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APRESENTAÇÃO
O presente Projeto Político Pedagógico orientou-se e fundamentou-se na orientação pedagógica do
Projeto Político-Pedagógico, no Currículo em Movimento da Educação Básica (Ensino Fundamental
Anos Finais e Pressupostos Teóricos), nas Diretrizes de Avaliação das Escolas Públicas, na Lei de
Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), nas Diretrizes para o 3º Ciclo e na Base Nacional
Comum Curricular (BNCC), entre outros documentos.
Na elaboração deste documento, a instituição buscou trabalhar da forma mais democrática e
participativa possível, levando em conta a importância de se dar voz a todos os atores envolvidos no
processo de ensino-aprendizagem de uma escola, fazendo com que se sintam partes integrantes
desta instituição, como realmente o são. Foi necessária uma revisitação ao documento, em 2020 e
2021, considerando o momento que estamos vivendo, em consequência da pandemia do novo
corona vírus e a necessidade de aulas remotas e possível retorno ao ensino híbrido.
Várias discussões foram realizadas utilizando o espaço da Coordenação Pedagógica, e outras
metodologias e espaços, sendo que é sabido que a construção de uma política plural e igualitária se
faz a cada conversa, a cada instante em que os atores se envolvem, seja em ambiente formal ou
informal. O processo se deu conforme o cronograma na tabela a seguir:

DATA

TEMA

METODOLOGIA

QUEM
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03/02/20 a Estudo dos
Revisão/reelaboração do Projeto Político
documentos
Pedagógico na semana pedagógica
07/02/20
oficiais e revisão
do PPP

Coordenação e
supervisão
pedagógica/

12/02/20

Coordenação e
supervisão
pedagógica/

Plano de ação da
escola

Elaboração coletiva do plano de ação da
escola

Professores

Professores
12/02/20

Plano de ação da
escola

Solicitação do plano de ação da
coordenação pedagógica, Soe, sala de
recursos, readaptados e conselho escolar

Supervisão

18/02/20 a Diagnóstico da
realidade escolar
21/02/20

Elaboração, entrega
e
recolhimento do questionário de
diagnóstico e perfil familiar para todos os
alunos.

Coordenação e
supervisão
pedagógica/

27/02/20 e Diagnóstico da
realidade escolar
28/02/20

Contagem dos dados recolhidos com o
questionário

Coordenação e
supervisão
pedagógica

02/03/20

Revisão do PPP

Coordenação
pedagógica e
professores

PPP

03/03/20

Disponibilização do projeto político
pedagógico impresso e no drive da escola.

PPP

Entrega da cópia da proposta à unieb.

Alunos e pais

Supervisão

e

coordenação
pedagógica
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16/03/20 a

Coordenação
pedagógica e
professores

20/03/20

PPP

Ajustes finais

17/03/20

Dia
letivo
temático

Redução da reprovação escolar e garantia
das aprendizagens

Coordenação
pedagógica e
professores

17/03/20

Dia
letivo
temático

Redução da reprovação escolar e garantia
das aprendizagens

Coordenação
pedagógica e
professores

27/03/20
PPP

Envio do PPP

Coordenação
pedagógica

04/01/21 a Adaptação do PPP Adaptação do projeto político pedagógico
28/01/21
ao ensino remoto e a possibilidade de
ensino híbrido, considerando as
consequências da pandemia do COVID 19.

TODA A EQUIPE

03/05/21 a Escrita e revisão
11/06/21
do texto final do
PPP

SUPERVISÃO
PEDAGÓGICA

Adaptação do projeto político pedagógico
ao ensino remoto e a possibilidade de
ensino híbrido, considerando as
consequências da pandemia do COVID 19.
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1.

CONSTITUIÇÃO HISTÓRICA E ATOS DE REGULAÇÃO DA INSTITUIÇÃO
EDUCACIONAL

O Centro de Ensino Fundamental 20 de Ceilândia foi fundado em 20 de agosto de 1971,
inicialmente como Escola Classe 05 de Ceilândia, que atendia alunos de 1° série a 4° séries do
ensino fundamental.
Abaixo temos uma foto da primeira planta da escola, retirada do Arquivo Público do
Distrito Federal, em seguida uma foto da quadra do ano 1985, retirado do livro “Escolas da
FEDF - Volume II”, Editora Cobapa 1985 (capa na figura abaixo).

Logo a seguir temos registros em forma de ata, encontrados na plataforma digital do Museu
da Educação do Distrito Federal, mostrando que nossa escola foi umas das primeiras escolas
fundadas em Ceilândia e que no tempo fazia parte do complexo escolar “A” de Ceilândia.

9

De acordo com a Resolução 2813 de 22/11/1989 da SEC - FEDF, a Escola Classe 05 de Ceilândia
passou a denominar-se Centro de Ensino de 1º Grau 20 de Ceilândia, atendendo do sexto ao nono
ano do ensino fundamental. Amparado nos artigos 34 e 87 da LDB – Lei 9394/96 e em consonância
como área de vulnerabilidade social, o CEF20 de Ceilândia torna- se, em 2013, regime de Educação
Integral, obedecendo ao Projeto de Educação Integral em Tempo Integral – PROEIT.
Com a ampliação da jornada escolar, em turno único, com duração de 10 horas diárias, a
instituição passa a diversificar as situações que promovam aprendizagens significativas e
emancipadoras, por meio de atividades complementares previstas no PROEIT, além dos
componentes curriculares da Base Comum. Em 2016, após diversas conversas e reuniões, os
diretores da escola, diretores da SEEDF juntamente com os assessores do PROEIT, decidiram por bem
adotar um turno único de permanência do aluno na escola com duração de 9 horas, sendo 4 horas
pela manhã, uma hora de almoço e 4 horas pela tarde, totalizando 8 horas aula por dia.
Embora a Educação Integral surja como uma alternativa de prevenção ao desamparo das ruas,
além da expectativa de cuidado e proteção dos filhos, há nas famílias o desejo de que o tempo maior
de estudo seja uma abertura às oportunidades de aprendizagem, negadas para grande parte da
população infanto-juvenil em situação de pobreza ou de risco pessoal e social (GUARÁ, 2006).
Em 2017, a escola retornou ao regime de 10 horas, a pedido da Secretaria de Estado de
Educação, a fim de padronizar o período de permanência dos alunos em todas as escolas que
atendem o Projeto de Educação Integral em Tempo Integral – PROEIT.
Em 2020, em virtude da pandemia de COVID 19, nossas aulas passaram a acontecer no
ambiente virtual da Google (Classroom) de forma remota. Nossos projetos foram adaptados a nova
realidade e em 2021 planeja-se um ano letivo preparado para o ensino remoto/híbrido, com as mais
recentes adaptações no presente projeto político pedagógico.
2.

CARACTERIZAÇÃO FÍSICA
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O Centro de Ensino Fundamental 20 de Ceilândia apresenta uma estrutura física em bom
estado de conservação e em constante manutenção de suas áreas. Anualmente a escola passa por
reformas de conservação, com pintura geral, revisão elétrica, revitalização de ambientes, criação de
espaços alternativos, visando condições favoráveis ao desenvolvimento pleno de nossos alunos.
Essa instituição é composta por:
18 salas de aula;
04 banheiros;
01 Sala de Recursos;
01 Biblioteca;
01 Laboratório de Informática;
01 Sala de Coordenação;
01 Sala de Professores;
01 Sala do Administrativo;
01 Sala de Multimídia;
01 Secretaria;
01 Sala do Serviço de Orientação Educacional;
02 Depósitos;
01 Cozinha;
01 Cantina;
01 Sala de Dança;
01 Sala de Jogos;
01 Refeitório adaptado;
01 Quadra de Esporte com cobertura.
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Para que possamos propiciar o atendimento em Tempo Integral com conforto aos nossos
alunos, é necessário que haja uma estrutura física mínima a fim de imprimir qualidade ao
atendimento, sendo importante lembrar a necessidade de espaços para repouso, para livre
expressão e para lazer, o que ainda é algo restrito em nossa Instituição.

3.

DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DA ESCOLA

Os dados de identificação da Instituição atualmente são os seguintes:
Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal - Coordenação Regional de Ensino de Ceilândia.
Endereço: EQNM 8/10 área especial, s/n° Ceilândia Norte – DF
E-mail: cef20@creceilandia.com e cef20.ceilandia@edu.se.df.gov.br
Telefone(s): 3901-3757 / (61) 3901-3724
Whatsapp: 9971-4413 (Pedagógico) 9930-22390 (Secretaria)
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Instagram: @cef20cei

Com relação às verbas, essa instituição de ensino é mantida por meio de verba pública,
oriunda do Governo do Distrito Federal, atendida pelos seguintes programas:
•

Programa de Descentralização Administrativa e Financeira (PDAF): tem o objetivo de dar
autonomia para o gerenciamento e realização de projetos pedagógicos, administrativos e
financeiros da escola. Esse recurso provém do Governo do Distrito Federal.

•

Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE): tem o objetivo de melhorar a infraestrutura física
e pedagógica da escola, aquisição e manutenção de material permanente, conservação e
pequenos reparos na unidade escolar, aquisição de material de consumo necessário ao
funcionamento da escola. Esse recurso provém do Ministério da Educação (MEC).

•

Programa Novo Mais Educação: tem como objetivo o ressarcimento de despesas com
transporte e alimentação dos Mediadores da Aprendizagem e Facilitadores responsáveis pelo
desenvolvimento das atividades de Acompanhamento Pedagógico nas áreas de Língua
Portuguesa e Matemática, bem como atividades complementares de Artes, Cultura, Esporte
e Lazer. Esse recurso provém do Ministério da Educação (MEC).

•

Fundo Social dos Servidores: tem como objetivo promover a socialização entre servidores,
patrocinando confraternizações e datas comemorativas. Esse recurso provém de uma
contribuição dos servidores dessa instituição. O valor fica estabelecido no início de cada ano
letivo. É opcional ao servidor participar ou não.
4.

PERFIL DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO

No nosso quadro funcional, contamos com 66 professores efetivos, 17 professores de contrato
temporário, 3 orientadores educacionais, 14 profissionais da carreira assistência, dos quais 2 são
monitores, 1 chefe de secretaria, 4 da copa/cozinha, 1 encarregado pela merenda, 1 encarregado
pela mecanografia, 1 chefe administrativo, 2 técnicos administrativos, 1 assistência disciplinar, 1
biblioteca, 20 funcionários são terceirizados para serviços de limpeza, cozinha e segurança.
Em nossa Instituição primamos pelo compromisso de oferecer formação de qualidade a nossos
profissionais, no espaço da Coordenação Pedagógica e no incentivo de formações externas como as
da EAPE (Escola de Aperfeiçoamento dos Profissionais em Educação).
5.

DIAGNÓSTICO DA REALIDADE
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Nosso corpo discente é oriundo da classe trabalhadora ou é trabalhador. Tem poder aquisitivo
e nível socioeconômico baixo, sendo que muitos se encontram em situação de vulnerabilidade social.
Os dados disponibilizados em gráfico logo abaixo foram retirados dos questionários realizados com a
comunidade escolar no ano de 2020 e trazem um perfil da nossa comunidade escolar.
A responsabilidade pelo sustento da família, conforme aparece nos dados coletados, é de
48,7% da mãe, 31,6% de ambos e 19,7% do pai.

Em relação a naturalidade do responsável, temos dados bem divididos, do Distrito Federal
tem-se 52,8%, e de outros estados 47,2%, sendo que grande parte são oriundos da região nordeste,
como é possível perceber pelas questões abertas que foram respondidas.

Quanto a moradia dos estudantes e familiares, tem-se uma maioria alugada, 49,1%, enquanto
23,6% é própria e 21,7% é cedida. A quantidade de alunos que moram em imóveis financiados ou em
áreas não regularizadas não forma uma porcentagem expressiva.
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Tratando-se de infraestrutura, ou seja, água, luz, esgoto e asfalto, a maioria dos alunos possui
acesso no local em que moram.

Em relação a escolaridade, a maioria dos responsáveis são formados em nível Médio, 47,8%,
logo após, em nível fundamental tem-se 36%, e em nível superior 15,5%. A quantidade de analfabetos
não forma um dado expressivo.
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Agora, considerando os dados internos da escola, tem-se uma reflexão sobre os resultados
obtidos nos anos de 2018 e 2019:

Com o regime de ciclos, a aprovação com dependência só ocorre nos 7° anos. No ano de 2019,
percebe-se um aumento bem expressivo, que passou de 2,3% para 17,2% dos alunos.
Os alunos reprovados também aumentaram consideravelmente de 2018 para 2019, talvez
como resultado da implantação dos ciclos. Este, certamente, é um dado que precisa ser revertido e é
sem dúvidas um ponto considerado no plano de ação dessa instituição.
Com relação aos alunos afastados por abandono, houve uma redução em quase todos os anos,
exceto no 9° ano. Ao se discutir sobre este dado, na semana pedagógica, a equipe da escola se
comprometeu a compreender e rever nossa realidade para reverter esse quadro.
Plano de permanência e êxito escolar dos estudantes
Evasão e retenção (causas)
Medidas de intervenção
Responsáveis
Dificuldade de adaptação ao Adaptação gradativa no início Professores,
coordenação
regime de tempo integral
do
ano
letivo,
com pedagógica
e
orientação
acompanhamento
dos educacional.
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professores
e
orientação
educacional, realizando escuta
dos estudantes e família sobre
o tempo na escola.

Reprovação no último ano do
ciclo

Abandono escolar (com foco no
9º ano)

Alunos aprovados em regime
de dependência no 7º ano

Manutenção dos estudantes na
escola

Atividades diferenciadas e
atrativas
aos
alunos,
principalmente
na
parte
flexível.
Aplicação
de
provas
diagnósticas bimestrais para
compreender as dificuldades
dos alunos e realizar a
intervenção,
que
poderá
acontecer com apoio dos
professores da parte flexível e
realização de reagrupamentos.
Realização
de
projeto
interventivo com os alunos que
não querem continuar no
integral e projeto voltado para
escolhas profissionais.
Reagrupamentos e intervenção
coletiva com os professores dos
7º e 8º anos.
Retomada do RFA para
compreender as fragilidades
dos alunos
Manutenção física periódica da
escola, para deixá-la sempre
agradável e aprazível aos
estudantes.

