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APRESENTAÇÃO

Este documento contém a Proposta Pedagógica do Centro de Ensino
Fundamental 16 de Taguatinga, estrutura o funcionamento da escola e articula o
desenvolvimento diante dos desafios diários da escola de uma forma ordenada,
racional, científica e participativa, e precede uma construção coletiva.
A análise da Proposta Pedagógica do CEF 16 é de fundamental importância,
pois estabelece uma direção e uma intencionalidade, além de exigir uma reflexão
constante da concepção de educação na transformação em conjunto com a
sociedade e mais intimamente com a comunidade que nos compõe. A PP do CEF
16 ,verbaliza um esforço coletivo e um propósito nas ações necessárias para que
o processo educativo se dê de uma forma consciente e contínua.
A Proposta Pedagógica é constantemente revista, visando o aproveitamento
da aprendizagem, tendo como princípios a liberdade, a autonomia, a flexibilidade
e a democracia, adotando como referencial teórico a Constituição Federal e a LDB.
A Proposta Pedagógica leva em conta a Lei de Diretrizes e Bases da Educação
Nacional – LDB nº. 9394/96, a Constituição Brasileira, o Estatuto da Criança e do
Adolescente - ECA, e as Deliberações das Diretrizes Curriculares das Escolas
Públicas do Distrito Federal, Currículo em Movimento.
No art. 3º da LDB nº 9.394/96 estão implícitos os princípios norteadores da
Proposta Pedagógica: Igualdade de condições para acesso e permanência na
escola; Liberdade de aprender, de ensinar, de pesquisar e de divulgar a cultura, o
pensamento, a arte e o saber; Pluralismo de ideias e concepções pedagógicas;
Respeito à liberdade e apreço à tolerância; Gratuidade do ensino público;
Valorização do profissional da educação escolar; Gestão democrática do ensino
público, na forma da lei e da legislação do sistema de ensino; Garantia do padrão
de qualidade; Valorização da experiência extracurricular; Vinculação entre a
educação escolar, o trabalho e as práticas sociais.
Neste ano de 2021 a equipe gestora e de servidores desta instituição de
ensino é formada conforme a seguir:
Diretor: Rosane Dornelas Rosa
Vice-Diretora: Cristina de Souza Lopes
Supervisor: Liene Bastos B.Rodrigues
Secretária: Solange Resende Bezerra
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Apoio Técnico: Francisco Pinto dos Santos
Coordenação Pedagógica: Francisca Datagnan de Oliveira Lima
e Juliana Dias
Apoio de Direção: Rosangela Maria De Andrade e Rogério de Carvalho Machado
Apoio administrativo: Eliane Pereira Da Silva
Especialista de educação básica - Orientação Educacional: Maria de Fátima
Madureira Faria eTatiane dos Santos Frazão
Equipe Especializada de Apoio à Aprendizagem – pedagoga: Susana da Silva
Fernandes
Sala de Recursos Generalista: Fernando dos Santos Fournier
Equipe de professores: Achiles de Almeida Fernando, Alanda Mendonça
Dutra,Amanda Aurélio Vieira, Ana Carolina Martins Rodrigues, Ana Caroline Barbosa
Filgueira,Carla Rodrigues Braga Nascimento, Ciro José Casimiro, Edson Nascimento
de Carvalho,Eliane Dias Cordeiro,Gilton Lázaro de Lima,Jeane Selma Rego
Gomes,José Eduardo de Oliveira,Lélia Charliane Andrade dos Santos, Luíza Almeida
Alves, Luiz Gustavo dos santos, Lucas Castellace, Lucas Isacksson Cardoso,Luciléia
Borges do Vale Sena,

Márcia de Fátima Martins Patrício,Maria José da

Mota,Mattheus Carvalho Ribeiro, Roberta Paula Braga,Pedro Víctor Juvenal
Fernandes da Silva, Viviane Cristina Antonio.
Sala de leitura: Maria das Dores Rodrigues dos Santos
Apoio Pedagógico: Shirlei da Silva Bento,Rogério de Carvalho Machado,Rosângela
Maria de Andrade
Merenda escolar / Empresa Confere: Anaris Ribeiro de Oliveira e Chirlene Rodiane
Monitores (ESV): Iraneide Soares Santos
Empresa de segurança Confederal: Antônio dos Reis Sena, Gneivan Lopes Dos
Santos, Jose Fortunato de Sousa e Luciana Carvalho Alves
Empresa de limpeza Empresa Real JG: Bruna França de Morais,Gearlan Silva
Carvalho,Gedson Luiz Guerreiro,Luciana Neiva da Silva,Marlene Gomes Cordeiro,
Poliane Desidério Ribeiro.
Esta Proposta Pedagógica foi construída com a participação de toda a
comunidade escolar. Foram realizadas algumas reuniões com os professores e
todos os funcionários da instituição por meio virtual, tendo em vista o contexto de
trabalho remoto e a pandemia vivida pelo país, além de diversas conversas com as
famílias e estudantes nos espaços de roda de conversa e reuniões virtuais
5

realizadas.
Para coleta de demandas e levantamento de sugestões, foram utilizados
alguns questionários e formulários estruturados junto as famílias e os estudantes.
Através destes recursos, a comunidade escolar pôde opinar sobre suas impressões
e suas expectativas para o ano letivo corrente.
Durante as reuniões virtuais com toda a comunidade escolar, os encontros e
momentos de interação entre professores e estudantes e também durante as
reuniões de pais, as propostas aqui elencadas foram apresentadas à todos e assim
puderam colaborar com suas ideias e aperfeiçoar os processos de maneira
democrática e coletiva.
Após todo esse processo de análise, levantamento de ideias e dados e
discussão das ações, a equipe pedagógica da escola realizou a sistematização e
escrituração desta Proposta Pedagógica, que após concluída foi enviada e
publicizada para todos os segmentos.
Ela fica disponível a toda comunidade escolar para consulta e análise a
qualquer momento e serve de guia para as ações institucionais, revisão,
restruturação e para a concretização dos processos de ensino e aprendizagem.
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HISTORICIDADE

Histórico da Instituição Educacional

O Centro de Ensino Fundamental 16 de Taguatinga, antiga Escola Classe
47, situa-se na QNL 22, Área especial 24, na zona urbana da cidade de Taguatinga,
Distrito Federal.
Tanto a escola ,quanto a própria comunidade estão fundamentadas em uma
história de superação. Os habitantes do setor são em grande parte oriundos das
invasões “Boca da Mata”, “Chaparral” e “Vila Maestro”, que receberam casas semiprontas, sem infraestrutura e saneamento básico, no ano de 1984. Com a criação
do novo setor, surgiu a Escola Classe 47 (Portaria nº 37, de 25 de julho de 1988).
A escola, a princípio improvisada e com estrutura de lata, foi posteriormente
transformada em Centro de Ensino Fundamental 16 de Taguatinga, em 30 de abril
de 1996.
A primeira diretora da escola, professora Graça Lima, dirigiu a escola por um
período de dez anos, tendo sido a princípio indicada, e depois eleita pelo processo
denominado Gestão Democrática. A sua sucessora, professora Francisca Vânia
Barros, esteve à frente da direção por três anos, sendo sucedida pela professora
Josália Luso Miquett, que permaneceu na direção por sete anos. No ano de 2008,
dentro dos moldes da chamada Gestão Compartilhada, assumiu a gestão da escola
o professor Magno Rocha Ramos, que referendado pela Gestão Democrática no
ano de 2014 permaneceu até o fim de 2019. Com nova eleição, em fins de 2019, a
professora Rosane Dornelas Rosa foi conduzida à direção, a qual assumiu em
janeiro de 2020 e é a atual diretora da escola.
Um fator a ser considerado é a alta rotatividade dos professores na escola.
Anualmente, em virtude do Concurso de Remoção Interno e Externo, ocorre uma
significativa renovação no quadro de professores da escola.

Caracterização física da escola

O CEF 16 possui 10 (dez) salas de aula com 46,61 m², que seguindo padrões
estabelecidos de 2,5m² para o professor e 1,5m² por aluno, com a capacidade
máxima para cada sala de aula do CEF 16 de 38 alunos. Sala de leitura/projetos
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em turno contrário, sala de vídeo, um laboratório de informática inativo, um
refeitório, cantina com depósito, uma sala de servidores terceirizados, uma sala de
mecanografia, um almoxarifado, uma sala de recursos, um banheiro masculino para
alunos e um para professores, um banheiro feminino para alunas e um para
professoras, um banheiro para pessoas com necessidades especiais, uma quadra
poliesportiva coberta, uma sala de professores com copa, uma sala de
coordenação, uma sala de orientação pedagógica, uma sala de direção, uma sala
para funcionamento da parte administrativa, uma sala para secretaria escolar, uma
sala de atendimento de pais e alunos, estacionamento, sala para seguranças
terceirizados (guarita).
Ao longo de sua história o CEF 16 atendeu turmas de Educação de Jovens
e Adultos EJA, 1º e 2º segmentos até 2012 no turno noturno. Atualmente o CEF 16
atua somente no turno diurno com 8º e 9º ano no turno matutino e 6º e 7º anos no
turno vespertino. Atendendo ao todo 20 turmas com aproximadamente 33 alunos.
Os recursos financeiros que a instituição recebe são repassados pela
Secretaria de Estado de Educação, através do Programa de Descentralização
Administrativa e Financeira – PDAF, Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE
– repassados do FNDE e contribuições voluntárias. Estes recursos são
administrados pela Caixa Escolar do CEF 16 de Taguatinga, pessoa jurídica de
direito privado, sem fins econômicos, com CNPJ n° 01.931.818/0001-90 e
fiscalizados pelo Conselho Escolar.

Dados de identificação da instituição

Mantenedora
Secretaria de Estado de Educação Endereço: SGAN 607 – AE 1/3
Telefone: 3901.6660
Site: www.se.df.gov.br

Instituição Educacional
Centro de Ensino Fundamental 16 de Taguatinga
Endereço: QNL 22, Área Especial 24, Setor L Norte
Telefone: 3901-6753 - CEP: 72161-200
e-mail: cef16tagdirecao@gmail.com
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Localização: Zona Urbana
Coordenação Regional de Ensino de Taguatinga
Data da criação: 1996
Regularização para Centro de Ensino Fundamental: Portaria nº 003 de 12 de janeiro
de 2004 Turno de Funcionamento: Matutino e Vespertino
Nível de Ensino: Ensino Fundamental – Anos finais
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DIAGNÓSTICO DA REALIDADE ESCOLAR

O CEF 16 de Taguatinga está localizado na periferia da cidade de
Taguatinga, no limite com a cidade de Ceilândia, microrregião que apresenta
problemas sociais agudos, tais como casos recorrentes de violência, em grande
parte consequência do tráfico e uso de drogas na região.
Os alunos são oriundos de classe social de baixa renda, com famílias muitas
vezes fora do padrão mais comum, e normalmente os alunos não possuem
acompanhamento familiar sistemático. Parte significativa dos estudantes mora com
os pais ou só com a mãe. A renda das famílias, em grande parte originadas das
regiões norte e nordeste do Brasil, não permite proporcionar condições para a
satisfação plena das necessidades familiares. Segue resultados por amostragem
da última pesquisa realizada pela equipe de direção do CEF 16.
A maior parte dos estudantes residem próximo a escola, vindos de anos
anteriores em sua maioria das EC 53, EC 46, EC 41 e do CEF 21. Poucos
estudantes moram em outras Regiões Administrativas.
A escola atende alunos de 11 a 17 anos e tem 612 estudantes matriculados.
Desses, 61 alunos estão em situação de defasagem idade/ano.
No ano de 2021, ano de atividades remotas, devido a pandemia vivida em
todo o país, a maior parte dos nossos estudantes realizaram as atividades pela
plataforma Google Sala de Aula. Apenas 64 alunos optaram por atividades
impressas por não ter acesso a internet.
No início do ano letivo de 2021, realizamos uma pesquisa com os pais e
estudantes a fim de coletar informações sobre as atividades no período de ensino
remoto. Essas informações tinham o objetivo de nortear nossas ações durante o
ano letivo conforme a realidade da nossa comunidade escolar.
Dos 229 pais respondentes, 84,3% acreditam que a oferta de atividades não
presenciais para os estudantes era importante durante a suspensão das aulas
presenciais e 76,5% disseram que a interação com o professores durante o período
de aulas remotas estavam servindo como apoio emocional para os estudantes.
Já dos 128 estudantes que responderam ao questionário, 48,4% disseram
estar se sentindo bem durante o período de pandemia, 33,6% ansioso e 18% triste.
62,2% dos estudantes disseram usar a internet pelo celular e a maioria leva de 1 a
3 horas por dia para realizar as tarefas virtuais.
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Quando perguntados a respeito da satisfação das aulas a distância, 70,3%
disseram estar satisfeitos. Quanto a comunicação com os professores, 55,5%
disseram que tem sido razoável.
Diante dos resultados apresentados, foi realizada reunião coletiva com os
professores para reorganização da Proposta Pedagógica e das novas ações para
o ano de 2021.
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FUNÇÃO SOCIAL DA ESCOLA

A função social da escola deve estar alinhada com seus ideais e com a
realidade da comunidade em que se encontra, se doando ao máximo para que
todas as realidades sejam melhoradas, ampliadas e conscientizadas para uma
sociedade capaz de praticar o seu saber no mundo em que está e estará inserido.
Em constantes desafios, os profissionais do CEF 16 veem a oportunidade
de transformar o conceito de ensinar, para tanto entendem que a educação se dá
para a apropriação do saber para além do conteúdo das disciplinas escolares
tradicionais, repensam constantemente a educação para a cidadania crítica, de
participação social e de preparação para o mundo de trabalho.
Neste período de pandemia que o mundo inteiro está enfrentando, o papel
da escola torna-se ainda mais importante para nós, profissionais do CEF 16.
Estamos preocupados e atentos as condições vividas por nossos estudantes,
procurando manter contato constante com as famílias, a fim de entender suas
fragilidades e necessidades para que nossos alunos consigam prosseguir com os
estudantes mesmo nas condições atuais.
Além disso, o acolhimento e espaço para escuta ativa, tanto dos
profissionais, como de toda a comunidade escolar tem sido objetivo incessante das
nossas equipes. Nosso intuito é permitir que todos se sintam apoiados e
assessorados nesse novo modelo de processo de ensino e aprendizagem.
Há ainda uma preocupação constante em atender cada estudante em sua
individualidade, seja ofertando novas possibilidades de atividades, atendimento
individualizado e prazos personalizados para cada um.
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PRINCÍPIOS ORIENTADORES DAS PRÁTICAS PEDAGÓGICAS
Como ponto de partida, temos como norte a “Lei de Diretrizes e Bases da
Educação Nacional” (nº 9.394/96) porque estabelece: as diretrizes que definem os
princípios, as finalidades, as intenções e os objetivos da educação brasileira e as
bases referentes aos níveis e às modalidades de ensino, aos processos de decisão,
às formas de gestão e às competências e responsabilidades relativas à
manutenção e ao desenvolvimento do ensino no país; Constituição Federal,
Pareceres, Diretrizes Curriculares Nacionais e o Currículo em Movimento da
Educação Básica do Distrito Federal.
O CEF 16 prima pelo desenvolvimento integral do ser humano e tem como
finalidade a aprendizagem significativa e a formação do cidadão nos princípios
éticos da autonomia, solidariedade e respeito, além da conscientização política em
um ambiente propício a aprendizagem e o aprimoramento do adolescente como
agente transformador do seu meio.
Os profissionais envolvidos com a educação do CEF 16, tem como
referência prioritária o bem estar humano e a autonomia intelectual do educando
para isso, as práticas pedagógicas precisam se articular com o ambiente social de
todos os envolvidos no processo educacional e dos beneficiados por ela, tendo
como finalidade a aprendizagem significativa e a formação do cidadão crítico que
consiga problematizar seu lugar no mundo em qualquer profissão que venha a
exercer no futuro.
A teoria, a prática, a interdisciplinaridade e a contextualização do seu lugar
na sociedade devem oferecer aos estudantes princípios políticos que os permitam
exercer a prática democrática e o pleno exercício da cidadania.
Entendemos o conceito de rede como um conjunto de nós conectados e
podemos assim ampliar esse conceito e permitir, como analogia, que o termo seja
utilizado em diversas áreas do conhecimento (CASTELLS, 1999).
A partir dessa idéia, poderíamos imaginar organizações governamentais e
não governamentais realizando ações conjuntas para garantir os direitos de
crianças e adolescentes e com certeza essa rede teria um potencial muito grande
para alcançar os objetivos das ações propostas.
Desta rede, por seu potencial de abrangência e de possibilidades de
trabalho, fariam parte as escolas, pois essas tem funções de atendimento, ou seja,
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de proteger seus estudantes crianças e adolescentes contra qualquer violação de
seus direitos e dar-lhes oportunidades para o desenvolvimento escolar, mental,
psicológico, sexual, moral e social. É obvio que essas responsabilidades não são
exclusivas da Escola, mas de toda a Rede de Proteção, da qual ela é parte
integrante e na qual tem papel preponderante. (FALEIROS, 2007, p.86)
Entendemos que quando se trabalha em equipe e mais precisamente em
rede, podemos ter apoio e orientação técnica que ajuda no desenvolvimento do
trabalho pedagógico.
O trabalho em rede permite a construção e a implementação de ações
intersetoriais e interdisciplinares, criando um caminho de diálogo entre os diferentes
campos (educação, saúde, cultura, assistência social, entre outros). Dessa forma,
cada organização-integrante pode contribuir com o seu saber, fortalecendo as
ações comuns.
A Rede, por sua vez, se torna um espaço de diálogo plural e diverso, tanto
no âmbito da produção de conhecimentos quanto no âmbito da incidência política
(D’ALMEIDA, 2013).
Podemos citar um dos pontos da rede do qual a escola usa constantemente
que é o da proteção de direitos de crianças e adolescentes, neste contexto
compreende-se a escola como espaço estratégico na efetivação de sua rede.
(D’ALMEIDA, 2013)
As redes têm sido consideradas nas últimas décadas, como uma das mais
significativas inovações da humanidade no campo da organização da sociedade.
Com todo o aparato oferecido pela rede e o valor técnico dos profissionais
empenhados em desenvolver um trabalho de qualidade para uma escola
representativa na vida do estudante e integra-se as teoria e as práticas nos
princípios da unicidade, da interdisciplinaridade,

da contextualização e da

flexibilização.
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MISSÃO E OBJETIVO DA EDUCAÇÃO, DO ENSINO E DAS APRENDIZAGENS

