimestre a fim de averiguar se as ações do
projeto mudaram as atitudes dos alunos e aumentaram o grau de
gentileza de cada turma;
Promover uma gincana de conscientização, composta por várias tarefas
sobre o tema, tais como: confecção de cartazes, redações, paródias
musicais e dramatizações. Essas atividades ficarão a cargo do professor
conselheiro com sua respectiva turma. Sugestão: essa atividade poderá
ser realizada durante a “Semana de Educação para a Vida”;
Abertura da quadra no horário do intervalo, no dia em que o lanche for
simples (suco com biscoito), para a realização dos “Jogos da Gentileza”.
Os “Árbitros da Paz”, equipe formada por um professor e um grupo de
alunos previamente selecionados, mediarão possíveis conflitos durante
os jogos, enfatizando sempre o diálogo e a escuta.
Em cada reunião de pais um grupo de alunos fará uma apresentação, a
fim de apresentar o Projeto à comunidade.

5. Avaliação:


Análise dos dados da enquete por semestre sobre o grau de gentileza
da escola;
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Avaliação escrita em cada turma, juntamente com o professor
conselheiro, a fim de perceber o que foi bom e o que poderá melhorar no
Projeto.
 Publicação de gráficos dos conflitos, pela equipe da Direção, utilizando
o livro de ocorrência dos alunos.
Data prevista para conclusão: Final do Ano Letivo

CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES:
BIMESTRE

ESTRATÉGIA

1º Bimestre

Aplicar enquete grau Matemática – Leitura e in- Professores de Matemáde gentileza.

CURRÍCULO/DISCIPLINA

RESPONSÁVEL

terpretação de tabelas e tica dos 6ºs, 7ºs, 8ºs e 9ºs
gráficos referentes a variá- anos.
veis categóricas e numéricas.

1º Bimestre

Intervalo dirigido.

Ed. Física – Criação e Professor

previamente

adaptação de regras; re- escolhido em escala a ser
gras de inclusão e participa- feita na Semana Pedagóção; cooperação x competi- gica.
ção.

Essas

atividades

ocorrerão às sextas-feiras.

(nome

–

14/02,

21/02,

28/02,

06/03,

13/03,

20/03,

27/03,

03/04, 10/04, 17/04). Avaliação do projeto após o
1º bimestre e reorganização da escala, caso necessário.
1º Bimestre

Ciclo de debates a História – Etapas do oficio Professores de História
partir da leitura de do historiador. Discussões do 6º e 7º ano.
textos e vídeos.

acerca

das

construções

das identidades, da compreensão da alteridade, da
formação da cidadania; Humanismo: uma nova visão
de ser humano e de mundo.
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Leitura e produção Português – Contexto de Professores

2º Bimestre

de texto.

de

Portu-

produção, circulação e re- guês de 6º, 7º, 8º e 9º
cepção de textos e práticas ano.
relacionadas à defesa de
direitos e à participação social; Estratégia de produção: planejamento de textos informativos, argumentativos e apreciativos.

2º Bimestre

Gincana de conscientiza- Professores de todas as
ção, composta por várias disciplinas

Semana de Educação

para

tarefas sobre o tema, tais

a

como: confecção de carta-

Vida(04 a 08/05).

zes,

redações,

paródias

musicais e dramatizações.
3º Bimestre

Aplicar enquete grau Matemática – Leitura e in- Professores de Matemáde gentileza.

terpretação de tabelas e tica dos 6ºs, 7ºs, 8ºs e 9ºs
gráficos referentes a variá- anos.
veis categóricas e numéricas.

3º Bimestre

Avaliação do projeto ______________________ Professor conselheiro de
pela Direção, pelo

cada turma.

corpo docente e discente.
Obs.: As atividades do Intervalo Dirigido acontecerão ao longo de todo o Ano Letivo. O objetivo é
que a partir do 2º bimestre os próprios alunos se encarreguem do Projeto. Os professores escalados, apenas acompanharão a movimentação da quadra.
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PROJETO CAIXA HISTÓRICA / 2020
JUSTIFICATIVA:
A identidade é um processo contínuo e quanto mais autoconhecimento possuímos, melhor se
dá esse processo. Ter consciência de si mesmo, de sua importância,seus gostos,sentimentos,
origens, laços e cultura, são coisas vitais para o desenvolvimento de uma identidade cidadã
resolvida e responsável. O Projeto Caixa Histórica vai oportunizar momentos que possibilitem o
conhecimento de si mesmo e dos outros, compartilhando histórias e memórias de família; a fim de
que cada um sinta-se pertencente e protagonista da própria história.
OBJETIVOS:
•Promover momentos em que possam trazer algo de sua infância para apresentar para os
colegas;
•Incentivar o autoconhecimento;
•Explorar o autoconhecimento e a construção identitária como processo constante e mutável;
•Compreender o crescimento humano (infância, adolescência e idade adulta) e as mudanças
do corpo, o conceito de idade (juventude e velhice);
•Explorar o desenvolvimento pela consciência de suas histórias, origens e cultura. Buscar os
causos de família, as receitas que são passadas de geração em geração.
•Estimular a linguagem oral e escrita;
•Desenvolver raciocínio lógico;
•Instigar disciplina (noção de ordem, respeito, momento de falar e ouvir, vez etc.);
•Utilizar instrumentos e informações proporcionados pela tecnologia.
•Concretizar o trabalho INTERDISCIPLINAR
•Comprometer e envolver os diversos segmentos da comunidade escolar na criação,
elaboração e criação da caixa histórica.
•Oportunizar ao aluno a experiência de ser protagonista da própria história.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS NA MATEMÁTICA:
•A geometria da caixa:
Medidas: comprimento, largura, altura e diagonal.
Perímetro da caixa.
Área da caixa:
•História da Matemática em família
•Trazer uma receita familiar.
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METODOLOGIAS:
Dialogar com os estudantes diariamente de que somos construídos por meio da história e da
bagagem de vida que todos nós trazemos.
Investigar e pesquisar como é o estudo da Matemática em família, e por meio dessas
informações criar estratégias para desmistificar a dificuldade que existe neste componente escolar.
Trabalhar a interdisciplinaridade nas aulas de outras disciplinas.
Recursos Materiais:
•Caixa
•Papel para enfeitar
•Objetos que remetem memórias de família
Recursos Humanos:
Comunidade escolar, família, alunos e professores
Público-alvo: 6°ano
Disciplinas envolvidas: Todas
Duração do projeto:
•1°Bimestre (março e abril)
Culminância / data:
Eventos no dia da culminância:
Avaliação:
1)Criatividade
2)Apresentação Pessoal
3)Itens obrigatórios da Caixa Histórica
4) Escuta Ativa: respeitar a história do colega
Conteudo da caixa:
1)Qual é o seu nome completo, idade, irmãos e cidade que você nasceu:
2)Se você pudesse inventar alguma coisa no mundo o que você inventaria?
3)A sua cor favorita, e a sua comida favorita. 31)Qual é a brincadeira que você mais gostava?
4)O que você mais gosta de fazer?

32)Tem algum brinquedo que você gostaria de ganhar?

5)Qual é a matéria que você mais gosta?

33)Qual é o seu maior medo?

6)Qual é o seu esporte e o seu time favorito?

34)O que você mais gosta na Ceilândia?

7)Qual é o seu programa de TV favorito? 35)O que você acha que pode melhorar na Ceilândia?
8)Qual é o seu lugar preferido?