Coordenação
professores.

pedagógica

e

Coordenação
professores.

pedagógica

e

Coordenação
professores.

pedagógica

e

Gestão escolar, coordenação
pedagógica,
professores,
orientação educacional e sala
de recursos.

Atividades diversificadas e
projetos que estimulem a
aprendizagem e o interesse dos
alunos,

6.

DIAGNÓSTICO DA REALIDADE EM ENSINO REMOTO

Após o retorno das aulas de forma remota, em julho de 2020, realizamos um novo diagnóstico
para compreender a nova realidade por conta da pandemia. O questionário, feito por formulários da
Google, foi respondido pelos estudantes:
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Apesar de termos conhecimento das dificuldades enfrentadas pelos estudantes e suas
famílias, a maior parte respondeu que se sentia tranquilo e esperançoso no momento. No entanto,
uma parcela considerável também marcou como triste e angustiado.

Já com relação ao uso da plataforma, como se vê, a maioria dos alunos sentem dificuldade de
acessar a plataforma, mas a quantidade de alunos que não conseguem acessar sem auxílio foi
inexpressiva, que é algo bastante positivo, considerando a importância da autonomia dos educandos.
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Com relação aos dispositivos utilizados para acessar a plataforma, mais de 70% faz uso de
celulares. Poucos têm acesso a computadores, o que dificulta muito a realização de determinadas
atividades que demandam produção de texto, por exemplo.

Muitos alunos consideram que as atividades na plataforma são realizadas com dificuldade,
mas é inexpressiva a quantidade de alunos que não conseguem.
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Considerando as dificuldades no uso da plataforma, a maior parte dos estudantes relata a
desmotivação, seguido do acesso à internet e acesso à dispositivo, somando mais de 40%. Esse dado
esclarece a nossa realidade, obtidas pelos dados do conselho de classe, em que uma média de 50%
dos alunos não acessa a plataforma e estão somente utilizando as atividades impressas.
7.

FUNÇÃO SOCIAL

A escola é o lugar de encontros de pessoas, origens, crenças, valores diferentes que geram
conflitos e oportunidades de criação de identidades. “Espaço de difusão sociocultural; e é um espaço
no qual os sujeitos podem se apropriar do conhecimento produzido historicamente e, por meio dessa
apropriação e da análise do mundo que o cerca, em um processo dialético de ação e reflexão sobre
o conhecimento, manter ou transformar a sua realidade. [...]. (PPP Carlos Mota, p.18).
Desse modo, “A ação educativa deve ir além das aprendizagens de conteúdos formais,
reconhecendo diferentes espaços, etapas, tempos e ferramentas educativas para que se consiga
superar a distância entre o que se constrói dentro e fora da escola”. (PPP Carlos Mota, p.20).
Conforme consta no currículo em movimento:
“A educação é uma prática social, que une os homens entre si em torno do direito de
aprender e da conquista da cidadania. A escola, instituição formal de educação, muitas
vezes o equipamento público mais próximo da comunidade, é chamada a
desempenhar intensivamente um conjunto de funções. Essa instituição se vê como
educadora, mas também como “protetora” e isso tem provocado debates acerca não
só de sua especificidade, mas também dos novos atores sociais que buscam apoiá-la
no exercício dessas novas funções e dos movimentos e organizações que igualmente
buscam a companhia dessa instituição escolar para constituí-la e, talvez, ressignificála.” (Currículo em Movimento, Caderno 1, SEEDF, 2014a, p. 10).

Coerente com os fundamentos da Psicologia Histórico-cultural de Vygostky e Pedagogia
Histórico-crítica, o homem é compreendido como um ser que aprende e se constrói em interação
com o meio social e natural que o cerca. Sendo assim, a função social da escola e todos os seus atores
é de pensar e fazer educação por meio da imersão constante na vida diária e seus acontecimentos,
considerando a não neutralidade que caracteriza nossa atuação nas diferentes situações que
envolvem a existência humana.
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8.

PRINCÍPIOS ORIENTADORES DAS PRÁTICAS PEDAGÓGICAS

As concepções teóricas que respaldam nossa prática pedagógica podem ser evidenciadas nos
ideais da Pedagogia Histórico-Crítica, que ressalta a importância da inter-relação do homem com seu
meio social. Desta forma, o ser é formado em sua integralidade quando são oportunizadas as
interações do mesmo com seus pares, explorando seu caráter transformador e dando a ele a
possibilidade de desenvolvimento do pensamento crítico acerca de todas as situações que lhe são
apresentadas.
Os sujeitos constituem-se a partir de sua integralidade afetiva, cognitiva, física, social,
histórica, ética, estética, por isso a educação integral perpassa todas as etapas e modalidades da
educação básica, valorizando o diálogo entre os saberes formais e os saberes socialmente
construídos para que juntos adquiram sentido e sirvam como agente de mudança do ser e da
sociedade em que ele está inserido.
ENSINO-APRENDIZAGEM
A existência social dos homens produz conhecimento, que é resultado do trabalho humano,
ou seja, o desenvolvimento do indivíduo é sempre social e histórico. Nessa perspectiva, o educador
deve pensar nos conteúdos de forma contextualizada, por meio de uma aprendizagem significativa,
sendo, portanto, mediador entre o conhecimento científico e cultural. Valorizando os saberes
acumulados, a historicidade de cada indivíduo e a riqueza de suas próprias experiências. Dessa
maneira, os dois elementos fundamentais para o processo de ensino-aprendizagem é o professor e
o aluno.
EDUCAÇÃO INTEGRAL
A formação integral visa contemplar as diversas dimensões que formam o ser humano,
respeitando as particularidades de cada um. Por isso, reafirma-se o compromisso de oferecer aos
estudantes uma formação crítica e emancipadora, que se faz necessária à transformação social. Vale
dizer ainda que na educação integral, a prática pedagógica se sustenta a partir dos eixos transversais
de Educação para Diversidade, Cidadania e Educação em e para os Direitos Humanos, Educação para
a Sustentabilidade, permeando os conteúdos de forma articulada e interdisciplinar. No CEF 20
propiciamos aos alunos uma educação integral em tempo integral no ensino presencial, e no ensino
remoto foram feitas adaptações para que os alunos possam ter uma formação adequada,
considerando a realidade vivenciada por eles.
EDUCAÇÃO INCLUSIVA
Sabe-se que a inclusão escolar se caracteriza na diversidade, intrínseca ao ser humano, e
busca promover a aprendizagem e o desenvolvimento de todos os alunos, com ou sem deficiência,
objetivando superar práticas discriminatórias para que os estudantes tenham suas especificidades
atendidas. Assim sendo, é de suma relevância pensar a respeito da inclusão escolar, que se situa em
um movimento de rompimento de paradigmas educacionais, e que leva em consideração a
pluralidade de culturas presentes na interação humana, que vai além da integração de alunos com
deficiência.
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De tal modo, a educação inclusiva defende o direito de todos os estudantes estarem unidos,
aprendendo e participando, sem qualquer tipo de discriminação. Estabelece um paradigma
educacional respaldado na percepção dos direitos humanos, que integra a igualdade e a diferença
como valores inseparáveis, em razão da educação ser um direito fundamental e, consequentemente,
à disposição de todos, sem qualquer distinção.
CURRÍCULO INTEGRADO
Ter um currículo integrado significa acabar com a fragmentação do conhecimento,
objetivando a formação multidimensional do estudante, aliando sempre a teoria com a prática,
contemplando o conhecimento cultural e o conhecimento científico. Assim, no contexto da Educação
Integral, as disciplinas da Base Curricular comum estarão interligadas entre si, juntamente com a
parte flexível, em um trabalho conjunto, com foco na aprendizagem do aluno, desenvolvendo
também projetos que valorizem o saber do estudante.
AVALIAÇÃO FORMATIVA
A avaliação formativa tem por objetivo potencializar a aprendizagem, e não ser um
instrumento classificatório e de exclusão, constituindo, assim, uma prática fundamental neste
processo. Nessa concepção, a avaliação fornece ao estudante a compreensão do seu próprio
processo de aprendizagem, e auxilia na regulação e orientação da prática pedagógica, assumindo sua
centralidade na aprendizagem e no desenvolvimento de todos os estudantes.
9.

FUNDAMENTOS TEÓRICO-METODOLÓGICOS

O Currículo da Educação Básica da Secretaria de Educação do Distrito Federal se
fundamenta na pedagogia histórico-crítica e a psicologia histórico-cultural e concebe a educação
como um processo de formação humana, ou seja, o ato de educar é considerado válido na medida
em que promove a emancipação humana.
Nessa visão, os sujeitos são vistos como parte fundamental para a construção histórica, e
por isso devem ser pensados em sua pluralidade e diversidade cultural. De tal modo, deve-se
considerar o contexto social, econômico e cultural dos estudantes, para que seja possível oferecer
uma educação pública de qualidade, democratizando saberes historicamente constituídos pela
humanidade.
Saviani destaca que o saber a ser trabalhado pela escola “é o saber metódico, sistemático,
científico, elaborado que passa a predominar sobre o saber espontâneo, natural, assistemático”
(SAVIANI, 1994, p.18).
A psicologia histórico-cultural, que ancora seus fundamentos na escola de Vygotsky, no
mesmo sentido que a pedagogia histórico-crítica, compreende o papel fundamental do professor no
processo de mediação para a aprendizagem do aluno. Assim, o ensino é organizado através do
trabalho com os conteúdos escolares, atrelados a realidade do educando e utilizando-se de
diferentes estratégias metodológicas possibilitará o avanço em seu nível de aprendizagem a
patamares cada vez mais superiores.
Tanto na psicologia histórico-cultural como na pedagogia histórico-crítica o professor é
visto como “mediador social”, ocupando um papel fundamental no processo educativo, ele organiza
o ensino de forma a promover o desenvolvimento do aluno através dos “mediadores culturais” que
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se apresentam na forma dos conteúdos escolares. Assim, a prática social diária do estudante servirá
como elemento para problematização na escola e na sala de aula, fazendo parte, portanto, desse
projeto político pedagógico que norteará o trabalho nesta instituição.
10.

ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO ESCOLAR

ENSINO FUNDAMENTAL – ANOS FINAIS
Em 2018, o CEF 20 implantou a Organização Escolar em Ciclos, a qual está amparada
legalmente pelos artigos 23 e 32 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDBEN nº 9.394,
de dezembro de 1996.
A proposta do 3º Ciclo para as Aprendizagens é de “aprimorar constantemente os
processos de ensinar, aprender e avaliar, tendo como princípio basilar a garantia das aprendizagens
para todos os estudantes dos anos finais do Ensino Fundamental” (SEDF, 2014).
A organização escolar em ciclos apresenta uma organização diferenciada para os espaços
e tempos escolares com foco nas aprendizagens. Desse modo, processos como a avaliação formativa
e a reorganização do trabalho pedagógico devem ser prioritários na ação educativa. O trabalho
pedagógico, dessa forma, “fundamenta-se na concepção de currículo integrado e de educação
integral e na valorização do trabalho interdisciplinar na construção do conhecimento, considerando
as múltiplas inteligências e os diversos contextos socioculturais em que os estudantes estão
inseridos” (SEDF, 2014).
A LDB 9394/96 em seu artigo 26 prevê que os currículos do ensino fundamental devem
ter uma Base Nacional Comum, a ser complementada por uma Parte Flexível.
O Centro de Ensino Fundamental 20 optou para os anos de 2020 e 2021, agrupar os
componentes da Base Nacional Comum no turno matutino e a parte diversificada no turno
vespertino, com atividades que deverão relacionar-se transversalmente por intermédio dos
professores e demais atores, responsáveis diretamente ou indiretamente pela educação em tempo
integral, em um currículo integrado e articulado. Os dias letivos em tempo integral dão-se de segunda
a sexta-feira, podendo eventualmente ocorrer, também, aos sábados.
Conforme as Diretrizes da Educação Integral, diretor, coordenador, corpo docente,
monitores, comunidade, devem prever intensas trocas de reflexões e mediações entre os
responsáveis pelo trabalho pedagógico, visando a colocar o cotidiano da prática pedagógica no
centro do processo de formação em busca de uma educação de qualidade.
É necessário pensar numa escola inserida num ambiente criativo, dinâmico, onde os
alunos possam mover-se, interagir, experimentar, descobrir e explorar.
É fundamental que o estudante da escola em tempo integral possa desenvolver suas
potencialidades em meio a um ambiente rico em práticas pedagógicas lúdicas. Portanto, espera-se
tolerância, paciência e organização dos atores envolvidos, seja com adequações ou adaptações do
espaço escolar, para que o ambiente educacional seja propício a aprendizagem de todos.
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É importante esclarecer que atividades lúdicas não correspondem somente ao ato de
brincar ou jogar, mesmo que com direcionamentos e objetivos. A ludicidade se manifesta em
atividades desprendidas do rigor de regras, interesses e doutrinações. Deve-se haver uma dosagem
entre a "brincadeira" com a finalidade de atingir objetivos escolares com a forma de brincar
espontaneamente, envolvendo prazeres e entretenimento, já que a ludicidade surge da própria
palavra relacionada à liberdade, criatividade, imaginação, participação, interação e autonomia,
segundo artigo retirado do site do Centro Universitário do Brasil – UNISUAM (MARIA, et al, 2009).
Abaixo segue gráfico da organização dos nossos dias letivos, sendo a Base comum no
turno matutino e a parte flexível no vespertino:

No ensino remoto, por conta da carga horária de regência dos professores, a organização
em dois turnos permaneceu. As aulas no Google Meet são realizadas no matutino pela Base comum
e no vespertino pela Parte flexível.
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS – 1º E 2º SEGMENTOS
Na Educação de Jovens e Adultos – 1º e 2º Segmentos são respeitados as características
próprias dos estudantes dessa modalidade de ensino, a faixa etária, a especificidade sociocultural e
as limitações cognitivas. A prática pedagógica é baseada no diálogo e no respeito à diversidade, sem
desprezar a bagagem do aluno, reforçando a autoestima, para que este sinta-se inserido no contexto
escolar, propício a aquisição de conhecimento e sucesso acadêmico.
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A Educação de Jovens e Adultos – EJA apresenta-se como uma importante estratégia de
formação e aprendizado aos alunos que por algum motivo, nas condições temporais, consideradas
normais, não conseguiram terminar seus estudos na modalidade educativa regular.
Tem a finalidade então, de corrigir/reparar esse problema social que atinge inúmeros
brasileiros que compreendem o vasto público da Educação de Jovens e Adultos. Para isso, é
necessário avançarmos na defesa e garantia do direito à aprendizagem ao longo da vida em que o
processo formativo não se finda, mas faz-se no cotidiano de todos nós, sujeitos de um mundo em
constante evolução.
Infelizmente, as oportunidades de acesso aos meios educacionais não ocorreram de
maneira igualitária nos diferentes Estados da federação e entre as diversas classes sociais que
formaram a população brasileira. Com isso, os grupos ou parcelas sociais excluídas do acesso à
educação escolar no tempo considerado adequado se tornaram o principal público escolar da EJA.
As turmas de EJA tem se tornado cada vez mais heterogêneas no que se refere a idade
dos alunos. Antes elas eram compostas na sua maioria de adultos trabalhadores. Estão presentes em
nossa comunidade escolar trabalhadores, em geral, de baixo poder aquisitivo, pouca instrução e
baixa qualificação como por exemplo: pedreiros e ajudantes de pedreiros, lavadores de carro,
padeiros, mecânicos, motoristas, serralheiros, marceneiros, ambulantes, panfleteiros. Entre as
mulheres estudantes é muito comum, trabalhadoras de salão de beleza, empregadas domésticas e
diaristas, bem como uma grande quantidade de trabalhadores (as) autônomos e também
desempregados. Hoje, porém, a EJA tem recebido cada vez mais adolescentes, que por vários
motivos, são transferidos do ensino regular para a EJA. Verificamos a cada dia o aumento do processo
de juvenilização da EJA e esses estudantes, em sua maioria não trabalham. Dos jovens trabalhadores,
a maioria faz pequenos bicos e outros estágios para ajudar suas famílias.
Construir um currículo escolar destinado à Educação de Jovens e Adultos é um desafio,
pois este deve ser adequado aos sujeitos, baseado principalmente nas necessidades que buscam
superar os desafios encontrados, pelas idas e voltas ao processo escolar, o que pode ser alcançado
por meio da busca de uma prática pedagógica que construa novas pedagogias e métodos de trabalho
apropriados aos educandos, levando-se em consideração a diversidade etária e as ricas experiências
de vida encontradas nessa modalidade de ensino.
Pelo calendário da Secretaria de Educação do DF, na semana do dia 20 a 24 de novembro,
está programada a Semana de Educação de Jovens e Adultos. No CEF 20, a Semana do Estudante da
EJA tem a temática “Feira das Profissões”. A escola está localizada numa região de Ceilândia
conhecida pela precariedade, como tráfico de drogas, pobreza e violência. O perfil da comunidade é
basicamente formado por profissionais de baixa renda e qualificação, o que estimula os professores
a desenvolverem um projeto voltado para a motivação, valorização e conhecimento sobre novas
profissões e qualificação profissional. Por conta do ensino remoto, este projeto está suspenso até o
retorno do ensino presencial.
No Centro de Ensino Fundamental 20 de Ceilândia a oferta da Educação de Jovens e
Adultos – EJA – é organizada em regime semestral com o total de 100 dias letivos. A modalidade é
atendida por uma turma de cada etapa dos anos iniciais (1º segmento) e por uma turma da 5ª etapa,
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uma turma da 6ª etapa, duas turmas da 7ª etapa e duas turmas da 8ª etapa dos anos finais (2º
segmento) do Ensino Fundamental.
A organização dos componentes curriculares obrigatórios dos anos finais em áreas do
conhecimento, da seguinte maneira:
• Língua Portuguesa (5 aulas por semana)
• Língua Estrangeira moderna - Inglês (2 aulas por semana)
• Arte (2 aulas por semana)
• Educação Física (1 aula por semana)
• Matemática (5 aulas por semana)
• Ciências da Natureza (4 aulas por semana)
• História (3 aulas por semana)
• Geografia (3 aulas por semana)
Na plataforma, os alunos seguem essa organização e os atendimentos são feitos pelo Google
Classroom, Whatsapp e atividades impressas.
11.

ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO PEDAGÓGICO

Para organização do trabalho pedagógico, contamos com três coordenadores e um
coordenador de ensino integral. Esses profissionais são responsáveis pelo planejamento,
organização e acompanhamento dos professores na produção de materiais e aulas, juntamente com
a supervisão pedagógica.
Considerando o trabalho remoto e a necessidade de formação continuada, a equipe gestora,
juntamente com os coordenadores, organizam a realização de palestras de formação e cursos dentro
do espaço de coordenação pedagógica. Esses encontros são realizados de forma virtual, tanto pelo
Meet quanto pelo Youtube, e participam profissionais internos e externos, quando convidados.
Para organizar e estruturar o trabalho, utilizamos duas principais ferramentas: Google
Classroom e Whatsapp. Temos a sala de coordenação pedagógica, onde são colocados informes,
documentos, tópicos relacionados às formações continuadas, calendário, planejamento etc. Os
coordenadores também possuem salas para atendimento de seus grupos de professores, onde são
postadas as atividades que serão postadas nas salas virtuais e impressas.
As salas virtuais para os alunos são divididas por anos e turmas: todos os alunos acessam uma
sala da base curricular comum, com todos os professores e orientação educacionais e salas da parte
flexível, que são separadas por oficinas. Há, ainda, as salas de recursos, para os alunos que precisam
de atendimento individualizado.
Além disso, há um grupo de informes pelo Whatsapp com todos os profissionais que
trabalham na instituição e grupos das turmas para contato direto com os pais e responsáveis.
Para que os alunos continuem acompanhando as aulas e não haja evasão escolar, temos o
acompanhamento via ligação, que é realizado pelas orientadoras pedagógicas e pelas professoras
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readaptadas, de forma que a busca ativa pelos estudantes não seja cessada. Outros contatos também
são realizados pelo WhatsApp da escola e atendimento presencial esporádico (quando o aluno que
não possui meios de comunicação tecnológicos busca a escola para informações).

ESTRATÉGIAS DE AVALIAÇÃO
PRÁTICA AVALIATIVA: PROCEDIMENTOS, INSTRUMENTOS E CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
A escola é um ambiente de diversidade que busca promover a aprendizagem e o
desenvolvimento de todos os alunos, objetivando superar práticas discriminatórias para que os
estudantes tenham suas especificidades atendidas, por isso a avaliação deve estar aliada a essa
multiplicidade, para não acabar sendo um modelo discriminatório e excludente, uma vez que “a
experiência de conviver com a diversidade, tão necessária para a vida, nunca será exercida num
ambiente educacional segregado, onde a diversidade humana não esteja representada”
(SARTORETTO, apud: MANTOAN, 2011, p. 78).
Neste ambiente de multiplicidade, os alunos precisam de liberdade para produzir, em um
ensino que promova a experimentação, a descoberta e a coautoria do conhecimento, permitindo,
portanto, transformação da sociedade. É preciso compreender que o processo de construção do
conhecimento deve contemplar as múltiplas formas de aprendizagem e em tempos diferentes.
Considerando a concepção defendida pela SEEDF de Educação Integral em que “o ser em
formação é multidimensional, com identidade, história, desejos, necessidades, sonhos, isto é, um ser
único, especial e singular, na inteireza de sua essência, na inefável complexidade de sua presença. ”
(SEEDF, 2014, p. 10). Nessa visão de educação, há um rompimento com a lógica de poder punitivo
que é comum nos processos avaliativos, que está aliada a nova forma de organização escolar em
ciclos, amparada pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN) nº 9.394/96, em seu
artigo 24, e pelo Parecer nº 251/2013 do Conselho de Educação do Distrito Federal (CEDF).
Sendo assim, com a mudança da organização escolar em ciclos, há ampliação no tempo de
aprendizagem e insere um acompanhamento contínuo das aprendizagens. Os anos finais do Ensino
Fundamental serão divididos em dois Blocos, o primeiro com os grupos de 6º e 7º anos e o segundo
com os grupos de 8° e 9° anos.
Dentro dessa nova organização, tem-se três níveis de avaliação, que estão organizados de
forma articulada, são eles: avaliação para aprendizagem, avaliação institucional, e avaliação em larga
escala.
Tratando da avaliação para aprendizagem, entende-se que o seu objetivo é de analisar o
processo de aprendizagem, verificar se os objetivos propostos foram atendidos. Tem caráter
formativo, ou seja, independe dos instrumentos utilizados pelo professor, pois a diferença está na
sua intencionalidade, que busca perceber o que o estudante já apropriou e o que não apropriou para
que possa existir uma intervenção, de forma que o estudante não prossiga com lacunas na sua
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aprendizagem. A avaliação deve ser vista como um instrumento a serviço da aprendizagem, pois no
fim do processo vira apenas uma simples constatação.
Para isso, é fundamental que a primeira avaliação seja diagnóstica, para que seja possível
identificar os conhecimentos dos alunos, assim, o professor poderá planejar suas ações de forma
mais efetiva. Após análise e trabalho dos objetivos de aprendizagem, por meio de instrumentos
diversificados, será realizada a avaliação dos objetos propostos, que será fundamental para planejar
intervenções e promover prosseguimento do processo de aprendizagem. É importante compreender
que “avaliar a aprendizagem do aluno é também avaliar a intervenção do professor, já que o ensino
deve ser planejado e replanejado em função das aprendizagens conquistadas ou não” (WEISZ, 2002,
p. 95).
Dentre as atividades avaliativas/ instrumentos avaliativos que poderão ser trabalhados nos
anos finais do Ensino Fundamental, podem-se citar: provas discursivas, provas objetivas, atividades
escritas, pesquisas, avaliações orais, seminários, portfólios, experimentações, discussões coletivas,
trabalhos coletivos, dramatizações, observações, entrevistas, questionários, relatórios, entre outros.
Vale ressaltar que a variedade de instrumentos utilizados possibilita o desenvolvimento de diferentes
capacidades nos alunos, uma vez que “as formas de aprender diferem, que os tempos de
aprendizagem também, e que não tem sentido sonhar com todos os alunos caminhando igualmente
em seu processo de construção do conhecimento.” (WEISZ, 2002, p. 106).
Além do diagnóstico realizado pelo professor, de forma individual, haverá, no início de cada
ano letivo, uma avaliação investigativa para coletar dados do nível de aprendizagem dos estudantes,
com a finalidade de promover ações interventivas para alunos com dificuldades e/ou lacunas na
aprendizagem.
Outro ponto fundamental no processo avaliativo é a autoavaliação, visto que o estudante
poderá refletir sobre sua aprendizagem, entender o que é esperado dele, e assim poder
compreender o que poderá ser feito para que seu desempenho seja aperfeiçoado.
Com relação à avaliação institucional, este Projeto Político Pedagógico é primordial para que
haja compreensão de como acontece o processo de ensino-aprendizagem na escola. Por isso, a
reflexão constante do trabalho exercido pela instituição é de suma importância para que haja uma
autoanálise, identificando suas potencialidades e fragilidades, devendo ocorrer inclusão de todos os
segmentos da escola, ou seja, família, estudantes, gestores, professores e demais profissionais da
educação.
Assim, a avaliação institucional acontecerá nos conselhos de classe, nas coordenações
pedagógicas, e por meio de questionários com indicadores de qualidade, aplicados a toda
comunidade escolar. Desse modo, será possível analisar o desempenho dos estudantes, das aulas,
bem como análise dos resultados de exames externos.
Em 2021, considerando a possibilidade da manutenção do ensino remoto/híbrido, o processo
avaliativo continua acontecendo de forma virtual no ambiente do Google Classroom, utilizando as
30

ferramentas online como formulários, Meet, entre outros. Para os que não possuem acesso à
internet, os mesmos materiais serão distribuídos de forma impressa, para que seja possível alcançar
toda comunidade escolar.
Vale ressaltar que nesse novo modelo, as avaliações passaram por alguns ajustes:
•

•
•

Bimestralmente realizamos uma avaliação diagnóstica, elaborada pelos coordenadores
pedagógicos, para compreender o nível dos nossos alunos e assim traçar metas para sanar
as falhas de aprendizagem de forma conjunta com os professores regentes;
Os professores realizam a avaliação de suas disciplinas por meio de atividades diversas (jogos,
formulários, produções escritas, desenho etc.) dentro da sala de aula virtual;
Aos alunos que não possuem acesso à internet, são elaboradas atividades que ficam
disponíveis na escola a cada 15 dias, com data marcada para retirada.

PROJETO INTERVENTIVO
Com a concepção de avaliação formativa, a recuperação torna-se desnecessária, pois “a
recuperação é uma estratégia da avaliação somativa que compreende que se não houve sucesso o
estudante tem que ‘recuperar’. Ninguém recupera o que nunca possuiu, ou seja, nesse caso ele
precisa de fato é aprender”. (SEEDF, 2018, p. 58).
Assim, o procedimento adotado será a utilização de avaliação diagnóstica e intervenções, para
que os estudantes não progridam com lacunas na aprendizagem, de forma que esse processo seja
feito durante todo o ano letivo, não fazendo sentido, portanto, a marcação de dias e horários
específicos.
Para fins de registro, no diário que irão constar os relatos de procedimentos utilizados nas
intervenções e nos reagrupamentos, não sendo necessário, portanto, esperar pelo final do bimestre.
No ano de 2021, o projeto interventivo será realizado de forma remota, ao final de cada
semestre, voltado para as dificuldades apresentadas pelos alunos que não conseguiram ter um
rendimento adequado, por conta do ensino remoto e pela dificuldade de contato com a escola. Terão
como ferramentas de coleta de dados os diagnósticos realizados pela escola e os resultados em cada
disciplina. Espera-se, portanto, contribuir para o preenchimento dessas lacunas que, em razão da
pandemia e do tempo que os alunos ficaram sem acesso às aulas presenciais, foram elevadas e
precisam ser corrigidas.