O CEF 16 de Taguatinga tem como missão promover o processo de ensino
e aprendizagem, assim como o desenvolvimento integral do educando, dando-lhe
condições para o exercício pleno da cidadania, onde todos tenham a oportunidade
de se desenvolver como seres humanos capazes e conscientes, para assim
promover a busca de uma sociedade mais justa e igualitária.
Tem como objetivo a diligência pela qualidade do ensino por meio do
aprimoramento dos processos decisórios, visando sempre a ampla participação de
toda a comunidade escolar de forma direta, com vistas a desenvolver o espírito de
participar, decidir e se responsabilizar pelo produto das decisões coletivas. A escola
objetiva as produções e suas preocupações na melhoria da qualidade do ensino e
convivência eliminando barreiras entre cargos, e visando sempre a união para um
desenvolvimento pleno do processo educacional.
Ainda temos como meta:
●

Propiciar a construção de conhecimentos;

●

Oferecer conhecimento científico fazendo links com o diálogo com o estudante;

●

Preparar o aluno para o exercício da cidadania, incluindo a formação ética,
promovendo o crescimento intelectual do educando;

●

Desenvolver a autonomia intelectual e o pensamento crítico;

●

Contemplar a teoria e a prática no desenvolvimento dos eixos do currículo;

●

Proporcionar o protagonismo do estudante no processo de ensino e de
aprendizagem;

●

Proporcionar a formação de cidadãos participativos, conscientes e críticos;

●

Criar estratégias para diminuir os índices de evasão e repetência;

●

Promover palestras sobre temas relevantes;

●

Viabilizar o funcionamento da sala de leitura em horários regulares;

●

Proporcionar um ambiente escolar mais prazeroso;

●

Conscientizar sobre a importância da preservação do patrimônio público;

●

Melhorar o ambiente físico da escola;

●

Prestar contas dos recursos financeiros recebidos;

●

Dinamizar a operacionalização da coordenação pedagógica.
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CONCEPÇÕES

TEÓRICAS

FUNDAMENTADORAS

DAS

PRÁTICAS

PEDAGÓGICAS

Busca-se pautar a nossa prática pedagógica numa visão mais libertadora,
norteada pela visão freireana, na qual, os educandos tenham uma participação livre
e crítica, traduzida pela tomada de consciência da sua própria condição social.
Nessa perspectiva buscamos uma educação com responsabilidade social e
política, por meio da conscientização coletiva dialógica e não imposta pelo sistema.
Com isso, a construção do conhecimento por parte do estudante se dá a
partir da apropriação das experiências significativas, as quais, para Piaget, não
nascem com o indivíduo e tampouco são colocadas em sua cabeça, tratando-se de
algo que se constrói a partir de seu desenvolvimento e de sua interação com o
mundo, as pessoas e a sociedade da qual faz parte (MCLAREN; KINCHE- LOE,
2008).
Assim, buscamos um ensino que impulsione a aprendizagem e o
desenvolvimento integral do educando. Neste sentido, “o bom ensino acontece num
processo colaborativo entre o educador e a criança”. O educador não deve fazer as
atividades pela criança, mas com ela, atuando como parceiro mais experiente.”
(VYGOTSKY citado por CARRARA, 2004).
Atualmente, uma das grandes preocupações da educação é o avanço
tecnológico e suas implicações na sociedade e consequentemente na educação.
Portanto, o grande desafio da educação é ter nas tecnologias contemporâneas, um
recurso, um instrumento a mais para o desenvolvimento da sua prática pedagógica.
“O saber lidar com as tecnologias é imprescindível para a evolução “saudável” da
sociedade, uma vez que as mídias poderão ser empregadas para a emancipação
humana ou para a dominação”. (LÉVY, 1999).
Contudo, não acreditamos na caixa preta e a ideia de que a tecnologia
substitua o papel central do educador ou que será a tábua se salvação para os
problemas de aprendizagem. Acreditamos que o que desencadeia a aprendizagem
é a emoção e a criatividade.
Entendemos a importância da mídia e da tecnologia como um recurso
auxiliar e assim posto, o CEF 16 terá a preocupação em utilizar esses recursos no
processo ensino-aprendizagem, como ferramentas de construção do conhecimento
com as devidas preocupações e diálogos com os estudantes, além das orientações
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sob a ótica das pesquisas sobre o assunto. Compreendemos que o elemento
fundamental é a conscientização para o uso das novas tecnologias de forma
prazerosa e benéfica à sociedade e à educação.
Entendemos que somente alcançaremos qualidade de ensino, se
desenvolvermos um processo que busque não somente o elevado nível de
conhecimento formal e de conteúdos significativos, mas, concomitantemente, a
conscientização dos alunos e de todos os outros segmentos que compõem esta
comunidade escolar, sua rede, sua função social e seu compromisso com a
qualificação, tendo em vista os desafios futuros, (seus, de sua comunidade, de sua
cidade, de seu país), cumprindo assim o seu papel de cidadão com competência e
responsabilidade.
O cultivo de valores como ética, cidadania, solidariedade, justiça, respeito ao
próximo, além do exercício permanente da democracia, nos vários níveis da nossa
relação escolar, poderão concretizar a base de uma nova escola e, por
consequência, de uma nova sociedade mais justa, solidária e humana.

Pedagogia histórico-critica
Para Saviani (2011), essa pedagogia é tributária da concepção dialética,
especificamente na versão do materialismo histórico, tendo fortes afinidades, no
que ser refere às suas bases psicológicas, com a psicologia histórico-cultural
desenvolvida pela “Escola de Vygotsky ”. A educação é entendida como o ato de
produzir, direta e intencionalmente, em cada indivíduo singular, a humanidade que
é produzida histórica e coletivamente pelo conjunto dos homens.
Em outros termos, isso significa que a educação é entendida como mediação
no seio da prática social global. A prática social se põe, portanto, como o ponto de
partida e o ponto de chegada da prática educativa.
Daí decorre um método pedagógico que parte da prática social onde
professor e estudante se encontram igualmente inseridos, ocupando, porém,
posições distintas, condição para que travem uma relação fecunda na
compreensão e encaminhamento da solução dos problemas postos pela prática
social, cabendo aos momentos intermediários do método identificar as questões
suscitadas pela prática social (problematização), dispor os instrumentos teóricos e
práticos para a sua compreensão e solução (instrumentação) e viabilizar sua
incorporação como elementos integrantes da própria vida dos alunos (catarse).
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A prática pedagógica propõe uma interação entre conteúdo e realidade
concreta, visando a transformação da sociedade (ação-compreensão-ação). O
enfoque no conteúdo como produção histórico-social de todos os homens e a
superação das visões não críticas e crítico reprodutivistas da educação.
Neste contexto o papel da escola remete-se a valorização como espaço
social do saber elaborado às camadas populares, entendendo a apropriação crítica
e histórica do conhecimento enquanto instrumento de compreensão da realidade
social e atuação crítica e democrática para a transformação desta realidade.
É evidente que autores de uma perspectiva transformadora da educação ou
pedagogia progressista (George Snyders) e da pedagogia histórico-crítica
(Dermeval Saviani), contribuíram para uma explicitação mais consistente de
princípios acerca do papel da educação, da escola, do conhecimento, das questões
relacionadas às desigualdades sociais, democratização do ensino.

Psicologia histórico-cultural
Para a Teoria Histórico-Cultural, o desenvolvimento dos processos
psicológicos superiores, as Funções Psíquicas Superiores/FPS que compreendem
a atenção arbitrária, a memória lógica, a abstração, a generalização, a tomada de
consciência, dentre outros, fundamentam-se nas relações sociais entre o indivíduo
e o meio vivido, na organização sociocultural e em um processo histórico mediado
pela relação homem-meio, cujas condições sociais objetivas de vida promovem a
criação de sistemas simbólicos nos quais a linguagem tem papel preponderante.
Destaca-se o desenvolvimento do psiquismo e das capacidades humanas
relacionadas ao processo de aprendizagem, compreendendo a educação como
fenômeno de experiências significativas, organizadas didaticamente pela escola. A
aprendizagem não ocorre solitariamente mas na relação com o outro.
Portanto, vale ressaltar a importância destas duas teorias para o processo
de construção de um ensino de qualidade. Apenas integrando o processo histórico,
a conscientização e um projeto político pedagógico efetivo poderemos atingir a
escola idealizada pelos docentes, discente e comunidade. Uma verdadeira escola
cidadã preocupada com a mudança do contexto social por meio de maior diálogo
com a comunidade. A escola não pode mais ser um espaço fechado”. (SEEDF,
Currículo em Movimento, 2014)
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Avaliação
Partindo da concepção de que avaliar não é punir ,seguimos o principal
documento norteador para o assunto, as Diretrizes de Avaliação Educacional.
Procuramos estar atentos a estudos atuais sobre o tema, sempre em consonância
com as orientações da SEDF.
Avaliar é estudar, analisar os resultados obtidos e definir os objetivos
alcançados, além de modificar e ajustar os sistemas avali- ativos, visando o
aprendizado. A avaliação formativa abrange três níveis: da aprendizagem,
institucional e de rede ou de larga escala. Neste contexto, a avaliação é, acima de
tudo, processual, e quase sempre contínua. É o “termômetro” da escola no que se
refere ao rendimento escolar do aluno e da própria PP da UE.
A elaboração do registro de avaliação é de responsabilidade do docente
zelando pelo justo, correto e pontual procedimento.
Em reunião conjunta de toda a equipe docente da escola, definiu-se que,
para composição na nota do estudante, os professores deverão realizar, pelo
menos, três grupos de notas para compor a nota final bimestral, exceto para as
disciplinas de PD que poderão ser no mínimo duas.
O CEF 16 tem compromisso de fazer a discussão permanente sobre
avaliação. A iniciativa de desencadear um processo formativo pode ter como ponto
de partida o ideário de uma educação integral, a que visibiliza e considera o ser
integral, não estandardizado.

Ensino
A democratização do ensino público é a base da proposta do Currículo em
Movimento da rede da SEDF, com a significância de romper com o caráter elitista,
enciclopédico, classificatório e estanque, engessado na memorização e com pouca
serventia.
Assim, democratizar o ensino, reflete ações inovadoras quanto ao ato de
aprender, com o direito de expressar opiniões, com discussões de concepções,
numa vertente de definição de intencionalidade social e política, formativa.

Aprendizagem
Cabe aos órgãos governamentais e aos profissionais da educação
garantirem o direito à aprendizagem a todos, com compromisso e responsabilidade.
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A aprendizagem por ser complexa, deve englobar os componentes curriculares
juntamente com a tecnologia, a sustentabilidade e fa- tos/assuntos que geram
interesses dos alunos, tornando-se algo atual e prazeroso para eles.
Cabe à escola reinventar suas práticas para atender a essas demandas. A
criticidade, a ludicidade estão presentes nas ações propostas mediante aos eixos
transversais e a interdisciplinaridade para alcançar uma aprendizagem qualitativa,
com o propósito de inclusão social, acessibilidade e democratização. De forma que,
seja uma Educação para a Diversidade, Cidadania e Educação em e para os
Direitos Humanos e Educação para a Sustentabilidade que são os eixos
transversais.
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ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO PEDAGÓGICO DA ESCOLA

De acordo com as Diretrizes Pedagógicas da Secretaria de Estado de
Educação do Distrito Federal organização curricular no Ensino Fundamental –
Anos Finais - tem como principal finalidade ampliar o conjunto de competências e
habilidades adquiridas pelos alunos ao longo dos quatro/cinco primeiros anos de
escolarização, no sentido de aprofundar conhecimentos relevantes e introduzir
novos componentes curriculares que contribuam para a formação integral.
No que confere à organização da matriz curricular do Ensino Fundamental,
essa concentra os conteúdos mínimos em três grandes áreas do conhecimento:
● Linguagem,

Código e suas Tecnologias (Língua Portuguesa, Língua

Estrangeira Moderna, Arte, Educação Física),
● Ciências

da Natureza, Matemática e suas Tecnologias (Matemática, Ciências

Naturais),
● Ciências

Humanas e suas Tecnologias (História, Geografia).

A constituição dos saberes relaciona princípios e operacionalizações, teoria
e prática, planejamento e ação, norteando-se pelos princípios éticos e morais em
que estão consubstanciadas as relações sociais, as do mundo do trabalho e as de
convivência com o meio ambiente.
Para que se efetive um trabalho no qual professores e alunos tenham
autonomia, possam pensar e refletir sobre o seu próprio processo de construção
de conhecimentos e tenham acesso às novas informações, devem ser observadas
questões fundamentais e específicas dessa etapa em que, segundo os
pressupostos piagetianos, os alunos passam gradativamente do estágio
operatório-concreto para o pensamento formal.
Com isso, cabe aos professores proporem questões e atividades em que os
agentes do processo de ensino e de aprendizagem possam dialogar, duvidar,
discutir,

questionar,

compartilhar

informações,

abrindo

espaço

para

as

transformações, para as diferenças, para as correções, para as contradições, para
a colaboração mútua e para a criatividade.
A qualidade do trabalho pedagógico está associada à capacidade de
avanços no desenvolvimento do aluno, destacando-se a importância do papel do
professor no processo de ensino e de aprendizagem, assim como a relevância da
proposta pedagógica adotada pela instituição educacional.
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No CEF 16, o ensino fundamental é oferecido em regime anual de quatro
anos com duzentos dias letivos e mil horas em cada ano com o objetivo de prover
formação geral básica, capacidade de ler, escrever, formação cientifica e
tecnológica, ética, desenvolvimento de capacidades cognitivas e operativas nas
três áreas de conhecimento.
Contempla o terceiro ciclo do ensino fundamental. Sendo o segundo bloco,
8º e 9º anos no turno matutino e o primeiro bloco 6º e 7º anos no turno vespertino.

Trabalho remoto e aulas virtuais
Tendo em vista a pandemia enfrentada por todo o mundo, os processos de
ensino e aprendizagem precisaram ser revistos e reorganizados. Na perspectiva de
aulas virtuais e trabalho remoto, a escola precisou se organizar para melhor atender
toda sua comunidade.
Nesta realidade, obedecendo as normas vigentes do Governo do Distrito
Federal e a Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, a escola passou
a atender os estudantes de forma virtual e remota.
As aulas são dispostas pelos professores na plataforma Google Sala de Aula.
Cada professor tem sua sala de aula virtual de acordo com a turma. Sendo assim,
cada estudante tem 11 salas, uma para cada disciplina.
Nessas salas os professores postam as atividades de acordo com a sua
carga horário de trabalho semanal, seguindo o horário distribuído pela escola no
início do ano letivo. As postagens são realizadas preferencialmente no mesmo
horário, previamente definido em coordenação pedagógica coletiva, a fim de facilitar
a organização e rotina dos estudantes.
Além das postagens, o professor realiza semanalmente um encontro
síncrono, por videoconferência usando a plataforma Google Meet, com seus
estudantes, conforme horário definido em coordenação pedagógica coletiva. Nestes
encontros o professor tira dúvidas dos estudantes, corrige atividades, proporciona
momentos de interação e acolhimento com os alunos. A presença dos estudantes
não é obrigatória, uma vez que nem todos os estudantes possuem equipamentos
eletrônicos e internet no momento exato das aulas.
Para estes que não puderem participar, os professores oferecem contatos de
WhastApp, espaço tira-dúvidas na plataforma Google Sala de Aula, de acordo com
a preferência de cada professor. Todas as atividades possuem espaços para
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comunicação o professor de forma particular ou aberta, conforme necessidade do
estudante. Os alunos são comunicados dessas possibilidades através do mural, do
grupo de pais no WhatsApp e ainda através das reuniões de pais bimestrais.
Já para os estudantes que não têm acesso a internet são oferecidas
atividades impressas. Os professores elaboram blocos semanais de atividades e
estes estudantes vão até a escola para buscar e, após o prazo estabelecido,
retornam para devolver o material. Os professores recolhem este material, fazem a
correção e devolvem para vistas do aluno e arquivamento.
A equipe gestora realiza atendimentos presenciais, a fim de atender os
estudantes com dificuldades e que precisam de assessoramento. Além do grupo de
pais do WhatsApp, são oferecidos a toda comunidade escolar o telefone fixo da
escola para auxílio, bem como os números de telefone pessoal da equipe gestora e
outros profissionais de apoio.
A equipe pedagógica oferece ainda assessoramento técnico e pedagógico
para toda a comunidade escolar.
Para os profissionais que não possuem equipamento eletrônico adequado
para realizarem seus trabalhos, a escola oferece esses recursos em sala adequada,
obedecidos os critérios de segurança, mediante agendamento prévio.
Todas as reuniões são realizadas por meio de videoconferência com registro
de ata de frequência e participação dos envolvidos, que são convocados
previamente por meio do grupo de WhatsApp da escola.
As notas e frequências dos estudantes são registradas com base em suas
participação nas atividades propostas. O aluno pode realizá-las no seu tempo e no
horário que lhe for possível. A frequência escolar é aferida com base na resolução
de cada atividade do respectivo dia.
Para não prejudicar a situação peculiar de cada estudante quanto ao tempo
e organização de estudos neste período de atividades remotas, todas as atividades
ficam abertas durante todo o ano letivo para serem realizadas pelo estudante a
qualquer tempo. Assim, tão logo o estudante responda, o professor faz a correção
e atribui nota e frequência para o estudante no bimestre correspondente a esta
atividade.

