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Tudo o que a gente puder fazer no sentido de
convocar os que vivem em torno da escola, e dentro
da escola, no sentido de participarem, de tomarem
um pouco o destino da escola na mão, também.
Tudo o que a gente puder fazer nesse sentido é
pouco ainda, considerando o trabalho imenso que
se põe diante de nós que é o de assumir este país
democraticamente [...].
Paulo Freire
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APRESENTAÇÃO
O presente trabalho é fruto das discussões nas coordenações coletivas, nas
reuniões de pais e do Conselho Escolar, nas reuniões de representantes de sala de
aula, das análises dos projetos e das atividades realizadas em anos anteriores com a
comunidade escolar, bem como do resultado da Avaliação Diagnóstica dos nossos
alunos, e da necessidade de alcançar, acertadamente, os objetivos propostos pela
escola e obter sucesso nos resultados estipulados como base nas premissas
elaboradas nos últimos anos.
A escola foca na formação de sujeitos autônomos, capazes de colaborar
efetivamente e conscientemente com as tomadas de decisões desde o convívio
familiar, escolar, comunitário até ao viés mundial; buscando ações que foquem para
formação de cidadãos conscientes, capazes de conviver com as diferenças e
atuantes dentro do seu contexto social, para tanto, recorreremos à busca pela
informação como fonte de crescimento pessoal, levando nossos alunos a serem
leitores críticos e compreensivos nos diversos contextos em que possam se
encontrar.
Cada professor, dentro da sua disciplina, elaborará ações e atividades no seu
plano de curso com o tema para todas as suas turmas, a serem desenvolvidas no
decorrer do ano letivo, bem como ações interventivas de estudos, a almejar
resultados positivos para melhorar nosso índice de aprovação, evasão e
aprendizagem significativa.
Focar os trabalhos e pesquisas no tema do Projeto da escola que terá como
base a cidadania para a formação de cidadãos conscientes. Para tal, serão discutidos
assuntos como: ética, preconceito, convivência, diferenças sociais, econômicas,
culturais, étnicas, religiosas, sanitárias, entre as demais que envolvem a relação entre
os indivíduos que compõem a sociedade.
Nossas práticas pedagógicas estarão voltadas a comtemplar os Temas
Contemporâneos Transversais – TCTs – da Base Nacional Comum Curricular –
BNCC, utilizando-se do princípio da interdisciplinaridade e da contextualização.
A Proposta Pedagógica do CEF 31 de Ceilândia foi versada na perspectiva da
formação do cidadão do presente, independente de problemas sociais ou
governamentais,

apresentando

as

ações

a

serem

implantadas,

dinâmicas
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pedagógicas, os TCT’s que nortearão nosso projeto central, os objetivos que ele
contempla e as formas de operacionalização das atividades propostas, incluindo,
também, a forma de gestão a ser aplicada ―Gestão democrática e participativa‖.
Buscar-se-á estimular valores, tais como cidadania, ética, responsabilidade,
solidariedade, tolerância. Resgatar e valorizar a nossa identidade cultural, bem como
estimular e propiciar uma melhor qualidade de vida com relação ao meio ambiente
principalmente o escolar, como também, incentivar os alunos à participação ativa em
tomadas de decisões, a possibilitar seu desenvolvimento integral e o respeito às
diversidades humanas, favorecendo reflexões e ações a contribuir tanto para a
comunidade escolar quanto para a própria comunidade local.
Temos

consciência

da

realidade

socioeconômica

local,

do

quanto

o

conhecimento acadêmico é fundamental para estes alunos, seja pela ausência de
sensibilidade acerca da importância do fazer pedagógico, seja pela estreita visão do
que significa o público e o privado, onde começam e terminam os direitos e os
deveres como cidadão, proporcionar a inclusão de todos, não somente de forma
espacial, ou seja, um espaço comum de pessoas, com ou sem deficiência, quanto de
um lugar em que a criação é participativa, efetiva, de modo que as diferenças possam
somar às experiências de vida.
Visa ainda despertar o interesse dos alunos, não apenas para a escrita e a
leitura, como também a valorização dos outros saberes, através de música, da dança,
textos reflexivos, projetos interventivos e interdisciplinares e Olimpíadas (Matemática,
Português, Feira de Ciências, Festa Junina, jogos interclasse). Bem como a adoção
de atitudes que possam melhorar o comportamento dentro do âmbito escolar,
refletindo em seus lares, consequentemente em toda comunidade local.
De tal modo, a prática pedagógica, em consonância com este Projeto Político
Pedagógico, visa oportunizar a pesquisa e a promoção de eventos que culminem na
apresentação de resultados, correspondendo aos pressupostos contidos na BNCC.
Cidadania e Educação para os Direitos humanos: ―A Educação é um direito
fundamental que contribui para a conquista de todos os demais direitos humanos‖. O
CEF 31 também acredita na importância deste eixo como ponto de partida para
emancipação dos alunos, no fortalecimento dos direitos e o respeito aos deveres,
para a reconstrução gradativa de uma sociedade mais justa.
A escola ao intitular seu projeto norteador como “O Seu Querer Tem Muita
Força. Queira o Bem!”, tem como finalidade trabalhar a multiplicidade e diversidade
8

do Ser, sendo fundamentais para incentivar o respeito, a empatia e o convívio com o
outro, temas imprescindíveis para direcionar o cidadão a exercer a cidadania de forma
crítica e consciente do seu dever como cidadão inserido numa sociedade cada vez
mais diversa, sobretudo neste período de calamidade mundial. Em particular, estamos
em nosso país, convivendo com nossas diferenças, características regionais e seu
povo tão ímpar. O CEF 31 entende que, na escola, esta conscientização se dá de
forma mais democrática e mais contextualizada possível.
Temos consciência de que um dos principais objetivos da escola é promover a
educação para a cidadania, buscando a aprendizagem para a compreensão do
indivíduo como ser social, integrante, participativo e questionador dos fatos e da
realidade que os cerca, voltada para o respeito e a valorização da diversidade, para
os conceitos de sustentabilidade e de formação da cidadania ativa.
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I - Perfil Institucional
1.

Missão
A missão do CEF 31, em consonância com a legislação vigente, é garantir

uma educação de qualidade, contribuindo para a formação integral do estudante, por
conseguinte, cidadãos competentes, éticos, conscientes de seus direitos e deveres,
com solidariedade e justiça social, capaz de ser o agente transformador da
sociedade, utilizando-se de seus conhecimentos (habilidade e competência) e
adoção de ações que oportunizem o despertar para rever conceitos e ações em seu
cotidiano, assim como proporcionar a inclusão e integração dos alunos; que a escola
seja um lugar onde a criação seja participativa, efetiva, de modo que as diferenças
possam se somar às experiências.
Desenvolver atividades com intuito de integrar e envolver os educadores e os
discentes nesta Unidade de Ensino, tendo em vista a concretização deste Projeto
Político Pedagógico; a oportunizar a inclusão digital dos alunos; incentivar a
participação da comunidade na escola; oferecer ao aluno condições para pôr em
prática a criatividade, aprender a conhecer o outro e a ele mesmo, a fazer,
desenvolver competências, aprender a respeitar as diferenças sociais e culturais,
enfatizando a ética e a cidadania.

2.

Breve Histórico da Escola
A escola foi criada em agosto 1986, em caráter emergencial, com perspectiva

de vida estrutural prevista de cinco anos, com o objetivo de atender crianças das
séries iniciais do ensino fundamental – porém atendia, no diurno, da pré-escola até a
6ª série e, no noturno, o Primeiro e o Segundo Segmentos da EJA para as
comunidades recém-instaladas – com a nomenclatura de Escola Classe 53. Apenas
em 2002, por graves problemas em toda estrutura física, foi desativada.
Em dezembro de 2006 foi reinaugurada, com uma infraestrutura completamente
nova, porém já com alguns problemas fundamentais na estrutura física do prédio, tais
como as partes elétricas, hidráulicas e até mesmo físicas da escola que necessitavam
de reparos. Aos poucos, as questões físicas foram mudando e se adequando.
O perfil dos nossos alunos mudou gradativamente, pois, a partir de 2006, a
escola passou de Escola Classe para Centro de Ensino Fundamental, de forma
gradativa – à medida que foram extinguindo as séries iniciais, foram acrescentadas as
10

séries finais. Em fevereiro de 2011 a instituição teve sua nomenclatura modificada de
EC 53 para CEF 31.
Em 2015 – depois de várias intervenções da Direção, como também dos
próprios professores do turno noturno, fazendo divulgação com carro de som, faixas,
projetos com atividades mais lúdicas – a Educação de Jovens e Adultos (EJA), no
turno noturno, foi fechada devido à falta de alunos.
A equipe gestora atual é fruto do processo democrático, sendo uma escolha de
toda comunidade escolar. Sobre este processo, destacamos que em 2007 foi
referendada pelo Conselho Escolar com 100% dos votos; em 2009 com 98% de
aprovação; 2012 com aprovação de 96%; em 2013 com 97% dos votos válidos. Em
setembro de 2016, foi realizada novamente a eleição da equipe gestora através do
processo de Gestão Compartilhada; foram apurados 577 votos, sendo 527 do
conjunto de pais, mães, responsáveis e estudantes e 50 do conjunto da carreira
magistério, assistência e professores temporários. O quórum de 50% do total de
eleitores votantes foi alcançado e a equipe gestora atual obteve 78,56% dos votos
válidos.

3.

Mapeamento Institucional
A escola tem uma equipe gestora composta por uma diretora e uma vice-

diretora, um supervisor pedagógico, uma supervisora administrativa, um secretário
escolar, um grupo composto por 34 professores ativos em sala de aula e outros 3
readaptados. Conta com outros 5 servidores atuando como apoio. Tem a atuação da
sala de recursos (dois professores e dois monitores), trabalho voltado para os alunos
especiais; dois orientadores educacionais que atendem todos os alunos com um
trabalho de conscientização, questões de convivência, orientações nas relações com
os professores e atividades a serem desenvolvidas, perspectiva acadêmica,
acompanhamento com relação à assiduidade, dentre outras demandas.
Infelizmente, desde o ano de 2019, a escola não conta com profissionais da
Equipe Especializada de Apoio à Aprendizagem – psicóloga e pedagoga. A função
desses profissionais é melhorar a qualidade do processo de ensino-aprendizagem por
meio de ações institucionais, preventivas e interventivas junto aos alunos que
apresentam algum transtorno comportamental e/ou de aprendizagem. Com certeza, a
falta desses profissionais compromete o trabalho pedagógico com boa parte de
nossos alunos que necessitam de tal atendimento diferenciado.
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4.

Contexto Educacional
A escola está situada em uma região periférica de Ceilândia Norte – Expansão

do Setor O – com uma comunidade predominantemente de renda baixa. Essa
localidade conta com rede de esgoto e programa de limpeza das ruas, no entanto, é
normal depararmos com lixo espalhados em algumas vias e terrenos baldios, um
problema não privativo desta região. A maioria das pessoas se deslocam para outra
parte da cidade ou do Distrito Federal em busca de emprego, saúde, dentre outros.
Como abordado neste documento, temos uma margem considerável de famílias
atendidas por programas sociais, cerca de 30%. A comunidade conta com escolas
que atendem todos os níveis da Educação Básica – dois Centros de Ensino
Fundamental, um Centro de Ensino Médio, uma Escola Classe e uma creche próxima
à localidade; esta, mais evidente, se mostra insuficiente para atender à demanda. Os
jovens desta localidade têm poucas opções de entretenimento, contando com três
quadras poliesportivas e um centro esportivo (futebol Society), bem como uma vila
olímpica nas proximidades. Conta com uma delegacia de polícia, posto policial e um
centro do Corpo de Bombeiros bem próximo. O posto de saúde que atende esta
localidade fica na extremidade – entre a Expansão e as quadras de cima do Setor O.
Não conta com cinema, shopping, hospital, clube. Muitos dos nossos alunos vão a
clubes e/ou cinemas somente quando proposto pela escola.