CONSELHO DE CLASSE
O Conselho de Classe é o órgão colegiado que integra a gestão democrática, e tem por objetivo
acompanhar e avaliar o processo de ensino-aprendizagem, havendo um conselho de classe para cada
turma existente a cada bimestre.
Acompanhando a lógica da avaliação formativa, o conselho de classe será conduzido com a
finalidade de propor ações para que a aprendizagem aconteça de forma efetiva, solucionando os
problemas apresentados. Envolvendo todos os profissionais da escola, os próprios estudantes, os
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pais ou responsáveis, de forma que seja possível refletir sobre os projetos de intervenção,
colaborando para garantir as aprendizagens de todos.
Atualmente, o Conselho de Classe está sendo realizado de forma remota, pelo Google Meet.
Antes de sua realização, é realizado o preenchimento de uma planilha, que fornecerá dados
estatísticos sobre a turma, com relação ao seu desempenho, para que neste momento seja possível
traçar metas e soluções, sempre voltadas para a aprendizagem do estudante.
PROVAS E NOTAS
Considerando que a avaliação formativa necessita de tempos e espaços maiores e mais
flexíveis, os registros precisarão estar aliados a essa proposta, de forma que sirvam de diagnósticos
para que sejam tomadas as decisões na vida escolar do estudante. De tal modo, as datas para as
avaliações e suas pontuações serão decididas por cada professor em seu respectivo componente
curricular.
Atendendo ao sistema dos ciclos, que visa uma avaliação formativa, a mensuração da nota visa
identificar, investigar e analisar o rendimento do educando, para saber se a aprendizagem foi
realmente efetivada.
Sabendo que “o velho e conhecido boletim não é a única possibilidade, tão pouco suficiente
para traduzir a trajetória da aprendizagem discente” se faz necessário “explorar outras formas de
registros e comunicação dos resultados da avaliação” (FARIAS et al, 2009, p.124)
Abaixo segue um mapa elaborado por essa instituição que demonstra a forma como a avaliação
é realizada e seus objetivos:
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12.

ORGANIZAÇÃO CURRICULAR

Em 2021, a organização curricular do CEF 20 está sendo realizada de acordo com o documento
norteador enviado pela SEDF: REPLANEJAMENTO CURRICULAR 2021. Considerando a realidade de
ensino remoto e a possibilidade do ensino híbrido, ele está acontecendo conforme o documento
citado, na sequência apresentada por ele.
Há uma sala de coordenação virtual, onde foi feita uma separação do documento por
disciplina e os professores realizam o acesso por ela. Para postagem de atividades (virtuais e
impressas), os coordenadores realizam o suporte de forma remota também em salas, divididas por
áreas de atuação, dando sugestões para cada atividade, verificando se estão de acordo com o
currículo e adequadas para cada ano.
É importante ressaltar que não há uma determinação fechada de datas para início e término
de cada conteúdo, uma vez que isso dependerá do desenvolvimento de cada turma e por isso não
deve ser trabalhado de forma engessada.
Os eixos integradores (educação para diversidade, cidadania e direitos humanos, educação
pra sustentabilidade) são trabalhados por todos os professores, em adequação com seu
planejamento e sua disciplina.
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13.

PLANO DE AÇÃO PARA IMPLEMENTAÇÃO DO PPP

Gestão Pedagógica e Gestão das Aprendizagens e dos resultados educacionais
A gestão pedagógica tem por fim primordial assegurar o direito dos alunos a um ensino de qualidade.
Para tanto, nessa gestão são criados mecanismos e estratégias para averiguar se a escola está
conseguindo atingir seus objetivos, o que depende de um diagnóstico preciso sobre as atividades e
possibilidades oferecidas no ambiente escolar, a definição das metodologias de ensino e formação
de professores.

DIMENSÃO

Gestão
Pedagógica e
Gestão das
aprendizagens
e dos
resultados
educacionais

OBJETIVOS

AÇÕES

Possibilitar as
aprendizagens, a partir da
democratização de
saberes, em uma
perspectiva de inclusão
considerando as
competências gerais da
BNCC.

Formação
continuada dos
professores
dentro das
coletivas e em
cursos externos.

Buscar uma aprendizagem
de conceitos significativos,
que realmente sejam
utilizados pelos alunos em
seu dia a dia, como forma
de motivação no processo
de ensino-aprendizagem.

Formação dos
professores
durante as
coletivas e
acompanhamento
dos
coordenadores
pedagógicos.
Atuação
pedagógica dos
professores e
realização de
projetos

Formar o aluno em sua
integralidade e em seu
protagonismo, resgatando
valores, reforçando a
importância da disciplina e
do respeito às normas
escolares.

Diminuição da taxa de
reprovação anual e

Realização de
intervenções
pedagógicas

METAS

Alcançar notas
maiores nas
avaliações
internas e
externas para
mensurar a
aprendizagem
dos alunos

Trabalhar
conteúdos
significativos.

Trabalhar com
projetos
voltados para
o resgate dos
valores
citados.

Realizar a
avaliação

RESPONSÁVEIS/
PRAZO
RECURSOS.
Gestão escolar,
coordenação
pedagógica,
professores.

E

Durante ano letivo.
Recursos humanos
e materiais
pedagógicos da
própria escola.
Coordenação
pedagógica e
professores.

Gestão escolar,
coordenação
pedagógica,
professores.
Durante ano letivo.
Recursos humanos
e materiais
pedagógicos da
própria escola.
Gestão escolar,
coordenação
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melhoria do IDEB da
escola.

internas e
preparação para
exames externos.

diagnóstica do
CEF 20

pedagógica,
professores.
Bimestralmente.

Reduzir a taxa de evasão
escolar e o índice de
distorção idade-série.

Trabalho
individualizado
com os alunos
com dificuldade

Orientar e
acompanhar
estudantes

Recursos humanos
e materiais
pedagógicos da
própria escola.
Gestão escolar,
coordenação
pedagógica,
professores,
orientação
educacional e sala
de recursos.
Durante ano letivo.

Conscientizar os alunos
acerca da necessidade do
combate à violência e
prevenção ao uso de
drogas.

Conscientização
dos alunos
durante as aulas e
em palestras.

Orientar
alunos que
possam por
problemas
relacionados
ao tópico

Recursos humanos
e materiais
pedagógicos da
própria escola.
Gestão escolar,
coordenação
pedagógica,
professores,
orientação
pedagógica e
palestrantes
convidados .
Durante ano letivo.
Recursos humanos
e materiais
pedagógicos da
própria escola.

Gestão Participativa e Gestão de Pessoas
A gestão escolar não se resume a lidar apenas com suprimentos. Ela também lida com pessoas. É por esse
motivo que a tarefa de gerir uma unidade escolar torna-se tão desafiadora, pois lida diretamente com os
educadores, funcionários em geral e os alunos.

Nesse sentido é muito importante manter um esforço diário e contínuo para manter a relação de harmonia
e um trabalho alinhado entre todos os setores da escola.
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DIMENSÃO

OBJETIVOS

Gestão
Participativa e
Gestão de
Pessoas

Democratizar as tomadas
de decisão, implantando a
Gestão Democrática de
forma real e significativa.

Implantação do Conselho
Participativo.

AÇÕES

METAS

RESPONSÁVEIS/
PRAZO
E
RECURSOS.
Reuniões
Realizar reuniões Todos os membros
coletivas
(presenciais ou a da comunidade
semanais
e distância) para escolar
tomada
de tomada
de
decisões
decisões
Durante ano letivo.
coletivas
por
meio de debate.
Recursos humanos
e
materiais
pedagógicos
da
própria escola.
Conselho
de Realizar
Gestão escolar,
classe com a conselho escolar coordenação
participação da com pelo menos pedagógica,
comunidade
um membro de professores e
escolar
cada setor
demais
componentes da
comunidade
escolar.
Durante ano letivo.

Promover a integração
entre família e escola,
oportunizando sempre o
diálogo
ético
e
a
corresponsabilização
de
papéis distintos.

Oferecer formações de
qualidade, espaço para
debates e discussões, bem
como motivar a adesão a
cursos de qualificação
internos e externos.

Realização
de
reuniões
e
encontros com
os
pais
e
responsáveis.

Realizar reunião
de pais e eventos
com
a
participação da
família.

Recursos humanos
e
materiais
pedagógicos
da
própria escola.
Gestão escolar,
coordenação
pedagógica,
professores.
Durante ano letivo.

Recursos humanos
e
materiais
pedagógicos
da
própria escola.
Realização
de Incentivar
e Gestão escolar,
formação
auxiliar
os coordenação
continuada nas professores em pedagógica,
coletivas
e formação
professores.
incentivo para continuada.
cursos externos
Durante ano letivo.
Recursos humanos
e
materiais
pedagógicos
da
própria escola.
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Promover a interação
entre os professores das
diferentes
áreas
do
conhecimento.

Oportunizar espaços de
escuta para todos os
funcionários e alunos,
possibilitando a mediação
de conflitos.

Realização
de
projetos
coletivos
e
interdisciplinares

Executar
projetos
interdisciplinares
e
promover
encontros com
os professores
das
diversas
áreas
de
conhecimento,

Gestão escolar,
coordenação
pedagógica,
professores.
Durante ano letivo.

Recursos humanos
e
materiais
pedagógicos
da
própria escola.
Realização
de Praticar a escuta Gestão escolar,
projetos junto a e
desenvolver coordenação
orientação
trabalhos
pedagógica,
educacional
e voltados
a professores.
assistência
comunicação
pedagógica
não violenta.
Durante ano letivo.
Recursos humanos
e
materiais
pedagógicos
da
própria escola.

Gestão Administrativa e Financeira
O papel da gestão escolar nesse escopo é de lidar com suprimentos, folhas salariais, reposição
patrimonial, problemas de manutenção, organizar arquivos, administrar os horários da escola e tudo
o mais que diga respeito à administração e ao financeiro da escola. Além disso, manter a nossa
estrutura física em bom estado de conservação e suas outras dependências com parte elétrica e
hidráulica em bom estado de uso.
Cabe a este setor também gerir as verbas recebidas pela escola do GDF como o PDAF
(Programa de descentralização administrativa e financeira) e recursos oriundos de programas
federais como o PDDE (Programa dinheiro direto escola). Os recursos recebidos desses programas
seguem conforme o quantitativo de alunos informados no censo escolar. Estas verbas são aplicadas
em despesas com custeio/consumo — materiais de expediente, materiais de copa e cozinha,
materiais de limpeza, materiais esportivos, materiais para manutenção de bens móveis, materiais para
manutenção de bens imóveis, materiais de processamentos de dados — e materiais de capital — mesas,
arquivos, caixas de som, data show e outros. Com relação a verba de capital, não é possível comprar
computadores e impressoras para a escola utilizando o PDAF que vem do GDF em decorrência de convênios
firmados, somente com a verba do PDDE ENSINO FUNDAMENTAL.
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Todo este processo de verba é gasto somente com a aprovação do conselho escolar, onde ele é
consultado, se delibera o que precisa gastar de emergencial dentro das necessidades propostas pelos
segmentos deste conselho, o qual é representado por professores, auxiliares e pais e/ou responsáveis.
Também são pagos os serviços de terceiros como a contabilidade para organizar e providenciar toda a
documentação junto a prestação de conta a SEE/DF. Todos os gastos realizados são prestados contas através
do SEI — Sistema Eletrônico de informações junto a Regional de Ensino, a mesma junto à sede e depois junto
ao TCDF. No final do ano letivo também pode ser reprogramado o saldo remanescente destas verbas que
sobraram para o ano seguinte.
O papel principal deste gestor é fazer com que esses recursos venham a atender na coletividade os
bons resultados pedagógicos e administrativos que com certeza farão com que a escola tenha condições de
atingir índices melhores de aprovações e uma boa estrutura de trabalho para seus funcionários, alunos e
comunidade no geral.
DIMENSÃO

OBJETIVOS

AÇÕES

METAS

RESPONSÁVEIS/
PRAZO E RECURSOS.
Gestão escolar

Gestão
Financeira e
Gestão
Administrativa

Zelar pela guarda e Vistoria
Realizar
instalações
físicas
do periódica
das reparos
patrimônio da escola
instalações
e sempre
que Início do ano letivo
patrimônio.
necessários.
Verba parlamentar,
PDAF e PDDE.
Melhoria das instalações Instalação
de Finalizar
a Gestão escolar
físicas e equipamentos da equipamentos
instalação de
escola.
tecnológicos e computadores
melhoria
das e Datashow em Durante ano letivo,
instalações
todas as salas. com foco maior nos
físicas de acordo Executar obra recessos para
com
as do laboratório realização de obras
necessidades
de ciências
e manutenção dos
pedagógicas.
espaços.
Manter
atualizados e Verba
em
parlamentares,
funcionamento PDAF, PDDE, verbas
os
federais e doações.
computadores
do laboratório
de informática
Zelar e manter
as
demais
instalações da
escola (muros,
refeitório
,
quadra)
Manter
atualizada
a Solicitação
Solicitar
aos Secretaria escolar
documentação dos alunos.
periódica
e responsáveis
análise dos que os documentos Durante o ano letivo
estão
com faltantes
e
Recursos humanos
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documentos
faltantes.

14.

atualizar
cadastros.

os

PLANO DE AÇÃO INSTITUCIONAL

Objetivos Gerais do Plano
Os objetivos propostos neste Plano estão em consonância com o Currículo em Movimento do
DF, com os Planos Nacionais e Distritais de Educação, com os Princípios da Lei de Gestão democrática
n°: 4.751 de 07 de fevereiro de 2012, para além da legislação educacional vigente.
Ao falarmos em gestão democrática estamos propondo uma gestão vinculada aos
mecanismos legais e institucionais, à coordenação de atitudes que propõem a participação social: no
planejamento, elaboração, execução e avaliação do Projeto Político Pedagógico da escola, na tomada
de decisões; na escolha do uso de recursos e prioridades de aquisição; na execução das resoluções
colegiadas; nos períodos de avaliação da escola. Estabelecemos como meta prioritária a garantia da
qualidade social da educação, ofertada em nossa Unidade Escolar.