Coordenação Pedagógica
A coordenação pedagógica tem papel fundamental no interior da escola. Ela
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é responsável por organizar todo o trabalho pedagógico, mediar às relações entre
escola, família e comunidade. Tem como objetivo principal construir coletivamente
respostas para os problemas pedagógicos enfrentados pelo grupo.
O (a) coordenador (a) pedagógico (a) deve ter pleno conhecimento do
desenvolvimento do trabalho dos professores e dos alunos com quem trabalha, da
realidade sociocultural em que a escola se encontra e dos demais aspectos das
relações pedagógicas e interpessoais que se desenvolvem na sala de aula e na
escola, sendo um agente de transformação e colaboração no desenvolvimento da
aprendizagem.
O trabalho proposto pela coordenação pedagógica é voltado para as
diferentes maneiras de ofertar ao aluno as várias possibilidades de conhecimento,
oportunizando a participação presente e significativa, proporcionando a
interatividade e troca de experiências. É constituído pelo conjunto de servidores da
escola, professores, direção, coordenação, orientação educacional com o objetivo
de atender as necessidades de aprendizagem e convivência dos educandos.
O trabalho é baseado no diagnóstico da realidade dos alunos, partindo para
a elaboração do projeto e seu desenvolvimento e posterior avaliação para correção
dos problemas,

conforme estabelecem as Diretrizes

Pedagógicas

para

Organização Escolar do 3º ciclo para as aprendizagens da SEEDF.
Devido ao contexto de pandemia que o país se encontra foi necessário rever
alguns métodos e ações de trabalho.
Nesta perspectiva, o trabalho se dá em diversas frentes. Além do
atendimento aos estudantes pela plataforma Google Sala de Aula, os professores
elaboram material impresso para os estudantes que não tem acesso a internet.
Neste processo, o coordenador atua no assessoramento dos professores nessas
frentes de trabalho, dando suporte e auxiliando os professores em seus
planejamentos.
Cada professor possui uma Sala virtual de Planejamento. Nesta sala, o
professor posta previamente todas as suas atividades e aulas e os coordenadores
acompanham e validam esses materiais antes de serem enviados aos estudantes.
Isso proporciona maior segurança para os professores e viabiliza a redução de
erros e problemas para os estudantes.
Todas as semanas acontecem as coordenações pedagógicas por área,
onde os professores se reúnem para elaborarem as ações coletivas. Além disso,
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toda a equipe escolar tem a possibilidade de acompanhar as dificuldades de cada
professor e compartilhar as ações exitosas que estão vivenciando.
Há ainda uma coordenação institucional semanal para estreitamento das
relações nesse contexto de trabalho remoto, onde todos os profissionais da escola
estão reunidos para informes gerais, diálogo conjunto e acolhimento das demandas
coletivas. Lembrando que acontecem virtualmente por meio de videoconferência.
O espaço de coordenação pedagógica tem sido ainda um momento de
extrema relevância para a formação continuada dos profissionais. Temos oficinas,
palestras, rodas de conversas e cursos especiais, oportunizando aos profissionais
novas ferramentas para os processos de ensino-aprendizagem e ainda discussões
para melhor atender os nossos estudantes.
O WhatsApp tem sido ainda uma ferramenta bastante usada pela
coordenação e supervisão pedagógica da instituição. Através de grupo especifico
de trabalho, todos os profissionais da escola possuem acesso imediato as
informações necessárias para sua atuação. Além do contato geral e coletivo, ele é
usado ainda para instruções individuais e pessoais. Por conta disso, torna-se
fundamental a atenção dos profissionais para este recurso, uma vez que ele é a
melhor forma de comunicação neste momento de trabalho remoto.
Temos ainda um estreitamento da comunicação entre equipe pedagógica e
professores através da sala virtual de planejamento. Pelo mural os coordenadores
se comunicam com os professores, alertando possíveis problemas e mudanças
necessárias para melhor atendimento aos estudantes.
Nas coordenações são adotados procedimentos compatíveis com os ideais
de educação, entre eles estão:
●

Encaminhar a outros especialistas os alunos que exigirem atendimento
específico;

●

Solicitar junto à secretaria da escola a relação de alunos declarados no ato da
matrícula, com necessidades especiais e repassar aos docentes cada caso, bem
como estudar estratégias para o melhor desenvolvimento destes estudantes;

●

Estabelecer parceria com os grupos responsáveis pelo atendimento dos alunos
com necessidades especiais para encaminhar alunos que exigirem atendimento
especial;

●

Participar ativamente da discussão, elaboração, execução e avaliação da
proposta pedagógica;
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●

Construir, implementar e avaliar o Projeto Político-Pedagógico da Escola;

●

Incluir como temática de Formação Continuada o estudo e discussão da Proposta
Pedagógica;

●

Acompanhar o planejamento a execução e avaliação das atividades pedagógicas
e didáticas;

●

Analisar os registros realizados pelos professores nos diários de classe e outros;

●

Estimular a utilização de metodologias diversificadas que melhor atendam as
diferenças individuais;

●

Acompanhar a gestão de sala de aula para diagnosticar o perfil das turmas;

●

Pesquisar materiais e recursos que permitam o estudo coletivo sobre
metodologias diversifica- das;

●

Propor estudos sobre estratégias de ensino e sua aplicação prática,
considerando a natureza, as modalidades e organização dos conteúdos.
Segue em anexo o plano de ação da coordenação pedagógica. Lembrando

que este plano, assim como toda a Proposta Pedagógica, passa por reavaliações
constantes para aperfeiçoamento do trabalho.

Alinhamento com Diretrizes / Orientação Pedagógica
O 3º Ciclo foi implementado no CEF 16 em 2018 e as estratégias que
fundamentarão o fazer didático-pedagógico no cotidiano da escola serão:
avaliação

formativa,

diagnóstica

e

processual;

trabalho

diversificado;

reagrupamento intra e interclasse; projeto interventivo; formação continuada e
coordenação coletiva de trabalho pedagógico, conforme as Diretrizes Pedagógicas
estabelecidas para os ciclos e para as aprendizagens.
No campo pedagógico, Philippe Perrenoud é um dos principais autores que
tem fundamentado os Ciclos de Aprendizagem nos países europeus e no Brasil.
Segundo Perrenoud (2004), a organização da escolaridade em Ciclos de
Aprendizagem é uma alternativa para enfrentar o fracasso escolar que garantiria a
aprendizagem dos alunos, por meio da progressão das suas aprendizagens. Desta
forma, a implantação de Ciclos de Aprendizagem em uma rede de ensino constitui
- se em uma oportunidade de construir um novo tipo de escola, baseada na lógica
da aprendizagem e não da mera classificação e reprovação de alunos.
Ele aponta ainda que o desenvolvimento dos Ciclos de Aprendizagem: a)
implica em mudanças na organização e gestão da escola; b) exige que os objetivos
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de final de ciclo sejam claramente definidos para professores e alunos; c)
pressupõe o emprego de dispositivos da pedagogia diferenciada, da avaliação
formativa e o trabalho coletivo de professores; d) demanda uma formação contínua
dos professores, o apoio institucional e o acompanhamento adequado “para
construir novas competências” (PERRENOUD, 2004, p. 52).
Durante a organização do trabalho pedagógico estudamos constantemente
os modelos de reagrupamento, tal conceito inicia-se com a realização de uma
avaliação diagnóstica que proporciona a identificação das habilidades e
competências já adquiridas pelos alunos, bem como a identificação do nível de sua
aprendizagem quanto à leitura e a escrita da criança em que ela se encontra.
A diagnose subsidia o trabalho coletivo com reagrupamento em três
modalidades:

Reagrupamento Intra-classe: como o próprio nome indica, consiste na formação
de grupos de estudantes de uma mesma turma, durante o horário das aulas. Em
determinados momentos, as atividades podem ser as mesmas para todos os
grupos, isto é, todos têm o mesmo desafio a desenvolver. Em outros, a atividade
pode ser a mesma para todos, porém com comandos distintos, conforme o
processo de aprendizagem de cada estudante ou grupo. Há ainda situações em
que cada grupo receberá um desafio diferente. O que determina a opção pela forma
de organização dos grupos, pela periodicidade de realização e ou pelo trabalho
que será desenvolvido é o diagnóstico das necessidades e possibilidades de
aprendizagem, realizado pelo professor.

Reagrupamento Interclasse: é uma dinâmica que enriquece e alarga as
experiências estudantis e docentes por meio do diálogo entre as turmas. Nesses
momentos, são formados grupos de estudantes de diferentes turmas, do mesmo
ano ou não, do mesmo bloco ou não, a partir de necessidades e possibilidades
diagnosticadas. Os professores dessas turmas e outros profissionais da escola se
distribuem na organização e acompanhamento do trabalho de cada grupo,
considerando as especificidades de cada um deles. Assim como não há grupo fixo
de estudantes, também o professor não permanece o tempo todo com o mesmo
grupo.
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Reagrupamento Extra-classe: realizado com alunos de uma mesma etapa, ou
etapas diferentes, em turno contrário.
Vale ressaltar que, devido a pandemia e ao trabalho remoto, esses
reagrupamentos não estão acontecendo. Os alunos têm sido atendimentos de
forma totalmente individualizada através das plataformas digitais ofertadas pela
escola.

Serviços de Apoio à Aprendizagem

Atendimento Educacional Especializado - AEE
Como parte da equipe e em trabalho conjunto a Sala de Recursos
Generalista realiza atendimento educacional especializado, ofertado aos alunos
com necessidades educacionais especiais (ANEEs) na busca de estratégias de
ensino, alternativas metodológicas, modificações, ajustes e adaptações na
programação e atividades de modo a viabilizar o desenvolvimento cognitivo e
apropriação do saber.
Esse trabalho especializado é debatido e incorporado ao trabalho do
professor em sala de aula para um atendimento mais atencioso com os estudantes
ANEEs.
Segundo a legislação que rege a Educação Especial, o Atendimento
Educacional Especializado tem como função identificar, elaborar e organizar
recursos pedagógicos e de acessibilidade que eliminem as barreiras para a plena
participação dos alunos, considerando suas necessidades específicas.
As atividades desenvolvidas no Atendimento Educacional Especializado
devem ser diferentes daquelas atividades diárias que constituem o dia a dia escolar
em sala de aula, porém, vale lembrar, que elas não substituem essas atividades,
apenas complementa e/ou suplementa a formação dos alunos, visando o
desenvolvimento do aluno.
A Sala de Recurso do CEF 16 foi criada no ano de 2011 sem nenhuma
estrutura física e didática, mas foram realizados os primeiros atendimentos pelo
Professor Fernando, em uma sala usada pelo projeto Escola Aberta, e no segundo
semestre chegou a professora Adriana para compor o quadro e ajudar no processo
pedagógico da Sala de Recurso.
Os alunos da Sala de Recursos são atendidos no horário contrário da
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regência, sendo oferecido um atendimento sistematizado de uma hora, duas vezes
por semana, podendo ser ampliado quando necessário.
O trabalho da Sala de Recurso é realizado em conjunto com o SOE e a
Equipe Especializada de Apoio à Aprendizagem (EEAA) e Coordenação
Pedagógica.
A organização funcional das Salas de Recursos da Secretaria de Educação
do Distrito Federal obedece a dois modelos básicos: Sala de Recursos Generalistas
e Especificas.
No CEF 16, a Sala de Recursos é generalista e atendem os alunos
individualmente/ou em grupos. Este espaço pedagógico desenvolve diversas
atividades voltadas para o desenvolvimento das habilidades e competências dos
alunos, e inclusão desses estudantes em todas as atividades da escola.
Com esse intuito, trabalha-se com afinco para que a adequação curricular
seja uma realidade, tendo em vista a sua importância para regular o currículo, afim
de torná-lo apropriado as peculiaridade dos estudantes com necessidades.
A Sala de Recurso em consonância com Projeto Político Pedagógico da
Escola, trabalhará conjuntamente o planejamento anual, elaborado pelos
professores.
Neste contexto de pandemia, o atendimento aos estudantes tem ocorrido de
forma virtual e apenas em casos excepcionais ocorre atendimento presencial. Em
anexo segue o plano de ação deste serviço com grade horário e planejamento anula
para ações.

Serviço de Orientação Educacional - SOE
O Serviço de Orientação Educacional oferece subsídios importantes nas
atividades cotidianas da escola por meio de participação efetiva, contribuindo na
elaboração e implementação do projeto pedagógico da escola.
Está integrado ao trabalho pedagógico da escola, na identificação,
prevenção e superação de conflitos, colaborando para o desenvolvimento do aluno.
Visa ampliar as possibilidades do aluno de interagir na comunidade onde vive,
favorecendo seu crescimento pessoal. Fundamenta-se nos pressupostos do
respeito à pluralidade e liberdade de expressão, à orientação e opinião; à
democracia da participação e valorização do estudante como um ser integral.
O Serviço de Orientação Educacional atende a escola nos turnos matutino e
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vespertino, tendo como objetivos contribuir para um ensino de qualidade, através
do envolvimento da comunidade escolar, propiciando maior integração família x
escola.
Dentre suas atribuições, destacam-se:
●

Permitir a atuação do aluno como protagonista do processo de Ensino e
aprendizagem, como cidadão participativo da sociedade.

●

Favorecer um ambiente escolar mais prazeroso, com realização de ações que
fortaleçam a autoestima do aluno.

●

Elaborar Plano de Ação Anual do SOE;

●

Elaborar e apresentar relatório das atividades desenvolvidas pelo SOE,
coordenação intermediária e UNIEB. Incluir e desenvolver nas coordenações
coletivas ações de desenvolvimento de equipe, reflexivas, esclarecedoras,
sobre temáticas demandadas pelo corpo docente;

●

Participar efetivamente da Coordenação Coletiva Semanal (C.C.S);

●

Informar ao corpo docente casos de estudantes que necessitam de atenção,
bem como propor soluções para o elo professor/estudante;

●

Visitar as salas de aula para apresentação do trabalho;

●

Realizar intervenções em sala, individualmente e em grupo, utilizando textos
reflexivos, vivências, dinâmicas de grupo, etc. Preparar e promover encontros
para reflexão nas turmas demandadas com temas focados nas necessidades
indicadas pelo corpo discente;

●

Atendimento individual/coletivo;

●

Viabilizar palestras de acordo com as necessidades demandadas (Drogas e
“Prevenção” ao seu uso indevido; Sexualidade; formação do ser; Métodos
contraceptivos, Bullying, Valores, etc.); orientar os alunos de forma coletiva,
sobre as consequências das atitudes preconceituosas e discriminatórias dentro
e fora do contexto escolar;

●

Apontamento das demandas ou necessidades indicadas pelo corpo discente
da IE de forma oral e/ou escrita;

●

Elaborar projetos que favoreçam a socialização, a disseminação de valores
humanos e a aquisição de atitudes e de hábitos saudáveis;

●

Encaminhar alunos para atendimentos especializados de acordo com a
necessidade;

●

Identificar e trabalhar, junto à família, as causas que interferem no avanço do
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processo de ensino e de aprendizagem do aluno;
●

Orientação à família sobre o Sistema de Garantia de Direitos da Criança e do
Adolescente; sensibilizar sobre a participação da família no acompanhamento
acadêmico do aluno promovendo reflexão sobre conflitos escolares e as
possibilidades de intervenção junto ao aluno através de atendimento individual
e ou em grupo de pais; Implantação da Escola de Pais.
Esse serviço tem sua fundamentação legal na Lei de nº 5.564/68, no Decreto

nº 72.846/73, e no artigo 100, inciso VII Lei Orgânica do Distrito Federal.
Devido as atividades virtuais e o trabalho remoto, o SOE ficou responsável
pela busca ativa dos estudantes que apresentam baixo ou nenhuma acesso as
atividades ofertadas. Ele tem sido um serviço de grande relevância para
estreitamento das relações entre escola e estudantes.
Além disso, as orientadoras educacionais acolhem e orientam as famílias
com relação a este novo modelo de ensino e aprendizagem, auxiliam no
estabelecimento da rotina escolar e propõem ações a fim de facilitar o convívio e
as dificuldades enfrentadas pela comunidade escolar.