36)Qual foi o seu maior mico?
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9)Quais são as pessoas que você mais ama e confia contar seus segredos? 10)O que você
considera mais importante numa amizade?
11)Qual é o seu filme favorito?

38)Você prefere o dia ou à noite?

12)Qual foi o melhor livro que você já leu?
13)Qual é o seu cantor preferido?
14)Qual é o seu maior sonho?

39)Qual é o seu site preferido?

40)Qual é o seu feriado preferido?

41)O que te deixa com mau humor?

13)Fale 3 qualidades que você tem. 42)Qual a coisa que você é mais agradecido na vida?
14)Fale 3 defeitos que você tem. 43)Uma história que a sua família sempre conta sobre você:
15)Fisicamente o que você mais gosta em você. 44)Uma coisa que você gostaria que as
pessoas soubesse sobre você:
16)E o que você não gosta em você?

45)O que mais te irrita?

17)Pra você qual foi a coisa mais bonita que Deus criou?
18)Pra você qual foi a coisa mais bonita que o HOMEM inventou?
19)Qual é o lugar que você sonha em conhecer?
20)Qual é a sua frase favorita?
21)O que é felicidade para você?
22)O que você mais gosta na sua escola ?
23)Qual é o seu animal favorito?
24)O que você não gosta na sua escola?
25)Como é a matemática na sua família? Fácil ou difícil? Porquê?
26)O que você detesta? Porquê?
27)O que você pode fazer para melhorar o mundo?
28)Qual é a sua mulher inspiradora?
29)Pesquise sobre uma mulher MATEMÁTICA
Anexo:
PROJETO CAIXA HISTÓRICA
A ideia do projeto Caixa Histórica surgiu da necessidade de incentivar os alunos a valorizar a
própria história. Reconhecer-se como construtor da identidade pessoal e coletiva. Aprimorar-se da
história individual e sentir-se pertencente e respeitável em qualquer situação.
A intenção era de que a elaboração da caixa trouxesse momentos de apreço, reconhecimento
familiar e nostalgia. A construção do sujeito histórico no ambiente escolar e na comunidade em que
se vive. Alternar a consciência sobre passado, presente e futuro.
Durante nossas aulas abordamos aspectos relativos a valores que devemos buscar por toda
vida, tendo todo o cuidado de não fazer um discurso invasivo e moralista.
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Apesar de ser uma aula de matemática, tive o cuidado de não delongar-me, e não ser prolixa,
tendo como meta e objetivo maior o processo de aprendizagem na matemática, mas que essa
aprendizagem acontecesse com autoestima e com afetividade. Respeitar a história de vida de cada
um e de todos era a nossa meta principal.
Os alunos foram orientados por várias vezes, no decorrer do mês. Receberam um questionário
para direcionar a confecção da CAIXA HISTÓRICA, receberam o incentivo de chamarem os pais a
participar como protagonistas do processo. Foi enviado um bilhete à comunidade sobre datas e
objetivos do projeto.
Todo mundo tem uma origem. Todo mundo tem uma história. Perceber que conseguíamos
conciliar CONTEÚDO e CAIXA HISTÓRICA no dia a dia. Eles demonstravam interesse,
entusiasmo, curiosidade, expectativa nos dias que antecediam a apresentação.
Em alguns momentos eu tive que fazer intervenções e explicar que ninguém tem uma vida
perfeita, que todos nós temos histórias boas e ruins, mas que eles só precisavam falar aquilo que
sentissem à vontade para contar, e que todos que estavam ouvindo deveriam ter todo zelo e
cuidado com a história do colega.
Nesse momento, estávamos trabalhando inclusão, respeito às diferenças sociais, religiosas e
raciais. Estávamos dentro do diverso. Estávamos contemplando a pluralidade e aprendendo a
conviver com as diferenças.
Reservei uma semana para apresentação das caixas, o que correspondeu cinco aulas por
turma. Para cada turma fizemos um convite de algum membro da escola para a apresentação da
CAIXA HISTÓRICA, eles relataram depoimentos de vida pessoal, dificuldades que enfrentaram
durante a vida escolar, e quanto valeu ter estudado.
Surgiu muita criatividade na elaboração das caixas. Apareceram caixas de todas as cores e
tamanhos. E histórias de vidas surpreendentes.
Percebi que muitos já trazem bagagens pesadas na vida, mas que todos tem muita coisa boa
para contar. Por alguns momentos ouvi silêncio e lágrimas; vi também respeito e tolerância às
histórias retratadas.
A participação dos pais for importante no sentido de contribuir com relatos sobre: Como foi a
matemática na sua vida?
Os alunos trouxeram essas informações e a partir daí, tentamos montar estratégias para a
quebra de paradigmas.
Quanta riqueza coletiva acumulamos nesse processo. Fizemos uma pausa no raciocínio
estrutural e matemáticos, para expor a nossa condição humana. Limitada e passível de
aperfeiçoamento o tempo todo.
Nos relatos eles demonstraram coragem para contar a própria história, tiveram a oportunidade
de conhecer ainda mais o colega. Compartilharam histórias e saberes de família. AFIRMARAM a
aproximação dos pais durante o trabalho. Foram capazes de expor fragilidades. Revelaram sonhos
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e expectativas com relação ao futuro e conseguiram perceber que eles são os protagonistas da
própria história.
Humanizar a matemática é possível. Trazê-la para o dia a dia é possível também. Sinto-me
honrada e agradecida por ter conhecido a história de cada aluno do 6º ano do CEF 14, do turno
vespertino do ano letivo de 2017.
Anexo:
Avaliação final dos professores
1-O que vocês acharam?
Perceberam? Sentiram sobre o Projeto Caixa Histórica?
2-Pontos positivos
3-pontos negativos
4-Na sua opinião qual foi a colaboração da caixa histórica na construção do conhecimento do
aluno?
5-Quanto aos aspectos afetivos, qual foi a sua percepção?
6-Na prática, os alunos conseguem ouvir e respeitar a história do colega? O que podemos fazer
para alcançar isso?
7- Com relação ao autoconhecimento, qual foi contribuição que vocês perceberam?
8-Há possibilidade de ampliar o Projeto Caixa Histórica para o âmbito de convivência e cultura
da paz na escola?
9- Com relação ao tempo proposto foi suficiente? sugestão para o próximo ano.
10-Com uma palavra defina o projeto Caixa Histórica...
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PROJETO ESCOLA DE LÍDERES