Objetivo: Possibilitar as aprendizagens, a partir da democratização de saberes, em uma perspectiva
de inclusão, considerando as competências gerais da BNCC.
Estratégias:

•

Reorganizar o processo de avaliação, considerando a proposta avaliativa dos ciclos
com foco nas aprendizagens e ênfase na avaliação formativa;
•
Realização de intervenções voltadas para a defasagem dos conteúdos, competências
e habilidades, bem como o trabalho com técnicas de estudo variadas, atendendo os
diferentes modelos de aprendizagem.
•
Sensibilizar por meio do diálogo os docentes do valor da avaliação como parâmetro
diário para um replanejar constante e não como medida de valor inexorável;
•
Acompanhamento por parte do SOE e da Coordenação Pedagógica do rendimento das
turmas através de relatórios e pré-conselhos, assistindo educando individualmente ou em
grupo;
•
Utilizar os dados do rendimento escolar e de avaliações como o SAEB para elaboração
de estratégias que promovam a melhoria dos processos pedagógicos e da avaliação da
aprendizagem;
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•

Adquirir materiais diversos (equipamentos e pedagógicos), para subsidiar o trabalho
do professor em sala de aula;
•
Proporcionar aos docentes momentos de troca de experiência, por meio das
coordenações coletivas;
•
Realizar diagnóstico dos alunos por meio da Avaliação CEF 20 com a finalidade de
orientar ações pedagógicas;
•
Apoiar e estimular o trabalho e as atividades desenvolvidas pela Sala de Recursos e
pelo Serviço de Orientação educacional visando um melhor desenvolvimento de habilidades
nos domínios cognitivo, afetivo e psicomotor dos nossos educandos.

Objetivo: Buscar uma aprendizagem de conceitos significativos, que realmente sejam utilizados pelos
alunos em seu dia a dia, como forma de motivação no processo de ensino-aprendizagem e formar o
aluno em sua integralidade e em seu protagonismo.
Estratégias:
•

Sensibilizar os alunos quanto a hábitos de estudo;
•
Oferecer passeios pedagógicos e de lazer (para a ampliação da cultura e conhecimento
de mundo do aluno);
•
Incentivar a participação dos alunos nas oficinas da Educação Integral;
•
Promover atividades extracurriculares de caráter cultural, esportivo e
confraternizações que possam melhorar a autoestima e a interação entre os alunos;
•
Estimular e fazer cumprir o regimento interno, para assegurar o bom funcionamento
da escola favorecendo com isto a aprendizagem;

Objetivo: Elevar o desempenho acadêmico dos alunos com a diminuição da taxa de reprovação anual
e melhoria do IDEB da escola.
Estratégias:
•
Realização de projeto de incentivo a leitura;
•

Realizando ações orientadas para as turmas com maior índice de alunos com nota
abaixo da média;
•
Aulas de reforço no turno contrário;
•
Incentivando os docentes por meio das Coordenações de área a elaborarem atividades
diversificadas;
•
Estar em contato com os pais para que colaborem na aprendizagem de seus filhos,
bem como a frequência dos mesmos na escola.
•
Sensibilizar os alunos quanto aos hábitos de estudos;
•
Incentivar projetos interdisciplinares;
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•

Oferecer aulas de reforço em horário contrário para os alunos com dificuldades de
aprendizagem;
•
Incentivar
a
criação de
grupos de
estudos
monitorados pelos
alunos que apresentarem melhor rendimento escolar;
Avaliação: Acompanhamento do índice de rendimento das turmas por meio dos registros do
Conselho de Classe e boletins.

Objetivo: Reduzir a taxa de evasão escolar e o índice de distorção idade-série
Estratégias:
•

Acompanhar, analisar e buscar soluções para compreender as causas da evasão,
aprovação/reprovação do estudante, de forma a melhorar a qualidade da educação nesta
unidade de ensino;
•
Incentivar a participação dos alunos nas oficinas da Educação Integral;
•
Promovendo encontros periódicos com as famílias e o serviço de orientação
educacional;
•
Estabelecer parceria com o Conselho Tutelar para acompanhamento dos alunos
infrequentes;
•
Desenvolver projetos que incentivem a permanência dos estudantes, desestimulando
o abandono.
•
Orientando os professores a comunicarem a secretaria e SOE o registro faltas
consecutivas dos alunos;
•
Propor estratégias e metodologias diferenciadas para melhorar os índices;
•

Incentivo a construção de projetos interdisciplinares coletivos e específicos;
•
Desenvolver Projetos e palestras educativas resgatando valores e proporcionando a
integração entre escola e comunidade, buscando como meta o menor índice possível de
reprovação e evasão;
•
Envolver a comunidade nas atividades educativas;
•
Buscar através do diálogo, maior envolvimento e comprometimento dos pais no
decorrer do ano letivo;
•
Realizando ações orientadas para as turmas com maiores taxas de reprovação;
•
Disponibilizando materiais e equipamentos dentro das possibilidades existentes;
•
Ações de intervenção pedagógica quando da solicitação dos professores.
Avaliação: Acompanhamento sistemático do controle de frequência por meio dos diários de
classe. Análise dos índices da escola. Reuniões periódicas de avaliação com professores, pais
e alunos.
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Objetivo: Conscientizar os alunos acerca da necessidade do combate a violência e prevenção ao uso
de drogas.
Estratégias:
•

Fazer levantamento dos registros da coordenação disciplinar e SOE de casos de
violência e uso de drogas;
•
Buscar ajuda de órgãos competentes e palestras sobre a prevenção e combate ao uso
de drogas;
•
Mediar às situações conflitos por meio do diálogo e bom senso;
•
Trazer palestras, vídeos e debates que oriente o combate a violência;
•
Promover atividades culturais, que sejam de interesse dos alunos.
•
Estabelecer parceria com o Batalhão Escolar, para que haja um policiamento ostensivo
na escola;
•
Estar em contato com os pais para que colaborem no acompanhamento da vida
escolar do aluno;
•
Fazer registros on-line no sistema de “Crimes e Desordens” de parceria entre a SEDF e
a SSPDF para subsidiar ações que diminuam os índices de violência e indisciplina
Avaliação: Avaliação Institucional e Registros dos atendimentos na Coordenação Disciplinar e
SOE.

Objetivo: Democratizar as tomadas de decisão, implantando a Gestão Democrática de forma real e
significativa, assegurando uma gestão participativa.
Estratégias:
•
Através de reuniões, manter contato direto e transparente com a todos os segmentos,
construindo um relacionamento harmonioso de forma que percebam a importância de sua
participação para a concretização de uma Escola de qualidade; Democratizar o máximo a
gestão da escola, garantindo a participação efetiva de todos os segmentos;
•
Criar mecanismos de participação que traduzam o compromisso de todos na melhoria
da qualidade de ensino e com o aprimoramento do processo pedagógico;
•
Coordenar a construção do PPP, assegurando a participação de todos os segmentos
da escola e Conselho Escolar;
•
Desenvolver práticas e inclui-las no PPP que contemplem a educação inclusiva, a
sustentabilidade, a diversidade cultural;
•
Realizar Conselho de Classe Participativo ao término de cada bimestre letivo;
•
Promover atividades extracurriculares de caráter cultural, esportivo e
confraternizações que possam melhorar a autoestima e a interação entre os diversos
segmentos da escola;
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•

Promover, semestralmente, a avaliação do PPP da escola, com a participação de toda
a comunidade escolar;
•
Realizar reuniões com o Conselho Escolar para planejar suas ações e poder nortear
melhor trabalho, de forma que todos os membros intensifiquem sua participação na escola;
•
Promover juntamente com o Conselho Escolar atividades e ações para a captação de
recursos financeiros (rifas, bingos, etc.), visando arrecadar fundos para despesas extras da
escola;
Avaliação: Avaliação Institucional e Implantação do Projeto Político Pedagógico.
Objetivo: Promover a integração entre família e escola, oportunizando sempre o diálogo ético e a
corresponsabilização de papéis distintos.
Estratégias:
•

Estabelecer parceria entre escola e pais, buscando a família para a melhoria da
aprendizagem;
•
Atualização bimestral dos contatos e endereço dos responsáveis pelos alunos;
•
Encaminhamento ao Conselho Tutelar os casos de abandono e dificuldades de contato
com as famílias dos alunos infrequentes e/ou indisciplinados;
•
Realizar oficinas/fóruns para abordagens que possam orientar às famílias, em relação
a práticas promotoras da saúde, educação/orientação sexual, ao uso de drogas, a
higiene/limpeza (ambiente físico da escola, do corpo, dos objetos de uso pessoal), educação
nutricional etc.;

Objetivo: Oferecer formações de qualidade, espaço para debates e discussões, bem como motivar a
adesão a cursos de qualificação internos e externos.
Estratégias:
•
Capacitação profissional dos docentes através de palestras, cursos, troca de
experiências, além de estimulá-los a estar sempre em busca de novos conhecimentos;
•
Apoiar e incentivar o desenvolvimento dos projetos propostos pela Secretaria de
Educação e por seus parceiros;
•
Promover, nas coordenações pedagógicas, grupos de estudo envolvendo temas de
interesse dos professores, incluindo-se também documentos que norteiam a Educação Básica
(LDB, Currículo, Regimento das Escolas Públicas, IDEB, Projeto Político Pedagógico Carlos
Mota etc.);
•
Estimular os profissionais da escola à qualificação e ao aperfeiçoamento profissional,
oferecendo condições e incentivo para participarem de cursos, seminários, encontros,
palestras, entre outros;
Objetivo: Promover a interação entre os professores das diferentes áreas do conhecimento.
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Estratégias:
•
Proporcionar aos docentes momentos de troca de experiência, por meio das
coordenações coletivas;
•
Conscientizar os docentes da importância do trabalho em equipe para obtenção de
um funcionamento integral da Escola, estimulando uma relação de igualdade, respeito e
consideração mútuos;

Objetivo: Atender a todos os servidores em suas necessidades observando critérios legais
pertinentes a cada segmento.
Estratégias:
• Oportunizar espaços de escuta para todos os funcionários e alunos, possibilitando a
mediação de conflitos.
• Mantendo atualizados os dados funcionais e pessoais;
• Orientando quanto aos procedimentos referentes a Lei 840 e requerimentos gerais;
• Informando sobre orientações e alterações de procedimentos pertinentes a cada
segmento;
• Cumprindo prazos para entrega de documentos;
• Proporcionar um ambiente cortês entre colegas de trabalho;
• Proporcionar momentos e atividades de descontração entre os funcionários.
Avaliação: Análise de resultados por meio da avaliação institucional.

Objetivo: Zelar pela guarda e instalações físicas do patrimônio da escola, utilizando adequadamente
os equipamentos e espaços físicos da escola.
Estratégias:
•
Fichas de controle de empréstimo dos equipamentos;
•
Limpeza e conservação;
•
Realização de manutenção das instalações e equipamentos quando se fizer
necessário;
•
Controle periódico do patrimônio
Avaliação: Vistoria frequente dos equipamentos e espaços físicos.

Objetivo: Melhoria das instalações físicas e equipamentos da escola, com a aquisição de novos
equipamentos entre outras ações.
Estratégias:
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•

Solicitação junto a SEDF de computadores para uso na secretaria, administrativo e sala
dos professores;
•
Compra de Projetor Multimídia;
•
Solicitação insistente de mobiliário em geral junto a CRE;
•
Solicitar insistentemente a execução da cobertura da quadra;
•
Compra de material pedagógico, esportivo, informática, copa e cozinha e limpeza;
•
Reparos periódicos nas instalações físicas.
Avaliação: Avaliação Institucional.

Objetivo: Manter atualizada a documentação dos alunos, atingindo 100% da escrituração discente
atualizada.
Estratégias:
•
Manter
atualizado e organizado o serviço de escrituração escolar (registros,
documentação dos alunos, diários de classes, dentre outros);
•
Prestar esclarecimentos quanto à utilização do diário eletrônico;
•
Informar em tempo real as transferências e movimentação de alunos e licenças
médicas;
•
Cumprir prazos para entrega de documentos;
•
Participar de reuniões periódicas junto a CRE e solicitar informações quando
necessário.
Avaliação: Reuniões periódicas da equipe gestora; Avaliação Institucional.

Objetivo: Utilizar os recursos jurídicos e financeiros de acordo com as necessidades da escola, com a
participação dos órgãos colegiados, com lisura e transparência.
Estratégias:
•
Cumprir as metas previstas neste plano e no PPP da escola;
•
Definição por meio de Assembleia da Ata de Prioridades da escola;
•
Aplicação financeira dos recursos de acordo com a legislação vigente;
•
Compra de materiais e equipamentos de acordo com a Legislação vigente dos diversos
recursos;
•
Apresentação de Demonstrativos de despesas realizadas;
•
Prestar contas em tempo hábil;
Avaliação: Aprovação da prestação de contas pelo Conselho Escolar e órgãos competentes.
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PLANO DE AÇÃO INTEGRADO SALA DE RECURSOS E SERVIÇO DE ORIENTAÇÃO EDUCACIONAL
Objetivo Geral
Integrar os serviços de Orientação Educacional e Atendimento Educacional Especializado para
adaptação, socialização e promoção dos alunos com necessidades educacionais especiais.
Justificativa
A escola, como qualquer instituição, funciona como um organismo: para que tudo ande
perfeitamente e os objetivos sejam atingidos, cada parte precisa executar bem as respectivas funções
e trabalhar em conjunto de maneira cooperativa e integrada.
Neste sentido faz-se necessário que os serviços existentes na escola precisam atuar com o objetivo
de fortalecer o processo de inclusão por meio de uma ação coletiva, buscando o desenvolvimento
integral dos estudantes com necessidades educacionais especiais.
Objetivo: Promover atividades de adaptação aos alunos de 6º e 9º ano a fim de garantir avanços na
aprendizagem, na postura de estudante, nas relações interpessoais e no desenvolvimento pessoal.
Ações
•

Visitas às unidades escolares para onde seguirão, contribuindo para uma transição suave em
relação a tempo, espaços, professores, materiais, novos agrupamentos, avaliações e
metodologias.

Avaliação: A avaliação será feita no dia dos eventos por meio da participação dos alunos.
Objetivo: Sensibilizar os alunos em classe para um novo olhar sobre as “diferenças”, resgatando a
cidadania e promovendo a inclusão da diversidade.
Ações:

•

Apresentação de filmes/vídeos abordando o assunto;

•

Discutir sobre a necessidade dos alunos especiais por meio de palestras e realização de
atividades relativas ao tema.

•

Vivência de situações cotidianas que dificultam a acessibilidade das pessoas com
necessidades especiais.

•

Exposição dos trabalhos realizados durante a semana.

Avaliação: Por meio da participação e dos trabalhos realizados.