Equipe Especializada de Apoio à Aprendizagem - EEAA
A EEAA constitue-se em um serviço de apoio técnico-pedagógico, de caráter
multidisciplinar e tem por objetivo a promoção da melhoria da qualidade do processo
de ensino e de aprendizagem, por meio de ações institucionais.
A equipe 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 e sem necessidades
educacionais especiais, viabilizando a concretização de uma cultura de sucesso
escolar.
A

Equipe

Especializada

de

Apoio

à

Aprendizagem

realiza

o

acompanhamento dos processos de ensino e aprendizagem. Ela atua em duas
dimensões específicas: preventiva e interventiva. A equipe é composta por
pedagogos e psicólogos, no entanto, o CEF 16 conta apenas com o profissional da
área de pedagogia.
No que se refere ao perfil do pedagogo elencandos nas Orientações
Pedagógicas do Serviço Especializado de Apoio à Aprendizagem pode-se
destacar, entre outros, os seguintes recursos mobilizadores de competências:
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• compreensão acerca da elaboração, da execução e da análise da Proposta
Pedagógica;
• conhecimento acerca do desenvolvimento e da implantação de projetos de
educação no contexto escolar;
• domínio de conhecimentos didáticos direcionados ao processo de ensino
nos diversos componentes curriculares que compõem a Educação Infantil e as
séries/anos iniciais do Ensino Fundamental;
• capacidade de assessoramento do planejamento pedagógico, quanto à
seleção de conteúdos e à organização da metodologia de ensino mais adequada,
em consonância com os objetivos expressos na Proposta Pedagógica;
• domínio de conhecimentos que viabilizem acompanhar o corpo docente na
seleção de procedimentos de avaliação da aprendizagem, adequando-os às
necessidades dos alunos;
• habilidade para definição de materiais e de equipamentos de uso didático–
pedagógicos a serem utilizados;
• habilidade para incentivar e orientar o professor na seleção de recursos
didáticos para o ensino e dos conteúdos escolares considerando as necessidades
e interesses dos estudantes;
• habilidade para escutar e para orientar pais e familiares, em relação aos
aspectos que interfiram direta ou indiretamente no desempenho escolar dos alunos,
tais como relacionais, subjetivos, pedagógicos;
• habilidade para orientar e para assessorar o desenvolvimento do processo
de ensino e de aprendizagem de alunos com queixas escolares.
Além do assessoramento institucional coletivo, a pedagoga atua ainda no
acompanhamento dos estudantes com necessidades educacionais especiais e dos
alunos que apresentam dificuldades de aprendizagem. Ela procura fortalecer e
sensibilizar os profissionais acerca de suas práticas pedagógicas e da necessidade
de revisão das ações quando necessário.
A EEAA possui ainda uma sala virtual onde os professores estão dispostos
como estudantes. Lá a pedagoga oferece uma diversidade de recursos para
gamificação das aulas, ferramentas de suporte e auxilio e uma série de sites,
aplicativos e programas que favorecem a aprendizagem por meio virtual.
Há ainda sugestões para trabalhar com estudantes que possuem transtornos
funcionais, documentos importantes da SEEDF, sugestões de atividades para
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serem realizados nos momentos síncronos e para os alunos que utilizam material
impresso.
Além disso, a EEAA preocupa-se com a formação continuada dos
profissionais, oferecendo oficinas e formações para sensibilização e maior preparo
dos professores para atuação nesse novo modelo de trabalho.
A Equipe ainda preocupa-se com o assessoramento a equipe gestora e
equipe pedagógica da escola. Está sempre disponível para atendimento a todos os
profissionais, seja de forma coletiva e individual, quando necessário.
Em anexo à esta Proposta Pedagógica segue o plano de ação deste serviço.

Sala de Apoio à Aprendizagem - SAA
O polo da Sala de Apoio à Aprendizagem que atende o CEF 16 está
localizado no CEF 12 de Taguatinga. Este polo atende os alunos com transtornos
funcionais, mas no momento não conta com o profissional para o atendimento.
Para sanar tal ausência, toda a equipe pedagógica da escola tem se
mobilizado para auxiliar estes estudantes e os professores no trabalho e na
adaptação para melhoria da qualidade de ensino levando em consideração a
dificuldade de cada um.

Professores Readaptados
Os professores readaptados têm auxiliado as ações escolares de forma
efetiva neste contexto de aulas e trabalho virtual.
Neste momento eles estão responsáveis pelo acompanhamento das salas de
aulas virtuais dos professores. Eles verificam se as atividades foram postadas
corretamente, se os link para aulas síncronos funcionam adequadamente e a efetiva
participação dos estudantes.
Além disso, auxiliam os professores no contato com as famílias através do
grupo de pais do WhatsApp, comunicando às famílias os estudantes que estão com
atividades pendentes ou com baixo rendimento.
Eles participam das coordenações pedagógicas, sugerem e opinam nas
ações individuais e coletivas e colaboram com os planejamentos realizados.
Colaboram ainda com a preparação do material impresso a ser enviado aos
estudantes que não possuem acesso a plataforma e, ao receberem dos estudantes
o material já feito, reorganizam todas as atividades para serem devolvidas aos
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professores.
No contexto de aulas presenciais, os professores readaptados auxiliam os
professores nas ações diárias, servem de apoio a equipe gestora e participam das
atividades e projetos desenvolvidos pela escola.

Monitor e Educador Social Voluntário
A escola contava com a ajuda do educador social voluntário fazendo –se
uma figura cada vez mais presente e atuante em nosso cotidiano escolar, suas
funções são de acolhimento e auxílio ao aluno com necessidades educacionais
especiais, tornando-se um agente facilitador da vida escolar dos ANEEs,
professores e direção. Porém, neste contexto de aulas remotas, este profissional
não tem realizado suas funções.

Demais envolvidos
Para além de toda a estrutura humana contribuinte diariamente para a
formação de uma escola participativa, atuante e de qualidade, o corpo docente e
equipe de direção busca em suas redes parcerias e apresenta projetos específicos
com a finalidade de contribuir com a formação global dos estudantes.
Durante o ano letivo buscamos colaborações com programas de saúde na
escola promovida como centro de saúde para o desenvolvimento de palestras e
vacinação. Ações referentes ao calendário proposto pela Secretaria de Educação.
Participação em competições esportivas (Jogos escolares, JET, JEDF, JISESC).
Parcerias com parques para saídas de campo.
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ESTRATÉGIAS DE AVALIAÇÃO

A avaliação é uma prática independente com função diagnóstica
(permanente e contínua) é necessária para como um meio de obter informações
necessárias

sobre

o

desenvolvimento

da

prática

pedagógica

para

a

intervenção/reformulação desta prática e dos processos de aprendizagem.
O aluno toma conhecimento dos resultados de sua aprendizagem e
juntamente com o professor organiza-se para as mudanças necessárias orientadas
pelo professor regente para que o conhecimento não apreendido seja trabalhado.

Técnicas de Ensino/ avaliação discente
A avaliação formativa é mais que uma técnica, é uma forma de vivenciar o
processo educativo, orientado pela constante preocupação em propiciar ao aluno
aprender mais e melhor.
Dentre as possibilidades avaliativas pedagógicas que melhor possibilitam um
processo formativo de ensino/aprendizagem sistemática são propostas técnicas
diversificadas como debates, seminários, observação, entrevistas, relatórios,
resolução de problemas leituras, criação de documentários, filmagens, aula
expositiva-dialogada, trabalhos individuais, trabalhos em grupo com ela- boração
de sínteses integradoras, avaliações de tarefas complementares, desafios à
criatividade, portfólios, criação e gestão de blogs, sites, testes e avaliações escritas
previamente marcadas e debatidas, entre outras.
As avaliações formativas são de constantes proposições pelos docentes,
sempre visando o melhor método e captação da aprendizagem e/ou deficiência do
estudante.
A avaliação da aprendizagem será feita de forma processual, cumulativa e
contínua e principalmente diagnóstica visando à totalidade do processo de ensino
– aprendizagem.
Nosso projeto também prevê avaliação interdisciplinar, pois a apreensão do
conhecimento não se dá de forma isolada, portanto alguns projetos são elaborados
e avaliados coletivamente.
Os instrumentos de avaliação são definidos de acordos com as atividades
desenvolvidas de forma a atender as necessidades e potencialidades do educando.
Neste contexto de trabalho remoto e distanciamento social, os processos
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avaliativos passaram por diversas revisões e os professores estão constantemente
revendo seus critérios avaliativos.
De modo geral, os profissionais procuram valorizar e acolher todas as ações
realizadas pelos estudantes, levando sempre em consideração as condições de
cada estudante e de cada família e suas dificuldades com a situação atual vivida.
Em reunião coletiva ficou definido que cada professor estabelecerá seus
critérios avaliativos conforme suas necessidades. Esses critérios estarão
disponíveis para os estudantes no mural das salas virtuais e no material impresso
enviado para o estudante.
Cada professor realizará, pelo menos, três registros de nota para compor
cada bimestre por disciplina, exceto para PD que poderá ser apenas dois registros.
Este número mínimo foi definido pelos profissionais em coordenação coletiva pela
votação da maioria.
Todas as atividades da plataforma são corrigidas individualmente na própria
plataforma e devolvidas para apreciação dos estudantes, conforme acordo dos
profissionais em reunião coletiva. Além disso, todas as atividades são pontuadas a
fim de facilitar o entendimento do estudante e das famílias acerca do seu
desempenho e desenvolvimento.
Foi definido ainda coletivamente que cada professor definirá seu próprio
metódo de recuperação continuada levando em consideração as peculiaridades de
cada turma e de cada disciplina. No entanto, não se pode deixar de atentar-se para
a necessidade de disponibilizar essa recuperação para cada estudante de maneira
contínua, observada as condições atuais de ensino e aprendizagem no contexto
remoto.

Avaliação e acompanhamento da Proposta Pedagógica
A Proposta Pedagógica da escola deve ser avaliada continuamente,
buscando sempre a correção dos imprevistos e ajustes das atividades propostas.
As atividades propostas e desenvolvidas serão planejadas previamente, com
a participação da equipe de profissionais da educação, e, sempre que se fizer
necessário serão feitas alterações que julguemos importantes para o bom
desenvolvimento do projeto.
Essas avaliações e modificações serão realizadas em reuniões pedagógicas
periódicas, durante todo o processo educativo, com a participação de todos
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envolvidos no processo de elaboração. A medida em que houver necessidade de
revisão, as mudanças serão estabelecidas e novas ações serão restabelecidas.
Reforça-se aqui a flexibilidade e a necessidade de revisões periódicas a fim
de reavaliar as ações com base nos resultados obtidos ao longo das ações.

Avaliação Institucional
O calendário das escolas públicas do DF prevê momentos de avaliação
institucional, portanto nosso projeto segue essa normativa. Este momento é definido
semestralmente, envolvendo toda a comunidade escolar, visando à melhoria e
conseguinte garantindo a execução da Proposta Pedagógica.
A Avaliação Institucional da escola serve de instrumento que possibilita uma
evolução global da instituição, leva a conhecer a sua realidade, o que facilitará a
melhoria do seu desempenho e das suas dinâmicas internas. Mais do que uma
obrigação legal, a escola se questionando sobre os resultados das suas atividades,
cujo intuito é, não só ensinar, mas, sobretudo, aprender, para que se consiga agir
para melhorar, proporcionando o sucesso educativo.
A autoavaliação pela escola realiza-se ao longo do ano letivo, tendo como
referência o seu Projeto Pedagógico, por meio de procedimentos/instrumentos
como questionários, reuniões, sugestões, entre outros. Avalia-se o trabalho
desenvolvido na escola, desde a prática pedagógica até posturas dos profissionais
envolvidos no processo educativo. Avalia-se também a qualidade da estrutura física
e organizacional da escola.
Além da avaliação contínua da escola por meio dos instrumentos
apresentados acima, são enviados questionários aos responsáveis de cada aluno
para registro escrito de metas esperadas da escola pela comunidade ao longo do
ano letivo.
Após coletadas as avaliações de cada segmento, é feita uma análise dos
dados e posteriormente realizada reunião com cada grupo para definir novas
estratégias de trabalho e reorganizar a Proposta Pedagógica da escola.

Conselho de Classe
O Conselho de Classe desempenha papel importante na organização da
escola. Este conselho formado pelo grupo de professores e membros da direção
atuando no sentido de garantir a participação da comunidade escolar nas decisões
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relativas a projetos e decisões referentes a avaliação dos estudantes.
É desenvolvido no sentido de identificar, analisar e propor elementos e ações
para serem articuladas pela e na escola. Esta instância cumpre papel relevante
quando consegue identificar os principais desafios de cada turma a ser vencido
pelos estudantes e pela equipe envolvida e o que deve ser feito por todos para que
as aprendizagens aconteçam.
Cabe ao conselho de classe apreciar, ouvir, entender, confirmar, opinar,
conhecer, sugerir, participar, avaliar, reformular, decidir...
Planejado e executado na perspectiva da avaliação formativa é – ao mesmo
tempo – espaço de planejamento, organização, avaliação e retomada do Projeto
Pedagógico da Escola. É a instância em que se encontram e podem entrelaçar-se
os três níveis da avaliação: aprendizagens, institucional e redes ou em larga escola,
sendo um momento de auto avaliação da escola (SEEDF, 2014b).
É constante a reflexão em reuniões de conselho de classe, debater sobre a
concepção de avaliação que pauta a prática docente é uma prática de extrema
relevância. Possibilita a inter-relação entre profissionais e alunos e entre séries e
turmas. Discute sobre as metas do bimestre. Reflete e adequa instrumentos de
avaliação e compartilha informações sobre a turma e sobre cada aluno para
embasar a tomada de decisões, para a melhoria do processo ensino-aprendizagem.
Promove o debate permanente sobre o processo ensino-aprendizagem. Pontua as
dificuldades de aprendizagem dos alunos propondo o encaminhamento e sugerindo
alterações.
Neste período de trabalho remoto, as reuniões de Conselho de Classe são
realizadas virtualmente por meio de videoconferência e realizadas por bimestre.
Neste momento discute-se a situação de cada estudantes e possibilidades de
intervenções para melhoria do processo de aprendizagem.
As equipes de apoio oferecem sugestões e mudanças nas ações para melhor
atender as dificuldades relatadas e realizam o acompanhamentos dos estudantes.
A equipe gestora propõe ações e organiza a distribuição da busca ativa e das
tramitações necessárias para melhor atender cada caso.
Um caderno ata de cada turma, organizado por estudante é registrado ao
longo do conselho e este servirá de escrituração para ações realizadas e planejadas
para os bimestres seguintes.
É discutido ainda neste momento as possibilidades de recuperação
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continuada e de intervenção oferecida pelos professores ao longo do bimestre.

Análise Diagnóstica das Turmas
A análise das turmas deve apontar causas, ou ao menos, sugerir hipóteses
de causas dos problemas que o grupo apresenta, para que se possam propor ações
concretas ou atitudes que podem produzir as modificações desejadas.
A

avaliação

diagnóstica

das

turmas

acontecem

diariamente

nas

coordenações e são levantados alguns dados como: quais as disciplinas em que a
turma está sentindo maiores dificuldades, quais os motivos prováveis, o que a turma
poderia fazer para melhorar essas questões, existência de possíveis problemas de
relacionamento com alguns professores, quais professores? Quais problemas, qual
disciplina a turma não tem dificuldades? Qual é a diferença entre os professores
desta disciplina e das citadas anteriormente? Quais métodos podem ser
modificados para a melhoria na proposta pedagógica imediata dos professores que
enfrentam adversidades ao ministrar suas aulas.
A equipe pedagógica orienta os professores a realizarem avaliações com
objetivo de diagnose com frequência, a fim de favorecer o planejamento das ações
de acordo com as respostas dos estudantes. Neste sentido, a equipe procura
conscientizar e sensibilizar os profissionais para esta demanda específica para que
o trabalho pedagógico percorra uma aprendizagem significativa.