4.1 Perfil dos Profissionais da Educação
O corpo docente da nossa escola, de modo geral, é compromissado tanto com
os alunos, quanto no cumprimento da proposta da escola – realização de projetos;
se envolvendo nas resoluções dos problemas escolares; cumpre suas atividades de
sala de aula e/ou plataforma virtual, a interagir com o conjunto de atividades
diversas, interdisciplinares e voltadas aos TCT’s. Para a maioria, as coordenações
são

importantes

e

conseguem

estabelecer

relação

com

suas

atividades

pedagógicas. Estas atividades são discutidas nas coordenações coletivas.
Este ano, a proposta do corpo docente é continuar os trabalhos já iniciados e
que estão em conformidade com este Projeto Político Pedagógico, bem como
promover outras ações que visem o resgate dos valores sociais, morais e culturais, a
identidade cultural brasileira, o respeito às diversidades, enfatizado pelo respectivo
projeto. O objetivo é trabalhar o cidadão que hoje se insere na sociedade, consciente
12

de seus direitos e deveres, respeitando a si mesmo e ao próximo, nos princípios de
solidariedade dentro das mais diversas práticas pedagógicas e de letramento.

4.1.1 Expectativas dos professores
De modo geral, o comportamento e o aproveitamento escolar dos alunos não
estão correspondendo às expectativas (realização de tarefas, aprendizagem, esforço
e dedicação aos estudos, bem como o resultado final das disciplinas) tanto dos
professores como também dos próprios pais.
A falta de acompanhamento escolar por parte da família é outro fator
preocupante, assim como o descaso de alguns pais, pois há a necessidade do
trabalho coletivo e participativo destes.
Para o trabalho remoto, muitas são as limitações, uma vez que a maioria dos
nossos alunos não têm recurso tecnológico para acompanhar as aulas virtuais.
Percebe-se também que a falta de acompanhamento dos responsáveis tem se
acentuado nesta nova modalidade de ensino. Com isso, os professores esperam
que, para este ano de 2021, as diretrizes sanitárias sejam mais eficientes, com o
advento da vacinação e que o poder público se comprometa mais com esta nova
proposta de ensino, a dar suporte para que os alunos tenham o mínimo de
participação possível. Esperam que, caso se confirme somente a modalidade
remota, que o poder público implante um sistema de aulas virtuais via TV e que
promulgue programas de acessibilidade, por parte dos alunos, aos recursos de
tecnologia.
Cita-se também a necessidade de melhorias nas políticas educacionais no
sentido de distribuição de verbas e materiais educacionais como: livros didáticos e
paradidáticos, recursos tecnológicos, dentre

outros. Destaca-se também a

deficiência de recursos humanos que são insuficientes para o quantitativo de escolas
e de alunos, o que se torna uma das limitações mais difíceis enfrentadas pela
instituição.
Abaixo, algumas observações.


Necessidade de professores para atuar em projetos específicos com o

objetivo de dar continuidade e aprimoramento em atividades extras curriculares
conforme a necessidade da comunidade local, para que este deixe de ser apenas
complemento da carga horária;
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Dois profissionais capacitados para atuar junto ao laboratório de

informática;


02 Professores para atuar na sala de leitura;



Segurança na escola ―A volta do Batalhão Escolar‖;



Professor substituto para contemplar a eventual falta de professores;



Implementar uma internet de qualidade – este recurso é imprescindível

para o ensino híbrido.


Cursos voltados às tecnologias de plataforma virtual.
Vários foram os problemas detectados, porém sabemos que sozinhos não

conseguiremos. Por este motivo, este projeto visa sensibilizar e cobrar do Governo
do Distrito Federal o auxílio na busca de alternativas que amenizem as necessidades
já elencadas, para que se possa construir uma educação mais justa, igualitária e de
qualidade para todos.
Podemos relatar, ainda, a necessidade de maior atenção das autoridades
(Coordenação Regional de Ensino, Secretaria do Estado de Educação do Distrito
Federal, Governo do Distrito Federal, Polícia Civil e Militar do Distrito Federal) para
os casos de indisciplina em níveis mais alarmantes. Por vezes, a escola se torna
refém de uma realidade de marginalidade e de violência, tendo o choque de alguns
problemas (drogas, tráfico, agressões, ameaças à integridade), o que torna o
professor vítima de várias situações que superam sua função enquanto educador.
Para tal, a presença e o controle de tais ocorrências exigem uma maior presença dos
órgãos responsáveis na instituição.
Mesmo com todos os problemas relatados, todos apostam no projeto
pedagógico para amenizar os problemas disciplinares e auxiliar na prática
pedagógica.

4.1.2 Proposta de formação continuada dos professores
Conforme as próprias propostas pela Secretaria de Educação e da escola,
além dos cursos oferecidos para os professores, as coordenações coletivas serão
destinadas aos estudos das aprendizagens, com temas variados e necessários para
oportunizar a atualização e o seu aprimoramento profissional; também para
compartilhar novas tecnologias para o ensino remoto e ideias/experiências voltadas a
esta nova modalidade.
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As coordenações no ano letivo anterior, 2020, foram realizadas, enquanto
ensino remoto, somente por meio virtual, via plataforma Google Meeting. Para este
ano letivo de 2021, tem-se uma esperança de retorno, pelo menos parcialmente, do
ensino presencial e, conforme orientação legal da secretaria, as coordenações
poderão permanecer em regime virtual.

4.1.3 Relação e Quantidade de Docentes

COMPONENTE CURRICULAR

M

V

LÍNGUA PORTUGUESA
MATEMÁTICA

3
3
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1

3
3
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1

CIÊNCIAS NATURAIS
HISTÓRIA
GEOGRAFIA
ED. FÍSICA
LEM-INGLÊS
ARTES

Carga Horária
20h

40h
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
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II. Perfil dos Estudantes e da Comunidade Escolar
Desde 2013, a escola tem se esforçado em trabalhar projetos interventivos de
aprendizagens e comportamentos, por se tratar de um desafio de nossa prática
pedagógica, devidos aos problemas enfrentados pelo grupo de professores.
Algumas estratégicas de correção de distorção idade/série foram adotadas ao
longo destes anos que nos antecederam, como um processo de progressão realizado
em 2016 e o PAAE em 2018.
Para este ano, segundo observações do ano anterior, teremos que lidar com a
questão da participação efetiva tanto dos alunos quanto dos responsáveis no sistema
de ensino de aulas remotas.
Desde 2018, a escola passou da modalidade de seriação para a de ciclo,
funcionando com dois blocos. Neste ano de 2021, nossos alunos estão distribuídos
nos turnos diurnos: Bloco II no matutino – oito turmas de 8º ano e sete de 9º ano,
totalizando 15 turmas; Bloco I no vespertino – sete turmas de 6º ano e oito de 7º ano,
totalizando 15 turmas, conforme quadro abaixo.
Distribuição dos Alunos por Série/Turno
TURNO

MATUTINO

VESPERTINO

TOTAL

SÉRIE

Qt. de

ANEE

TURMAS

Defasagem

TOTAL

Idade/série

De alunos

8º ANO

8

18

255

9° ANO

7

21

222

6º ANOS

7

14

216

7º ANOS

8

22

239

30

75

932

Conforme o resultado da ficha perfil dos alunos (cerca de 61% responderam à
pesquisa), aplicada no início do ano letivo, por meio de um formulário virtual,
podemos afirmar que nossa clientela vem de diferentes localidades. Uma grande
parte, 43,3%, é composta por alunos oriundos da própria comunidade (Expansão do
Setor O), seguido do Sol Nascente, 19,7% e QNQ, 14,4%, dentre outros, conforme
gráfico abaixo.
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Quanto à conectividade, percebe-se que a grande maioria acompanhou os
estudos do ano anterior pela plataforma e que a ferramenta mais utilizada foi o
celular. Reiteramos que a pesquisa abrangeu pouco mais de 61% dos nossos
alunos. Pode se inferir que os alunos que não responderam o questionário, em sua
maioria, não tenham acesso à tecnologia informada.

.

Uma parte considerada dos nossos estudantes tem que dividir o aparelho com
duas ou mais pessoas – quase 60% dos entrevistados. Conforme podemos observar
no gráfico abaixo.
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A grande maioria tem acesso a qualquer tempo.

Ao ser perguntado o tipo de atividade mais favorável à aprendizagem, 61,1%
respondeu que seria atividades em formulários, seguido de aulas ao vivo com o
professor, 49%. A preferência pelo formulário pode se justificar pela facilidade de
envio das respostas do questionário.
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A maior dificuldade enfrentada pelos alunos nesta nova modalidade de ensino
é entender os conteúdos, sozinho ou sem o auxílio presencial do professor, 60,8%;
seguida pela falta de comunicação com o professor, 34,9%; problemas com a
internet, 12,7%; dentre outras.
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III – Dos Recursos
1. PDAF
Em janeiro do ano em curso, a escola dispunha de R$ 25.693,27 (vinte e cinco
mil, seiscentos e noventa e três reais e vinte e sete centavos), saldo esse referente
ao recurso financeiro reprogramado do PDAF/2020 para utilização no ano de 2021.
Várias são as necessidades de aquisição de materiais e melhorias do espaço
escolar, contudo diante da pandemia do Covid 19, onde o ano letivo teve seu início
de forma remota, priorizamos algumas ações para viabilizar a produção de material
impresso para os estudantes que não possuem acesso à internet, tais como:


Aquisição de materiais de expediente, pedagógicos e educativos;



Máster;



Tintas para duplicador;



Aquisição de toners para uso pedagógico, administrativo e de secretaria;

Também foram executados serviços de manutenção predial e reparos, a saber:


Manutenção hidráulica dos banheiros e bebedouros;



Manutenção elétrica de todos os ambientes inclusive dos postes de
iluminação interna;



Proteção dos interruptores elétricos, faixa antiderrapante na escadaria;



Serviços de serralheria.

Já no mês de abril deste mesmo ano, a escola recebeu o repasse financeiro da
primeira parcela do PDAF/2021, no valor de R$ 63.880,00 (sessenta e três mil,
seiscentos e oitenta reais), o qual será destinado, uma parte, principalmente para
adaptação do ambiente escolar para o retorno às aulas presenciais, bem como
produção de materiais impressos para atender aos alunos que não possuem acesso
à plataforma de estudos on-line. Seguem as necessidades definidas pelo Conselho
Escolar:
 Aquisição de materiais de expediente, pedagógicos e educativos;
 Máster;
 Tintas para duplicador;
 Papel para expediente para duplicar exercícios e apostilas de alunos;
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 Aquisição de materiais de higienização para uso da comunidade escolar
(Dispenser, borrifadores e tótem para álcool, tapetes sanitizantes e
secantes, outros);
 Instalação de tela protetora acrílica na secretaria para atendimento à
comunidade;
 Revitalização da pintura da escola;
 Substituição da tela de proteção da escada;
 Tinta e todos os materiais necessários para a pintura da escola;
 Materiais para revisão da instalação elétrica e hidráulica;
 Recuperação e manutenção dos armários e sistema hidráulico da cozinha;
 Mão de obra: pintor, bombeiro hidráulico e elétrico, serralheiro.
 Reparo da tranca antivandalismo em todas as salas de aulas;
 Ampliação da área desportiva;
 Aquisição de minidicionários e minigramáticas;
 Tinta e todos os materiais necessários para a pintura da escola;
 Recuperação ou substituição de quadros brancos;
 Aquisição de utensílios para cozinha;
 Materiais para revisão da instalação elétrica e hidráulica;
 Manutenção no sistema de monitoramento virtual nos diversos ambientes
existentes;
 Manutenção e reparo do sistema de som ambiente da escola;
 Ampliação do alambrado da quadra poliesportiva;
 Construção de uma sala para jogos;
 Revitalização do laboratório de informática;
 Equipamento de ar condicionado para todos as salas;
Cabe ressaltar que a necessidade da Instituição vai além de aquisição, reparo
ou manutenção de bens de consumo. Percebemos hoje uma realidade que
compromete sensivelmente o fazer pedagógico pelo impedimento de aquisição de
bens permanentes para implementação e melhoria de instrumentos tecnológicos e
pedagógicos de acordo com a demanda existente. Hoje, a aquisição de Bens de
Capital é centralizada pela Unidade Executora da Coordenação regional de Ensino
de Ceilândia, que elenca junto às escolas a demanda existente para o pleito.
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Contudo o valor a ser rateado por todas as Unidades de Ensino não contempla a
necessidade existente da escola.