IDENTIFICAÇÃO
Unidade Escolar: Centro de Ensino Fundamental 14 de Ceilândia
Título do Projeto: ESCOLA DE LÍDERES
Total de estudantes envolvidos: 850
Etapas: 6º ao 9º ano do
Ensino Fundamental (Anos
Finais)
Áreas de conhecimento: Educação em e para os direitos humanos
Equipe responsável: SOE, Direção, Coordenação e professores
conselheiros
JUSTIFICATIVA
O projeto surgiu a partir do § 2º da lei nº 9.394, de 20 de dezembro de
1996 ao afirmar que “a educação escolar deverá vincular-se ao mundo do
trabalho e à prática social”. Assim sendo, tendo como foco principal o
desenvolvimento das competências
de liderança no âmbito escolar e das demais potencialidades individuais.
PROBLEMATIZAÇÃO
Os estudantes poderiam por meio do desenvolvimento da liderança
também desenvolver outras potencialidades para o bom desempenho
acadêmico e para o mundo
do trabalho?
OBJETIVOS
GERAL:
Fomentar por meio da liderança o pleno desenvolvimento do
educando, seu preparo para o exercício da cidadania e sua
qualificação para o trabalho.
ESPECÍFICOS:
1. Estimular o desenvolvimento da liderança estudantil
entre os membros do grupo;
2. Promover a proteção dos interesses individuais e
coletivos inspirados no ECA;
3. Promover o incentivo à cultura, a arte, o esporte,
ao exercício da cidadania por meio da
participação social e política;
4. Promover a cultura de paz e minimizar possíveis
situações de conflito no ambiente escolar;
5. Fomentar a formação continuada com temas
relevantes ao
grupo;
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CONTEÚDOS
Noções básicas de
Administração; Liderança e
trabalho em equipe; Tipos de
liderança;
Protagonismo juvenil;
Oratória: Como falar em publico;
Estatuto da Criança e do AdolescenteECA; Ética e moralidade;
Educação socioemocional;
Educação financeira;
Educação politica;
PLANO DE AÇÃO
Objetivo
Estratégias
Responsáv
(s)
eis
Nº
1,
Divulgação do
Direção,
projeto para
SOE,
inscrição dos
Coordenação,
candidatos
Professores*
interessados

1, 2, 3, 4 Eleições (votação
por turma)

1, 4

Acolhida dos
candidatos eleitos e
primeira reunião
(planejamento).
1, 2, 3, 4 Reuniões ordinárias
(consultivas e/ou
deliberativas).
1, 2, 4

Reuniões
extraordinárias.

1, 2, 3, 4, Formação
5
continuada com
temáticas
propostas e
escolhidas pelo
grupo.
1, 2, 3, 4 Participação ativa
no(s) Conselho(s)
de Classe(s).

Recursos

Quadro
branco,
pincéis,
audiovisual,
folhas A4,
impressões
e canetas.
Direção,
Urna,
SOE,
quadro
Coordenação, branco,
Professores* pincéis,
audiovisual,
folhas A4,
impressões
e
canetas.
SOE
Sala do
SOE e
seus
recursos.
SOE
Sala do SOE
e seus
recurso
s.
SOE,
Sala do
Direção*
SOE e
seus
recursos.
SOE,
Sala do
Professores* SOE e
seus
recursos.

Cronogram
a
02/03/2020

05/03/2020

12/03/2020

Primeira
quinta-feira de
cada mês*
Quando
convocado

Conforme
interesse do
grupo

Direção,
Audiovisual, Bimestralment
SOE,
folhas A4 e e conforme
Coordenação, canetas.
calendário da
unidade
Professores*
escolar
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1, 3, 4, 5 Participação dos
eventos da escola
(planejamento,
organização e
execução).
1, 3, 4, 5 Visitas técnicas
orientadas às
organizações ou
demais instituições
quando necessário.

Direção,
A definir.
SOE,
Coordenação,
Professores*

Conforme
interesse do
grupo

SOE,
Professores*

Conforme
interesse do
grupo

A definir.

AVALIAÇÃO
A avaliação adotada em sala de aula tem impacto direto e indireto no
processo de ensino-aprendizagem. Dessa forma, torna indispensável um
aperfeiçoamento constante em busca de novas técnicas e metodologias mais
eficientes e eficazes através do melhor planejamento e implementação
cuidadosa. Outro aspecto de extrema importância é a utilização constante da
memorização na avaliação dos discentes. Entretanto, apesar de um processo
legítimo e necessário, faz com que a utilização quase que absoluta desta
técnica coloca em segundo plano outros processos intelectuais de extrema
relevância na formação profissional e acadêmica, como, por exemplo, debates,
seminários, palestras e outros, que fornece os mecanismos necessários para o
raciocínio crítico, resolução de problemas e facilidade na transformação de
informação em conhecimento. Contudo, pode-se observar que, como a
educação, a avaliação também tem uma função política, pois ela deve ser
aliada num processo docente crítico e construtivo a serviço da aprendizagem
dos alunos, no que diz respeito as suas capacidades cognitivas e sociais.
Nesse sentido, serão utilizadas metodologias e técnicas de autoavaliação e
heteroavaliação ao longo de todas as etapas do projeto de modo a refletir
sobre os objetivos planejados e os resultados alcançados com a
finalidade de agir corretivamente sempre que possível.
REFERÊNCIAS
DISTRITO FEDERAL. Secretaria de Estado de Educação do Distrito
Federal. Currículo em Movimento da Educação Básica. Educação de
Jovens e Adultos. Brasília, 2014.
FREIRE, Paulo. Pedagogia do Oprimido. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2005.
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SUBSÍDIOS PARA A REESTRUTURAÇÃO FÍSICA, ORGANIZACIONAL E MELHORIA DO DESEMPENHO DA BIBLIOTECA DO CEF 14. P.SUL
UMA PROPOSTA PARA DISCUSSÃO COPARTICIPATIVA

Oh! Bendito o que semeia
Livros... livros à mão cheia...
E manda o povo pensar!
O livro caindo n’alma
É gérmen que faz a palma
É chuva que faz o mar”

LOCAL: CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL 14 – P.SUL
Biblioteca Vinícius de Moraes.
PÚBLICO-META: Comunidade escolar CEF. 14.
Período: 2017
Elaboração : Antônio Jucá Kokay – Mat.: 27209-4
Daniel Dias Marques – Mat.: 49353-8

1. Considerações iniciais

A priori, defendemos uma biblioteca e sala de leitura cujas ações estejam direcionadas a
atender os interesses e expectativas de alunos e professores, principais atores diretamente envolvidos no árduo e fascinante processo de ensino-aprendizagem.
Como professores readaptados e/ou em processo de readaptação funcional, lotados nesta
biblioteca, estamos conhecendo mais e mais, num novo dia-a-dia, uma nova e, digamos assim,
desafiadora realidade vivenciada fora do espaço formal de sala de aula; a partir desse enfoque
básico, e em sintonia com essa nova realidade, diagnosticamos como perfeitamente factível a implantação do projeto em tela. Vale salientar que a realização de mudanças, sobretudo operacionais
em um curto espaço de tempo, não é tarefa fácil e demanda inúmeros esforços. Para superar obstáculos, quase sempre marcados pelo estigma da insuficiência de recursos financeiros, teremos
que buscar, inicialmente, alternativas germinadas na criatividade e esforço coletivo.
A mercê de nossa vivência profissional como professores, apresentaremos a seguir, subsídios/sugestões que possam melhorar, de forma gradativa/significativa, o desempenho de nossa
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biblioteca. Todavia, vale ressaltar que este plano de trabalho, como o próprio subtítulo insinua, não
tem a pretensão de ser uma proposta definitiva ou fechada às críticas, antes pelo contrário, bem
aberta a uma ampla e harmoniosa discussão coparticipava com toda a comunidade escolar, em
especial, como foi dito, professores e alunos.
Como em todo processo de planejamento, intentamos contemplar as seguintes e clássicas
fases:

2. Justificativa.

Na busca de subsidiar o projeto, ora em apresentação, nós professores readaptados e lotados nesta Unidade de Ensino, intentaremos implantar em nosso ambiente de trabalho ações voltadas a reestruturação de nossa Biblioteca .
Partimos do pressuposto que o grande desafio inerente a qualquer unidade de ensino, máxime em seu corpo docente, é o de promover a motivação/interesse em nossos alunos por meio de
ações voltadas a uma escola mais democrática e atraente. Concordamos com o Professor Euclides
Moreira ao dizer que “Um governo participativo, um espaço atrativo à leitura e, prioritariamente, a
harmoniosa interação escola-professor-aluno são o grande tripé responsável pela qualidade e produtividade, dois elementos chaves a uma Escola cidadã.”
Almejamos, pois, uma Biblioteca que, efetivamente, atenda aos anseios de professores e
alunos em suas raízes e vertentes ligadas ao sentido e à natureza de uma escola direcionada às
verdadeiras transformações sociais.
“A motivação se mantém sempre que conseguimos fazer com que estimulem o bem estar
e desafiem os alunos a romper as amarras da desigualdade imposta por uma elite egoísta e inadmissivelmente excludente” (Moreira, 2017. Pag.12).