PLANO DE AÇÃO DO CONSELHO ESCOLAR
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O Conselho é constituído por representantes de pais, estudantes, professores, profissionais
da educação, membros da comunidade local e o Diretor da escola, que é membro nato. Cada escola
estabelece as regras, de forma transparente e democrática, para a eleição dos membros do conselho.
Eles têm funções deliberativas, consultivas, fiscais e mobilizadoras, que visam garantir a gestão
democrática e a qualidade da educação nas escolas públicas.
Cada Conselho Escolar tem suas ações respaldadas através do seu próprio Estatuto, que
normatiza a quantidade de membros, formas de convocação para as reuniões ordinárias e
extraordinárias, como é realizado o processo de renovação dos conselheiros, dentre outros assuntos
que competem a essa instância.
Neste sentido, cabe aos conselhos escolares:
Deliberar sobre as normas internas e o funcionamento da escola;
•

Participar da elaboração do PPP;

•

Analisar e aprovar o Calendário Escolar no início de cada ano letivo;

•

Analisar as questões encaminhadas pelos diversos segmentos da escola, propondo sugestões;

•

Acompanhar a execução das ações pedagógicas, administrativas e financeiras da escola e;

•

Mobilizar a comunidade escolar e local para a participação em atividades em prol da melhoria
da qualidade da educação, como prevê a legislação.

Para que o Conselho Escolar possa cumprir com suas funções na escola, é necessário que possua os
seguintes documentos atualizados:
•

Estatuto do Conselho Escolar analisado e aprovado pelo Núcleo Regional de Educação;

•

Ata da Eleição de cada segmento que compõe o Conselho Escolar – titular e suplente;

•

Ata de Posse dos membros de cada segmento.

Cada escola deve estabelecer regras transparentes e democráticas de eleição dos membros do
Conselho. Ressalta-se que a cada 2 anos é feito o processo de renovação dos membros do Conselho
Escolar.
O nosso Conselho realiza reuniões quinzenais para tratar de assuntos previamente agendados.
Caso ocorram eventos excepcionais faz-se uma reunião extraordinária.
Portanto, ao longo do ano serão feitas 11 reuniões ordinárias definidas, já com as datas marcadas,
originalmente mensais, além das reuniões extraordinárias, que podem ser marcadas a qualquer
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tempo. Nas reuniões ordinárias decidem-se os gastos das verbas, bem como outros problemas que
atinjam a comunidade escolar, pois este tem autonomia para decidir deliberativamente por maioria
absoluta dos votos de seus membros.
PLANO DE AÇÃO PARA PROFISSIONAIS READAPTADOS
A readaptação funcional é a redução da capacidade laborativa sofrida pelo servidor, em
função de adoecimento ou acidente. Hoje a principal restrição imposta ao servidor readaptado da
Carreira Magistério é relacionada à regência de classe.
Em nossa escola temos hoje 9 profissionais readaptados, os quais estão distribuídos no
desenvolvimento de Apoio à Coordenação, Apoio à Direção, Biblioteca e Laboratório de Informática.
A gestão tem o devido cuidado de, no rigor da lei, atribuir-lhes apenas atividades que não
desrespeitem a restrição determinada pelo Programa de Readaptação, considerando as
necessidades da escola e, principalmente as potencialidades do servidor, que estão relacionadas a
sua experiência pessoal e profissional, ou seja, aos seus “saberes” e seus “fazeres”.
Aqui no CEF 20 consideramos sempre que o servidor readaptado tem uma história
profissional que não pode e nem deve ser desconsiderada, a fim de minimizar o sentimento de
incapacidade e de exclusão relatados pela grande maioria dos servidores readaptados quando
retornam ao trabalho.
Procura-se sempre desenvolver em nossa Instituição de Ensino a cultura de respeito às
restrições do servidor, bem como motivá-los constantemente a participar sempre e ativamente no
seu ambiente de trabalho, respeitando e exigindo respeito às suas restrições. Durante o ensino
remoto, os profissionais readaptados dão suporte aos diversos setores da escola, de acordo com suas
restrições.
15.

ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DO PPP

Consideramos como o ideal para a consolidação de um projeto político pedagógico a sua
construção coletiva, da forma mais democrática possível, ouvindo todos os atores envolvidos, bem
como realizando reflexões a todo momento sobre nossas práticas, reavaliando-as e fazendo os
ajustes que se fizerem necessários.
Sabemos que essa elaboração não se trata de um momento único, uma ação estanque. O
processo é contínuo, fluido, mutável, dinâmico. Deve ser, a todo o momento, reavaliado, analisado.
Desta forma, momentos são e serão criados para que se faça essa avaliação, seja em nossas
Coordenações Pedagógicas, seja em reuniões extraordinárias, que se fazem imprescindíveis para a
boa evolução do processo. A cada bimestre será destinado um espaço na Coordenação Pedagógica
para revisão do PPP e avaliação dos projetos, observando se os objetivos propostos no Plano de Ação
Institucional estão sendo alcançados.
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Nossa finalidade é de que a gestão democrática nos proporcione gerir nossa escola de forma
que a muitas mãos se construa a educação. Somente assim a integralidade será, no sentido mais real
da palavra, possível.
O PPP será avaliado semestralmente, utilizando as coordenações pedagógicas. Neste
processo, realizaremos a avaliação institucional, por meio de formulários a serem respondidos por
toda comunidade escolar e debatido com toda a equipe da instituição. Todo esse percurso será
registrado em ata ou gravação da reunião e posteriormente editado no presente documento.
16.

PROJETOS ESPECÍFICOS – 2021

Considerando a modalidade de ensino integral, os professores da parte flexível do CEF 20
realizam alguns projetos que serão apresentados a seguir. Os professores de acompanhamento
pedagógico de Língua Portuguesa e Matemática seguem o replanejamento curricular para parte
diversificada de Português e Matemática, bem como trabalham os descritores cobrados no SAEB e
SIPAE/DF.
A- TÍTULO DO PROJETO: ARTE E CULTURA
Áreas do conhecimento integradas no projeto: Linguagens e suas tecnologias
Eixos estruturantes integrados no projeto: Processos Criativos e Mediação e Intervenção
Sociocultural
Tipo de projeto pedagógico: Projeto Pedagógico Temático
Carga horária semanal: Quatro horas (4h).
Anos ou semestres da turma: 8° ano A e B
Professora: Alana de Azevedo Silva Cruz
JUSTIFICATIVA
A pandemia causada pelo Corona vírus impôs uma série de limitações aos alunos da rede
pública do DF. Dentre elas, a convivência social foi uma das áreas mais atingidas, dificultando os
relacionamentos que o formam, de uma maneira integral, como cidadãos, sujeitos à serem
modificados e a modificar o ambiente em que vivem, através da expressão de sua individualidade, e
sua identificação com a coletividade. A arte e a cultura são ferramentas e resultados diretos dessa
formação, podendo ser usados para promover a socialização e o empoderamento, ainda que de
forma virtual. Através desse projeto de arte e cultura, oferecemos um mergulho nas possibilidades
artísticas dos alunos, individuais e coletivas, visando a fomentação, reflexão, produção e
apresentação de Produtos artísticos, a serem construído a partir das necessidades, interesses,
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experiências e reivindicações dos alunos, estruturado através de processo colaborativo. Faz-se
necessário, nesse momento delicado que enfrentamos, proporcionar dentro do ambiente escolar ,
presencial ou online, espaços de reflexão, identificação, expressão e fruição individual e coletiva, para
que o aluno possa refletir sobre a sociedade e a diversidade cultural que o cerca, se apropriar das
possibilidades expressivas de conexão com este meio, desenvolvendo sua socialização e compreenão
do mundo em que vive.
OBJETIVO GERAL
Como objetivos específicos referentes à natureza do trabalho ser desenvolvido, estão
reconhecer o espaço e a voz do aluno através da arte, promovendo a autonomia e o protagonismo
do estudante; Estabelecer uma estrutura de relações horizontais a partir da arte; envolver os alunos
no processo de experimentação, criação e produção artística; Treinar sua concentração e
determinação; Construir um ambiente produtivo, refletindo sobre as questões sociais e de
diversidade cultural, promover o debate sobre temas do contexto atual do aluno; Desenvolver as
habilidades relacionadas à inteligência emocional; Produzir novas experiências, significações e
sensações afetivas relacionadas à escola; Oferecer oportunidades de expressão pessoal, individual e
coletiva, através da arte; Valorizar as principais manifestações culturais populares, regionais, afrobrasileiras e indígenas na cultura brasileira. Promover exercícios que estimulem a criação e a
criatividade; Produzir registros da experiência em imagens e vídeos; Propiciar atividades
colaborativas; Fomentar a produção artísticas e o desenvolvimento de mostras, exposições e trocas
de experiências entre os alunos participantes e a comunidade escolar.
OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM E DESENVOLVIMENTO
Compreender a arte como fato histórico contextualizado em diversas culturas, conhecendo,
respeitando e observando sua constante mudança.
• Produzir arte individualmente e em coletivo.
• Identificar e conhecer elementos das linguagens artísticas no cotidiano linguagem teatral.
• Utilizar as técnicas deexpressão corporal e expressividade vocal.
• Identificar e conhecer elementos de linguagem teatral.
• Utilizar as técnicas deexpressão corporal e expressividade vocal.
• Pesquisar as principais manifestações culturais afro-brasileiras e indígenas na cultura
brasileira. Refletir sobre produções artísticas de diferenteslinguagens criadas pelos estudantes, e
produções de companhias e artistas, observando suas semelhanças e diferenças. Expressar-se
musicalmente por meio vocal ou instrumental participando de festivais,executando obra
musical existente ou autoral.
METODOLOGIA
Aulas online
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Dinâmicas e atividades
Desafios de produção artística
Atendimento individualizado / Orientações
Material de apoio em PDF
Apreciação Vídeos, textos, imagens...
Discussões e debates
Pesquisas
Produção de portfólio virtual
Mostra bimestral / Sarau Artístico
Outros espaços
Plataforma Google Sala de Aula e residência.
RECURSOS DIDÁTICO-PEDAGÓGICOS
Plataforma Google sala de aula, Google Meet, WhatsApp, Material didático PDF, Vídeos,
textos, Imagens, Dinâmicas
CULMINÂNCIA ou PRODUTO FINAL
Exposição / mostra artística das atividades e produtos culturais desenvolvidos ao longo do
ano.
AVALIAÇÃO PARA AS APRENDIZAGENS
A avaliação será através das atividades realizadas pelos estudantes, colaboração nas mostras
ou exposições artísticas, participação na plataforma Google Sala de Aula.
PARCERIAS e COLABORADORES
Grupo Mediato
EVENTOS
Feira de ciências; Semana da consciência negra; Educação para vida; Jogos Interclasse; Dia Nacional
de Luta da Pessoa com Deficiência, Mostra artística.
B- TÍTULO DO PROJETO: OFICINA DE PRODUÇÃO ARTÍSTICA

Nome fantasia do projeto: Semente da arte
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Áreas do conhecimento integradas no projeto: linguagens e suas tecnologias
Eixos estruturantes integrados no projeto: processos criativos e
sociocultural

mediação e intervenção

Tipo de projeto pedagógico: projeto pedagógico temático
Carga horária semanal: 5 h
Anos ou semestres da turma: 6º ano
Professora: Cláudia Dornellas Caldeira de Novais

JUSTIFICATIVA
A oficina de produção artística possibilitará que a arte faça parte da vida do aluno como leitura do
mundo e expressão pessoal através da execução de atividades em diversas linguagens das artes
plásticas.

OBJETIVO GERAL
Valorizar a expressão singular do aluno, desenvolvendo sua percepção visual criadora, para que ele
se sinta como integrante de uma cultura e de uma sociedade na ampliação do repertório de leitura e
construção de imagem elaborando seus próprios sentidos com relação ao mundo.
Atividades:
Diagnose inicial dos alunos; Desenvolvimento de elementos de enriquecimento do desenho;
Exercícios de coordenação motora; Espaço positivo/negativo; Estudo das linhas; Forma e fundo;
Textura; Estudo da cor; Luz e sombra; Descobrir novas técnicas a partir do que foi aprendido
anteriormente Desenvolver pesquisas visuais afim de aprimorar o processo artístico; Pintura com
lápis de cor; Releitura de imagens; Pintura preto e branco utilizando os lápis de desenho Recorte e
colagem; Conhecer expressões culturais populares; Reconhecer a diferença entre arte e artesanato;
Conhecer artistas populares; Produção de obras com tema “arte popular”; Utilizar diversas técnicas
em espaços bidimensional e tridimensional; Atividades utilizando: papel marche, objetos recicláveis
e materiais naturais reconhecer, respeitar e Valorizar a diversidade cultural e suas
manifestações leitura de imagens de diversas culturas, vídeos, fotos produção de releituras;
Desenvolver pesquisa visual individual, ampliando seu repertório visual e gráfico produção de obras
autorais utilizando as Diversas técnicas vivenciadas.
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Sensibilizar o olhar e ampliar seu repertório imagético, criando uma consciência mais crítica de si
mesmo e da sociedade em que vive. Produzir obras relacionadas ao meio que em que vive Observar
a arte urbana de Ceilândia.
METODOLOGIA
Aula expositiva dialogada pelo meet, vídeos tutoriais, oficinas de produção artística, leitura de
imagens, chat, entre outros;
ESPAÇOS
Plataforma virtual google e residência do estudante.
RECURSOS DIDÁTICO-PEDAGÓGICOS
Plataforma de sala de aula virtual, lápis de cor, lápis de desenho, régua, cartolina, borracha,
apontador, caneta, cola, tesoura, papel ofício, papeis diversos
CULMINÂNCIA OU PRODUTO FINAL
Exposição dos trabalhos artísticos nas redes sociais da escola.
AVALIAÇÃO PARA AS APRENDIZAGENS
Será realizada durante todo processo e ao fim de cada trabalho apresentado, por meio das atividades
enviadas pela plataforma digital.
C- PROJETO PEDAGÓGICO DE ARTE E CULTURA
Desenvolvedor – Professor Ednael Morais De Oliveira
APRESENTAÇÃO
Este projeto pedagógico procura organizar e sistematizar as aulas práticas e teóricas a serem
desenvolvidas no Centro de Ensino Fundamental 20 de Ceilândia, escola integral, no turno vespertino,
dentro da Parte Flexível do currículo, obedecendo aos preceitos teóricos e ao espírito das
recomendações de uma escola integral respaldadas pela legislação educacional. O projeto se quer
versátil para aplicação em uma realidade de pandemia, que impõe uma educação à distância, mas
também prevê adequação do mesmo em uma esperada volta às aulas presenciais.