2. PDDE
Será destinado à compra de materiais educativos e recreativos para a
Educação Física e jogos pedagógicos. Materiais pedagógicos como: réguas,
cartolinas, transferidores, compassos, tinta guache, emborrachados, papel laminado,
papel cartão, jogos educativos, mapas, bastão de colas quentes, tesouras,
barbantes, materiais de consumos, tintas, pincéis e apagadores para quadros
brancos, dentre outros.
Com o repasse destinado aos Bens de Capital foram adquiridos: notebook,
mesa digitalizadora, pedestal e luminária para montagem da sala de produção de
vídeo aulas a ser utilizada pelos professores, como mais um recurso pedagógico
facilitador das aprendizagens.

3. Recursos Próprios
A escola não possui PAM ou APM, os recursos financeiros são o PDDE e o
PDAF.

Apesar de a escola se utilizar de algumas estratégias (arrecadação em

festivais e eventos), para arrecadar recursos que são destinados para eventuais
urgências a surgirem ao longo do ano, acreditamos, mesmo com o retorno às aulas
presenciais, ainda não ser possível a realização de tais eventos, devido à situação
atípica em que estamos passando – distanciamento social, provocado pela pandemia
do Covid 19.

4. Recursos Físicos
4.1. Com Relação aos Espaços Físicos.
Possuímos 15 salas de aulas todas com quadros brancos (precisando de
reforma) e ventiladores, 01 biblioteca com vários títulos de livros literários, uma
quadra poliesportiva coberta, 01 sala de múltiplas funções (transformado em mini
auditório desde 2011) que foi adaptada com barras e espelhos para atividade de
dança; 02 laboratórios de informática equipados com computadores antigos e com
defeitos, não utilizados, sendo um deles pela OI Futuro e o outro do MEC; 01 sala de
arte; 01 sala dos professores com cozinha; 01 sala de coordenação; salas separadas
para secretaria, administrativo da escola, supervisão pedagógica e diretoria; três
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pequenos depósitos – um desses espaços será destinado para a sala de recursos; 02
pequenas salas para reforço escolar; 04 banheiros privativos para alunos – 02
masculinos e 02 femininos; 02 banheiros para professores e 02 para servidores; 01
cozinha com depósito; 01 sala de projeção equipada com uma TV 3D 50 polegadas,
01 som Mini system, 01 Datashow, 01 tela de projeção; 01 quadra poliesportiva com
cobertura.

4.2 Equipamentos e Materiais Didático-Pedagógicos Úteis em
Funcionamento
Possuímos alguns materiais como: um retroprojetor, 01 Datashow, 02 telas
para projeção, um microfone sem fio, um microssystem, um DVD, um som portátil,
três televisões comuns, um duplicador em perfeitas condições de funcionamento
(novo), um computador em cada área administrativa e na coordenação, um globo
terrestre e quatro impressoras multifuncionais.

5. Recursos Humanos
SERVIDORES EM CARGO COMISSIONADO

Função

Matrícula

Diretor (a)
Vice-Diretor
(a)

064342-4

Nome

Habilitação

ROSIMEIRY CRUZ DA SILVA
ATIVIDADES
MICHELLINE ARAÚJO DA SILVA
037535-7
LETRAS
RIBEIRO
Pedagógico 177380-1 ELISMAR JOSÉ DE ARAUJO MATEMÁTICA
Supervisores
CLARICE DA CRUZ
Administrativo 215328-9
SEC. ESC.
MARQUES
Secretário (a)
027654-5
EPITÁCIO MORAIS MATIAS
AUX. EDUC.

COORDENADORES
Matrícula
241.655-7
214.444-1
214.792-0

Nome

Danielle Guedes Silva
Josimá Gonçalves dos Reis
GLAUCIANE ARAUJO CARVALHO

Turno

Habilitação
PORTUGUÊS
ED. FÍSICA
MATEMÁTICA

M
X
X
X

V
X
X
X

Carga
Horária
N 20h 40h
X
X
X
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ESPECIALISTA DE EDUCAÇÃO BÁSICA (ORIENTADOR EDUCACIONAL)
Carga
Horária
M V N 20h 40h
X X
X
X X
X
Turno

Matrícula

Nome

212320-7
243.912-3

CLAUDECI PEREIRA DOS SANTOS

Andriza Rodrigues de Melo Curcino
Sala de Recursos

Matrícula

Nome

Habilitação

023329-3
207168-1
225604-5
225640-1

ROMILDO M. SANTOS
CIÊNCIAS
IDELZUITE LAZARA SILVA
LETRAS
KÁTIA ADRIANA SOARES DE SOUSA MONITORA
REGINALDO SILVA SANTOS
MONITOR
Servidores Readaptados

Matrícula

Habilitação

202629-5
037567-5
023899-6

Turno

Nome
ANTONIA REJANE DE CARVALHO
DENISE GOMES FERREIRA
(RESTRIÇÃO TEMPORÁRIA)
KÁTIA APARECIDA SILVA ALVES

M
X
X
X
X

Carga
Horária

V N 20h 40h
X
X
X
X
X
X
X
X

Turno

Carga
Horária

M V N 20h 40h
PORTUGUES X X
X
MATEMATICA X X
HISTÓRIA

X

X X

X

Professores
Habilitação/
Matrícula

Nome

Turno

atuação

Carga
Horária

M V N 20h 40h
228.490-1
6.979.608-4
6.979.323-9
228.441-3
223.154-9
229.329-3
214.057-8
208.182-2
210.935-2
6.981.434-1
6.980.895-3
6.980.894-5
246.482-9
6.982.295-6
211.046-6
6.980.823-6

JULIANA DE VASCONCELOS MARTINS
LARA FERNANDES DE OLIVEIRA
EMANUELLE CHRISTINE S. DA SILVA
JONATAS NOGUEIRA DO COUTO
RAÍSA DE MORAIS SANTANA
ANGELA GOMES MARTINS
DIEGO WILSON DA SILVA NERES
LOURIVALDO A DE LIMA JUNIOR
ELIANE DA SILVA LIMA
ÂNGELO BEZERRA DE LIMA
CRYSTIANE LIMA MORENO
MARCELO PEREIRA GOMES
FRANCIMARIA P. DE CARVALHO
THAYNARA CÂNDIDO FERREIRA
SHEILA EVANGELISTA DOS SANTOS
BÁRBARA RAMOS DE OLIVEIRA

PORTUGUÊS
PORTUGUÊS
PORTUGUÊS
PORTUGUÊS
PORTUGUÊS
PORTUGUÊS
MATEMÁTICA
MATEMÁTICA
MATEMÁTIVA
MATEMÁTICA
MATEMÁTICA
MATEMÁTICA

X
X
X

CIÊNCIAS

X
X
X

CIÊNCIAS
CIÊNCIAS
CIÊNCIAS

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X

X
X
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038.639-1
217.380-8
204.049-2
026.292-7
222.623-5
6978882-0
228.020-5
6.982.051-1
033.699-8
227.979-7
6.977.807-8
6.980.713-2
175.665-6
038.461-5
241655 7
244.690-1
6.981.445-7
6.979.315-8

LUCIENE GOMES DA SILVA LOPES
VITOR PEREIRA DE CARVALHO
DEYSE O. MARQUES
CARLOS BARRETO ZARANZA
ALEX ROCHA OLIVEIRA
WEBER CARVALHO FRANCISCO SILVA
RODRIGO MEDEIROS DE AZEVEDO
DENISE GONÇALVES SILVA
ANA SHEILA OSSAMI DE FIGUEIREDO
FRANCISCO ALESTE DOS S. JUNIOR
PABLO OLIVEIRA SILVA
FRANCISCA NATHANY DOS S. BARROS
CINTHYA PEREIRA SOBREIRA ROCHA
JOSÉ DÁCIO MARTINS IRINEU
AGNES JAHN STURZBECHER
PAULO H. RIBEIRO DOS SANTOS
SARA LUCIANA MARTINS
RAMON CARVALHO PEREIRA

X
X

CIÊNCIAS
CIÊNCIAS

HISTÓRIA
HISTÓRIA
HISTÓRIA
HISTÓRIA
GEOGRAFIA
GEOGRAFIA
GEOGRAFIA
GEOGRAFIA
ED. FÍSICA
ED. FÍSICA
ED. FÍSICA
ED. FÍSICA
LEM
LEM
ARTES
ARTES

X
X

X

X
X
X

X
X
X

X
X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X

X
X

X
X

X

X
X
x
X

X
X
X

Secretário - Apoio Administrativo
MAT.

NOME

243.475-X REJANE MARIA DA SILVA
213.271-0 LELIANE BARBOSA ARAUJO

CARGO

/HORA

APOIO
APOIO
SEC. ESCOLAR

40h
40h
40h

Auxiliar de Educação – Portaria
MAT.
069530 0
022690-4
217380-8

NOME
ANA GLORIA ROSENDO SANTOS
VERA LUCIA ALVES DOS SANTOS
VALDIR PEREIRA DE CARVALHO

CARGO

/HORA

AUXILIAR
PORTARIA
PORTARIA

40h
40h
30h
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IV - Infraestrutura
A antiga Escola Classe 53 de Ceilândia foi transformada no Ensino
Fundamental 31 (CEF31 de Ceilândia), a partir do dia 18/02 do ano 2011, conforme
portaria nº 11/2011. A instituição está situada na Expansão do Setor ―O‖, na QNO 17
conjunto H lote 02 em área especial, com aproximadamente 3000 m 2 de construção,
possuindo 2 andares, distribuídos em: 15 salas de aula, duas salas de reforço
(pequenas), 01 biblioteca, pátio coberto e descoberto, uma quadra poliesportiva,
coberta em 2018, e uma área adaptada para a prática de Educação Física (construída
em 2013 com a verba do PDAF) sem cobertura; 01 sala para professores e
servidores, sala de secretaria, sala de direção/supervisão, 01 auditório, sala de
professores,

cozinha,

02

salas

para

laboratório

de

informática

equipadas

(computadores velhos e antigos – sendo um deles pela OI Futuro e o outro do
PROINFO, ambos sucateados) 01 sala de projeção, 01 sala de Arte e um elevador
que funcionou apenas 5 dias, desde a sua instalação. Banheiros para os professores;
banheiros para alunos: meninos – 01 no andar superior e dois no andar térreo; assim
como para as meninas.
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V- Indicadores de Desempenho Escolar
1. Indicadores Internos
Abaixo nosso índice de aprovação e reprovação desde 2013. Percebe-se que
no período de 2013 a 2017, se repetindo em 2019, não conseguimos atingir a meta de
aprovação, com resultados bem abaixo do esperado. Porém, em 2018 com a
implantação dos Ciclos de Aprendizagem e com nossas intervenções, nossa
reprovação foi de 3%, ou seja, tivemos 97% de aprovação; em 2019, o índice de
reprovação

atingiu

8,76

%.

Em

2020,

um

ano

atípico

para

falar

em

evasão/reprovação, o grupo de professores decidiu pela aprovação de todos os
alunos que participaram de alguma forma do processo de ensino, a considerar as
medidas de recuperação curricular adotada pela secretaria, haja vista todas as
variantes negativas para mensuração destes parâmetros, as quais nos fizeram
ultrapassar nossa meta de 95%. Para este ano de 2021, nossa meta de aprovação
será de 95%, independente do sistema de ensino, presencial, híbrido ou totalmente
remoto.