Avaliação Externa, em Larga Escala ou de Rede
Para avaliar as redes de ensino o Ministério da Educação ,por meio do
Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas (INEP), criou na década de 1990: o
SAEB, a Prova Brasil e no ano de 2007 a Provinha Brasil, em nível nacional.
A avaliação externa, em larga escala ou de redes possibilita o
acompanhamento global de redes de ensino com o objetivo de gerar e reorientar
políticas públicas.
O Sistema de Avaliação da Educação Básica (SAEB) tem como principal
objetivo avaliar a Educação Básica brasileira e contribuir para a melhoria de sua
qualidade e para a universalização do acesso à escola, oferecendo subsídios
concretos para a formulação, reformulação e o monitoramento das políticas
públicas voltadas para a Educação Básica. Além disso, procura também ofere- cer
dados e indicadores que possibilitem maior compreensão dos fatores que
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influenciam o desempenho dos alunos nas áreas e anos avaliados.
O SAEB é composto por três avaliações externas em larga escala, e o CEF
16 participa regularmente da avaliação a que compete seu segmento que se dá
pela avaliação Nacional do Rendimento Escolar – ANRESC (também denominada
“Prova Brasil”): trata-se de uma avaliação censitária envolvendo os alunos do 6ºano
e 9ºano do Ensino Fundamental das escolas públicas das redes municipais,
estaduais e federal, com o objetivo de avaliar a qualidade do ensino ministrado nas
escolas públicas. Participam desta avaliação as escolas que possuem, no mínimo,
20 alunos matriculados nas séries/anos avaliados, sendo os resultados
disponibilizados por escola e por ente federativo.
Outra avaliação é o SIPAEDF, foi instituído pela Portaria nº 420 de
21/12/2018. Trata-se de segurar o processo de avaliação do desempenho dos
estudantes, da gestão e do contexto escolar, com vistas a (re)direcionar as políticas
públicas educacionais e viabilizar intervenções pedagógicas e administrativas que
promovam a equidade e a qualidade do processo de ensino-aprendizagem. O
SIPAEDF constitui três componentes:
●

Avaliação de desempenho dos estudantes

●

Avaliação institucional

●

Avaliação em redes

●

Ambas são realizadas anualmente.
Para elevar a qualidade do aprendizado, mantendo e melhorando o IDEB , a

escola valoriza e incentiva seus profissionais a realizarem curso de capacitação,
oferecidos pela EAPE e escolas

credenciados pela SE; Incentiva o uso

na

plataforma, de atividades que despertem o interesse do aluno pela aprendizagem,
contextualizando o livro didático ao acesso digital e ferramentas interativas; Realiza
no contexto presencial, a prova multidisciplinar, cujo objetivo é o aluno se familiarizar
com modelos de provas e gabaritos que circulam na sociedade; Mantém o espaço
físico limpo e organizado, pois sabemos que uma escola funcional e esteticamente
agradável consegue ser mais convidativa aos alunos; Trabalha de uma maneira
transparente no que se refere às decisões que impactam no ensino oferecido aos
alunos, para que essas decisões sejam compartilhadas de forma efetiva e para que
os responsáveis participem do da administração democrática da escola, temos o
Conselho Escolar.
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Reuniões de pais
As reuniões de pais, professores e estudantes é participativa como um meio
de interação mais proximal entre a escola e a família. Ocorre preferencialmente aos
sábados pela manhã, a pedido dos pais, e pela observação da equipe em
contabilizar maior comparecimento dos responsáveis.
O objetivo principal é manter as famílias e a comunidade escola informada
das ações escolares, bem como estreitar os laços e fortalecer o apoio e a
participação familiar nos processos educacionais.
Além dos informes gerais, as regras de convivências, o desenvolvimento dos
estudantes e ações realizadas pela escola, esse momento conta ainda com um
espaço de escuta a fim de que as famílias participem da construção de uma escola
mais democrática, atendendo as demandas da comunidade e de seus estudantes.
Neste contexto de pandemia, as reuniões têm ocorrido de forma remota,
através de videoconferência em dois momentos diferenciados. Uma reunião para
6º e 7º anos e outra para 8º e 9º anos, tratando das especificidades de cada bloco.
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ORGANIZAÇÃO CURRICULAR

A Organização Curricular é realizada no início de cada ano letivo e é
composta de uma matriz definida por uma Base Nacional Comum para todo
território nacional, de modo a legitimar a unidade e a qualidade da ação pedagógica
na diversidade nacional, a partir das áreas do conhecimento: Língua Portuguesa,
Matemática, Ciências, Geografia, História, Língua Estrangeira, Arte, Educação
Física e uma Parte Diversificada I, onde encontra-se a disciplina de Língua
Portuguesa e Parte Diversificada II, onde encontra-se a disciplina de Matemática.
A organização curricular do CEF 16 visa a compreensão sistematizada do
ambiente natural e social, do sistema político, da economia, da tecnologia, das
artes, da cultura e dos valores que fundamentam a sociedade.
Em sua prática diária, a escola é palco que promove naturalmente a
convivência de grupos heterogéneos, do qual faz parte toda a comunidade que
frequenta ou convive no seu espaço.
Com o objetivo de propor várias formas de conhecimento e visando o
respeito a ampla diversidade a que se acolhe na escola, trabalhamos todas as
narrativas que compõe a representatividade dos grupos politicamente menos
representados como crianças, negros, mulheres índios, quilombolas, campesinos,
população LGBT, pessoas em condição de vulnerabilidade social, entre outros.
Para tanto, são propostos projetos com capacidade de integrar o conhecimento
formal e os temas de maior relevância observados pelos professores e alunos. Em
conciliação com o currículo em movimento a escola empenha-se em inserir e
trabalhar continuamente a diversidade cultural, pois esta implica em reduzir a
defasagem entre o mundo vivido do professor e o mundo vivido dos alunos, bem
como promover, efetivamente, a igualdade de condições e oportunidades de
escolarização a todos. Porém, isso, não implica necessariamente individualizar o
ensino, mas as maneiras de abordagem.
Compreendendo a interdisciplinaridade proposta pelo currículo e com o
principal objetivo de integrar a teoria apresentada em sala de aula com a prática
construtivista para que o estudante internalize o aprendizado proposto o CEF 16
tem como um de seus pilares projetos cuidadosamente elaborado pelos docentes.
Dentre os projetos propostos para a melhoria da qualidade do aprendizado
estão:
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Projetos de Cidadania e Educação para os Direitos Humanos
A ideia fundamental da cidadania é a transformação social para a conquista de uma sociedade mais justa, igualitária e
solidária. E o cidadão seria então, nessa busca pela transformação, aquele que supera a condição de pobreza socioeconômica e
política, tendo noção da posição que ocupa na sociedade e sabendo dos conflitos de poder que existem nela; estará dentro de
um processo infindável de conquista de seu próprio espaço, traduzindo o trabalho em colaboração participativa e construindo a
cidadania ativa, implicando em corresponsabilidade, balizada pelos princípios e valores éticos da democracia e da igualdade de
acesso aos direitos.
TEMA

Semana da Inclusão

Responsáveis pelo projeto Sala de Recurso e Serviço de apoio a aprendizagem
Corresponsáveis
Objetivos

- Contribuir para o fortalecimento da política de Educação Especial na rede de ensino, na
perspectiva de colocar pessoas com deficiência em igualdade de condições sociais;
- Sensibilizar a comunidade escolar acerca de questões sobre conscientização, inclusão e
educação;
- Disseminar a cultura da inclusão, promovendo o crescimento individual e coletivo pela convivência
das diferenças e o reconhecimento do valor da diversidade;
- Cumprir a Lei Distrital 5714/2016.

Metodologia

- Cada professor escolherá uma ação a ser desenvolvida com os estudantes a longo da semana;
- Para abertura, os serviços de apoio a aprendizagem realizarão ações com os estudantes em
grupo para tratar da programação da semana, falar das deficiências, dos processos de
convivência e do respeito em todos os ambientes;
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- Palestras com os estudantes – pessoa convidada;
- Culminância com a apresentação dos trabalhos realizados pelos professores com os
estudantes ao longo da semana;
- Preparação de banners para os pais com orientações para acompanhamento e conscientização
dos estudantes acerca do tema.
Público-alvo

Todos os alunos da escola e/ou comunidade escolar.

Período

08/03 a 12/03

Avaliação

Diálogo com os estudantes e debate com os professores em reunião pedagógica.

TEMA

Consciência Negra

Responsáveis pelo projeto Todos
Corresponsáveis
Objetivos

Conscientizar da importância do negro para a constituição e identidade da nação brasileira e
principalmente, do respeito à ser humano e a abominação do racismo e do preconceito,
desenvolvido por meio de um processo educativo do debate, do encontro e do reconhecimento,
buscando nas nossas próprias raízes a herança biológica e/ou cultural trazida pela influência
africana.

Metodologia

Todos os professores devem trabalhar dentro da sua disciplina debates e confecções de cartazes,
músicas, apre- sentações artísticas, rodas de conversas, artesanato, apresentação de culinária,
vídeos ou qualquer outro conteúdo com foco no sentido primordial da consciência negra.

Público-alvo

Toda a comunidade escolar

Período

Este projeto deve ser trabalhado todo ano para que o aluno perceba a grande importância desse
tema, ter as atividades intensificadas nas duas primeiras semanas de novembro e ter a sua
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culminância no dia 20/11.
Avaliação

Ao final das ações através de questionário específico.

TEMA

Flor de mim – Pobreza Menstrual

Responsáveis pelo projeto Francisca Datagnan Oliveira Lima Moreira – Coordenadora
Corresponsáveis

Alanda Mendonça Dutra – Ciências
Amanda Aurélio Vieira – Ciências
Ana Carolina Martins Rodrigues – Educação Física
Carla Rodrigues Braga do Nascimento – Ciências
Edson Nascimento de Carvalho – Português
Eliane Dias Cordeiro – Português
José Eduardo de Oliveira Passarella – Geografia
Lucas Castlellace – Ciências
Luiz Gustavo dos Santos – Educação Física
Mattheus Carvalho Ribeiro – Geografia

Objetivos

•

Explicar, com afeto e cuidado, e normalizar a menstruação;

•

Conscientizar MENINAS e MENINOS do CEF 16 de que a menstruação é um processo
natural do corpo feminino e que exige cuidados higiênicos específicos;

•

Conscientizar a comunidade escolar sobre o tema;

•

Levar conhecimento sobre a Pobreza Menstrual à comunidade escolar;

•

Promover o acesso a produtos de higiene, como absorventes e papel higiênico, através de
campanha de arrecadação/doação.
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Metodologia

O projeto será executado de acordo com materiais compartilhados na sala do projeto FLOR DE
MIM disponível no link https://classroom.google.com/u/0/c/MzQxNjc0NDQ1NzUx.
Tais materiais, como, vídeos explicativos, textos, materiais fotocopiáveis e publicitários e
questionários, são compartilhados de forma coletiva e colaborativa entre coordenadora do projeto
e professores corresponsáveis. Além disso, são promovidas palestras e rodas de conversa sobre
o tema para o corpo docente, discente e comunidade escolar.

Público-alvo

Toda a comunidade escolar

Período

A execução do projeto varia de acordo a disciplina. Pode-se durar de 1 semana letiva a 2
semanas, ou ainda, 1 aula por semana de acordo com a disponibilidade do professor.
O objetivo do projeto é desenvolver, ao longo do semestre, oportunidades de conhecimentos e
debates sobre o tema. E a culminância se dará com a campanha de arrecadação/doação de
absorventes íntimos a fim de promover uma marcação cronológica que possa servir de
rememoração e conscientização sobre o tema Pobreza Menstrual.

Avaliação

A avaliação se dará através da participação dos alunos e pais/responsáveis/professores em
palestras/rodas de conversa/debates sobre o tema com os alunos e/ou comunidade escolar.

TEMA

Representantes de Classe

Responsáveis pelo projeto Serviço de Orientação Educacional
Corresponsáveis

Professores conselheiros das turmas

Objetivos

- Orientar a escolha de líderes de turma e instruí-los.
- Possibilitar ao aluno o exercício de práticas democráticas por meio do processo de reuniões e
discussões com os representantes.
- Desenvolver a capacidade crítica de nossos alunos, para que aprendam a interferir nas discussões
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e problemáticas da escola.
- Compreender a importância da participação como forma de organização social que possibilita o
desenvolvimento de seu próprio processo de formação cidadã.
- Explicitar a função do representante de turma na perspectiva de uma democracia representativa
e participativa.
- Ouvir os alunos, orientando-os, com o objetivo de consolidar as relações democráticas na escola.
- Reduzir e eliminar quaisquer formas de desentendimento entre professor e aluno e aluno e
professor.
- Fortalecer e fazer a mediação entre o aluno e a turma e/ ou o aluno e a turma perante a escola.
- Representar a turma perante a escola.
- Representar a turma nos Pré-conselhos e no dia do Conselho de Classe.
Metodologia

Os alunos são informados da importância do líder de turma e de suas funções.
O aluno interessado prepara um vídeo ou texto com sua candidatura conforme a orientação do SOE.
É construído um vídeo de apresentação dos candidatos à representante de turma;
Os alunos votam utilizando um Formulários previamente elaborado, para que os alunos possam
escolher o seu candidato.

Público-alvo

Todos os alunos

Período

1º bimestre letivo

Avaliação

Processual e formativa de acordo com as devolutivas dos alunos e professores acerca da atuação
dos representantes.
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Projetos de Educação para o letramento e convivência na arte
O letramento desenvolve o uso competente da leitura e da escrita nas práticas social, uma das principais diferenças da
pessoa letrada está na qualidade do domínio sobre a leitura e a escrita, ou seja, o uso social desta habilidade. Uma pessoa letrada
consegue organizar discursos, interpretação, compreensão de textos e reflexão. Habilita o sujeito a utilizar a escrita e a leitura nos
mais diversos contextos durante sua vida. Ao mesmo tempo o estudante trabalhará várias aprendizagens em contato com a Arte
e Língua Estrangeira.

TEMA

Curiosidades e dúvidas da Língua Portuguesa

Responsáveis pelo projeto Língua Portuguesa – Professor Edson Nascimento de Carvalho
Corresponsáveis
Objetivos

- Todos os professores.
Observar e explorar curiosidades, dúvidas e perguntas dos nossos educandos sobre o
conhecimento da sua Língua.

Metodologia

Os alunos leem, assistem vídeos sobre curiosidades, dúvidas em relação a palavras da “Língua
Portuguesa” e comentam no espaço apropriado na plataforma.

Público-alvo

Todos os alunos

Período

Durante todo o ano letivo de 2021

Avaliação

Discussão oral no encerramento da atividade.

TEMA

Halloween make-up contest

Responsáveis pelo projeto Inglês e Arte
Corresponsáveis
Objetivos

Todos
•

Conhecer sobre a história e cultura oriunda da festa de Halloween;
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•
•
•

Metodologia

•
•
•
•
•

Desenvolver a criatividade e o potencial artístico;
Promover engajamento e atividades lúdicos no contexto da pandemia e do isolamento
social;
Aperfeiçoar o vínculo escola/estudante em tempos de ensino e aprendizagem pelo
ambiente virtual.
Os professores trabalham as temáticas do Halloween e criações artísticas para
posteriormente lançarem o concurso como atividade de culminância.
O aluno realiza uma maquiagem usando uma pessoa como modelo ou em si mesmo.
Após a maquiagem, o estudante tira uma foto de rosto e envia ao professor pela plataforma
na atividade criada pelo professor.
A equipe de professores vota nas melhores maquiagem e os alunos são premiados.
A equipe pedagógica cria um vídeo apresentando todos os participantes e suas
contribuições para toda a comunidade escolar.

Público-alvo

6º ao 9º anos

Período

Mês de outubro

Avaliação

Discussão oral no encerramento da atividade.

TEMA

Redes Sociais

Responsáveis pelo projeto Equipe Especializada de Apoio à Aprendizagem, Coordenação Pedagógica e Supervisão
Pedagógica
Corresponsáveis

Todos

Objetivos

- Promover interação entre a escola e a comunidade escolar em tempos de distanciamento social e
ensino remoto.
- Sugerir ações diárias para melhoria da qualidade de vida em tempos de pandemia.
- Informar a comunidade escolar das ações institucionais e governamentais.
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- Aproximar estudantes das atividades escolares.
- Publicizar projetos e atividades exitosas realizadas por professores e estudantes.
Metodologia

- Realizar postagens nas redes sociais da escola diariamente.
- Gerar conteúdo e conhecimentos diários para toda a comunidade escolar.
- Todos os materiais são elaborados pelos responsáveis pelo projeto e aprovados pela equipe
gestora para serem postados nas plataformas.
- Todos os funcionários da escola são convidados a participarem com sugestões de materiais e
conteúdos.

Público-alvo

Toda a comunidade escolar

Período

Durante todo o ano letivo

Avaliação

Através dos comentários nas redes sociais, de conversas com a comunidade escolar.

TEMA

Olímpiada de Língua Portuguesa

Responsáveis pelo projeto Professores de Língua Portuguesa - Edson e Viviane
Corresponsáveis

Supervisão e coordenação

Objetivos

Trabalhar os gêneros literários de acordo com a série dos alunos.
6º e 7ºs anos: Memórias Literárias;
8º e 9ºs anos: Crônica

Metodologia

- Os professores realizam as atividades com as turmas em um dos gêneros do concurso, com o
apoio dos Cadernos Docentes, escreve o Relato de prática e organiza os registros do trabalho
desenvolvido e as produções dos estudantes.

Público-alvo

Estudantes dos 7ºs e 9ºs anos

Período

22/02/2021 a 10/12/201
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Avaliação

Produção textual sobre o gênero.