PÚBLICO ALVO
O projeto destina-se à aplicação na educação básica, ensino fundamental dos anos finais,
especificamente uma turma de sexto ano, turma E e das turmas A, B e C dos nonos anos do Centro
de Ensino Fundamental 20 de Ceilândia. O projeto, ainda, se pretende adequado para absorver as
manifestações culturais e artísticas dos estudantes visando a delas fazer um caminho de
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compreensão maior e abrangente da realidade social na qual estão inseridos para melhor se
posicionarem na sua própria atuação social, exercendo protagonismo, sendo proativos, assertivos em
suas proposições e cidadãos críticos e adequadamente orientados em relação ao mundo imediato e
maior que os envolve.
METODOLOGIA
Este projeto será executado sob a supervisão pedagógica do Centro de Ensino Fundamental 20 e terá
como ações metodológicas centrais a execução de aulas teóricas e explanativas através do google
meet e outras plataformas, através das quais se dará a orientação de trabalhos físicos de manipulação
de material, confecção, desenho, escrita e fala dos estudantes. Para os alunos que só possuem acesso
às atividades impressas, a orientação se dará de forma impressa. Considerando a volta das aulas
presenciais, o professor continuará com o planejamento de conteúdos mas o aplicará de forma
presencial nas aulas.
JUSTIFICATIVA
A presença das artes e instrução cultural dentro da escola revela-se tanto um mecanismo de grande
socialização no seu sentido mais amplo quanto uma via de inclusão social e transmissão de toda a
herança de conhecimento e tradições culturais da humanidade. A escola já socializa, é verdade, mas
o faz sempre dentro de nichos e situações específicas, o que não invalida. O que se trata é de
justamente, no espaço multidisciplinar da escola, ampliarmos os tipos de interação, bem como sua
potencialização, do estudante com a realidade que irá encontra no mundo extra muros da escola e
atuar sobre essa realidade, apreendendo-a, experienciando-a mas também, e sobretudo, dadas as
condições históricas da realidade brasileira, alterando, transformando essa realidade para melhor,
entendendo melhor como uma sociedade que não exclua ou valore e condicione a vida e sua
expressão, bem como sua qualidade, a critérios econômicos.
O ensino de artes e cultura ajuda a criança a expressar seus sentimentos. Com um vocabulário ainda
em formação ou por falta de maturidade para se fazer entender em assuntos mais complexos, muitas
vezes pais e professores acabam por silenciar, mesmo que de maneira não-intencional, a criança. Os
jovens, de mais idade que as crianças, costumam viver sob a pressão dos adultos para que aceitem
as manifestações culturais e a forma de interpretação do mundo já dada e, também sem querer, ou
muitas vezes querendo por preconceito e desconhecimento, tendemos a uma relação de conflito com
os jovens por conta de suas opções culturais e artísticas. Na situação de menores e vulneráveis, esse
tipo de relação é também, ou funciona, como uma espécie de silenciamento.
Por meio da arte e cultura, a expressão artística e suas diversas linguagens não-verbais (pintura,
desenho, música, teatro, escultura), livres por natureza, é possível entender a criança e o jovem e
conscientizá-los de que possuem uma voz que merece ser ouvida.
O ensino de artes permite entender a sociedade. A arte é reflexo direto do tempo em que foi criada,
é a manifestação da cultura sob o aspecto do belo e do sentido que as sociedades humanas dão para
a vida concreta. Por meio dela é possível situar a história e mesmo entender o que se passava em
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determinada sociedade e em determinado período. Assim, de uma forma subjetiva e ao mesmo
tempo objetiva, é possível trabalhar uma série de temas relacionados às disciplinas do currículo
básico, enriquecendo a aprendizagem.
O ensino de artes e cultura renova aspectos da vida. A arte implica em utilizar competências
cognitivas, sociais, motoras, dentre outras, para alterar e recombinar os aspectos da vida como um
todo, pois para criar é necessário sentir a plenitude do ser, que está sempre em mudança. Nesse
sentido, a arte permite encontrar o belo em qualquer lugar que seja. O que é considerado belo pela
maioria das pessoas é, na verdade, uma repetição de padrões, muitos deles arbitrários. O belo pode
estar em qualquer coisa; na singularidade ou no que é considerado fora do padrão estético. Com o
aluno tendo consciência disso, ele se torna mais inclusivo no sentido de aceitar o que é diferente, se
abrindo à diversidade. Esta percepção faz de seu processo educacional um processo abrangente de
formação integral do estudante, objetivo maior postulado pelos melhores esforços de educação
organizados pela sociedade de forma tanto institucional e formal quanto informal e social.

AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM
A aprendizagem será constantemente avaliada, sem existir um momento único definidor de avaliação
acerca da aprendizagem dos alunos. O processo de avaliação da aprendizagem dos alunos levará em
conta, concomitantemente, a avaliação do professor pelos mesmos, embora uma avaliação de
natureza informativa ao docente e não determinante para orientar as técnicas, jeitos, trejeitos,
formas, gestos e falas do professor dar suas aulas. A avaliação se constituirá dos seguintes
instrumentos:
Leitura dos estudantes através do google meet nas aulas ao vivo de material disponibilizado pelo
professor.
Participação relevante dos estudantes nas aulas ao vivo do google meet.
Produção de atividades específicas segundo petição do professor.
Postagem de respostas das atividades na plataforma google classroom.
Produção de textos.
Respostas a questionários disponibilizados na plataforma google classroom.
Todo esse rol de atividades instrumentalizará o professor para que o mesmo possa avaliar se o
processo de aprendizagem está ocorrendo dentro do esperado e instrumentalizar melhor o ensino
para que evolua expandindo e explorando as capacidades cognitivas dos estudantes.
OBJETIVO GERAL
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Desenvolver as competências estéticas, artísticas e culturais nas diversas modalidades na área de
Arte – Artes Visuais, Dança, Música, Teatro – e compreender as mesmas como fatos da cultura e
produção cultural, podendo produzir, apreciar, desfrutar, valorizar e ser capaz de ter juízos de valor
para com os bens artísticos de diversos povos e culturas, percebendo-os como herança cultural da
história e do contemporâneo.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Construir uma relação de autoconfiança com a produção artística pessoal e conhecimento estético,
respeitando a própria produção e a dos colegas;
Saber identificar a arte como fato histórico contextualizado nas diversas culturas.
Observar as relações entre o homem e a realidade com interesse e curiosidade, exercitando a
discussão, indagando, argumentando e apreciando a arte e cultura de modo sensível;
Identificar aspectos da função e dos resultados do trabalho do artista, reconhecendo, em sua própria
experiência de aprendiz, aspectos do processo percorrido pelo artista.
DISCUSSÃO TEÓRICA
Pensar a arte e a cultura no mundo contemporâneo implica em se ter condições para que se possa
acompanhar suas atualidades constantes e seu impacto no mercado de trabalho. O imediatismo e a
praticidade são cada vez mais buscados nas ações cotidianas e dentro deste contexto a arte e cultura
acabam não ocupando o espaço necessário, por falta de conhecimento ou tempo hábil, tanto na vida
social quanto no âmbito escolar, fazendo com que ao longo dos anos a arte e cultura não seja tratada
com a devida importância no âmbito escolar.
Segundo Vigotski (2009), a criação individual está fundamentada em um modo de produção e
participação na cultura e na história; o desenvolvimento da criança não é um processo linear e natural
mas antes uma construção do homem sobre o homem. Partimos da recusa da ideia de cultura como
algo determinista e também da autonomia do espírito. É uma rejeição tanto do naturalismo como do
idealismo, insistindo contra o primeiro, que existe algo na natureza que a excede e que a anula, e,
contra o idealismo, que mesmo o mais nobre agir humano tem suas raízes humildes em nossa biologia
e no ambiente natural (EAGLETON, 2011, p. 14).
Isso é importante para a compreensão da cultura como algo que sofre a ação do espaço e do tempo
em que vive. Segundo Barbosa (2006) a arte e cultura é a expressão da criatividade e desenvolvimento
que leva à produção de atos e ideias. A arte objetiva expressar a visão humana em uma criação, ou
seja, busca externalizar a percepção de mundo dos sujeitos humanos, de suas ideias e emoções.
Educação, por sua vez, traz o conceito de transferir conhecimento, desenvolvimento das habilidades
sociais e crescimento intelectual, buscando a formação do ser como cidadão que consegue se
posicionar tendo a real noção da realidade em que vive (SAVIANI, 2002).
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Quando se discute a arte na educação percebe-se que a mesma possui um papel fundamental,
envolvendo os aspectos cognitivos, sensíveis e culturais. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação, Lei
no 9.394/96, veio garantir este espaço à educação básica.
A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional n° 9394, promulgada em 20 de dezembro de 1996,
estabelece a obrigatoriedade da arte na educação básica (Educação Infantil, Ensino Fundamental e
Ensino Médio): Cap. II Art. 26, § 2° - “O ensino da arte constitui rá componente curricular obrigatório,
nos diversos níveis da educação básica, de forma a promover o desenvolvimento cultural dos alunos”.
(FERRAZ; FUSARI, 1999, p. 15).
Ferraz e Fusari (1999) asseveram o valor da arte para a humanidade desde o seu aparecimento,
atribuindo a ela, também, o fator do seu desenvolvimento já que devido a mesma o ser humano
caminhou no seu processo de civilização, tendo participação ativa nesse percurso. Para as autoras, a
arte também é um meio de entendimento do homem para consigo próprio, para com o outro e para
com o meio em que vive. Portanto, aceitar que o fazer artístico e a fruição estética contribuem para
o desenvolvimento de crianças e de jovens é ter a certeza da capacidade que eles têm de ampliar o
seu potencial cognitivo e assim conceber e olhar o mundo de modos diferentes.
Esta postura deve estar internalizada nos educadores, a fim de que a prática pedagógica tenha
coerência, possibilitando ao educando conhecer o seu repertório cultural e entrar em contato com
outras referências, sem que haja a imposição de uma forma de conhecimento sobre outra, sem
dicotomia entre reflexão e prática. (NERI, 2010).
A arte está presente em todas as culturas do mundo – nas culturas que existem hoje ou que existiram
em tempos passados. É uma das formas de percebemos a existência do homem no mundo. Está
relacionado à aprendizagem que envolve a explicação verbal, a observação, o ver fazer e a ação de
fazer e de sentir. Representa tanto para aquele que produz quanto para aquele que aprecia essa
produção, um elo entre a vida cotidiana das pessoas e os símbolos correlacionados. De acordo com
Heijmans (2013).

A Arte ajuda as pessoas a entender e a serem entendidas. Se ela permite às pessoas se expressarem
a si mesmas e a alcançar as outras, ela também as ajuda a verificar, a aumentar e a explorar o
conhecimento do mundo que as circunda. A Arte está aberta para um infinito melhoramento pessoal.
Não é preciso mais do que um elogio vindo de fora para fazer alguém se sentir bem. (HEIJMANS, 2013,
p. 4).
A linguagem da arte foi usada pelo ser humano antes da linguagem escrita. Com o intuito
decompreender e apropriar-se da realidade por meio de sua capacidade de interpretação e
imaginação, o homem dava formas ás suas representações. Enquanto produção da existência
humana houve modificação da natureza e foram criados produtos culturais. Assim uma dessas
realizações produzidas é a arte. Segundo D’Aquino (1980):
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Arte antes de tudo é criação ou recriação de sentimentos expressos na natureza, através de
imagens (linhas, formas, cores, etc.) bem compostas. Essas imagens eternizam emoções
individuais ou coletivas (dor, alegria, angústia, amor, ódio, etc.). Por isso a pintura e a escultura,
a música e a dança estão entre as mais importantes manifestações do espírito humano.
Através delas podemos visualizar e compreender melhor o passado e também a nós mesmo
porque somos resultado de nossos antepassados. ( D’AQUINO, 1980, p. 3).

A definição de cultura pode ser dada como um conjunto de crenças, comportamentos, valores,
instituições, regras morais que constitui e identifica uma determinada sociedade, em um território e
num período histórico da humanidade. Sendo assim, Santos (2003, p. 02) define esse termo como:
“cultura é uma preocupação contemporânea bem viva nos tempos atuais”. Há uma preocupação em
entender as histórias que transformaram os grupos da sociedade, suas relações do presente e
preocupações, perspectivas de futuro. Os fenômenos culturais, segundo Heimbach (2008, p. 25)
devem ser entendidos como construção cultural, entrelaçados em relações humanas e de poder. São
convívios entre pessoas, que se manifestam ou não, onde “[...] na qual a participação do professor é
de suma importância no encontro entre as culturas [...]”.
Essas diversas possibilidades culturais entendem-se como processo permanente na construção das
diversas identidades. Falar em cultura e arte implica pensar o homem e a sociedade, pois arte é
cultura e é na relação social que esta se estabelece. São os componentes da formação humana como
uma própria necessidade surgida na organização social. Pode dizer também que são entendidas como
aprimoramento do homem, ao seu mais alto grau de civilidade, de refinamento, de humanidade.
Souza apud Ferro e Lopes, afirma que: “... a cultura é, e assim será, um campo de tensões oriundas
de classes antagônicas, até que tenhamos uma sociedade sem classes distintas. Essa é a primeira e
mais importante questão que deve ser levada em conta quando se discute cultura.” (FERRO; LOPES,
2013, p. 35).
Dessa forma, a literatura, a música, a dança, o teatro, enfim, toda arte e cultura fazem parte de nossa
sociedade, visto que todos são de grande importância na formação de todos os cidadãos. Para Aranha
(2002), a educação é o fator que promove a humanização, socialização e aperfeiçoamento das
atividades. Com a junção tem-se a chamada arte-educação, que possui o hífen por parte da autora
Ana Mae Barbosa, que o inseriu quando a arte foi introduzida na educação na década de 70. A
intenção da autora foi criar uma ligação mútua entre as palavras para que os educadores, que não
aceitavam bem a ideia, conseguissem enxergar essa união de arte com educação.
A arte foi introduzida no sistema educacional, conforme a Lei de Diretrizes e Bases da Educação
Nacional (LDB), de no 9.394, que, no parágrafo II do artigo 26, trata o ensino da arte como sendo
obrigatório; viabilizando-se assim a arte como ferramenta pedagógica no processo de ensino e
aprendizagem através da expressão de ideias e estimulo da criatividade do indivíduo. A arte tem a
capacidade de uma atuação multifuncional em relação à educação, podendo ser utilizada para o
trabalho de várias questões e disciplinas: Arte-educação é uma área de estudos extremamente
propícia à fertilização interdisciplinar e o próprio termo que é designo de nota pelo seu binarismo a
ordenação de duas áreas num processo que se caracterizou no passado por um acentuado dualismo,
58

quase que uma colagem dasteorias da educação ao trabalho com material de origem artística na
escola, ou vice e versa, numa alternativa de subordinação (BARBOSA, 2006, p. 12 e 13)
Desde que o ser humano passou a pensar através da razão, buscando-a para todo e
qualquerfenômeno que ocorre, a sociedade passou por modificação como o capitalismo, o
consumismo, entre outros. Assim passa-se a trabalhar mais e ter menos tempo para o imaginário e
utópico. Esta condição começa pelas escolas, em que a arte está cada vez mais dispersa e perdeu-se
o sentido de expressão de ideias livre. Com isso, se desenvolve cada vez mais uma massa de
pensamentos pré-produzidos na qual não se tem conhecimento o suficiente para o aperfeiçoamento
de uma estrutura social crítica. É possível verificar esta realidade na fala de Duarte Junior:

Hipertrofiando a razão gera-se, dialeticamente, um profundo irracionalismo, na medida em
que os valores e as emoções não possuem canais para serem expressos e se desenvolver.
Assim a dança, a festa, a arte e o ritual, são afastados de nosso cotidiano, que vai sendo
preenchido apenas com o trabalho unitário, não criativo, alienante. (DUARTE JUNIOR, 2007, p.
64).