Para este ano de 2021, é preciso fazer adequações curriculares, realizar
projetos interventivos voltados à interpretação e ao desenvolvimento do raciocínio
lógico, uma vez que no ano letivo anterior não foi possível vencer todas as
fragilidades e cumprir com o currículo com todos os alunos, devido à maioria dos
alunos não ter participado de forma satisfatória do sistema remoto de ensinoaprendizagem. Conforme abordado neste documento, as intervenções serão
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mantidas, porém com algumas adaptações, a depender da forma do sistema de
ensino a ser adotado neste ano. Podemos citar, no sistema presencial:
1.1 Plantões de Dúvidas
Em horário contrário, no dia das coordenações por áreas de conhecimento, os
professores trabalharão em parcerias (duplas) em forma de rodízio para não
sobrecarregar apenas o professor da área de Matemática e Português, ou seja,
trabalharão o reagrupamento nestes dias conforme a proposta do ciclo. Ficando
assim, às terças-feiras, reagrupamento de Matemática e, às quintas-feiras,
reagrupamento de Português tanto para o Bloco 1 quanto para o Bloco 2 de
aprendizagem.
1.2 Reagrupamentos
Neste ano, os reagrupamentos serão realizados no 2º e 3º bimestres, mediante
avaliação diagnóstica e grupos com atividades diferenciadas em função dos níveis de
aprendizagens.
1.3 Atividades Lúdicas em forma de gincana
Tem por objetivo promover o conhecimento com atividades lúdicas, em forma de
descontração e de lazer, estimulando valores, tais como cidadania, ética, gentileza
etc., como também, despertar e aguçar a criatividade, elevar a autoestima dos alunos,
bem como oportunizar o despertar de talentos e habilidades pessoais, interação,
senso de amizade e colaboração entre toda a comunidade escolar; angariar renda em
função de melhorias no âmbito escolar.
2. Indicadores Externos
Com relação ao IDEB do ano de 2011, ficamos satisfeitos, pois conseguimos
superar a meta. Apesar de em 2013 a escola não ter atingido a nota estabelecida,
alcançou o melhor índice das escolas de ensino Fundamental Anos Finais de
Ceilândia. Não tivemos resultado em 2017, com uma meta de 5,2. No ano de 2019,
ficamos 0,4 pontos percentuais abaixo da meta, atingindo nota 5,0. Conforme gráfico
abaixo.
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A escola se empenhará para tentar minimizar as dificuldades enfrentadas nos
últimos anos tais como, indisciplina, baixo rendimento por parte dos alunos, falta de
acompanhamento familiar, dentre outros que acreditamos serem relevantes para o
sucesso dos resultados deste ano. Faremos intensificação em horário contrário nos
plantões de dúvidas, acompanhamento pedagógico, planejamento coletivo entre os
professores, agrupamento e reagrupamento, projetos integradores, convocação de
responsáveis

quando

preciso,

por

acreditarmos

que,

com

essas

ações,

aumentaremos os índices de aprovação e do IDEB. Estamos cientes de que o desafio
é grande, porém confiantes que obteremos êxitos com nossas estratégias, neste ano
de 2021.

3. Metas
Abaixo estão listadas algumas metas almejadas para o ano presente.
PDE
Nº meta
1
2
3
4
6

Objetivo
METAS
2021 2022
Nº
9
Atingir 5,5 no IDEB
X
Baixar o índice de evasão para menos de
21
X
1,0 %
Baixar o índice de reprovação para 5% ao
21
X
final dos blocos.
Envolver os responsáveis nas atividades
26
X
escolares, atingindo 70%.
34
Utilização da rampa de acessibilidade.
X
29

7

38

8

39

Ampliação dos pontos de monitoramento
por câmeras.
Ampliação da rede de ar condicionado em
todas as salas de aula e ambientes
pedagógicos/administrativos.

X
X
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VI – Função Social da Escola
―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, ressignificá-la.‖ (Currículo em Movimento, Caderno 1, SEEDF,
2014a, p. 10).
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 também 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.
Coerente com os fundamentos da Psicologia Histórico-cultural de Vygotsky 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 escola
e todos os seus atores são convocados a, juntos, pensar e fazer educação por meio
da imersão constante na vida diária e seus acontecimentos, considerando a nãoneutralidade que caracteriza nossa atuação nas diferentes situações que envolvem a
existência humana.
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VII - Concepções Teóricas
A base teórico-metodológica do currículo da SEEDF está sustentada na
Psicologia Histórico-Cultural e na 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. Os sujeitos são formados nas relações sociais e na
interação com a natureza para a produção e reprodução de sua vida e de sua
realidade, estabelecendo relações entre os seres humanos e a natureza. 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. Assim, o currículo escolar
não pode desconsiderar o contexto social, econômico e cultural dos estudantes. O
foco é a garantia da aprendizagem para todos, sendo fundamental considerar a
pluralidade e a diversidade social e cultural em nível global e local.
Os pressupostos teóricos do currículo frisam a importância em olhar o aluno de
forma integral, em todas as suas dimensões, entendendo o aluno como ser complexo
para assim ser trabalhado como um todo, pois a interação leva ao estímulo e desperta
o interesse. Este tipo de olhar gera oportunidades ao aluno, assegura uma boa
formação e posterior inserção no mercado de trabalho, pois vincula as aprendizagens
aos interesses.
Ainda com foco na cidadania e nos direitos humanos, a Educação para a
Sustentabilidade é crucial como Tema Contemporâneo Transversal. Há algum tempo,
a escola trabalha esse tema com o objetivo de propiciar e oportunizar, à comunidade
escolar, a valorização e a utilização dos conhecimentos e as habilidades adquiridas,
visando melhorar o meio em que vive, compreendendo a importância do seu ―eu‖, do
―outro‖ e de tudo que o cerca de forma interdisciplinar e contextualizada. Mais que
apenas indivíduos parte de uma sociedade de direito, o ser humano deve ser educado
no sentido de compreender o ambiente no qual vive, buscando uma produção e
consumo consciente, qualidade de vida, alimentação saudável, economia solidária, ou
seja, tudo que envolva a necessidade de conservar os recursos naturais para as
gerações futuras.
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Para esse novo paradigma de educação, precisa-se de novas formas de
organização educacional, diversificadas metodologias e desenvolvimento e atuação
no exercício cotidiano dos direitos humanos. Tornar a escola um espaço de
fortalecimento de participação individual e coletiva, que reconheça e valorize todos os
grupos.
Os esforços agora giram em torno de como concretizar esses novos
pressupostos teóricos na práxis da escola, construir de fato um currículo integrado,
trabalhar durante o planejamento dos planos de curso e da reestruturação do Projeto
Político Pedagógico da escola para que as ações caminhem nesta direção. Contudo,
os projetos desenvolvidos, ao longo dos anos, têm obtido bastante sucesso na busca
de uma educação voltada para esta nova perspectiva de construção do aluno como
parte do todo que forma a sociedade.
Porém, não podemos esquecer de que nada vale leituras e teorias que
contemplem essa fundamentação teórica, caso a escola não tenha seus profissionais
necessários para a realização da prática. Um dos nossos maiores problemas na
escola é a troca de professores, pois, mesmo tendo vaga na escola, muitos são
devolvidos ao final do ano por não ter lotação definitiva o que ocasiona ―quebra‖ na
equipe; a falta constante de professores tanto por abono, quanto por LTS ou T.R.E.
Somando-se ainda a diminuição do quantitativo de coordenadores, apoio à direção,
porteiros, dentre outros que, com certeza, interferem na rotina da escola.
Não apenas com base nos pressupostos teóricos do Currículo, nossos projetos
são elaborados dentro da teoria da Filosofia, Sociologia e Psicologia da Educação,
em especial na proposta do ―desafio de promover a aprendizagem significativa‖,
seguindo Orientações Curriculares Nacionais, utilizando os Temas Contemporâneos
Transversais e obedecendo à Lei de Diretrizes e Bases e o Estatuto da Criança e do
Adolescente, a nortear o trabalho de acordo com as recomendações das normas
educacionais vigentes.
Elegemos também, a teoria de Piaget, Vygotsky, Paulo Freire, Emília Ferreiro
entre outros, dentro da perspectiva de educação de qualidade e na formação de
cidadãos participativos, autônomos, críticos, os quais são transformadores do seu
meio, pois no mundo de hoje a aprendizagem precisa realmente ter significado.
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Nossa prática pedagógica tem como foco a aprendizagem de qualidade e está
sistematizada nas atividades, visando à prática de leitura, à produção de texto, à
análise linguística e à sistemática do código da nossa língua portuguesa, assim como
focada nos parâmetros estipulados pela BNCC, centrada nos elementos de sua
composição, com destaque para os Temas Contemporâneos Transversais.
Cabe esclarecer que este é um projeto aberto, e que estará em processo
permanente de reflexão e de discussão das situações problema da escola, na busca
de alternativas viáveis à concretização das metas determinadas, realizando, assim, as
adaptações que a comunidade escolar sistematizar e julgar necessárias.
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VIII - Princípios
Pedagógicas

Orientadores

das

Práticas

1. Princípio da Educação Integral.
1.1 Integralidade.
A educação deve ser referenciada pela formação integral, de modo que o
processo formativo integre as diversas dimensões que formam o ser humano.
Defende-se um currículo integrado, pautado na integração das diferentes áreas do
conhecimento e experiências, com vistas à compreensão crítica e reflexiva da
realidade. Devem ser levantados no grupo de profissionais, a partir da questão: Quais
princípios orientam nossa prática? O conjunto de princípios e crenças fundamentais
para a escola e que sustentam suas principais decisões e ações pedagógicas e
administrativas.
1.2 Intersetorialidade.
Outros profissionais voluntários podem nos auxiliar no desenvolvimento de
atividades programadas, bem como naquelas que eventualmente surjam, como
palestrantes sobre diversos temas, como drogas, DST, saúde, dentre outros. Estes
profissionais têm contribuído, em anos anteriores, nos atendendo em eventos como
na semana de educação para a vida, por exemplo.

1.3 Transversalidade.
O trabalho dos professores se norteia pelos Temas Contemporâneos
Transversais, uma forma de resgatar os direitos renegados que passam atualmente
pelo processo de pertencimento, uma forma de ensinar o aluno a reconhecer e
respeitar a si e ao mundo, uma quebra da educação bancária, do currículo engessado
e generalista. A formação integral dos alunos deve caminhar para a construção de
cidadãos, capazes de fazer análise política e tomar decisões conscientes de seus
direitos e também dos seus deveres, pois, tomando consciência do seu papel social,
serão capazes de correr atrás dos seus direitos e cobrar a sua efetividade.
1. 4 Direitos Humanos, Educação Inclusiva e Diversidade.
Cada vez mais, tem-se a necessidade de as escolas se inserirem num contexto
de inclusão. É preciso que nossa educação seja para as aprendizagens, ou seja,
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inclusiva. Pensando em atender tais imprescindíveis, procuramos atender nossos
alunos de forma que ele alcance ao máximo os conhecimentos propostos, a garantir o
acesso ao currículo e sua progressão; dando a oportunidade, por meio de
intervenções, de aprender o que ainda não foi assimilado. Para tanto, fazemos
menção neste documento sobre a prática da avaliação diagnóstica e formativa e as
estratégias

de

ensino

aprendizagem

a

propósito

da

inclusão

cognitiva.

Independentemente de sua etnia, gênero, idade, deficiência, condição social ou
qualquer outra situação, nossos estudantes têm direito ao acesso, permanência na
unidade escolar e uma aprendizagem significativa. O processo de inclusão é
corroborado com a sala de recursos que atende os alunos com necessidades
especiais.
1.5 Relação Escola-Comunidade.
Buscando participação da comunidade escolar junto às atividades da escola,
temos desenvolvido projetos que integram todos participes da comunidade. Projetos
como, festa junina, desenvolvimentos de atividades culturais, reunião de pais e
mestres, trabalhos de conscientização (palestras e oficinas, voltados para a
comunidade), avaliações institucionais, projetos desenvolvidos no noturno oferecidos
à comunidade, conforme citado neste documento. São estratégias voltadas para
intensificar essa relação. No entanto é bom destacar que com a situação atual,
isolamento social, algumas estratégias ficam impedidas de serem adotadas, como,
por exemplo, a festa junina.

1.6 Trabalho em Rede.
O processo de transição para os estudantes pode se tornar em um momento
frustrante. É comum alunos do 6º ano se sentirem meio perdidos ao se deparar com
um universo totalmente diferente ao que estava acostumado. O mesmo pode ocorrer
com nossos alunos que se ingressarão no Ensino Médio. Pensando nisso, o CEF 31
procura, por meio da Orientação Educacional, interagir com as possíveis escolas que
enviarão/receberão alunos para/da nossa instituição. Adota estratégia como palestras,
visitas a estas escolas, diálogo entre a comunidade.
O Sistema de matrícula se dá de forma integrada em toda rede, no entanto se
faz necessário que a Secretaria de cada escola mantenha comunicação entre as
demais para decidir sobre o processo de recebimento ou envio de alunos entre estas
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escolas. Para que isso ocorra, é necessário um trabalho interligado entre as
secretarias, a decidir sobre a relação de vagas em cada instituição.