Nossa responsabilidade com uma escola pública de qualidade, não se encerra com a motivação e incentivo à leitura, pois quando alguém se engaja, efetivamente, numa determinada demanda social, espera-se o apoio e autêntico reconhecimento em todas as esferas governamentais.
Em última análise/justificativa é preciso lembrar que, com a implantação deste projeto, estaremos proporcionando a nossa comunidade escolar local apropriado, moderno e atraente à leitura
com prazer, com livros... sem as amarras e vícios de uma tecnologia meramente digital que, ferozmente, desafia uma boa leitura...Livros e livros com suas capas, páginas e brochuras”. (Moreira,
2017, pag.45).
Em última análise, partimos da assertiva que será de extrema importância a implantação e
posterior implementação deste projeto para que o nosso aluno tenha acesso a leitura em um espaço físico mais amplo e arejado, além do acesso facilitado na busca de informação, orientação a
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trabalhos de pesquisa, elaboração de trabalhos individuais e coletivos, execução de tarefas rotineiras e atividades afins.

2. Resumo.
Palavras-chave: leitura-rendimento escolar

Procura-se, com esse projeto, aperfeiçoar o acesso à informação num espaço físico adequado, despertando em nosso público-meta o interesse à leitura e consequentemente a melhoria
no seu rendimento escolar.

3. Situação atual

Nominada Biblioteca Vinícius de Morais, está situada a poucos metros do portão principal
de entrada. Com um espaço físico total de aproximadamente 100 m² e um acervo condizente com
sua atual demanda, embora passível a um significativo descarte. Trata-se de uma biblioteca, isto
é, ausente uma sala específica de leitura. Não informatizada e seu quantitativo literário organizado
conforme uma simples e pouca detalhada ordem alfabética. Atualmente contém 06(seis) estantes
de aço do tipo unilateral e 06(seis) estantes bilaterais, 06(seis) armários de duas portas, tamanho
grande, 04(quatro) mesas redondas e duas escrivaninhas, um balcão na porta de entrada, ao lado
uma pequena bancada. Ventilada por duas janelas de 1m x 1m. e basculantes à altura do teto
pintados de verde, o que impede a entrada de luz solar, teto de material plástico (PVC) e iluminação
artificial suficiente.

4. Objetivo geral

Reformar o espaço físico de nossa Biblioteca, proporcionando a criação de uma sala contígua de leitura que, além de sua função precípua, poderá ainda ser utilizada como um espaço
destinado à pesquisa, reuniões, palestras, exibição de vídeos etc.

5. Objetivos específicos

Incentivar a prática do binômio leitura-pesquisa escolar em um contexto mais abrangente;
. Promover ações voltadas a estimular o interesse do aluno pela nossa Biblioteca.
. Disponibilizar serviços de cópia (Xerox) a um preço de custo, sem fins lucrativos e em
quantidade preestabelecida.
6. Recursos físicos necessários
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6.1.

03 computadores e uma impressora;

6.2.

01 fotocopiadora;

6.3.

04 mesas redondas, além das já existentes (03);

6.4.

Uma mesa retangular destinada a atividades manuais, tais como a confecção de

cartazes e artesanato;
6.5.

Um conjunto de sofás com cinco lugares e uma mesa de centro para a leitura de

revistas e periódicos;
6.6.

Um aparelho de ar-condicionado (18.000 Btus);

6.7.

Portas de tampos-de-vidro para a divisão biblioteca-sala de leitura.

6.8.

Outros (aberto a sugestões diversas)

7. Recursos humanos permanente e serviço de reforma

7.1. 03 professores readaptados;
7.2. disponibilizar os serviços de 01 pessoa responsável pela limpeza diária.
7.3. Contratação de mão-de-obra para a subdivisão biblioteca-sala de leitura.

8. Parceria

Supervisão e Coordenação pedagógica.

9. Abrangência interdisciplinar

A ser discutida entre os professores diretamente envolvidos

10. Cronograma de execução e detalhamento de atividades

a. Coleta e seleção de sugestões variadas junto ao público-meta (03);
b. Definição metodológica a ser comtemplada, formação de grupos de trabalho e delegação de tarefas (04);
c. Levantamento das necessidades imediatas (04);
d. Providenciar mão-de-obra e orçamento para subdivisão do espaço físico, desobstrução
de janelas emperradas, substituição de basculantes por acrílico transparente e outros reparos julgados necessários (05).
e. Iniciar o descarte de livros e afins, conforme seleção prévia (05/06);
f. Elaboração de projetos internos de incentivo à leitura, tais como “Prêmio ao leitor destaque” (08);
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g. Início dos serviços de reforma (item d.) de acordo com disponibilidade de verbas.
h. Avaliação, elencar dificuldades encontradas, ajustes necessários, reavaliação (ao longo
da implantação do projeto).
i. Conclusão (conf. Item g).

PREVISÃO DE CUSTOS:

Registro Fotográfico
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PROJETO GALPÃO

OFICINAS ESPECÍFICAS PARA ALUNOS DOS TURNOS MATUTINO E VESPERTINO

Introdução

Ao lado do CEF14 há um galpão que já vem sendo utilizado por alunos e comunidade em
anos anteriores com oficinas de dança, violão, percussão, capoeira e posteriormente, ginástica
comunitária.
No ano passado, o galpão foi utilizado pela comunidade nas oficinas de capoeira e ginástica
e tivemos uma oficina de teatro administrada a alunos dos 8os e 9os anos; com estes alunos assistimos um espetáculo teatral “Salomé” no aniversário de Brasília; com os alunos fizemos os levantamentos sobre cenários, figurinos e atuações e também desenvolvemos um trabalho de montagens de máscaras, texto e uma produção cênica.ao corpo discente.
Este ano, professores e alunos do CEF14 estão oferecendo ao corpo discente e a comunidade outras oficinas que serão administradas ao alunado em turnos contrários. Os alunos devem
ter boas notas, comportamento e frequência no CEF14 e se comprometerem a ir nas oficinas em
que estão inseridos, pois as mesmas serão opcionais.
Além do uso do galpão nas oficinas de capoeira e ginástica, a equipe docente e os alunos
do CEF14 vão propiciar oficinas de horta, os alunos vão aprender a montar canteiros; farmácia viva
com produção de canteiros e mudas, posteriormente processamento e armazenamento de ervas
medicinais; duas oficinas de teatro com produção de textos e espetáculos cênicos; oficina de matemática avançada oferecida a alunos que tenham habilidades nesta disciplina; oficina de danças,
que foi uma ideia dos próprios alunos do matutino e oficinas de desenho e violão. Além do uso do
secador geral.