TEMA

Sábados letivos

Responsáveis pelo projeto Supervisão e coordenação
Corresponsáveis

Todos

Objetivos

- Conferir ferramentas para enriquecer a visão de mundo dos alunos;
- Propocionar atividades lúdicas e educativas através da plataforma google sala de aula;
- Trabalhar temas de interesse dos educandos;
-Trazer temas atuais do mundo e do Brasil.

Metodologia

São postados nas salas de planejamento dos professores, atividades previamente debatidas nas
coordenações pedagógicas, como vídeos, jogos, textos com temas diversos e os professores
repostam na turma que são conselheiros.
São feitas rodas de conversas com palestrantes da escola ou de fora, para debatermos temas
previamente discutidos nas coordenações pedagógicas.

Público-alvo

Todos os alunos da escola e/ou comunidade escolar.

Período

Durante todos os sábados letivos de 2021 do calendário escolar da SE.

Avaliação

Atividades na plataforma, debates.

TEMA

Formação tecnólogica dos estudantes

Responsáveis pelo projeto Equipe Especializada de Apoio à Aprendizagem
Corresponsáveis

Todos os profissionais da instituição
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Objetivos

- Apresentar os recursos virtuais utilizados pelos professores durante as aulas remotas.
- Facilitar a acessibilidade dos estudantes às plataformas digitais.
- Oferecer material de suporte e apoio para realização das atividades virtuais.

Metodologia

Serão criados vídeos, cartazes e materiais de apoio aos estudantes para aprenderem a acessar
e responder as atividades propostas pelos professores.
As demandas são coletadas através dos relatos dos professores e das dificuldades dos
estudantes e o material é produzido e disponibilizado para eles através do WhatsApp, Google
sala de aula e YouTube com o apoio da equipe gestora, professores e professores readaptados.

Público-alvo

Toda comunidade escolar

Período

Enquanto for utilizada as plataformas digitais

Avaliação

Devolutiva oral dos estudantes, dos professores, equipe gestora e demais profissionais acerca do
material realizado
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Projetos para Educação e para a Sustentabilidade
As pessoas devem ser educadas sobre como colaborar com a construção de um mundo mais sustentável desde agora,
para que se tornem criticamente capazes de tomar decisões positivas do ponto de vista individual e coletivo.
Por isso, procurar explorar a complexidade de temas menores e ao mesmo tempo significativos para os estudantes é fator
primordial para o desenvolvimento do tema, pois com a abordagem do que está próximo imediato faz com que se perceba, que
sustentabilidade não é só para o quintal do vizinho.

TEMA

Reciclagem de papel

Responsáveis pelo projeto Arte – 6º e 7º anos
Corresponsáveis

-

Objetivos

*Conscientização sobre a importância de adoção de medidas sustentáveis no dia a dia.
*Promoção da educação ambiental de forma interdisciplinar.
*Reutilização de materiais rejeitados.
*Gerar produtos comercializáveis a partir da reciclagem de papel.
*Conhecer o impacto ambiental gerado na produção industrial do papel.
*Reconhecer a importância da reciclagem e reutilização de materiais.
*Praticar a seleção e separação do lixo na escola.
*Reciclar o papel descartado.
*Agregar valor ao papel reciclado e produzir artigos de papelaria.
*Gerar renda a partir da venda de itens reciclados.

Metodologia

Os encaminhamentos metodológicos seguem de acordo com as peculiaridades de cada
disciplina. Basicamente, os procedimentos adotados serão: aula expositiva, discussão, debate,
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apresentação audiovisual, atividades manuais, criação artística, pesquisas em conjunto.
Público-alvo

6º e 7º anos

Período

Quando retornarem as aulas presenciais

Avaliação

Diálogo com estudantes.

TEMA

Jogos interclasses

Responsáveis pelo projeto Educação Física
Corresponsáveis
Objetivos

Todos
-Proporcionar à comunidade escolar a possibilidade de vivenciar as modalidades desportivas e
os jogos intelectuais e lúdicos de forma a compreender o que é e o que envolve a competição.
- Integrar as turmas de forma geral por se tratar de um projeto que envolve toda a escola.
- Vivenciar situações de derrota e vitória e os sentimentos que envolvem, bem como saber manter
o auto controle nas mais diversas situações de estresse que a competição proporciona.
- Aprender a cooperar para conseguir melhores resultados em se tratando de atividades coletivas.

Metodologia

São competições desportivas ou jogos intelectuais disputados entre todas as turmas da escola,
no formato torneio. Cada modalidade ou jogo é coordenado por dois professores do corpo
docente e acontece durante toda a semana até chegarmos aos dois finalistas. Sendo premiados
com medalhas e troféus o 1º e 2º lugares de cada competição.
Atribui-se uma pontuação para cada competição para decidir-se o campeão geral que, na medida
do possível, é premiado com um passeio.

Público-alvo

Toda comunidade escolar

Período

Período de aulas presenciais, quando os critérios de distanciamento favorecerem a ação.

Avaliação

Através de questionário com os participantes.
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TEMA

Cultivando bons hábitos

Responsáveis pelo projeto Equipe Especializada de Apoio à Aprendizagem e Serviço de Orientação Educacional
Corresponsáveis
Objetivos

Toda equipe docente, pedagógica e gestora.
•
•
•
•
•

Metodologia

•

•
•

Incentivar alunos, professores e profissionais da Instituição a mudar seu cotidiano com
ações simples que geram qualidade de vida;
Despertar os sentidos e boas emoções no contexto de isolamento e distanciamento social;
Criar possibilidades de percepção do cenário vivido e do dia-a-dia para uma convivência
harmoniosa;
Propor mudanças de hábitos e estabelecimento de rotina;
Organizar rodas de conversas, palestras e debates.
Criar pequenos vídeos para divulgação na Sala de aula virtual, grupo de pais e redes
sociais da escola sobre pequenas ações diárias para sensibilização da comunidade escolar
com foco na melhoria da qualidade de vida durante o período da pandemia.
Apresentar um material por semana ou conforme necessidade.
Promover as rodas de conversas, palestras e debates com toda a comunidade escolar para
discussão, informação e acolhimento.

Público-alvo

Toda a comunidade escolar

Período

Durante todo o ano letivo

Avaliação

Durante as reuniões e encontros através de questionários e diálogos.
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Acreditamos no poder transformador e emancipador da educação e confiamos nos(as) profissionais da educação do
Distrito Federal para que a Rede Pública de Ensino Cumpra esse papel!
TEMA

Semana de Educação para a Vida ( Lei nº 11.998/2009)

Responsáveis pelo projeto Supervisão e coordenação pedagógica
Corresponsáveis

Todos

Objetivos

- A ação tem como princípio envolver alunos e professores para trabalhar de forma lúdica temas
transversais da Educação;
- Elaborar um cronograma de atividades que contemple temas como: “Convivência Escolar e Cultura
de Paz”, trazendo para a escola os princípios de uma educação em e para Direitos Humanos e para
a Diversidade.

Metodologia

- Serão postados todos os dias atividades referentes a semana na sala de planejamento dos
professores (pela supervisão e coordenação) e cada professor irá repostar na sala que é
conselheiro no tópico: “Semana de Educação para a vida”.
- 1º dia – Análise da música “A paz” de Gilberto Gil (vídeo e letra);
- 2º dia – Análise do curta “Os anjos do meio da praça” para alunos e roda de conversa com o
mesmo vídeo para os professores;
- 3º dia – Análise do texto “Os cegos e o elefante” e roda de conversa para toda a comunidade
escolar com a psicóloga Carla Braga, com o tema : Saúde mental e recursos pessoais para lidar
com o isolamento - via meet;
- 4º dia –Debate sobre o tema “Como se proteger e como não passar adiante informações de
fontes não confiáveis?”
- 5º dia – Questionário para alunos, professores e pais para elaboração do Manifesto Coletivo pela
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Convivência Escolar.

Público-alvo

Todos os alunos da escola e/ou comunidade escolar.

Período

03/ 05/2021 a 07/05/2021

Avaliação

Atividades na plataforma, debates, roda de conversas.

TEMA

Formação tecnólogica dos estudantes

Responsáveis pelo projeto Equipe Especializada de Apoio à Aprendizagem
Corresponsáveis

Todos os profissionais da instituição

Objetivos

- Apresentar os recursos virtuais utilizados pelos professores durante as aulas remotas.
- Facilitar a acessibilidade dos estudantes às plataformas digitais.
- Oferecer material de suporte e apoio para realização das atividades virtuais.

Metodologia

Serão criados vídeos, cartazes e materiais de apoio aos estudantes para aprenderem a acessar
e responder as atividades propostas pelos professores.
As demandas são coletadas através dos relatos dos professores e das dificuldades dos
estudantes e o material é produzido e disponibilizado para eles através do WhatsApp, Google
sala de aula e YouTube com o apoio da equipe gestora, professores e professores readaptados.

Público-alvo

Toda comunidade escolar

Período

Enquanto for utilizada as plataformas digitais

Avaliação

Devolutiva oral dos estudantes, dos professores, equipe gestora e demais profissionais acerca do
material realizado
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TEMA

Formação tecnólogica dos estudantes

Responsáveis pelo projeto Equipe Especializada de Apoio à Aprendizagem
Corresponsáveis

Todos os profissionais da instituição

Objetivos

- Apresentar os recursos virtuais utilizados pelos professores durante as aulas remotas.
- Facilitar a acessibilidade dos estudantes às plataformas digitais.
- Oferecer material de suporte e apoio para realização das atividades virtuais.

Metodologia

Serão criados vídeos, cartazes e materiais de apoio aos estudantes para aprenderem a acessar
e responder as atividades propostas pelos professores.
As demandas são coletadas através dos relatos dos professores e das dificuldades dos
estudantes e o material é produzido e disponibilizado para eles através do WhatsApp, Google
sala de aula e YouTube com o apoio da equipe gestora, professores e professores readaptados.

Público-alvo

Toda comunidade escolar

Período

Enquanto for utilizada as plataformas digitais

Avaliação

Devolutiva oral dos estudantes, dos professores, equipe gestora e demais profissionais acerca do
material realizado
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PLANO DE AÇÃO PARA A IMPLEMENTAÇÃO DA PP

O CEF 16 apresenta particularidades relativas à comunidade no que tange
a situação socioeconômica, violência, e vulnerabilidade dos estudantes. Temos
como meta desenvolver com eficiência todos os projetos interdisciplinares
propostos pelo corpo docente; incentivar a participação de todos os estudantes;
conscientizar os discentes da necessidade de um ambiente escolar em que haja os
princípios éticos humanos inclusivos; elevar a nota do IDEB superando novamente
as expectativas propostas.
Durante todo o ano letivo, mantemos nosso acompanhamento e cuidado
com os alunos que apresentam elevado número de faltas, além dos casos de baixo
rendimento, atuando com projetos interventivos e ações pontuais a fim de sanar
essas dificuldades.
Há ainda uma grande preocupação com a redução do índice de reprovação
e com os estudantes defasados idade/ano. Neste casos,

as equipes trabalham

incessantemente para melhorar atendimento e acompanhamento destes alunos.
Para correta implementação e aplicação das ações aqui planejadas, é feita a
releitura e reflexão das ações aqui elencadas frente as demandas constantes da
comunidade escolar. Sempre que necessário, mudanças serão realizadas na
Proposta a fim de melhor atender os processos de ensino e aprendizagem.
Nas coordenações pedagógicas, nas reuniões de pais e nos conselhos de classe,
a Proposta e as ações aqui planejadas são assunto de debate e discussão. Isso
ocorre para que todos possam participar ativamente da construção desse
documento e ainda acompanhar a execução das atividades aqui planejadas.
O plano de ação da Proposta Pedagógica inclui:

Dimensão Gestão Pedagógica
Temos como objetivos dispor de todos os recursos e meios para melhorar
no processo de ensino aprendizagem, a inclusão e a permanência dos alunos.
Buscar incentivar e / ou promover ações que qualifiquem professores e demais
servidores. Aperfeiçoar constantemente as avaliações institucionais com vista
orientar as possíveis mudanças de decisões para uma melhor gestão das
dimensões pedagógicas, administrativas, financeiras. Observar formar de melhor
trabalhar a convivência na escola.
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●

Ações ou estratégias de ação: Uma coordenação articulada e comprometida
com o processo de aprendizagem é o ponto de partida para alcançar os
objetivos propostos. A interação da equipe gestora, professores e demais
envolvidos é de fundamental importância para o desenvolvimento da escola.
Utilizar técnicas e metodologias diversificadas para melhorar o nível de
aprendizagem. Fazer o levantamento das necessidades e interesses de todos
e mediar possíveis conflitos. Divulgar os cursos da EAPE e prazos de inscrições
em eventos de interesse facilitando o acesso dos professores a cursos.
Promover a conscientização da importância da participação nos cursos de
supervisão pedagógica e coordenação pedagógica ao longo do ano,
entendendo a constante necessidade da qualificação dos professores e demais
servidores. Observar a importância da educação continuada dos professores
para dar conta das exigências em relação às novas propostas para avaliação
de aprendizagem.

●

Avaliação das ações: Sempre visando a melhora de todos os resultados
escolares (desde a conservação diária da escola até o processo de
aprendizagem

do

estudante)

as

avaliações

devem

ser

constantes.

Comprometemo-nos de ao longo do processo, avaliar da dinâmica pedagógico-didática pelos professores e Coordenação em cada etapa de ensino.
●

Responsáveis - Direção, Supervisão pedagógica, Coordenações pedagógicas,
SOE e Professores.

●

Cronograma - Ao longo do ano.

Dimensão Gestão resultados educacionais
Os objetivos são alcançar as metas definidas no Projeto Pedagógico já
apresentados, para tanto utilizaremos como referência os índices do IDEB, sistema
SAEB ou outro, para analisar os resultados e o nível do nosso desempenho
buscando resultados positivos. A gestão, de posse de conhecimento das
problemáticas pontuadas por pesquisa, e com ajuda de todos os profissionais
envolvidos pode avaliar e repensar quando necessário as estratégias para melhorar
os resultados educacionais. Tais resultados devem ser observados bimestralmente.
Centra-se, sobretudo, na análise e acompanhamento dos processos e práticas de
gestão para a melhoria do processo de ensino- aprendizagem e em decorrência de
seus resultados, tendo sempre como foco as aprendizagens.
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Dimensão Gestão Participativa
Diante de todas as peculiaridades da escola tentamos integrar a comunidade
escolar realizando um planejamento baseado no desenvolvimento e a avaliação de
ações escolares de forma participativa, envolvendo o Conselho escolar,
professores, funcionários, pais e alunos. Sempre que possível tentamos criar e
manter parcerias com entidades, empresas e comércios, visando a me- lhoria da
Gestão Escolar e enriquecimento do currículo. Tal ação é permanente.

Dimensão Gestão de Pessoas
É de suma importância o envolvimento pedagógico e emocional, dos
comprometidos com a qualidade da educação. O CEF 16 por diversos motivos,
apresenta dificuldades pontuais no que diz respeito ao estímulo dos profissionais.
Através do conceito de administração e gestão de pessoas que tenta humanizar as
instituições, adaptando-as de modo que sustentem a harmonia e a satisfação tanto
do profissional ligado a execução do trabalho fim como a equipe de chefia, a equipe
reflete constantemente sobre a situação.
Esse

gerenciamento

segue

quatro

pilares

principais:

participação,

capacitação, envolvimento e desenvolvimento. A participação é um processo que
engloba todos os envolvidos estimulando o trabalho em equipe. O envolvimento é
um fator importante e trás o profissional a uma atitude participativa.
O desenvolvimento é de extrema importância para o processo educacional
uma vez que está diretamente relacionado com o crescimento pessoal e
profissional, reciclar antigas ideias e práticas garante um aperfeiçoamento do
trabalho e é esperado constante- mente por todos os envolvidos, inclusive o
estudante.

Dimensão Gestão Financeira
Para a conservação predial, das ferramentas (maquinário) e aquisição de
materiais pedagógicos contamos com verbas em objetivos pré-definidos pelo
conselho escolar, de acordo com as necessidades e conforme planejado. Sempre
a cargo do conselho escolar e equipe gestora a ação é permanente.

Dimensão Administrativa
Objetiva a devida e correta manutenção e preservação de todo o patrimônio.
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Há uma vigilância permanente da equipe gestora e ocorre todos os dias do ano
letivo.