A arte-educação ou a arte enquanto cultura pretende utilizar a arte no processo de formação humana
e cultural para dar sentido ao sentir e a percepção de mundo do ser, utilizando-se das emoções e
referências simbólicas (cultura, memória, criatividade) do indivíduo. Com isto pretende educar
respeitando a cultura herdada e acrescentando conhecimento a fim de dar instrumentos ao aluno
para que ele venha desenvolver uma capacidade intelectual para saber ser crítico dentro desta
mesma cultura.
CONTEÚDOS DOS 6° ANOS

1° Bimestre: Conceitos prévios de “Arte”; Movimentos Artísticos; Pop-Art; Cultura popular e Cultura
de Massa; A linguagem do rock and roll.
2° Bimestre: História em Quadrinho; Teatro de sombra e de bonecos; Teatro de Mamulengo; A
Comédia, a farsa e a ópera.
3° Bimestre: Danças de Roda e Circular; A Ciranda , jongo e samba; Carnaval e Músicas das Escolas de
Samba; Instrumentos de Percussão na música afro; A Xilogravura e o Cordel.
4° Bimestre: O circo – uma arte itinerante; O Cubismo; O belo e o expressivo. A poesia.
CONTEÚDOS DOS 9° ANOS
1° Bimestre: Semana da Arte Moderna; Pop Art; Fauvismo; Arte Contemporânea Brasileira; Arte
Contemporânea Africana; Círculo cromático; Matrizes, saturação e dessaturação; História do Teatro.
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2° Bimestre: Logotipo; Preto/Branco na produção de efeitos de sombra e volumes; Linguagem
musical; Musica Popular Brasileira; Identificação e apreciação de formas e etilos musicais.
3° Bimestre: Lendas e mitos; Artesanato; Artistas do Distrito Federal ( pintores, escritores, cantores e
poetas).
4° Bimestre: Produção e apresentação de trabalhos cênicos; Arquitetura;
Publicidade e Marketing;

Grafite; Designe;

D - EDUCAÇÃO DIGITAL: O DESENVOLVIMENTO DE UMA VISÃO CRÍTICA, ÉTICA E REFLEXIVAS DAS
TECNOLOGIAS DIGITAIS, SUAS REDES E POSSIBILIDADES.
Nome fantasia do projeto: Sobre Vivências Na Rede – Expressões coletivas em tempos de pandemia.
Áreas do conhecimento integradas no projeto: Linguagens e suas tecnologias e Ciências humanas e
sociais aplicadas.
Eixos estruturantes integrados no projeto: Processos Criativos e Mediação e Intervenção
Sociocultural
Tipo de projeto pedagógico: Projeto Pedagógico Temático
Professor: Ezequias Martins S. Filho
JUSTIFICATIVA

A dinâmica social moderna está necessariamente inserida nos ambientes virtuais. Mundo físico
e mundo virtual se interpenetram em uma simbiose se que expande a cada dia mais. A internet e o
desenvolvimento de tecnologias e redes de comunicação, nos traz inúmeras possibilidades e uma
avalanche de informações, compreender e dominar estes espaços, se tornou uma exigência para o
desenvolvimento social, intelectual e profissional. As gerações modernas de estudantes já nascem
com acesso ao mundo virtual, suas redes, recursos e aparelhos tecnológicos e de modo geral sua
aprendizagem neste meio ocorre de forma intuitiva, cabe a escola conduzir este processo de
aprendizagem, e apontar aos estudantes caminhos e possibilidades fim de que os mesmos utilizem
os recursos tecnológicos e o ambiente virtual de forma ética, consciente e responsável. O presente
projeto se mostra relevante pelo fato de que suas proposições tencionam desenvolver nos alunos os
referidos saberes e habilidades.
OBJETIVO GERAL
Demonstrar ao estudante meios de compreender de forma mais ampla e consciente, os ambientes
virtuais, seus instrumentos e recursos tecnológicos, a fim de que o mesmo possa
utilizar tais recursos de forma crítica, significativa e reflexiva, e assim possuir autonomia para
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criar, acessar, se comunicar, disseminar informações e resolver problemas exercendo protagonismo
na vida pessoal e coletiva.

E- TÍTULO DO PROJETO: Identidades Culturais Jovens: Arte, Cultura e Protagonismo.
Nome Fantasia Do Projeto: Por uma Cultura de Paz e Tolerância.
Áreas do conhecimento integradas no projeto: Linguagens e suas tecnologias e Ciências humanas
e sociais aplicadas.
Eixos Estruturantes Integrados No Projeto: Investigação Científica, Processos Criativos, Mediação e
Intervenção Sociocultural
Tipo de projeto pedagógico: Projeto Pedagógico Temático
Professor: George Rodrigues Ramos
JUSTIFICATIVA
O projeto Identidades Culturais Jovens tem como principal foco buscar as diversas formas de
expressão juvenil nas periferias, comunidades do nosso espaço de vivência jovem, desenvolvendo
suas expressões na arte, dança, música, pinturas, teatro, cinema e questões socioculturais vividas por
cada um deles(as). Os conteúdos trabalhados irão dar suporte de forma integrada a interdisciplinar,
agregando o conhecimento do estudante e desenvolvendo o desejo de aprender, favorecendo a
cooperação entre o saber do estudante e professor. Dando possibilidades de os estudantes
desenvolverem o protagonismo juvenil e a vontade de buscar novos conhecimentos, vivenciando a
arte como ponto principal e importante para o desenvolvimento de um povo.
OBJETIVO GERAL
Levar o educando a conhecer a realidade Sociocultural da juventude no seio da sociedade brasileira
destacando a realidade da Ceilândia e da comunidade local, salientando sua importância e
contribuições para a formação da nossa identidade nacional.
METODOLOGIA
Parte teórica; O que é cultura e Arte; Origem da cultura e da arte; Diversidade cultural; Expressões
culturais e artísticas juvenis; Expressões culturais de diversos grupos étnicos e tribos urbanas;
Desenvolvimento prático de atividades:
Trabalhos pesquisas e atividades para debates e apresentação.
Produção de material em fotos e vídeos para apresentação.
Textos para leitura discursiva e levantamento de questionamentos.
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Análise de filmes temáticos para produção de resumo e debate.
Fotos e imagens para desenvolver textos e atividades
Apresentação de diversos tipos musicais assimilados pelos jovens para debate e levantamento de
opiniões a respeito da letra, do tema.
Trazer temas socioculturais vividos por cada um(a) dele(as) como por exemplo: a falta de espaços
culturais nas periferias, a cultura do grafite como inserção dos jovens na arte plástica, o Hip Hop como
forma de expressão musical juvenil.
ESPAÇOS
Plataforma de sala de aula virtual: Google Classroom, Vídeos chamadas e Chat.
Canal do Youtube, Instagran e outros.
RECURSOS DIDÁTICO-PEDAGÓGICOS
Caneta, lápis e papel para anotações necessárias e entrega de atividades.
Uso do celular ou notebook para ter acesso as atividades. Lembrando que são aqueles que têm
acesso a esses recursos.
Livros ou sites indicados para pesquisa dos estudantes.
Uso de recursos tecnológicos ou não para desenvolver as atividades propostas.
CULMINÂNCIA ou PRODUTO FINAL
Organizar um festival com diversas apresentações artísticas e culturais idealizadas pelos estudantes
onde cada um(a) possa se expressar através da produção de vídeos, poemas, danças, músicas e
teatro.
AVALIAÇÃO PARA AS APRENDIZAGENS
Ao longo do ano letivo de 2021 por meio das atividades digitais ou presenciais, será analisada a
participação dos estudantes e o processo de desenvolvimento e interesse da cada um deles(as) e as
áreas culturais/artísticas que despertaram interesse, assimilação e aprendizagem. Todo esse
processo de desenvolvimento das atividades será discutido com os estudantes apresentando
os pontos positivos e negativos,sugestões de melhorias e os conhecimentos adquiridos com os
trabalhos produzidos.
PARCERIAS e COLABORADORES
Convidados da área cultural e artística para falar sobre o tema: Grafiteiros, Rappers e agitadores
culturais.
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EVENTOS
Festival Artístico e Cultural.
F- TÍTULO DO PROJETO: Atividades Patrimoniais, Culturais, Artísticas Esportivas.
Nome fantasia do projeto: Reciclando e resgatando os jogos e brincadeiras.
Áreas do conhecimento integradas no projeto: Linguagens e suas tecnologias
Eixos estruturantes integrados no projeto: Processos Criativos e Mediação e Intervenção
Sociocultural
Tipo de projeto pedagógico: Projeto Pedagógico Temático

JUSTIFICATIVA
Com o advento da informatização e o avanço da falta de segurança pública, a nova geração foi
deixando de lado os jogos e brincadeiras vivenciados por outras gerações, como isso a Educação Física
veio assumir um papel fundamental na redução de fatores que podem contribuir para o aumento dos
problemas de saúde física e mental. Diante disso, esse trabalho objetivou buscar os benefícios
ofertados aos alunos e seus familiares na confecção feita por eles prórpios de jogos e brincadeiras e
no resgate da cultura corporal do movimento, usando materiais recicláveis encontrados em suas
casas e arredores para as confecções dos mesmos. Silva concluiu que, as brincadeiras e a confecção
de brinquedos com materiais reciclados promovem conscientização ambiental e estimulam o
desenvolvimento de aspectos sociais e cognitivos dos alunos, podendo ser usados como vivências e
objetos facilitadores nas aulas de Educação Física Escolar.
OBJETIVO
Resgatar, conhecer, praticar, e refletir sobre as transformações histórico-sociais dos jogos e
brincadeiras da cultura corporal do movimento.
Estimular e trabalhar a criatividade, o raciocínio, a ludicidade, a sustentabilidade; a cooperação e a
socialização. Desenvolver a capacidade de previsão, organização, orientação espacial e a
coordenação motora.
RECURSOS:
Materiais reciclaveis ( tampinhas, garrafa pet, caixas, cabides, entre outros); materiais escolares
(caneta, lápis, canetinha, giz de cera, pincel, folhas, cartolina, entre outras); materiais esportivos
(bolas de diversas modalidades, cones, bambôles, cordas, entre outros).
AVALIAÇÃO PARA AS APRENDIZAGENS
A avaliação será através das atividades realizadas pelos estudantes e pela participação deles na
plataforma Google Sala de Aula e materiais impressos.
PARCERIAS e COLABORADORES
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Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal – CBM-DF.
EVENTOS
Feira de ciências; Semana da consciência negra; Educação para vida; Jogos Interclasse; Dia Nacional
de Luta da Pessoa com Deficiência.
REFERÊNCIAS
SILVA, Claudiana Maria da, Importância da confecção de brinquedos a partir de materiais recicláveis
na educação física escolar do ensino infantil. Disponível:
<https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/20773>. Acesso: 11 de julho de 2020.
http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=43505
G- TÍTULO DO PROJETO: “ARTE e CULTURA, VALORES e LUDICIDADE”
Nome fantasia do projeto: “ARTE e CULTURA, VALORES e LUDICIDADE”
Áreas do conhecimento integradas no projeto: Linguagens e suas tecnologias
Eixos estruturantes integrados no projeto: Processos Criativos e Mediação e Intervenção
Sociocultural
Tipo De Projeto Pedagógico: Projeto Pedagógico Temático
JUSTIFICATIVA
Esse projeto possibilita, através de oficina, a realização de atividades artísticas, criativas e lúdicas,
tendo em vista a importância das Artes para a formação da identidade e expressão do indivíduo,
possibilitando o desenvolvimento cognitivo e ampliando o seu conhecimento de mundo. Assim, esse
projeto, por meio de suas atividades criativas, viabiliza o desenvolvimento do senso crítico, da
sensibilidade, criatividade e expressão do aluno, possibilitando ainda o contato com diferentes
expressões artísticas.
OBJETIVO GERAL
Pesquisar, conhecer e se expressar sobre as distintas matrizes estéticas e culturais, especialmente
aquelas manifestadas na arte e nas culturas que constituem a identidade brasileira, nos diferentes
períodos, reelaborando-as nas criações em Arte.
METODOLOGIA
Aula expositiva dialogada pelo meet, vídeos tutoriais autorais e da plataforma youtube, oficinas de
produção artística, leitura de imagens, chat entre outros. *Projeto pode se adaptar facilmente caso
haja retorno das aulas presenciais.
RECURSOS:
Plataforma de sala de aula virtual, lápis de cor, lápis de desenho, régua, cartolina, borracha,
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apontadores, canetas, cola, pincéis, tinta, papelão, papeis diversos, papel oficio,creative paper,
bastão de cola quente, jogos diversos.
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