Justificativa

O ambiente escolar acaba sendo um espaço fechado e obrigatório e não poucas vezes,
chato. O alunado tem mais prazer no social do que no pedagógico. A obrigatoriedade e o desinteresse pelas disciplinas; o desrespeito de alguns alunos com colegas e professores; a falta de verba
e de interesse do Estado para com a educação e a falta de perspectivas para com o futuro fazem
da escola pública um local que pode e deve ser melhorado em vários aspectos.
Ao oferecer suas oficinas e disponibilidades, professores e alunos estão investindo nestes
aspectos de mudança. As aulas oferecidas fora do ambiente escolar, com professores e alunos
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voluntários tendem a melhorar os níveis de relacionamento e de ensino-aprendizagem entre seus
participantes.

Objetivos

- Oferecer outras opções de ensino-aprendizagem ao alunado e a comunidade;
- incentivar as boas relações de grupo dentro das oficinas e na escola;
- criar opções para que alunos e comunidade conheçam a escola e seus professores;
- melhorar a tríade: escola – aluno – comunidade;
- transformar o ensino em algo mais relacional que inclua monitor, alunos e produções;
- apresentar os resultados finais que serão produzidos nas oficinas.

Desenvolvimento

- As oficinas, seus públicos alvo, horários e responsáveis
Coordenação geral: Prof. Euclides Moreira.

Segunda / Terça / Quarta / Quinta / Sexta
Manhã: Horta/secador

Horta/secador Horta/secador Horta/secador Horta/secador

Farmácia / Teatro / Desenho / Botânica
Tarde: Dança / Matemática / Dança / Violão / Teatro
Noite: Capoeira / Ginástica / Capoeira / Ginástica / Capoeira
1 – A horta do CEF14 e secador solar
- Público-alvo: alunos carentes do 6º e 7º anos
- Responsável técnico: Prof Jucá
2 – Farmácia viva
- Público-alvo: alunos interessados do 9º ano
- Responsável: Profa Ana Fabrícia
3 – Oficina de dança
Público-alvo: alunos dos 8º e 9º anos
Responsável técnico; alunas Cristielly, Iara Karolina e Gabriel Salviano
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4 – Teatros para os turnos matutino e vespertino
Público-alvo: alunos do vespertino para a oficina de manhã; alunos do matutino para a
oficina da tarde.
Responsável técnico: Prof. Chico Nunes
5 – Matemática avançada
Público-alvo: alunos do 9º ano com habilidades em matemática
Responsável: Prof. Valdimir Braga
6 – Oficina de desenho
Público-alvo: alunos do vespertino
Responsável: Prof. Yuri Silva
7 – Oficina de violão
Público-alvo: alunos do vespertino
Responsável: Prof. Tiago
8 – Oficina de botânica para os alunos da horta escolar.
Público-alvo: alunos que participam da horta
Responsável: Profª Ana Fabrícia

Conclusões

O Projeto visa melhorar as relações dos alunos com eles mesmos, com professores e com
as oficinas em que estão inseridos, mesclando teorias e práticas e construindo conjuntamente saberes específicos de uma maneira mais lúdica e fora do ambiente escolar.
Alunos e professores voluntários em um ambiente diferenciado podem fazer uma boa soma
nos processos de ensinar e aprender conjuntamente; saberes múltiplos e eficientes na manutenção
de extra currículos.
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PROJETO SECADOR SOLAR
“PARA PROCESSAMENTO DE ALIMENTOS*

TECNOLOGIA SIMPLIFICADA/ADAPTADA AOS RECURSOS DISPONÍVEIS
ELABORAÇÃO: Antonio Jucá Kokai – Prof. História/Geografia
Matrícula: 272094 – fone33867436
PARCERIA: Supervisão e Coordenação Pedagógica

Projeto elaborado com a intenção de ser posteriormente ser difundido/implantado pela comunidade, uma vez que o mesmo pode ser executado utilizando o teto de uma casa. Sendo, portanto uma excelente fonte alternativa de renda.

INTRODUÇÃO

O vocábulo FUNDAMENTAL, conforme os dicionários, em geral, significa: que serve de
fundamento; essencial; básico; alicerce. Em confluência à própria etimologia da palavra, acreditamos que para o exercício do magistério em nível fundamental, infinitamente mais importante que o
saber acadêmico, é, efetivamente, construir/transmitir, com simplicidade e excelência, um conteúdo
sempre em sintonia com a realidade cívico-social vivenciada pelo aluno.
Nunca se impor pelo autoritarismo verbal (pseudodisciplinador) e muito menos pela sua
superioridade acadêmica/conteudista, quase sempre ineficaz quando colocada em prática às séries
iniciais do ensino fundamental. O professor do Ensino fundamental, a nosso ver, impõe-se – expressão, aliás, ultrapassada – verdadeiramente pela SIMPLICIDADE/QUALIDADE pedagógica,
pela AFETIVIDADE/RECIPROCIDADE e, sobretudo, pela CRIATIVIDADE didático-pedagógica.
Projeto Interdisciplinar: SECADOR SOLAR PARA PROCESSAMENTO DE ALIMENTOS,
Montagem e utilização.
Projeto Sequêncial: Simulando uma cooperativa de produção e comercialização de alimentos desidratados.
Operacionalização: alunos do 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental.
Local: Centro de Ensino Fundamental 14, Setor P. Sul, Ceilândia - DF
Autor: Antônio Jucá Kokay (História e Geografia)
Matrícula: 27209-4
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RELATO SUSCINTO

Em virtude da distância casa/trabalho e dilatado intervalo horário de ônibus para o mesmo
itinerário chego sempre mais cedo à escola onde leciono há muitos anos. Num desses dias encontrei aberto o portão que dá acesso à antiga horta, hoje abandonada, tomada pelo mato e entulho.
Observando aquela área pensei um pouco mais longe: poderíamos aproveitar, claro que sim, este
espaço ineficaz à prática do binômio ensino-aprendizagem, uma vez que nosso sistema educacional público submete nosso aluno a uma jornada, digamos, cansativa de seis aulas diárias, salvo
pouquíssimas exceções, “trancado” em sala de aula. Embora sempre usando da criatividade a fim
de amenizar o desgaste que é, principalmente para o aluno, ficar tanto tempo recluso em uma sala
de aula. É fácil, pois, sentir a falta de estímulo, a impaciência e sentimento de repressão denotado
pelos alunos.
Repensei: poderíamos, significativamente, atenuar essa situação, oxigenar o dia-a-dia com
criatividade didático-pedagógicas fora do espaço delimitado da sala de aula.
Diante da situação exposto-analisada, decidimos inovar: examinando a possibilidade de
reutilizar materiais disponíveis e sem utilização (calhas velhas de zinco, pedaços de cano e madeira) desenvolvemos e decidimos operacionalizar o projeto interdisciplinar, SECADOR SOLAR
PARA PROCESSAMENTO DE ALIMENTOS.