2. Princípios Epistemológicos.
2.1 Teoria e Prática – Interdisciplinaridade e Contextualização.
Para que decorar informações completamente abstratas ou sem importância?
Além de uma organização curricular, é fundamental a forma de se ministrar e
acompanhar o desenvolvimento dentro de um contexto do cotidiano, dando sentido ao
que é orientado e oportunizando aos alunos meios para construir seus próprios
conceitos.
A proposta do corpo docente é intensificar um trabalho interdisciplinar e
contextualizado de forma a promover uma aprendizagem significativa; que vise à
conscientização e valorização da informação como meio para o desenvolvimento
pessoal e social, formando cidadãos conscientes de seu papel social e atuantes. O
jovem informado é mais capaz de tomar atitudes assertivas em sua vida. Incentivar e
oportunizar a criatividade, a espontaneidade, a improvisação em um grupo de corpos
mistos, ambos precisam se respeitar e valorizar o que cada um pode contribuir com
suas diferenças. Assim, o resultado deste trabalho passa a ter um significado
relevante para esses jovens que muitas vezes são esquecidos ou excluídos.
2.2 Flexibilização.
A flexibilização no ambiente escolar se justifica pela necessidade de priorizar
objetivos de aprendizagem e desenvolvimento e adaptar variáveis das práticas
educativas — considerando novos espaços, tempos, agrupamentos para as
aprendizagens, sobretudo neste momento de pandemia, com foco na recuperação de
aprendizagens e continuidade das trajetórias escolares dos estudantes.
Podemos citar a flexibilização curricular, quando os professores, previamente,
reformularam o currículo para sanar as defasagens de aprendizagens ao longo do
ensino remoto, uma vez que a maioria dos nossos estudantes não conseguiu
acompanhar de forma efetiva o processo. Esta revisão curricular se dará também pela
observação diagnóstica.
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IX - Objetivos Institucionais e Estratégia de Ação
1. Objetivo Geral
Promover uma educação de qualidade, diferenciada e cativante, a respeitar e
valorizar os diferentes saberes, utilizando-se da organização pedagógica curricular, a
construir relações que compreendam o ser humano em todas as suas dimensões,
tornando a escola o lugar onde a criação seja participativa, efetiva, a oportunizar o
processo de construção coletiva, participativa na sociedade para manter e/ou
transformá-la de forma consciente, crítica, criativa e responsável.

2.

Objetivos Específicos

Estes objetivos estão elencados abaixo conforme as respectivas dimensões.

Dimensão

Gestão pedagógica

OBJETIVOS
1. Trabalhar as orientações curriculares conforme a BNCC como
base, não somente para a elaboração do Projeto Político
Pedagógico, mas da prática educacional e interventiva dos
professores.
2. Utilizar-se do Conselho de Classe para acompanhar o
rendimento dos alunos e para elaboração de ações interventivas
para o alcance de rendimento satisfatório.
3. Analisar e valorizar as informações provenientes das
diferentes fontes de comunicação, para a formação de opinião
própria que lhe permita expressar-se criticamente sobre as
soluções prováveis no campo da investigação de cada
componente curricular.
4. Implementar, monitorar e avaliar os projetos desenvolvidos
pelos professores.
5. Subsidiar o professor e o aluno para o desenvolvimento mais
eficaz, qualitativo e quantitativo, da aprendizagem, buscando
elevar em 10% o Índice de Desenvolvimento da Educação
Básica – IDEB.
6. Contribuir com a erradicação do analfabetismo.
7. Estimular e resgatar o prazer pela leitura, promovendo um
crescimento cultural e desenvolvendo do raciocínio e do senso
crítico dos discentes.
8. Contribuir, tanto para a diminuição das desigualdades
educacionais, quanto para a valorização da diversidade cultural
brasileira.
9. Melhorar o índice de aproveitamento do IDEB para o mínimo
de 5.5, obtendo a meta da escola para o período.
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Gestão das
aprendizagens e dos
resultados educacionais

10. Oferecer ao aluno um ambiente no qual o processo de
letramento ocorra de maneira plena.
11. Fomentar a participação dos alunos e dos professores no
intuito de desenvolver a afetividade, a socialização, o respeito
mútuo como instrumentos de civilidade para o aprimoramento de
valores pessoais e éticos.
12. Trabalhar a inclusão de alunos com necessidades especiais,
garantindo um atendimento que proporcione a todos os alunos
acesso à educação de qualidade e respeito as suas
individualidades e limitações.
13. Acompanhar e orientar os alunos com dificuldades de
aprendizagens nas atividades escolares em horários
previamente agendados como uma das estratégias para a
recuperação processual.
14. Incentivar a reflexão para superação da discriminação racial
da comunidade escolar, através do resgate da contribuição da
matriz africana e indígena na formação social, cultural e histórica
do povo brasileiro e para civilização humana (Lei 10.639/2003 e
11.645/2008 afro-indígena).
15. Contribuir para aprendizagem significativa e cidadã para a
vida e não apenas de conteúdos de maneira dispersa e
individual.
16. Elaborar vivências em que o pensamento crítico, a
criatividade, o raciocínio lógico-matemático e o desenvolvimento
social possam ser construídos entre professores e alunos.
17. Proporcionar a inclusão e integração dos alunos não
somente espacial, mas sim em um espaço comum de pessoas
com ou sem deficiências.
18. Estimular o aluno a pensar e argumentar hipóteses e
explicações, desenvolvendo um comportamento questionador e
investigativo, de modo a desenvolver a capacidade interpretativa
de forma mais objetiva e crítica;
19. Trabalhar a Orientação Sexual, sistematicamente, nas
crianças e adolescentes, oportunizando-os os questionamentos
de suas concepções sobre valores pessoais, riscos de doenças
e gravidez indesejada, o autoconhecimento do corpo, a
valorização do ser e o respeito à diversidade de gênero (homo
afetividade, transexual idade, transgênico).
20. Contribuir e incentivar os jovens a dar continuidade aos seus
estudos.
21. Oportunizar aos alunos com defasagem idade e série a
participarem de atividades de estudos que possam avançar ao
ano/série seguinte.
22. Oportunizar aos alunos com defasagem idade e série,
atividades lúdicas e oferecer condições para que possa
estimular sua autoestima e consiga vislumbrar perspectivas para
o seu futuro.
23. Promover condições para aquisição do conhecimento por
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Gestão Participativa

Gestão de Pessoas

Gestão Financeira

Gestão Administrativa

meio de situações pedagógicas intencionais que oportunizem o
desenvolvimento progressivo da autonomia intelectual e o
posicionamento crítico nos processos de tomada de decisão
para o exercício de sua cidadania.
24. Proporcionar ao aluno conhecimento e condições para que
ele desenvolva sua capacidade de observação, entenda e utilize
os procedimentos de investigação, especialmente os de caráter
científico.
25. Mobilizar a comunidade escolar para promover manutenção
dos jardins e a construção de horta dentro da escola com o
objetivo de melhorar o ambiente e o lanche escolar.
26. Integrar e envolver a comunidade escolar nas metas e nos
projetos estabelecidos.
27. Integrar a escola ao posto de saúde.
28. Incentivar e valorizar a participação do Conselho Escolar nas
tomadas de decisão, reflexão e fiscalização na rotina escolar;
29. Incentivar e oportunizar o aprimoramento profissional e
pessoal dos profissionais através da pesquisa e da formação
continuada.
30. Propiciar o desenvolvimento da inteligência emocional
(autoestima) dos professores e dos alunos.
31. Incentivar à cidadania como participação social e política,
assim como exercício de direitos e deveres políticos, civis e
sociais, adotando, em seu cotidiano, atitudes de solidariedade,
cooperação e repudio às injustiças, respeitando o outro e
exigindo para si mesmo respeito, bem como adoção de ações
de sustentabilidade.
32. Manter transparência nas Informações e nas prestações de
contas do repasse das verbas do FNDE, PDAF, PDE.
33. Possibilitar a inclusão digital dos alunos e dos profissionais
de educação.
34. Reduzir o índice de acidente dos alunos durante o intervalo.
35. Promover a cultura da paz na escola, através de mudanças
de atitudes e comportamentos.
36. Incentivar e oportunizar o trabalho voluntário.
37. Utilizar-se da estratégia do Governo Federal para induzir a
ampliação da jornada escolar e a organização curricular, na
perspectiva da Educação Integral.
38. Melhorar a segurança na escola.
39. Oferecer ao aluno um ambiente que contemple condições de
conforto e higiene.
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X - Organização do Trabalho Pedagógico da Escola
1. Organização Escolar: Regime, Tempos e Espaços
O regime de estudo nessa escola, a partir do ano de 2018, é ofertado na forma
de ciclos – 3º Ciclo para as Aprendizagens – dividido em dois blocos: Bloco I, 6º e 7º
ano; Bloco II, 8º e 9º ano. Cada ano letivo é dividido em 4 bimestres letivos.
Este ano letivo de 2021 começou de forma remota, mas tem se uma esperança
de que, ainda neste ano, as aulas retornem de forma presencial ou no sistema
híbrido.

1.1 Ensino Presencial
No ensino presencial cada bimestre tem aproximadamente 50 dias letivos,
fechando, no mínimo, 200 dias ao longo do ano, conforme legislação vigente. O Bloco
I, 6º e 7º anos, no vespertino e o Bloco II, 8º e 9º anos, no matutino, podendo alguns
alunos, quando convocados, participarem de aulas em turno contrário. Cada turma
funciona com um horário estabelecido de 6 aulas por dia, no período de 7:30 às
12:30, para o matutino, e 13:00 às 18:00, para o vespertino – ambos os turnos com
um intervalo de 15 minutos entre três aulas.

1.2 Ensino Remoto
Como dito, em 2021, o ano letivo começou de forma remota. Este sistema de
ensino se dá pela plataforma Google Sala de Aula (aplicativo Escola Em Casa DF) e
por meio de atividades impressas. Na plataforma, tem-se uma sala para cada
disciplina mais uma sala para a direção/coordenação. Neste ambiente, os professores
ministram suas aulas ao postar atividades e conteúdos relacionados ao currículo
estabelecido; tira dúvidas por meio de fóruns e comentários nas atividades.
O grupo de professores decidiu em aplicar, no mínimo, uma atividade por
semana, em função da necessidade do conteúdo trabalhado na semana, com
exceção das disciplinas de Português e Matemática que irão trabalhar com, no
mínimo, duas atividades semanais. É bom destacar que cada atividade será
acompanhada de recursos (vídeo aula, vídeos, textos, imagens, mapas, dentre
outros) que ajudem o aluno a resolver as atividades propostas. As postagens são em
função de horário único para cada ano, mas o professor tem um tempo de três horas
de regência diariamente dentro da plataforma, conforme orientação da SEEDF. Em
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nossa escola, das 9:00 às 12:00, para regência no matutino; das 13:30 às 16:30, para
o vespertino.
Com relação às aulas ao vivo via Google Meeting, tem-se um horário único
para cada ano, já com os links de cada professor. Para este ano, enquanto durar o
ensino remoto, a escola oferecerá aulas semanais, por disciplina, usando este
recurso.
Para os alunos que não têm condições de acesso, têm-se as atividades
impressas, com uma lista de exercício, para cada disciplina, de até duas laudas,
semanalmente, e a entrega para os discentes se dará quinzenalmente.
Em todos os casos, neste ensino remoto, a avalição se dará pela entrega das
atividades, conforme orientação legal da SEEDF e a frequência pelo recebimento das
atividades.