Dimensão Plano de ação como construções coletivas
Durante as coordenações pedagógicas são discutidos muitos pontos
fundamentais para o bom andamento dos mais diversos setores da escola. “No
contexto de gestão democrática, equipes diretivas e conselhos escolares,
legitimados pelo voto direto da comunidade escolar, assumem a gestão de um
projeto democrático de escola e de educação com qualidade social, é importante
resgatar o PP como importante instrumento de gestão escolar que concretiza o
currículo, alma e movimento da escola” (SEDF, OP,2014)
Algumas inquietações são constantemente apresentadas por parte dos
professores e são comuns nas reuniões do grupo, principalmente as relacionadas
à prática, sempre são pontuadas discrepâncias entre a teoria e as realidades
cotidianas. O cotidiano complexo do trabalho docente acaba levando a busca de
alternativas didáticas mais práticas. Para um envolvimento efetivo do profissional é
rotineiro na coordenação ouvir para identificar demandas para então criar
mecanismos que favoreçam a articulação do trabalho pedagógico. Muito exemplos
de projetos que modificam e demonstram o progresso do estudante são colocados
em pauta para análise e possível implemento de outras disciplinas.
Segundo a orientação pedagógica par a construção do projeto políticopedagógico e coordenação pedagógica nas escolas a organização das
Coordenações Pedagógicas é sugerido algumas estratégias que contribuam para
a conjugação de práticas como coordenar, avaliar e formar nesse importante
espaço-tempo.
a) Discussão

sobre o papel do coordenador pedagógico da escola.

b) Discussão

sobre o que é Coordenação Pedagógica.

c) Diagnóstico

dos encontros de Coordenação Pedagógica, identificando os

aspectos que precisam ser revistos e os que devem ser potencializados.
d)

Levantamento com o grupo de profissionais de temáticas e questões que

desejam inserir nas Coordenações Pedagógicas.
e) Realização

de acordos de convivência e organização de espaço e de tempo, de

relações institucionais que ajudam na concretização de um projeto de formação
continuada e de planejamento coletivo.
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f) Definição

de instrumento para o registro das discussões e encaminhamentos do

grupo (ata, portfólio, caderno, fichas, diário de bordo, entre outros).
g)

Leitura dos pontos discutidos e dos encaminhamentos do encontro anterior no

início de cada encontro da Coordenação Pedagógica.
h) Elaboração

de cronograma de atividades a serem desenvolvidas, juntamente

com os professores, nos dias de coordenação (coletiva e por ano/áreas), como
previsto em Portaria específica.
Entre outras formas de trabalho tem-se o conselho escolar como ferramenta
de estudos do processo pedagógico, ocorre constantemente e tem seu ápice ao
final de cada bimestre onde o desenvolvimento do estudante é analisado de uma
forma geral, identificando as fragilidades individuais e possíveis soluções em curto
prazo.
A escola conta com uma equipe de professores readaptados com restrições
de acordo com seu comprometimento físico e/ou psicológico, porém não
descomprometidos com a motivação laboral e a afetividade com o interesse pelo
conhecimento sua devida oferta para o educando.
Consideramos um recuso humano importante em forma de apoio para o
sistema pedagógico como um todo por tratar-se de profissionais capacitados na
área de educação. Projetos importantes são regidos por essa equipe e nota-se
melhora efetiva na qualidade de aprendizagem dos alunos, principalmente na
escrita, leitura e motivação dos estudantes. Fazem parte desses profissionais as
professoras Maria José da Mota,Shirlei da Silva , Maria das Dores Rodrigues e
Rogério de Carvalho Machado.
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ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DA PROPOSTA PEDAGÓGICA

O acompanhamento do projeto dar-se-à em todos os momentos de
planejamento das ações administrativas e pedagógicas, de forma que no início de
cada ano letivo deve se elaborar os Planos de ações, definindo as ações a serem
executadas no referido ano letivo.
Cabe à direção e à Coordenação Pedagógica da Escola a responsabilidade
de articular e proporcionar momentos para reflexão e implementação do PPP, seja
nos encontros específicos com professores ou nos momentos que exigem a
participação de toda a comunidade escolar.
A avaliação deve acontecer no final da realização de cada ação, envolvendo
estudantes, professores, coordenação pedagógica e direção da escola e, no início
de cada ano letivo deve acontecer uma avaliação sistemática com a participação
de toda a comunidade escolar para avaliar se os objetivos e metas definidos foram
alcançados no ano anterior e apresentar propostas para a realimentação e
execução do Projeto Pedagógico no ano em curso.
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PLANO DE AÇÃO COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA 2021 – CEF 16 DE TAGUATINGA
PARCERIAS
ENVOLVIDAS NAS
AÇÕES
Comunidade escolar

PÚBLICO

CRONOGRAMA

AVALIAÇÃO DAS
AÇÕES

Direção, equipe
pedagógica e
corpo docente
Direção, equipe
pedagógica e
corpo docente
Professores

Início do ano
letivo e de cada
bimestre
Semanalmente

Reuniões de avaliação
nas coordenações
pedagógicas

Durante todo o
ano letivo

Reuniões de
avaliação nas
coordenações
pedagógicas

Coordenação/Supervisão

Professores e
alunos

Durante todo o
ano letivo

Reuniões individuais
e coletivas de
avaliação nas
coordenações
pedagógicas

Coordenação

Professores

Durante todo o
ano letivo

Reuniões individuais
e coletivas de
avaliação nas

OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

AÇÕES
ESTRATÉGIAS

Elaborar o plano de
ação pedagógica

Reunião com Direção,
professores e demais
funcionários da escola

Elaborar a pauta de
reuniões pedagógicas

Reunião com
direção/supervisão e
coordenação

Direção/Supervisão/Coo
rdenação

Prestar assistência
técnico-pedagógica de
forma direta ao corpo
docente

Encontro via
chamadas do Google
Meet para
assessorar os
professores a utilizar
a Plataforma Google
Sala de Aula e
também a utilizar
ferramentas para
serem usadas na
Plataforma.
Pesquisas, estudo e
seleção de
conteúdos didáticos
interdisciplinares.

Coordenação/Supervisão
/Equipe especializada

Registro e
compartilhamento
das informações

Elaborar as
aulas/atividades para
serem postadas nas
Salas de Planejamento
dos Professores para
serem usadas nos
Sábados Letivos.
Elaborar
material
explicativo de como
preencher o Diário de

Reuniões de avaliação
nas coordenações
pedagógicas

Classe Ieducar.

Orientar e acompanhar
o preenchimento do
diário de classe Ieducar

Acompanhar e dar
sugestões
nas
aulas/atividades
postadas
pelos
professores nas Salas
de Planejamento.
Acompanhar/formatar/i
mprimir/montar
as
apostilas do material
impresso
disponibilizado
aos

acerca do
preenchimento do
Ieducar, postagem
dessas informações
na plataforma
Google Sala de aula
e grupo de whatsapp
da escola
Acompanhamento
sistemático do
preenchimento dos
registros
pedagógicos do
diário durante o
decorrer de cada
bimestre.
Verificação do
registro pedagógico
feito nos diários no
decorrer de cada
bimestre
Acompanhamento
sistemático do
conteúdo trabalhado
pelos professores
durante cada
bimestre
Acompanhamento
via plataforma
Google Sala de Aula
e
impressão/montage

coordenações
pedagógicas

Coordenação

Professores

Bimestralmente

Reuniões individuais
e coletivas de
avaliação nas
coordenações
pedagógicas

Coordenação

Professores

Semanalmente

Reuniões individuais
e coletivas de
avaliação nas
coordenações
pedagógicas

Coordenação/Supervisão/
Mecanografia

Professores/alunos

Bimestralmente

Reuniões individuais
e coletivas de
avaliação nas
coordenações
pedagógicas

alunos que não tem
acesso à Plataforma
Google Sala de Aula.
Elaborar
material
explicativo
aos
professores de como
elaborar
as
aulas/atividades para a
Plataforma Google Sala
de Aula.
Prestar suporte técnico
aos professores de
como
elaborar
as
aulas/atividades para a
Plataforma Google Sala
de Aula.

Elaborar
cartazes
informativos lembrando
das
datas
das
coordenações
pedagógicas e datas de
entrega do material
impresso
para
reprodução.

m das apostilas
realizada de forma
presencial na escola
Pesquisas, estudo e
seleção de tutoriais
para suporte
didático/pedagógico
ao corpo docente.

Acompanhamento
para orientações
online e/ou
individual aos
professores na
confecção de
materiais didáticos
pedagógicos e
atividades afins.
Reunião com
direção/supervisão e
coordenação

Coordenação/Supervisão/
Equipe Especializada

Corpo docente

Durante todo o
ano letivo

Reuniões individuais
e coletivas de
avaliação nas
coordenações
pedagógicas

Coordenação/Equipe
Especializada

Corpo docente

Durante todo o
ano letivo

Reuniões individuais
e coletivas de
avaliação nas
coordenações
pedagógicas

Coordenação/Supervisão

Direção,
coordenação e
corpo docente

Durante todo o
ano letivo

Reuniões individuais
e coletivas de
avaliação nas
coordenações
pedagógicas

Elaborar/pesquisar/pos
tar/explicar o Projeto
Flor de Mim

Viabilizar e promover
atividades relacionadas
ao projeto Flor de mim,
tais como, rodas de
conversa/palestras.

Elaborar/pesquisar/pos
tar/explicar sobre o
Projeto Circuito de
Ciências

Pesquisas, estudo,
seleção de
conteúdos didáticos
interdisciplinares e
postagem de
material na sala do
projeto na
plataforma Google
Sala de Aula e
elaboração de
estratégias para
execução do projeto
Elaboração de
estratégias para
execução do projeto
e contatação de
pessoas
especializadas para
promover
palestras/rodas de
conversa
Estudo do edital do
Cirtuito de Ciênicas
2021 e elaboração
de estratégias para
execução do projeto

Coordenação

Direção, Equipe
2º e 3º Bimestre
Pedagógica,
professores, alunos
e comunidade
escolar

Reuniões individuais
e coletivas de
avaliação nas
coordenações
pedagógicas

Coordenação

Direção, Equipe
2º e 3º Bimestre
Pedagógica,
professores, alunos
e comunidade
escolar

Reuniões individuais
e coletivas de
avaliação nas
coordenações
pedagógicas

Coordenação

Direção, Equipe
2º e 3º Bimestre
Pedagógica,
professores, alunos
e comunidade
escolar

Reuniões individuais
e coletivas de
avaliação nas
coordenações
pedagógicas

Postar atividades na
sala de aula dos
professores ausentes na
plataforma Google Sala
de Aula
Acionar professores em
caso de problema com
postagem de atividades
Abrir sala no Meet para
reuniões
e
disponibilizar link no
grupo da escola no
WhatsApp
Registrar
atas
das
reuniões/coordenações
palestras/rodas
de
conversa e postar na
sala da coordenação na
plataforma
Reelaborar a Proposta
Pedagógica

Conversa com
professores via
WhatsApp
Abertura de sala no
Meet e
compartilhamento
de link

Coleta de dados
junto ao Corpo
Docente e Discente
para uma proposta
pedagógica atuante;
acrescentar projetos,
reuniões, horas
complementares e
outros

Coordenação/Supervisão

Professores e
alunos

Sempre que
necessário

Coordenação

Docentes e alunos

Diariamente ou
sempre que
necessário

Coordenação

Docentes e
funcionários

Semanalmente ou
sempre que
necessário

Coordenação

Docentes e
funcionários

Semanalmente ou
sempre que
necessário

Coordenação/Supervisão

Direção, Equipe
Bimestralmente
Pedagógica,
professores, alunos
e comunidade
escolar

Reuniões individuais
e coletivas de
avaliação nas
coordenações
pedagógicas
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Etapa/Modalidade de Escolarização Ofertada: Anos Finais (Ensino Fundamental)
Pedagogo(a) Orientador(a) Educacional: Maria de Fátima Madureira Farias - Matrícula: 212925-6
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TEMÁTICAS

Acompanhamento
junto à Equipe Gestora

- Matrícula: 243105-X

FUNDAMENTAÇÃO CURRICULAR

Ed.
Cidadania
DH
X

Ed.
Cidadania DH

Ed.
Sustent.

X

X

ESTRATÉGIAS PEDAGÓGICAS

•
•
•
•
•
•

Reunião com a Comunidade Escolar
(acolhimento).
Participação no PPP.
Participação nas coordenações.
Participação nos Conselhos de Classe.
Esclarecimentos sobre o trabalho do
orientador Educacional.
Atendimentos individuais por aplicativo de
mensagem e interação na plataforma Google
sala de Aula.

•
•
•
•
•

EIXO DE AÇÃO DA
ORIENTAÇÃO
EDUCACIONAL
DESENVOLVIDA
Ações institucionais
Ações
junto
aos
professores
Ações
junto
aos
estudantes
Ações junto à família
Ações em rede.

•
•
•

Acompanhamento do
Processo de Ensino e
Aprendizagem

X

X

X

•

•
•

•

•
•
•
•

•

Publicações de conteúdos na plataforma
Google Sala de Aula.
Interlocução com professores;
Orientação aos pais em espaços coletivos.

Busca Ativa – alunos que não entraram na •
plataforma / alunos com baixo rendimento •
citados em conselho de classe.
Informar aos pais e a direção escolar os casos •
de infrequência e indisciplina de alunos.
Realizar ações preventivas contra a
discriminação (bullyng) por motivo de
convicções filosóficas, religiosas, culturais, ou
qualquer forma de preconceito de classe
econômica, social, étnico, enfatizando o
respeito à diversidade;
Proposição de filmes para assistir em família,
a fim de se trabalhar valores morais e éticos.
Implementar projetos que:
melhorem o convívio escolar;
diminuam a violência no ambiente escolar;
incentivem a criação de hábitos de estudo;
(Dicas de Estudo – encontros no Meet).
visem a realização de palestras para
orientação aos pais em relação à importância
do acompanhamento deles na educação de
seus filhos.
fortaleçam a autoestima e o pertencimento
dos alunos na sociedade.

Ações institucionais
Ações
junto
aos
professores
Ações
junto
aos
estudantes

•

ajudem os alunos na transição; chegada do
fundamental I e adaptação ao Fundamental II;
e, ida para o Ensino Médio (Projeto
Transição).
• Eleição para representantes de turma
Objetivo: orientar a escolha de líderes de turma e
instruí-los.
Justificativa: O representante de sala é escolhido
pela turma no início do ano letivo. O SOE ao
acompanhar a turma para a escolha, explica, antes
de tudo, qual o objetivo de ter um representante
na sala e quais são as possíveis características dos
possíveis representantes.
Metodologia:
- Vídeo de apresentação dos candidatos à
representante de turma;
- Formulários elaborados no Google Drive, para
que os alunos possam votar e escolher o seu
candidato.
Duração: 1 mês (metade do primeiro bimestre).
Avaliação – processual e formativa.
Acompanhamento
junto ao Corpo
Docente

X

X

X

•
•
•

•

Atender aos alunos encaminhados pelos •
professores;
•
dar um retorno aos professores sobre os
casos encaminhados.
Fazer relatórios sobre o comportamento de
determinados alunos a fim de que a direção os
encaminhe ao Conselho Tutelar.
Realizar dinâmicas educativas envolvendo os
alunos.

Ações institucionais
Ações
junto
aos
professores

Momentos e eventos
importantes no
Calendário da SEEDF
2021

X

X

X

•

Fazer relatórios a fim de que o aluno venha a
ser
encaminhado
para
tratamento
psicológico. (Lista com sugestão de
atendimentos gratuitos e de baixos valores).

•

Buscar, juntamente com a direção da escola,
palestrantes e cursos com profissionais
específicos na área de formação humana que
venham a favorecer o trabalho pedagógico e
desenvolvimento integral de todos os alunos
que frequentam a escola.
Semana da Conscientização do Uso
Sustentável da Água (Lei Distrital n°
5243/2013) – 22 a 26/03.
- exposição textos e vídeos que abordem a
temática.
Semana da Educação Para a Vida (Lei n°
11.998/2009) 03 a 07/05.
- exposição de vídeos que abordem a temática.
Setembro Amarelo
- vídeos motivacionais;
- palestras com profissionais da área de saúde
e psicólogos;
- elaboração de um mural “21 razões para
viver” (selecionar as melhores frases
desenvolvidas pelos alunos).
Semana de Prevenção ao Uso de Drogas no DF
(Lei Distrital n° 1433-1997) 13 a 17/09.
- vídeos motivacionais;
- palestras com profissionais da área de saúde,
segurança e psicólogos.

•

•

•

•

•
•
•

Ações em rede;
Ações junto aos
estudantes.
Ações junto aos
professores

•

____________________________________________________
Maria de Fátima Madureira Farias - 212925-6
Orientadora Educacional

Semana Distrital da Orientação Profissional/
1° emprego (Lei Distrital n° 5953/2017) 25 a
29/10.
- vídeos motivacionais,
- palestras com profissionais de diversas
áreas, a fim de proporcionar um espaço de
reflexão e de troca de informações sobre
diferentes áreas profissionais e mercado de
trabalho.
• Dia Nacional da Consciência Negra (Lei
n°10639/2003) - 20/11
- vídeos que trabalhem a temática;
- ações junto aos professores e alunos a fim
de que a temática possa ser trabalhada em
conjunto.
• Semana Maria da Penha (Lei Distrital n°
6325/2019) 22 a 26/11.
- vídeos abordem a temática em relação aos
direitos das mulheres.
- palestras com profissionais da área de
saúde, segurança e psicólogos.