JUSTIFICATIVA / OBJETIVO
“Indignamo-nos perante: a brutal desigualdade que... nega a milhões de brasileiros, condições mínimas para uma ida digna e pleno exercício da cidadania; o crescente desemprego que
leva ao desespero homens e mulheres.... a falta de perspectivas para crianças e jovens.”
Texto extraído do Jornal Correio Braziliense em 01/05/2001 – Manifesto da Igreja Católica
brasileira em alusão ao dia Internacional do Trabalho.
O projeto, ora em exposição, tem como escopo efetivamente intentar a prática interdisciplinar, bem como a transversalidade temática incluídas nos novos parâmetros curriculares. Intentamos ainda proporcionar ao aluno atividades fora do espaço delimitado da sala de aula.
A realização desse trabalho objetiva, ainda em vertente, direcionar a escola pública ao efetivo exercício de sua função social. Entendemos ser de suma importância valorizar a experiência
de vida e criatividade do educando e educador também para o inevitável e decisivo embate: trabalho x capital globalizado. Para tanto, faz-se necessário assumirmos e transmitir ao nosso aluno uma
posição, de maneira contundente, mais questionador-transformadora frente à problemática política,
socioambiental e econômica imposta, brutalmente, pelo neoliberalismo, mascarado sutilmente pela
expressão globalização.
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Entendemos e acreditamos ser plenamente possível a construção de uma sociedade mais
justa e igualitária. Dentro dessa percepção enfatizamos um processo de ensino-aprendizagem menos conteudista, mais dinâmico, menos monótono, mais crítico, mais realista, mais prático e, sobretudo mais interferente ao “capitalismo terceiro-mundista”, sua elite e seus valores burgueses.
Acreditamos, ainda, ser possível a erradicação de denominados “desajustes ocasionais”,
tais como: a repetência, tema muito em voga na tecnocracia educacional. Acreditamos, mais ainda,
ser possível reverter o atual estágio de submissão ideológica e alienação política do aluno e do
professor também, esse muitas vezes por este, chamado, irresponsavelmente quando não, ingenuamente de “um-que-não-quer-nada-na-vida”.
Objetivando construir/ampliar competências mediante a abrangência interdisciplinar vislumbrando uma escola diretamente voltada ao efetivo exercício de sua função social. Norteado
pelos novos parâmetros curriculares, o referido projeto abarca amplamente a interdisciplinaridade,
tendo como base curricular as seguintes habilidades especificadas por área disciplinar:
Geografia:
•

Reconhecer a luz solar como fonte inesgotável de energia.

Gancho: o sistema solar;
•

Identificar o nascente e o poente solares localizando, a partir da posição do secador

solar (leste a oeste), os pontos cardeais e colaterais.
Gancho: o movimento de rotação da Terra;
•

Caracterizar a intervenção do homem à construção do espaço geográfico.

Gancho: a indústria modificando o espaço natural; espaço x interesses econômicos;
O fluxo migratório. Causas e conseqüências do êxodo rural;
•

Confrontar a atual crise energética x potencialidades energéticas do Brasil, identificando

sua potencialidade geográfica.
Gancho: localização geográfica e astronômica do Brasil; meridianos e paralelos; fuso-horário e coordenadas geográficas;
•

Conhecer fontes alternativas de renda;

Gancho: o desemprego, a concentração de renda, crescimento e reforma agrária.
Ciências e agro-ecologia:
•

Reconhecer a importância vital da luz solar;

Gancho: fotossíntese e cadeia alimentar;
•

Incentivar a relação harmônico/ecológica homem natureza;

•

Identificar a baixa umidade relativa do ar no Distrito Federal, causas e conseqüências

(vantagens e desvantagens);
Gancho: o clima e o relevo interferindo à prática agrícola;
•

Amplificar/adaptar tecnologias;

•

Classificar os ventos;
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•

Conhecer formas alternativas naturais à conservação de alimentos:

•

Acompanhar, in loco, o processo de desidratação de alimentos;

Gancho: o desperdício de alimentos naturais ainda passíveis a sua utilização sem utilização
de agentes químicos.
História:
•

Conhecer o modo de produção coletivo;

•

Identificar o modo de produção socialista;

Gancho: Os sistemas sócio/econômicos; o desmoronamento do socialismo realmente existente; o socialismo popular; o capitalismo no Terceiro Mundo.
•

Caracterizar a globalização econômica e seus efeitos sociais;

Gancho: a exclusão social; dominação econômica/social/cultural: raízes e perpetuação;
•

Vivenciar noções de cooperativismo, simulando uma cooperativa de produção e comer-

cialização;
Gancho: a burguesia industrial e os primórdios da organização proletária/cooperativista; o
confronto atual capital x trabalho.
A sequência didático pedagógica, do projeto em prática, foi desenvolvida conforme cronograma discutido com os alunos e professores envolvidos, além da Coordenação Pedagógica, que
nos forneceu apoio e materiais diversos, como:
•

Livros didáticos;

•

Atlas e globo geográfico;

•

Fotografias;

•

Aparelho de videocassete;

•

Embasamento teórico e prático.

O projeto ora em exposição foi avaliado satisfatoriamente, obtendo pleno êxito a um baixíssimo custo financeiro.
Para a implantação do projeto sequencial – Simulando uma cooperativa de produção e
comercialização – produzimos, empacotamos e rotulamos artesanalmente a banana-passa e páprica (pimentão vermelho desidratado em pó).
Construindo competências, foram distribuídos, em votação, cargos e funções sem caráter
hierárquico, fazendo com isso crescer a autoestima e senso de responsabilidade entre os alunos
diretamente envolvidos; cargos tais como: gerente e subgerente de produção, contador, chefes de
embalagem, chefes de controle de higiene, supervisor de vendas, etc.
Alunos antes denominados “problemáticos” embutidos em um “cargo” mudaram radicalmente de perfil, obtiveram novo alento, maior estímulo, empenho e desempenho no dia-a-dia escolar.
O lucro obtido pela comercialização de bananas-passa e páprica é gerido pelos próprios
alunos, assim como seu destino-meta.
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Foi intensa a participação/envolvimento dos nossos alunos, através de debates, reuniões
(da cooperativa), desempenho às atribuições delegadas, elaboração de registros e ideias/subsídios
ao incremento do projeto aqui relatado. Finalizando, nossa incomensurável homenagem aos alunos
de Classe de Aceleração do Centro de Ensino Fundamental 14.
A eles, todos os méritos, a nós, professores do ensino público, o imenso prazer de ensinar,
inovando, com simplicidade/cumplicidade/criatividade.
“Os métodos da opressão não podem, contraditoriamente, servir à libertação do oprimido.
a “educação como prática da liberdade” . Não a pedagogia para ele, mas dele.”
Paulo Freire
Pedagogia do Oprimido
Paz e Terra, 14ª edição
Pag. 03
“A imaginação é mais importante que o conhecimento porque este é limitado, ao passo que
aquela, abarca o mundo inteiro, abrindo estradas ao progresso; É estritamente falando, um fator
real na pesquisa científica”.
Albert Einstein

Frase pronunciada pelo admirável cientista, após o recebimento da notícia da comprovação
final da sua “Teoria geral da relatividade”, durante o eclipse dólar em 1919, centralizado em Sobral,
Estado do Ceará.

ANEXO 01

Projeto interdisciplinar
Secador solar para processamento de alimentos
Responsável: Jucá
Local: Centro de Ensino Fundamental 14 – Ceilândia.
Público alvo: alunos do ensino fundamental da rede pública do DF.
Público alvo específico: Alunos da Escola Integral.
01 – Tema: Secador solar para processamento de alimentos - montagem e utilização.
02 – Objetivo Geral: Ampliar competências mediante abrangência interdisciplinar
03 – Objetivos Específicos: ver item 04 (Abrangência Interdisciplinar)
04 – Abrangência Interdisciplinar.
04.1 – Geografia:
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•

Reconhecer a luz solar como fonte inesgotável de energia.