1.3 Ensino Híbrido
Outra possibilidade que possa ocorrer ainda neste ano é o ensino híbrido, onde
vamos ter atividades remotas e presenciais ao mesmo tempo. Para tanto, é
necessário a elaboração de uma logística que melhor atenda aos desencontros que
possam surgir nesta modalidade. O maior deles é a aplicação do currículo: qual
conteúdo será trabalhado na plataforma e qual no presencial, uma vez que a
tendência é que se faça um escalonamento da turma?
O plano da escola é dividir cada turma em dois grupos (50%), se alternando,
semanalmente, no presencial. Com isso, no presencial, será a explicação do
conteúdo e na plataforma os exercícios. Os alunos que não puderem frequentar o
presencial, todo processo pedagógico se dará pela plataforma ou atividades
impressas. Isso indica que a parte teórica também será trabalhada na plataforma.
Nesta modalidade, o professor irá exercer regência em dois ambientes, sala de
aula e plataforma, fazendo-se necessário que o horário de regência seja fracionado.

2. Nossos Projetos
Nossos projetos estão sendo desenvolvidos por disciplina ou uma junção de
duas ou mais, quando os professores se juntam a desenvolver um projeto de forma
contextualizada.
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GEOGRAFIA E HISTÓRIA
DESENVOLVIMENTO

UNID. ESCOLAR
TÍTULO DO
PROJETO
ETAPAS
DISCIPLINAS
PROFESSORES
TOTAL DE
ESTUDANTES

CEF 31 DE CEILANDIA
Eleja seus heróis
Será desenvolvido ao longo do primeiro semestre.
Geografia e História.
Carlos, Clenia e Francisco Júnior
Todas as turmas de 6º e 7º anos.
JUSTIFICATIVA

É incrível como os dramas e as aventuras dos super heróis oriundos das revistas em quadrinhos tem
atraído, na última década, milhões de espectadores aos cinemas em todo o mundo. Especialista
atribuem ao forte investimento em marketing, além de conteúdos dirigidos principalmente às mídias
sociais, que dão aos fãs a sensação de pertencimento e integração, o sucesso dessa categoria de
filmes.
Os filmes de super-heróis também vêm se adequando à nova realidade, quando assuntos como
feminismo, luta contra o racismo e pela igualdade de gênero estão em alta.
Os heróis dos quadrinhos, agora nos cinemas, inspiram e plantam nos jovens sementes de valores como ética, respeito, resiliência, coragem, humildade - presentes nos universos e multiversos da
Marvel e da DC comics. Esse projeto visa oportunizar aos nossos alunos conhecer e se entusiasmar
com heróis do mundo real que impactaram, influenciaram e orgulharam os brasileiros e a humanidade.
OBJETIVO
 Reconhecer homens e mulheres que mesmo sem nenhum poder ultra-humano realizaram
feitos que mudaram o Brasil e o Mundo.
 Associar os heróis do cinema e dos quadrinhos aos heróis do mundo real.
 Desenvolver uma narrativa ―política‖ que promova e desperte nos discentes o interesse e/ou
preferência pelos heróis do mundo real.
 Organizar um pleito (eleição) democrático para escolher o mais importante herói do mundo real
e seu alter ego dos quadrinhos/cinema.
 Demonstrar aos discentes que é possível se fazer política com ética sem necessidade de
destruir os adversários.
DESCRIÇÃO E ESTRATÉGIAS
Apresentação dos heróis do mundo real e seus respectivos alter ego. (Prof. Júnior – Meeting)
Sorteio dos heróis e respectivos alter ego entre as turmas do 6º ano. (Prof. Clenia – Meeting)
Sorteio dos heróis e respectivos alter ego entre as turmas do 7º ano. (Prof. Júnior – Meeting)
Apresentação e explicação de cada uma das etapas do pleito aos discentes do 6º ano. (Prof.
Clenia – Meeting)

Apresentação e explicação de cada uma das etapas do pleito aos discentes do 7° ano. (Prof.
Júnior – Meeting)

Ações que deverão ser desenvolvidas pelas turmas:
 Pesquisar a vida e as realizações do herói da vida real e de seu alter ego sorteados
pela turma;
 Criar um partido político para o herói da turma e seu alter ego.
 Produzir uma narrativa política (plano político) para o herói de turma e seu alter ego
para campanha eleitoral;
 Produzir um vídeo apresentando o herói da turma e seu alter ego.
 Criar uma single destacando as qualidades do herói da turma e de seu alter ego para
campanha eleitoral;
 Escrever um discurso para promover o herói da turma e seu alter ego e conquistar
votos.





AVALIAÇÃO
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A avaliação se dará ao final de cada etapa, analisando os trabalhos produzidos pelas turmas.
A eleição ocorrerá na semana da feira cultural (o resultado será divulgado no dia da feira
cultural.

Obs: Os alunos do 6º ano serão os eleitores do pleito do 7º ano e vice-versa.

CIÊNCIAS NATURAIS
Unid. Escolar
Título do Projeto
Etapas
Disciplinas

Professores

Total de estudantes

DESENVOLVIMENTO
CEF 31 DE CEILÂNDIA
Sustentabilidade: Nada Muda se Você não Mudar!
Será desenvolvido ao longo do primeiro semestre.
●
●

Ciências;
PD3.

●
Bárbara (6ºanos);
●
Luciene (7ºanos);
●
Vítor (6º e 7ºanos);
●
Francimaria (8ºanos);
●
Sheila (9ºanos);
●
Thaynara (8º e 9ºanos).
Todas as turmas/anos – 932 alunos.
JUSTIFICATIVA

A educação ambiental precisa ser tratada como parte do cotidiano dos alunos e é essencial
conscientizar os estudantes da importância da preservação ambiental a nível local, regional, nacional e
internacional. Porém é preciso ainda considerar a necessidade do homem de retirar da natureza
recursos para sua subsistência. Nesse contexto, a Sustentabilidade é um tema amplo que abrange três
pilares primordiais: o ambiental, o social e o econômico. Grande parte do lixo produzido no Brasil não
tem um destino correto e muitos resíduos (que poderiam servir de matéria prima ou poderiam reduzir o
consumo de energia e água) são descartados e demoram anos para se decomporem na natureza.
Aprender como ajudar a comunidade local a resolver um problema ambiental ou reduzir o lixo
produzido é importante para promover uma aprendizagem significativa e consciente, capaz de auxiliar
nossos estudantes a resolverem questões socioambientais da nossa sociedade.
OBJETIVO
● Disseminar técnicas e hábitos sustentáveis, promovendo a conscientização ambiental;
● Compreender a diferença entre resíduos orgânicos e inorgânicos, propondo formas de descarte
correto e reaproveitamento;
● Desenvolver formas alternativas para reciclagem do lixo;
● Propor mecanismos diversificados para redução do consumo de energia elétrica e impactos
ambientais causados pelas usinas;
● Apresentar mecanismos capazes de gerar renda por meio da utilização de materiais recicláveis
ou biodegradáveis;
● Estimular a participação e um maior envolvimento da comunidade local frente às questões
socioambientais, proporcionando maior conscientização.
DESCRIÇÃO E ESTRATÉGIAS
●
●
●
●
●
●

Fóruns de discussões e debates sobre o tema;
Apresentação de materiais, documentários e vídeos explicativos;
Pesquisas sobre diversos temas relacionados a sustentabilidade (cada ano ficará responsável
por um subtítulo à partir do título geral);
Pesquisa sobre a política dos 7R’s e formas de conscientização;
Produção de trabalho escrito e/ou apresentação de diário de bordo;
Produção e envio dos trabalhos práticos sobre sustentabilidade, através de vídeos e/ou fotos.
AVALIAÇÃO
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A avaliação se dará ao final de cada etapa, e cada professor de ciências irá analisar os trabalhos
apresentados por seus alunos/turma, dentro da proposta apresentada.

MATEMÁTICA e PD1
IDENTIFICAÇÃO
Unid. Escolar
Título do Projeto

CEF 31 DE CEILANDIA
OBMEP em foco.

Etapas

Palestra, preparação para prova de 1ª fase, preparação para a prova
de 2ª fase.

Disciplina
Professores

Matemática e PD1
Ângelo Bezerra de Lima, Crystianne Lima Moreno e Marcelo
Pereira Gomes
Total de estudantes 500 estudantes (turno vespertino).
JUSTIFICATIVA


Incentivar os alunos sobre a importância da OBMEP e auxiliá-los na interpretação e
resolução das questões de provas anteriores.
OBJETIVOS

●
●
●

Despertar o interesse do aluno para participar da OBMEP;
Desenvolver atividades que estimulem a concentração dos alunos;
Desenvolver o raciocínio lógico dos alunos por meio da resolução de problemas que
desafiem os alunos.
Resolver problemas do banco de questões da OBMEP buscando familiarizar-se com
os conteúdos cobrados na Olimpíada.

●

Descrição e Estratégias






Os alunos serão orientados e motivados por meio de uma palestra e exibição de um
documentário da OBMEP.
Serão aplicadas questões de provas antigas durante os sábados letivos por meio do google
formulários. Tais questões serão trabalhadas e corrigidas durante a semana pelos professores
de MAT/PD1.
Os alunos serão orientados a baixar aplicativos que estimulam o pensamento lógicomatemático.
Os alunos serão orientados sobre onde encontrar material de apoio para estudar para a
prova. Serão também orientados a baixar aplicativos que estimulem o pensamento lógicomatemático.
Os professores de MAT/PD1 irão atender os alunos que passarem para a 2ª fase e possuírem
interesse em ganhar medalhas. Tais alunos também terão acesso a questões dissertativas da
2ª fase de edições passadas para estudar.

Etapas:
●
Palestra para as turmas de 6ºs e 7ºs anos no dia 06 de maio de 2021.
●
Preparação durante as aulas de MAT/PD1 a partir do mês de maio até a prova de 1ª fase
●
Trabalho de questões discursivas para os alunos que passarem para a 2ª fase e possuírem
interesse em ganhar medalhas via plataforma.
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AVALIAÇÃO
Os alunos serão avaliados pela participação em todas as etapas.

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO DE MAT/ PD1 - 2021
UNIDADE
ESCOLAR

CEF 31 DE CEILANDIA

TÍTULO DO
PROJETO

JOGOS AFRICANOS: MANCALA E MORABARABA – TABULEIROS PARA
BRINCAR, PENSAR E CONTAR.
 Orientação, apresentação e demonstração dos jogos através de teoria (história
e regras) e vídeos explicativos (como elaborar, construir e utilizar os tabuleiros com
materiais recicláveis);

ETAPAS

 Construção do tabuleiro e peças dos jogos;
 Apresentação dos (melhores) trabalhos concluídos na Semana da Mostra
Científico Cultural / Dia da Consciência Negra;
 Competição Online entre alunos durante a Mostra Cultural.

DISCIPLINA
PROFESSORES

Matemática e PD1
Ângelo Bezerra de Lima
Crystianne Lima Moreno
Marcelo Pereira Gomes

TOTAL DE
ESTUDANTES

500 estudantes (turno vespertino).
JUSTIFICATIVA

Apresentar ao aluno o conhecimento histórico- cultural africana e sua contribuição para a cultura
brasileira, principalmente, na educação matemática, através de jogos e brincadeiras.
OBJETIVOS
● Apresentar ao aluno o conhecimento histórico- cultural africana e sua contribuição para a cultura
brasileira;
● Estimular o desenvolvimento dos jogos pedagógicos;
● Orientar na construção e elaboração de jogos caseiros;
● Utilizar jogos nos aplicativos digitais;
● Incentivar a concentração e pensamento;
● Desenvolver o raciocínio lógico- matemático e, elaboração e utilização de estratégias na resolução
de problemas;
● Aperfeiçoar a capacidade de contar, somar e subtrair de forma mental;
DESCRIÇÃO E ESTRATÉGIAS
 Os alunos serão instruídos e orientados por meio de material teórico, vídeos explicativos e
acompanhamento pedagógico dos professores de MAT/PD1;
 A elaboração e desenvolvimento dos jogos dar-se-ão por meio da utilização de materiais recicláveis;
 Os alunos também serão orientados a baixar aplicativos que estimulam o pensamento lógicomatemático correlacionados aos jogos relacionados no projeto;
 Estimular os alunos a conhecerem outros jogos de origem africana mas que são habitualmente
utilizados pelos brasileiros;
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 Os alunos serão orientados sobre onde encontrar material de apoio para construírem os tabuleiros e
o desenvolvimento do jogo.
 Os trabalhos desenvolvidos serão apresentados na mostra científico cultural que será realizada no
dia da consciência negra.
ETAPAS:
● Orientação, apresentação e demonstração teórica e vídeos explicativos;
● Preparação durante as aulas de MAT/PD1 a partir do segundo semestre para elaboração,
construção e desenvolvimento dos tabuleiros;
● Apresentação dos (melhores) projetos concluídos na MCC / DIA DA CONSCIENCIA NEGRA e ainda;
● Competição online via link previamente estipulado e preparado.
AVALIAÇÃO
Os alunos serão avaliados pela participação em todas as etapas.