____________________________________________________
Tatiane dos Santos Frazão – 243105-X
Orientadora Educacional

__________________________________
Diretor da Escola - matrícula
___________________________________________________
Coordenação Intermediária da OE-matrícula

Plano de Ação 2021 sala de Recursos CEF 16 Taguatinga
Caracterização – Inclusão, Direito a diversidade – Educação inclusiva.
De acordo com as portarias portaria 133 de 03 de junho 2020, 160 de 09 de abril 2021 e as
orientações dadas pela coordenação intermediária da Sala de Recursos de Taguatinga.
A Sala de Recursos refere-se ao atendimento educacional especializado a estudantes
com deficiências ou Transtorno do Espectro Autista inseridos em turmas comuns de unidades
regulares de ensino, de modo complementar. Como principal atribuição apoiar o processo não
presencial de ensino aprendizagem de seus estudantes, apoiar aos professores regentes nas
adequações curriculares, interagindo, a fim de sanar dúvidas e necessidades dos estudantes,
possibilitando aos professores a escolha de estratégias de ensino e aprendizagem que melhor
atendam esses estudantes.
Mediar ações no Ambiente Virtual de Aprendizagem - AVA, e/ou estabelecer
comunicação com seus estudantes e suas famílias/responsáveis, via telefone, WhatsApp, e-mail,
chats ou outras formas para orientação e esclarecimento de dúvidas e disponibilização de
materiais pedagógicos, quando necessário. Respeitar as especificidades e condições dos
estudantes, durante todo o período que perdurarem as atividades não presenciais. Elaborar um
Plano Bimestral Individual (PBI). O Plano deverá ser elaborado bimestralmente, analisado pelo
coordenador/supervisor pedagógico validado pela Equipe Gestora da UE e anexado na pasta
individual de cada estudante.
Segundo a legislação que rege a Educação Especial, o Atendimento Educacional
Especializado tem como função identificar, elaborar e organizar recursos pedagógicos e de
acessibilidade que eliminem as barreiras para a plena participação dos alunos, considerando
suas necessidades específicas. As atividades desenvolvidas no atendimento educacional
especializado devem ser diferentes daquelas atividades diárias que constituem o dia a dia
escolar em sala de aula, porém, vale lembrar, que elas não substituem essas atividades, apenas
complementa e/ou suplementa a formação dos alunos, visando o desenvolvimento do aluno.
Os alunos da sala de recursos, no ensino remoto não presencial terá um atendimento
sistematizado de trinta minutos , duas vezes por semana ou quando necessário. Seguindo o
horário oferecido pela sala de recurso. No horário contrário as atividades realizadas na
plataforma de acordo com o seu turno.
Matutino
Segunda
CPI

Terça
Adriano

CPI

Erick

CPI

Quarta
Erick
Heloisa
Vitor

Quinta
Adriano

Eduardo

CPI

Melquiades
Vitor
Luan
Yasmin
Heloísa

Ysamin

Melquiades
Vitor
Luan
Yasmin
Heloísa

CPI

Eduardo

Adriano

Eduardo

CPI

Luan

Erick

Sesta
Coordenação
Intermediária
Coordenação
Intermediária
Coordenação
Intermediária
Coordenação
Intermediária
Coordenação
Intermediária
Coordenação
Intermediária

Vespertino
Segunda
Aimée
Gabriella
Ana Julha
Leticia
Kyrvyn

Terça
Ana Karolina
Mike
Ana Julha
Kyrvyn
Gabriela

Vanessa

Leticia

Maxwell

Vanessa

Mike

Aimée

Quarta
Coordenação
Pedagógica
Coordenação
Pedagógica
Coordenação
Pedagógica
Coordenação
Pedagógica

Quinta
Aimée

Sesta
CPI

Ana Julha

CPI

Kyrvyn
Mike
Maxwell
Vanessa

CPI

Coordenação
Pedagógica
Coordenação
Pedagógica

Leticia

CPI

Gabriella

CPI

CPI

Objetivos
✓ Garantir o acesso e a permanência dos alunos com NEE no ensino regular e sua
participação em todas as atividades desenvolvidas na escola, no ensino não presencial;
✓ Conhecer o aluno;
✓ Acolher o aluno;
✓ Acolher os familiares do aluno;
✓ Dar um feedback as famílias sobre desempenho dos alunos;
✓ Atender as necessidades dos professores em relação ao aprendizado do aluno;
✓ Manter a equipe gestora informada sobre qualquer situação extra que venha acontecer
com o estudante;
✓ Atender os alunos, de forma virtual mais adequadas de acordo com suas necessidades;
✓ Participar das coordenações pedagógicas;
✓ Participar do conselho de classe;
✓ Escriturar os documentos do AEE, diário de classe, PBI, relatório semanal ou mensal;
✓ Flexibilizar o horário de atendimento de acordo com a necessidade do aluno;
✓ Auxiliar nas realizações das atividades na plataforma quando houver necessidade;
✓ Acolher os professores regentes nas adequações curriculares;
✓ Participar das coordenações intermediarias;
✓ Auxiliar os professores nas atividades impressas;
✓ Orientar a família sempre que necessário sobre o desempenho do estudante na
participação e acesso a plataforma ou material impresso.
✓ Trabalhar em parceria com o SOE e EEAA;
✓ Encaminhar quando necessário aluno ao SOE ou EEAA
✓ Participar dos projetos da escola;
✓ Postar atividades na plataforma quando necessário (individualmente);
✓ Flexibilizar o horário de atendimento de acordo com a necessidade do aluno;
✓ Participar do processo de identificação e tomada de decisões acerca do atendimento
às necessidades especiais dos alunos;

✓ Avaliar continuamente a eficácia do processo educativo para o atendimento de
necessidades educacionais específicas;
✓ Realizar atividades online WhatsApp, que estimulem o desenvolvimento dos processos
mentais: atenção, percepção, memória, raciocínio, imaginação, criatividade, linguagem,
dentre outros;

Subsecretaria de Educação Básica
Diretoria de Serviços e Projetos Especiais de Ensino
Gerência de Serviço Especializado de Apoio à Aprendizagem
Coordenação Regional de Ensino de Taguatinga
Centro de Ensino Fundamental 16 de Taguatinga
Equipe Especializada de Apoio à Aprendizagem

Plano de Ação – 2021
Plano para o período de pandemia e teletrabalho
UE: CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL 16 DE CEILÂNDIA

Telefone: (61) 3901 6753

Diretor(a): ROSANE DORNELAS ROSA

Vice-diretor(a): CRISTINA DE SOUZA LOPES

Quantitativo de estudantes: 611

Nº de turmas: 20

Etapas/modalidades: ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS – ANOS FINAIS – 6º AO 9º ANO
Serviços de Apoio: Sala de Recursos ( X ) Orientação Educacional ( X )
Sala de Apoio à Aprendizagem ( ) Outro: ________________
EEAA: Pedagoga SUSANA DA SILVA FERNANDES Psicóloga(o): Escola não possui psicólogo
Eixo: Relação família- escola
Ações/Projetos/Demandas
● Manter contato com as
famílias dos alunos com
dificuldades por meios virtuais
e telefônicos.

Objetivo

Cronograma/
envolvidos

Avaliação

● Sensibilizar as famílias para maior Quando necessário Avaliação oral
participação no processo educacional EEAA e SOE
sobre a temática
dos estudantes com dificuldade de
aprendizagem;

Subsecretaria de Educação Básica
Diretoria de Serviços e Projetos Especiais de Ensino
Gerência de Serviço Especializado de Apoio à Aprendizagem
Coordenação Regional de Ensino de Taguatinga
Centro de Ensino Fundamental 16 de Taguatinga
Equipe Especializada de Apoio à Aprendizagem
● Auxiliar e orientar as famílias em
relação a modalidade virtual de
processo de aprendizagem.
● Orientar as famílias quanto à rotina e
hábitos de estudo na modalidade
virtual;
● Coletar dados e informações que
possibilitem entendimento das
queixas escolares e indique estratégias
a serem adotadas para melhoria do
processo.

Subsecretaria de Educação Básica
Diretoria de Serviços e Projetos Especiais de Ensino
Gerência de Serviço Especializado de Apoio à Aprendizagem
Coordenação Regional de Ensino de Taguatinga
Centro de Ensino Fundamental 16 de Taguatinga
Equipe Especializada de Apoio à Aprendizagem
Eixo: Formação continuada de professores e/ou outros profissionais
Ações/Projetos/Demandas

Objetivo

Cronograma/envolvidos

Avaliação

● Promover e articular
momentos de interação
virtual com professores e
profissionais da escola;

● Proporcionar um melhor
Mensalmente
entendimento acerca das políticas Direção, Coordenação,
públicas norteadores do trabalho SOE, AEE e EEAA.
escolar no formato de teletrabalho.
● Conhecer sobre as principais
deficiências, transtornos e queixas
escolares para adequação das
atividades propostas aos alunos;
● Refletir a respeito das práticas
avaliativas com foco na perspectiva
formativa;
● Novas formas de realizar suas
aulas e suas atividades na
perspectiva do ambiente virtual de
aprendizagem.

Registro em
instrumento
construído para
verificar:
-relevância do
conteúdo da
formação;
- estratégia
utilizada;
-organização do
tempo/ espaço;
-material de apoio
disponibilizado.

● Participar das reuniões junto
à coordenação intermediária
e demais profissionais da
mesma área de atuação para
aperfeiçoamento do trabalho.

● Conhecer novas formas de trabalho Semanalmente
e vivenciar as experiências dos
EEAA
demais profissionais.

Na forma definida
pela Coordenação
Intermediária.

Subsecretaria de Educação Básica
Diretoria de Serviços e Projetos Especiais de Ensino
Gerência de Serviço Especializado de Apoio à Aprendizagem
Coordenação Regional de Ensino de Taguatinga
Centro de Ensino Fundamental 16 de Taguatinga
Equipe Especializada de Apoio à Aprendizagem
Eixo: Observação dos alunos
Ações/Projetos/Demandas
● Acompanhar e observar as
atividades e a participação
dos alunos nas plataformas
de aprendizagem;

Objetivo

Cronograma/envolvidos

● Identificar alunos que estejam
Quinzenalmente
apresentando dificuldades de
interação e realização das
atividades propostas para
intervenção;
● Conhecer o trabalho do professor
de maneira a contribuir no
planejamento de atividades e
estratégias desenvolvidas pelo
docente;
● Verificar se o atendimento
recebido está adequado aos
direitos e necessidades
apresentadas pelos alunos com
necessidades educacionais
especiais;
● Reorganizar a atuação pedagógica
diária de acordo com as
necessidades observadas nos
ambientes de aprendizagem.

Avaliação
Registro das
observações para
feedback posterior
aos professores

Subsecretaria de Educação Básica
Diretoria de Serviços e Projetos Especiais de Ensino
Gerência de Serviço Especializado de Apoio à Aprendizagem
Coordenação Regional de Ensino de Taguatinga
Centro de Ensino Fundamental 16 de Taguatinga
Equipe Especializada de Apoio à Aprendizagem
Eixo: Reunião com a Gestão Escolar
Ações/Projetos/Demandas
● Participar de reuniões
virtuais com a Equipe
Gestora.

Objetivo
● Compreender a realidade da
instituição e definir aspectos que
carecem de melhorias;

Cronograma/envolvidos
Semanalmente
Direção, Coordenação,
AEE, SOE e EEAA

● Entender as concepções e
perspectivas dos membros da
Direção a respeito das
aprendizagens escolares.

Avaliação
Avaliação oral dos
envolvidos e
debate das
questões
abordadas na
reunião

Eixo: Projetos e ações institucionais
Ações/Projetos/Demandas

Objetivo

Cronograma/envolvidos

● Desenvolver ações virtuais
para reorganização da rotina
de trabalho do professor no
contexto do teletrabalho.

● Melhorar a rotina de trabalho e de Mensalmente
planejamento dos professores com EEAA. SOE.
vistas a ressignificação da práxis
pedagógica.

● Promover atividades de
conscientização acerca de

● Identificar gatilhos de
adoecimento mental dos

Mensalmente
EEAA, SOE

Avaliação
Avaliação oral

Avaliação oral

Subsecretaria de Educação Básica
Diretoria de Serviços e Projetos Especiais de Ensino
Gerência de Serviço Especializado de Apoio à Aprendizagem
Coordenação Regional de Ensino de Taguatinga
Centro de Ensino Fundamental 16 de Taguatinga
Equipe Especializada de Apoio à Aprendizagem
saúde mental nesse momento
de distanciamento social.
● Sugerir projetos e
intervenções à Direção e
professores conforme
demanda observada.

profissionais e formas de
prevenção.
● Favorecer o processo de
aprendizagem e encorajar
professores a buscarem novas
formas de ensinar.

Quando surgir
necessidade.
Direção, professores,
EEAA.

Eixo: Observação do contexto escolar
Ações/Projetos/Demandas
● Realizar novo Mapeamento
Institucional com base nessa
nova realidade de trabalho
remoto.

Objetivo

Cronograma/envolvidos

● Levantar dados e informações que Anualmente
embasam as ações pedagógicas;
● Compreender a realidade
educacional;
● Levantar potencialidades e
fragilidades das equipes e
condições de trabalho para propor
ações de trabalho coletivo.

Avaliação
Acompanhamento
do desempenho
escolar

Subsecretaria de Educação Básica
Diretoria de Serviços e Projetos Especiais de Ensino
Gerência de Serviço Especializado de Apoio à Aprendizagem
Coordenação Regional de Ensino de Taguatinga
Centro de Ensino Fundamental 16 de Taguatinga
Equipe Especializada de Apoio à Aprendizagem
● Realizar reuniões periódicas
com a Coordenação
pedagógica e Supervisão;

● Conhecer as concepções desses
Semanalmente
profissionais visando a melhoraria Equipe pedagógica e
da qualidade do processo de
EEAA.
ensino e aprendizagem.
● Planejar ações de melhorias para o
trabalho nessa perspectiva virtual.

Acompanhamento
das ações e
intervenções
propostas e
executadas

Eixo: Organização do trabalho pedagógico
Ações/Projetos/Demandas

Objetivo

Cronograma/envolvidos
Anualmente com
constante revisitação
para aperfeiçoamento.
EEAA

Avaliação

● Revisões periódicas no Plano
de ação da EEAA e
reformulação do Proposta
Pedagógica da escola para
essa modalidade de ensino
mediado por tecnologia.

● Estabelecer ações que viabilizem a
cultura de sucesso escolar;
● Estruturar o trabalho em âmbito
institucional para essa novo
modelo de processo de ensinoaprendizagem.
● Planejar ações conjuntas que
possam viabilizar a melhor
aprendizagem dos alunos neste
contexto atual.

Ao longo do ano
por meio das
avaliações
específicas de cada
ação.

● Assessoria ao trabalho
coletivo e individual

● Acompanhar o processo de ensino Semanalmente
Análise do
aprendizagem em suas
EEAA, professores,
rendimento ao
gestores e coordenação. longo do processo

Subsecretaria de Educação Básica
Diretoria de Serviços e Projetos Especiais de Ensino
Gerência de Serviço Especializado de Apoio à Aprendizagem
Coordenação Regional de Ensino de Taguatinga
Centro de Ensino Fundamental 16 de Taguatinga
Equipe Especializada de Apoio à Aprendizagem

●
●
●
●

perspectivas preventiva,
institucional e interventiva.
Acompanhar e intervir nas
queixas de aprendizagem;
Proporcionar espaço de escuta os
profissionais;
Sugerir estratégias e ações que
favoreçam as aprendizagens;
Fortalecer as orientações
pedagógicas propostas pela
SEEDF.

de aprendizagem e
dos resultados de
testes diagnósticos
institucionais e
nacionais

Eixo: Articulação com os serviços SAA, SOE e AEE
Ações/Projetos/Demandas
● Encontros e reuniões para
planejamento e articulação de
atividades e projetos;

Objetivo

Cronograma/envolvidos

● Manter-se informado a respeito do Bimestralmente
desenvolvimento das ações e dos SOE, AEE, EEAA
resultados apresentados pelos
estudantes nos outros serviços;
● Colaborar com a adequação
curricular destinado aos alunos
portadores de necessidades
educacionais especiais.

Avaliação
Registros em
instrumentos
direcionados

Subsecretaria de Educação Básica
Diretoria de Serviços e Projetos Especiais de Ensino
Gerência de Serviço Especializado de Apoio à Aprendizagem
Coordenação Regional de Ensino de Taguatinga
Centro de Ensino Fundamental 16 de Taguatinga
Equipe Especializada de Apoio à Aprendizagem

Eixo: Conselho de Classe
Ações/Projetos/Demandas
● Participação nos conselhos de
classe;

__________________________________________
Susana da Silva Fernandes
Pedagoga

Objetivo

Cronograma/envolvidos

● Sensibilizar os profissionais acerca
deste importante momento de
discussão acerca das
aprendizagens;
● Propor estratégias e intervenções
pedagógicas para avanços no
processo de ensino;
● Incentivar e promover a troca de
experiências exitosas.
● Acompanhar o desenvolvimento
dos ENEE e dos alunos com
dificuldades de aprendizagem.

Bimestralmente
Professores, equipe
pedagógica, AEE, SOE,
EEAA

Avaliação
Oralmente

________________________________________________________
Equipe Gestora
CEF 16 de Taguatinga

Data de Entrega para Equipe Gestora: 16 de abril de 2021 – Entregue para a Supervisora Pedagógica via WhatsApp e e-mail da direção: cef16tagdirecao@gmail.com