•

Caracterizar espaços tropicais, mediante a incidência de raios solares.

•

Identificar o movimento de rotação da Terra;

•

Conhecer fontes alternativas de renda.

•

Conceituar aproveitamento racional do espaço físico.

•

Identificar o nascente e poente solar, localizando, a partir do posicionamento do secador

solar, os pontos cardeais e colaterais.
•

Confrontar a atual crise energética e as potencialidades energéticas do Brasil.

Gancho: A TROPICALIDADE geográfica do Brasil.
4.2 – Ciências Naturais e Agroecologia:
•

Caracterizar a importância da luz solar.

Gancho: explanação suscinta: fotossíntese e cadeia alimentar.
•

Observar/incentivar a relação harmônica: homem/natureza.

•

Identificar a baixa umidade do ar do Distrito Federal: Vantagens e desvantagens.

•

Conhecer fontes alternativas de energia.

•

Simplificar/adaptar tecnologias face a situações financeiramente desfavoráveis.

•

Conhecer a direção do vento, mediante utilização de uma biruta.

Gancho: classificação dos ventos e importância dos ventos às grandes navegações do século XVI.
4.3 – História:
•

Identificar o modo de produção coletivo/socialista.

•

Conhecer fontes econômicas alternativas.

•

Confrontar economia familiar/simplificada x globalização econômica.

05 – Cronograma de atividades: (vide anexo 01)
06 – Metodologia operacional: a ser discutida entre os professores:
07 – recursos necessários: (vide anexo 02)
08 – Visualização gráfica/técnica do secador solar (vide anexo 03)
09 – Avaliação:
a) Participação dos alunos;
b) Relatórios e resumos;
c) Debates;
d) Conclusão final;
e) Auto-avaliação.
Após a execução do projeto, reunir-se-ão os professores envolvidos no projeto, mediante
discussões/debates a fim de avaliar pontos negativos e positivos do referido projeto, visando corrigir
e aprimorar itens passíveis de mudança.
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ANEXO 02

Recursos necessários:
•

01 calha de latão (10m x 50 cm): material disponível.

•

Plástico transparente, vidro ou acrílico (5m x 1m).

•

Pincel de espessura média (02 unidades).

•

Moldura de madeira recoberta com tela de nylon, medindo 24 cm x 1m. (10 unidades ou

em “bandejas” de tela inoxidável)
•

Suporte de ferro para suspender a calha (03 unidades, medindo respectivamente

•

2m., 1m; 60cm de altura): material disponível na escola.

•

Material de limpeza: sabão, detergente, esponja, vassoura.

•

Material para capinação da área a ser utilizada.

•

Outros (imprevisto)

ANEXO 03

Visualização gráfica
-- 4,5m
Zona
Negra
(1/4)

Tabuleiro
Nylon ou tela tipo moeda
Tabuleiro
Nylon ou tela tipo moeda
Tabuleiro
Nylon ou tela tipo moeda

Tela
Vista lateral: nylon
4,5m
Calha de zinco 1,50m
Tela zona negra
nylon
0,50m Suporte
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Considerações
•

A zona negra retém o calor, que é ventilado da abertura inferior à superior.

•

O secador é coberto com plástico transparente.

•

Os suportes são engraxados em sua base, evitando o acesso de formigas.

•

Capacidade para aproximadamente 150, bananas “in natura”.

•

À medida que as bananas vão se desidratando abre-se espaço para o processamento

de nova quantidade de bananas.
•

Tempo de secagem: em média 06 dias. Esse prazo pode ser reduzido conforme a tem-

peratura e umidade do ar.
•

Calha de zinco, sem uso, utilizada como cobertura nas escolas públicas do DF.
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PROJETO: JOGOS INTERCLASSES CEF 14 - 2019

Os Jogos Interclasses do CEF 14 Ceilândia, ocorrem anualmente ao final do 2º bimestre
envolvendo todas as turmas da escola. Tem como objetivo incentivar e promover o esporte escolar,
além de desenvolver competências e habilidades como: parceria, compreensão, solidariedade, superação e respeito.

REGULAMENTO GERAL

DO PERÍODO DOS JOGOS
27 de junho a 05 de julho de 2019

DAS INSCRIÇÕES
O professor conselheiro de cada turma será responsável pela inscrição dos alunos em todas as modalidades. O aluno que adquirir a camiseta da escola, confeccionada especificamente
para esse evento, terá direito a participar em todas as modalidades permitidas por esse regulamento.
DO UNIFORME DOS JOGOS
•

Só poderão participar dos jogos de quadra os alunos com a camisa do evento, short de

Educação Física e sapato adequado (fechado).
•

Caso o aluno não tenha a camisa do evento, o mesmo poderá participar das atividades

fora de quadra, mediante pagamento das taxas estabelecidas.
Obs: Casos específicos serão analisados pela Direção da escola.

DA PREMIAÇÃO
Modalidades de quadra:
•

1º LUGAR ------------ MEDALHA NA COR OURO;

•

2º LUGAR ------------ MEDALHA NA COR PRATA.

Modalidades externas:
•

Xadrez, Dominó, Tênis de Mesa.

1º LUGAR ------------ MEDALHA NA COR OURO;
2º LUGAR ------------ MEDALHA NA COR PRATA.
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DA PARTICIPAÇÃO NAS ATIVIDADES
•

Todos os alunos deverão participar das atividades do Interclasses, já que é um evento

que valerá pontos para complementação de nota referente ao 3º bimestre.
•

Cada aluno poderá participar em apenas duas modalidades na quadra.

DAS DISPUTAS
•

A organização do evento levará em conta as especificidades de cada turno. Assim

sendo, matutino e vespertino poderão ter atividades, modalidades esportivas e dinâmicas diferenciadas.
•

As disputas na quadra serão alternadas entre os grupos de cada turno durante a se-

mana. Ex: Grupo 01na segunda-feira, Grupo 02 na terça, assim sucessivamente.

GRUPOS POR TURNO
MATUTINO
Grupo 01: alunos dos 8ºs anos;
Grupo 02: alunos dos 9ºs anos.

VESPERTINO
Grupo 01: alunos dos 6ºs anos;
Grupo 02: alunos dos 7ºs anos.

Obs: As disputas ocorrerão entre as turmas de cada grupo.

DA FORMAÇÃO DAS EQUIPES
•

As equipes podem ser formadas por alunos de qualquer turma, desde que pertençam

ao respectivo grupo.

DAS MODALIDADES OFERECIDAS
•

Quadra: Futsal e Queimada.

•

Fora da quadra: Torta na cara, Desafio de Matemática, Xadrez, Dama,

Dominó, Tênis de Mesa.

FORMAÇÃO DAS EQUIPES
A formação das equipes obedecerá a critérios mínimo e máximo para formação, de acordo
com a tabela abaixo:
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MODALIDADES Quantidade máxima de
inscritos em 1
equipe com reservas Quantidade mínima para jogar

Composição

Duração da partida
FUTSAL 10 6
QUEIMADA

Masc./Fem.

14 8

16 minutos (2 tempos de 8 min)

Masc./Fem.