EDUCAÇÃO FÍSICA
Unid. Escolar
Título do Projeto
Etapas
Disciplinas
Professores
Total de
estudantes

DESENVOLVIMENTO
CEF 31 DE CEILANDIA
Jogos Interclasses - matutino
Acontecerá entre 13 à 18 de setembro de 2021
Educação Física
Francisca Nathany e Pablo Oliveira
8º e 9º anos
JUSTIFICATIVA

As aulas de educação física são de extrema importância na formação e no desenvolvimento das
capacidades e habilidades motoras dos alunos. O estímulo e o incentivo devem partir dos professores
e são eles que devem mediar e orientar tal formação.
Dessa forma é importante que se coloque em prática o seu aprendizado. Com esse pensamento
estamos propondo a realização dos jogos Interclasse, com o intuito de promover a interação social
entre os alunos e para que eles possam colocar em prática os seus conhecimentos sobre as atividades
desenvolvidas ao longo dos bimestres das aulas de Educação Física.

OBJETIVOS






Avaliar o grau de conhecimento dos alunos sobre as modalidades desenvolvidas.
Promover interação social entre os alunos da escola.
Promover atividades visando a quebra de rotina no ambiente escolar.
Incentivar a prática de atividades saudáveis.

DESCRIÇÃO E ESTRATÉGIAS
Tendo em vista a impossibilidade de se realizar as atividades na quadra da escola, os organizadores
irão propor atividades que se possam realizar em casa e para tal situação o aluno deverá possuir:
1.
Celular ou câmera – para filmar as demonstrações solicitadas pelos organizadores;
2.
Internet – para que o participante possa assistir e transmitir sua participação;
As atividades (disputas) poderão ser gravadas pelo próprio participante e depois enviada (via email,
whatssapp ou plataforma) para os organizadores.
Poderão acontecer atividades de forma síncrona podendo ser na plataforma Google Meet ou em outra
plataforma que melhor atender a demanda.
Por ser caráter interclasse as disputas ocorrerão através entre as turmas dos 8º e 9º anos, pontuando
aquelas turmas que ficarem em melhor colocação em cada disputa e ao final realizar o somatório para
verificar a turma vendedora.
Os organizadores dispuseram fichas de inscrições para os participantes se inscreverem com
antecedência e dessa forma puderem ir treinando para ter uma melhor performance nos dias de
disputas.
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AVALIAÇÃO
A avaliação se dará ao final no final dos jogos com a colaboração dos professores de outras disciplinas.

GEOGRAFIA e SOE
DESENVOLVIMENTO

Unid. Escolar

CEF 31 DE CEILANDIA

Título do Projeto

Projeto Bastidores

Etapas

Detalhes no ANEXO

Disciplinas
Professores
Total de estudantes

 Geografia;
 S.O.E.
 Claudeci Santos;
 Rodrigo Medeiros de Azevedo.
Alunos dos 8º e 9º anos (turno matutino).
JUSTIFICATIVA

Frente às mais diversas tecnologias digitais disponíveis no mundo
contemporâneo, é necessário se pensar em formas de aproveitar as potencialidades
destas dentro do contexto escolar, como ferramenta de processo de ensino e
aprendizagem, então, nesse contexto, o Projeto Bastidores visa à ambientação dos
jovens estudantes com o uso das tecnologias digitais no seu processo educativo.
OBJETIVO
Ambientar o estudante nas tecnologias digitais como forma de contextualizar
seu processo de ensino e aprendizagem, através de mídia e produção de vídeo.
DESCRIÇÃO E ESTRATÉGIAS
Ambientação e familiarização dos alunos com recursos digitais e produção de
vídeo;
Habituar os participantes com o manuseio das ferramentas digitais e de
produção: câmera, iluminação, som, edição e reprodução;
Oficinas de produção digital e uso das tecnologias.
AVALIAÇÃO
Pontuação extra (até 2,0 pontos) na disciplina de Geografia.
PORTUGUÊS
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Unid. Escolar
Título do Projeto
Etapas
Disciplinas
Professores
Total de
estudantes

DESENVOLVIMENTO
CEF 31 DE CEILANDIA
Argumentação e artigo de opinião sobre resiliência, empatia,
solidariedade e gratidão.
Será desenvolvido ao longo do primeiro e segundo semestre.
 Português;



Lara;
Emanuelle.

Todas as turmas de 9º anos.
JUSTIFICATIVA

Com a Pandemia da Covid 19, as aulas suspensas presencialmente, vimos vários sentimentos
aflorarem nos seres humanos, porém muitas vezes não sabemos lidar e tirar o melhor de cada
sentimento. Pesando no turbilhão de emoções que a atual situação trouxe para humanidade e,
consequentemente, para os alunos e famílias de Ceilândia, o projeto visa desenvolver os conceitos de
resiliência, empatia, solidariedade e gratidão. Trabalhando primeiramente com a estrutura dos gêneros
textuais, Dissertação- Argumentativa e Artigo de Opinão, os alunos poderão expressar seus
conhecimentos sobre os conceitos de cada sentimento em forma de textos dos gêneros citados acima.

OBJETIVO




Compreender a importância das emoções.
Entedender os conceitos de resiliência, empatia, solidariedade e gratidão.
Endenter como se estrutura os gêneros textuais Artigo de Opinião e DissertaçãoArgumentativa.
 Aprender argumentar e expôr opiniões embasando-se em argumentos válidos e concisos.

DESCRIÇÃO E ESTRATÉGIAS
2º bimestre:


Estudo e interpretação de textos argumentativos e realização de textos que envolvam a discussão
do conceito de resiliência e empatia, a partir de experiência dos alunos.
3º bimestre:



Estudo e interpretação de textos argumentativos e realização de textos que envolvam a
discussão do conceito de solidariedade, a partir de experiência dos alunos.
4º bimestre:




Estudo e interpretação de textos argumentativos e realização de textos que envolvam a discussão
do conceito de resiliência e empatia, a partir de experiência dos alunos.
Escolha dos melhores trabalhos para exposição escrita dos textos em mural.
Culminância do projeto: almoço comunitário com agradecimentos feitos pelos pais/
responsáveis, alunos e escola

AVALIAÇÃO
A avaliação se dará ao final de cada etapa, analisando os textos apresentadospelos alunos.
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XI - ORGANIZAÇÃO CURRICULAR
O CEF 31 tem consciência de que a proposta curricular é dinâmica e tem que
estar voltada para a promoção de práticas pedagógicas inovadoras, constantemente.
Sendo assim, nossas iniciativas curriculares atendem aos vínculos da Base Nacional
Comum Curricular – BNCC e nosso grupo de profissionais envolvidos se porta em
função do desenvolvimento de conhecimentos de forma contextualizada, a fim de que
os alunos vejam significado naquilo que está sendo ensinado e tenham suas
peculiaridades respeitadas. Portanto, não percebemos os conteúdos como meros
deveres a serem cumpridos ou um protocolo a ser seguido, mas recursos
fundamentais para atingir os objetivos das aprendizagens. Entendemos que a
aprendizagem significativa é imprescindível para a formação do cidadão emancipado,
ou seja, participativo, intelectualmente autônomo, crítico, apto para exercer suas
obrigações numa sociedade inclusiva.
Buscando essa eficiência por meio das práticas pedagógicas, nossas ações,
sempre que possível, estão sendo contextualizadas com projetos e estratégias,
objetivando o sucesso de uma educação promissora. A maioria dos professores se
preocupa, desde a elaboração do plano de curso, a inserir temas diversos e
contextualizados com os conteúdos, sobretudo, os transversais. Haja vista a situação
adversa desde o ano passado, quando não foi possível trabalhar o currículo de forma
satisfatória com todos os alunos, houve uma reformulação curricular, tanto pela
SEEDF quanto pelo grupo de professores. Os professores se reuniram por área de
conhecimento e reorganizam os conteúdos a serem trabalhados, desde o 1º bimestre.
Visando a interdisciplinaridade, duas vezes (no segundo e terceiro bimestre) as
provas serão multidisciplinares, sempre obedecendo a um tema central e de forma
contextualiza. Destacando também os períodos das coordenações coletivas,
momento adequado para discutir a interdisciplinaridade, entre os professores.
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1. Matriz Curricular do Ensino Fundamental Anos Finais
Instituição de Ensino: CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL 31 DE CEILÂNDIA
Etapa: Ensino Fundamental – Anos Finais
Regimento: Anual
Módulo: 40 semanas
Turno: Diurno
CARGA HORÁRIA SEMANAL
PARTES DO ÁREA
DO COMPONENTE
ANOS DO 3º CICLO
CURRÍCULO CONHECIMENTO CURRICULAR
BLOCO 1
BLOCO 2
6º
7º
8º
9º
LINGUAGENS
LINGUA PORT.
CÓDIGOS
E ARTE
SUAS
ED. FÍSICA
TECNOLOGIAS
INGLÊS
C.
NATURAIS, MATEMÁTICA
BASE
MATEMÁTICA E
CIENCIAS
COMUM
SUAS
NATURAIS
TECNOLOGIAS
C. HUMANAS E HISTÓRIA
SUAS
TECNOLOGIAS
GEOGRAFIA
PARTE
PD I
DIVERSIFICADA
PD II
PD III
TOTAL DE MÓDULOS DE AULA SEMANAIS
TOTAL DE CARGA HORÁRIA SEMANAL
TOTAL SEMESTRAL (hora-relógio)
TOTAL ANUAL (HORA RELÓGIO)

5
2
3
2
5

5
2
3
2
5

5
2
3
2
5

5
2
3
2
5

4

4

4

4

3

3

3

3

3
1
1
1
30
25
500
1000

3
1
1
1
30
25
500
1000

3
1
1
1
30
25
500
1000

3
1
1
1
30
25
500
1000

1.1 Os Objetivos Gerais por Área de Conhecimento
Matemática
Compreensão dos processos básicos da construção do pensamento lógicomatemático, resolução de problemas cotidianos por meio dos conhecimentos
matemáticos. Potencialização de uma aprendizagem matemática significativa,
contemplando a interdisciplinaridade com outros campos do saber escolar.
Língua Portuguesa
A partir da leitura e discussões teóricas do livro didático, dentre outros materiais
utilizados em aula, eles serão incentivados a desenvolver textos de diferentes tipos de
gêneros, para diferentes interlocutores, em diferentes situações e diferentes
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condições de produção, com a temática voltada para o seu dia a dia, sua realidade e
o mundo que o cerca, trazendo à tona toda a diversidade de subtemas que
compreendem a Cidadania.
O aluno utilizará suas pesquisas para elaboração de textos narrativos que o
faça pensar sua participação em todo este processo de desenvolvimento da
cidadania, estabelecendo uma relação do seu microcosmo com o macrocosmo que é
o país em que vive, bem como o planeta do qual somos membros atuantes e capazes
de alterar de acordo com nossa necessidade.
Ciências
Compreensão dos aspectos biológicos e dos aspectos sociais (culturais) do
ser humano e do mundo que o cerca. Problematização das ciências da natureza e
das ciências ambientais. O compromisso do ser humano na sustentabilidade do
planeta.
História e geografia
Compreensão dos aspectos geográficos (físicos e humanos) e contextos
históricos (sociais, políticos e culturais), necessários para compreensão do
espaço/tempo locais, regionais, nacionais e mundiais.
Educação Física
Desenvolvimento de habilidades e fundamentos dos esportes por meio da
prática de jogos com vistas ao desenvolvimento físico, cognitivo e motor dos alunos.
Incentivo à inclusão social e socialização.
ARTE
Estudo de obras literárias e incentivo à leitura, introdução à teoria estética e
história da arte; realização de atividades de arte na educação (cênicas, músicas,
visuais), considerando a cultura clássica e a cultura popular e o conceito de
multiculturalismo.
LEM
Contribuir para que os alunos conheçam outros povos e outras culturas,
ampliando sua visão do mundo, tornando-o um ser crítico e reflexivo, desenvolvendo
a escrita e a oralidade gradualmente da Língua Inglesa.