10 minutos (2 tempos de 5 min)

XADREZ Misto
DOMINÓ Misto
TÊNIS DE MESA Misto
TORTA NA CARA

Misto

DESAFIO DE MATEMÁTICA Misto

TABELA DE ATIVIDADES - MATUTINO
27/06 28/06 01/07 02/07 03/07 04/07 05/07
1 – Abertura 1 – Futsal 8º ano
1 – Futsal 9º ano 1 – Futsal 8º ano
1 – Futsal 9º ano

1 - Encerramento;

2 – Premiação.

SUGESTÃO PARA ORGANIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE QUADRA

DAS ADVERTÊNCIAS E PENALIDADES
Os jogos do Interclasses fazem parte de em um projeto da Escola, que tem como objetivo
maior a formação do estudante. Assim sendo, não serão tolerados comportamentos não condizentes com a boa Educação e a prática desportiva.
Serão adotados cartões de penalidades e aplicados em situações de indisciplina e má conduta durante os jogos.
Um cartão amarelo = Advertência.
Dois cartões amarelos na mesma modalidade = Suspensão de um jogo referente a modalidade. Um cartão vermelho = Expulsão e suspensão de um jogo referente à modalidade.
Obs.:
•

Alunos expulso com 2 (dois) cartões amarelos ou 1 (um) cartão vermelho, não poderá

jogar outra partida da mesma modalidade até o fim do evento.
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•

Serão passíveis de punições, agressões verbais e físicas a jogadores, professores, ár-

bitros e público em geral.
•

Casos mais graves serão encaminhados ao SEVIC e a Direção da escola.

DOS PONTOS A SEREM CONQUISTADOS EM CADA JOGO:
VITÓRIA = 3 pontos EMPATE = 1 ponto DERROTA = 0 pontos WO = 0 pontos
Obs.: A tolerância para WO será de 10 minutos no primeiro jogo.

DOS CRITÉRIO CLASSIFICATÓRIOS EM CASO DE EMPATES NA PRIMEIRA FASE:
1. Saldo de pontos.
2. Confronto direto (somente entre duas equipes).
3. Saldo de: gols, cestas, sets, baleados.
4. Maior quantidade de: gols marcados, cestas convertidas, pontos feitos, número de baleados da outra equipe.
5. Menor quantidade de gols, cestas, pontos e baleados sofridos.
6. Persistindo o empate:

Futsal ------------------ 3 Pênaltis.
Basquete --------------- 3 arremessos livres.
Handebol ------------- 3 arremessos de 7 metros. Vôlei ------------------- 1 set de 5 pontos.
Baleado ----------------1 jogo de 3 minutos.

CRITÉRIO CLASSIFICATÓRIOS NA FASE FINAL:
1. Vencedores disputam 1º e 2º lugares.
2. Perdedores disputam 3º e 4º lugares.
3. Persistindo o empate:

Futsal ------------------ 3 Pênaltis.
Baquete --------------- 3 arremessos livres.
Handebol ------------- 3 arremessos de 7 metros. Vôlei ------------------- 1 set de 5 pontos.
Baleado ----------------1 jogo de 3 minutos.

REGRAS DOS ESPORTES / JOGOS E MODALIDADES.
1. BALEADO ou QUEIMADA
É um jogo popular com bola, disputado entre duas equipes. Cada equipe deverá ficar no
seu campo de jogo e escolher um jogador para ser o reserva. O objetivo do jogo é bolear o maior
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número de jogadores da outra equipe e ter o menor número de boleados na sua equipe. Conquista
o jogo quem bolear o maior número de jogadores da outra equipe.

REGRAS BÁSICAS
•

O início do jogo sempre se dará com o jogador reserva de uma equipe.

•

O jogador reserva não pode bolear, sua função é devolver a bola que caia na área da

reserva para a sua equipe.
•

Não é permitida a entrada na área, campo da outra equipe. Caso aconteça e interfira

numa jogada, a equipe será punida com perda da posse de bola.
•

Quem for boleado deve ir para a área da reserva (no fundo e nas laterais do campo da

outra equipe).
•

Cada vez que um jogador for boleado é obrigatório que o jogo se reinicie com o lança-

mento da bola partindo da linha do fundo, jogada pelo jogar boleado e essa primeira bola não boleia.
•

Os jogadores boleados só poderão utilizar as laterais para bolear, quando chegar o ter-

ceiro boleado da sua equipe.
•

Será considerado boleado o jogador que for tocado pela bola arremessada pelo time

adversário e essa bola toque o chão.
•

Caso sejam boleados dois ou mais jogadores numa mesma jogada, todos serão consi-

derados boleados.
•

A equipe só poderá jogar com o número mínimo de jogadores. Ver tabela acima.

•

Não será permitido rolete (bola jogada girando) para bolear.

•

Não será considerado boleado o jogador que: encaixe a bola, seja tocado pela bola após

a bola ter tocado o chão, ser boleado na cabeça e ser boleado com bola de rolete.
•

Jogadores boleados não podem retornar ao seu campo.

•

Não é permitida a troca de vida (um jogador boleado trocar de lugar com um jogador

que ainda não foi boleado.)
•

Um jogador só poderá manter a posse da bola por no máximo, por 5 (cinco) segundos

e a equipe só poderá fazer no máximo, 5 (cinco) passes. Caso a equipe exceda esses números, a
posse da bola passará para a equipe adversária.
•

É permitido rolete para outras jogas e nunca para bolear.

•

Em caso de empate, consultar o regulamento da competição.

XADREZ
A Competição de Xadrez será MISTA (masculino e feminina), de acordo com as regras
oficiais da Federação Internacional de Xadrez (FIDE) e algumas adaptações.
O aluno deverá comparecer ao local de competição com antecedência e devidamente uniformizado.
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TÊNIS DE MESA
Tênis de Mesa e Pingue-Pongue têm regras semelhantes, sendo que o primeiro constituise em algo organizado e mais competitivo, enquanto o segundo é o esporte mais descontraído.

A PARTIDA
•

Constitui-se de sets de 11 (onze) pontos.

•

Ganha quem vencer 2 (dois) dos 3 (três) sets possíveis.

•

No caso de empate em 10 pontos, o vencedor será o que fizer 2 pontos consecutivos

primeiro.
•

O atleta que atua o 1º set num lado é obrigado a atuar no lado contrário no set seguinte.

•

Quando houver (1 a 1), (2 a 2) ou (3 a 3), os atletas devem mudar de lado logo que o

atleta consiga 05 pontos.

A PARTIDA DEVE SER INTERROMPIDA QUANDO:
1- O saque "queimar" tocar a rede;
2- O adversário não estiver preparado para receber o saque (e desde que não tenha tentado rebater a bola);
3- Houver um erro na ordem do saque, recebimento ou lado; 4 - As condições de jogo forem
perturbadas (barulho, etc).

PONTO
1- Errar o saque.
2- Errar a resposta.
3- Tocar na bola duas vezes consecutivas.
4- A bola tocar em seu campo duas vezes consecutivas.
5 - Bater com o lado de madeira da raquete.
6- Movimentar a mesa de jogo.
7- Ele ou a raquete tocar a rede ou seus suportes.
8- Sua mão livre (que não está segurando a raquete) tocar a superfície da mesa durante a
sequência.

O SAQUE
1 - A bola deve ser lançada para cima e na descida, deve ser batida de forma que ela toque
primeiro no campo do sacador, passe sobre a rede sem tocá-la e toque no campo do recebedor. 2
- O saque deve ser dado atrás da linha de fundo ou numa extensão imaginária.
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