52

1.1.1 Intervenção de Estudo para os Alunos
Desde 2018, a escola passou da forma de seriação para a de ciclo, isso
implica que o aluno, neste modelo, tem um tempo prolongado para adquirir
habilidades e competências. Para tanto, as práticas pedagógicas precisam estar
voltadas e adequadas para esta nova forma de divisão do Ensino Fundamental Anos
Finais. Contudo, se faz necessário pensar além do que já era feito com relação as
intervenções já adotadas em anos anteriores. Uma das intervenções agregada é o
reagrupamento, que embora já se tratar de prática pedagógica desta escola – aula
de reforço, por exemplo. Este reagrupamento se dará em função da avaliação
diagnóstica, bem como das observações realizadas pelos professores ao longo das
aulas e trabalhos realizados, buscando mapear as necessidades individuais dos
alunos, para, a partir de então, poder agrupá-los conforme suas habilidades e
competências. Os reagrupamentos acontecerão nos terceiro e quarto bimestres.
1.1.2 Intervenção de Estudo para os alunos fora da idade/ano
Neste ano, a escola não tem nenhuma turma de correção idade/série. No
entanto, algumas atitudes serão tomadas para evitar o aumento deste índice, tais
como busca ativa, convocação e reunião com os pais e os alunos (no presencial),
plantões de dúvidas e reforço escolar em horário contrário (quando possível),
assinatura do termo de compromisso, dentre outras.
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XII - Práticas e Estratégias de Avaliação do Processo
de Ensino- Aprendizagem
A avaliação será de forma diversificada e terá como objetivo a reflexão para o
redirecionamento do fazer pedagógico em promover o desenvolvimento não só do
aluno como da própria instituição de ensino.
Para facilitar a análise das diretrizes avaliativas, foram discutidos, durante as
coordenações, temas e estratégias relacionados à avaliação e os professores fizeram
estudos das Diretrizes de Avaliação Educacional em suas concepções, seus
procedimentos e seus instrumentos avaliativos, os quais devem constar na Projeto
Político Pedagógico – PPP das escolas, especialmente, nas práticas avaliativas
realizadas no cotidiano dessas instituições. Para tal, deveria ser levada em
consideração, neste primeiro momento, a elaboração do plano de curso do professor
e principalmente em sua prática em sala de aula.
Quanto aos três níveis da avaliação: aprendizagem, institucional e em larga
escala (ou de redes); o grupo destacou o trabalho já realizado. É práxis de a
instituição realizar as atividades em datas pré-estabelecidas em calendário;
avaliações pedagógicas do semestre na qual elaboramos estratégias de avaliação
das aprendizagens, da instituição (todos os segmentos) e análise dos resultados em
larga escala divulgados na mídia. Uma frase muito significativa discutida pelo grupo
foi: ―a avaliação deve ser para inclusão e não para exclusão‖, como acontece em
muitos casos. De tal modo, o grupo pode identificar o real conceito deste novo modelo
de avaliação, de como se focar melhor na aprendizagem do aluno, suas dificuldades e
quais estratégias devem ser aplicadas para que a aprendizagem de fato aconteça,
sem exclusão.
Neste início do ano letivo, todos os professores fizeram o planejamento anual
de suas respectivas disciplinas e a coordenação pedagógica, juntamente com a
supervisão pedagógica. Foram observados os tipos de avaliações propostos pelos
professores no qual se possibilitou detectar atividades que melhor se adequam a um
processo formativo: observação, entrevistas, resolução de problemas, criação de
documentários, filmagens, trabalhos em grupo, dramatizações, leituras e discussões
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coletivas, desafios, avaliação por pares, portfólios, criação e gestão de blogs, entre
outras.
O professor pode realizar a avaliação através de:


Observação sistemática: acompanhamento do processo de aprendizagem dos
alunos, utilizando alguns instrumentos, como registro em tabelas, listas de
controle, diário de classe e outros.



Análise das produções dos alunos: considerar a variedade de produções
realizadas pelos alunos, para que se possa ter um quadro real das
aprendizagens conquistadas. Exemplo: se a avaliação se dá sobre a
competência dos alunos na produção de textos, deve-se considerar a
totalidade dessa produção, que envolve desde os primeiros registros escritos,
no caderno de lição, até os registros das atividades de outras áreas e das
atividades realizadas especificamente para este aprendizado, além do texto
produzido pelo aluno para os fins específicos desta avaliação.



Atividades específicas para a avaliação: nestas, os alunos devem ter
objetividade ao expor sobre um tema, ao responder um questionário. Para isso
é importante, em primeiro lugar, garantir que sejam semelhantes às situações
de aprendizagem comumente estruturadas em sala de aula, isto é, que não se
diferenciem, em sua estrutura, das atividades que já foram realizadas; em
segundo lugar, deixar claro para os alunos o que se pretende avaliar, pois,
inevitavelmente, os alunos estarão mais atentos a estes aspectos. Quanto mais
os alunos tenham clareza dos conteúdos.



Pretende-se implantar intervenções mais contundentes, tais como oficinas
pedagógicas com atividades lúdicas relacionadas à matemática, trabalhos de
leitura, trabalhos direcionados aos alunos detectados dentro de sala pelos
professores, entre outros.
Sendo assim, cabe a cada educador ou mesmo ao grupo de educadores de

uma Instituição de Ensino, através do seu Projeto Político Pedagógico – PPP,
determinar as diversas formas de avaliações e de trabalhos a serem realizados na
Instituição de Ensino.
Quanto às atividades realizadas cotidianamente, o grupo de professores
detectou que esse é um dos problemas da escola e com o qual se deve ter especial
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cuidado durante o ano de 2021, inclusive realizar novas intervenções para solucionar
este problema.
Nossos alunos, de maneira geral, não realizam as atividades propostas, não
possuem hábito de estudo em casa e, aparentemente, não são efetivamente
acompanhados pelos responsáveis. Muitas estratégias já foram realizadas, dentre
elas a comunicação ao responsável, mas infelizmente o problema ainda não foi
superado. A justificativa costumeira dos responsáveis é a falta de tempo, pois, em sua
maioria, saem de casa ainda de madrugada para percorrer um longo percurso com
destino ao trabalho e só retornam à noite, não tendo assim um acompanhamento
eficaz quanto às atividades dos seus filhos. Outra argumentação é o fato dos alunos,
seus filhos, dizerem não ter atividades incompletas a realizar, que, segundo os
professores, isso não se confirma, tendo em vista a quantidade de disciplinas e de
atividades realizadas como forma de fixar o conteúdo. A mais evidente é: muitos
alegam a falta de recursos tecnológicos para acompanhar os estudos de forma
remota.
A escola mantém o conselho de classe ativo, não se realizando apenas nos
fins de bimestre, mas sempre que se faz necessário. São momentos de análise e
avaliações, assim como planejamento de novas intervenções. Durante a discussão
das Diretrizes de Avaliação 2014, podemos constatar que a escola já realiza esforços
que vão ao encontro dessas novas diretrizes, assim como detectamos que o grupo
está receptivo em trabalhar de acordo com esse novo panorama.

1.
Prática Avaliativa: Procedimentos, Instrumentos e Critérios de
Aprovação
Avaliação Formal: testes e provas com até 50% das notas (5,0).
Para qualquer mecanismo de avaliação aplicado pelo professor, a coordenação
sempre ressalta que a postura do professor precisa atender os requisitos de uma
avaliação formativa, pois entendemos que este tipo de avaliação está intimamente
relacionado com sua postura diante do que fazer com os resultados analisados ao
avaliar. No segundo e terceiro bimestre, teremos avaliação multidisciplinar. As
disciplinas serão separadas em dois blocos de provas, sendo um dia de aplicação
para cada bloco.
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Avaliações

formativas

e

estratégias

diversificadas:

envolvendo

as

dimensões cognitivas, afetivas, psicomotoras e sociais, aplicando 50% da média do
bimestre com pesquisas, relatórios, questionários, entrevistas, dramatizações e
autoavaliação.

2.

Recuperação Continuada
A recuperação será paralela e continuada para os alunos com baixo rendimento

escolar. A cada bimestre, os alunos com baixo rendimento terão oportunidade de se
recuperar por meios de intervenções tais como: aula de reforço em horário contrário,
trabalhos e/ou provas escritas em função das intervenções.

3.

Conselho de Classe
O Conselho de Classe também será importante para a avaliação do educando,

pois terá observações e informações dos profissionais envolvidos, o qual permitirá a
reflexão interdisciplinar para reorganização das metodologias a serem aplicadas.
Todas estas estratégias ainda possibilitarão a aceleração de estudo para os alunos
com defasagem de idade/série.
O Conselho de Classe é o momento em que os professores se reúnem para
discutir a situação de cada aluno, buscando, quando for o caso, elaborar projetos
interventivos

para

melhorar

escolar/adequação curricular.

e

acompanhar

o

rendimento

e

a

indisciplina

Neste ano de 2021, a escola pretende implantar,

quando possível, o conselho participativo, com a participação de alunos e
professores; quando necessário, representante dos responsáveis será convocado. A
ideia é que dois representantes de cada turma participem do conselho, trazendo os
anseios e opiniões dos demais colegas; este instante se dará no início do conselho.
Ressaltamos que constantemente o grupo de professores e direção entra em contato
com os responsáveis quando convocados ou quando questionados sobre a situação
do filho na escola.
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XIII – Acompanhamento e Avaliação da Projeto
Político Pedagógico.
O Projeto Político Pedagógico será periodicamente avaliado durante as
coordenações coletivas. É um momento em que o grupo docente, juntamente com a
coordenação pedagógica, também avalia o desenrolar das atividades e, sempre que
necessário, realizando algumas adaptações e estratégias para alcançar os objetivos
elencados nesse projeto.
Todo trimestre se reunirão os servidores da escola, assim como o Conselho
Escolar, para avaliar de forma mais abrangente (avaliação institucional). As
informações dessa avaliação serão coletadas em forma de questionário direcionado
às respectivas funções. Após esse levantamento, as informações serão discutidas em
grupo para tomada de decisões.
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XV - APÊNDICES
1. Plano de Ação para o Desenvolvimento da Projeto Político Pedagógico.
Ano: 2021

CATEGORIAS

SUBCATEGORIAS

ALGUNS ASPECTOS RELEVANTES
PARA A REFLEXÃO SOBRE O QUE
TIVEMOS EM 2020 E O QUE
QUEREMOS PARA 2021

A ESCOLA QUE TIVEMOS EM 2020

A ESCOLA QUE CONSTRUIREMOS EM 2021

PEDAGÓGICAS

Aplicação do ciclo de forma prática.

DOCENTES E
EQUIPE DE APOIO
(sala de recurso,
Orientação
Educacional e Serviço
Especializado de
Apoio à
Aprendizagem)

Espera-se ter mais momentos para sentar por área para
discussão.

FORMAÇÃO CONTINUADA QUANTO
AO:

Usar mais a formação nas coordenações.

- Quantitativo de professores que
concluíram/farão cursos;

Discussão sobre o ciclo nas coordenações
para preparação.

- Relevância dos cursos refletida no
processo ensino-aprendizagem;

A coordenação foi um espaço coletivo de
discussão e formação.

Proporcionar mais cursos voltados para a necessidade da
escola e uma ampla divulgação.
Maior divulgação nas escolas dos cursos ofertados pela EAPE.
Agilidade no processo de liberação do professor dos dias de
regência para fins de formação. Congressos, simpósios,
Encontros, entre outros.

- Proposição de formação continuada no
espaço da coordenação pedagógica.

A coordenação poder ser destinada `a realização das atividades
e trabalhos.
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VALORES SOCIAIS
- Quais valores são compartilhados na
UE?
- Compreensão da Sociedade/Cidadão
compartilhada na UE
- Reconhecimento da comunidade
escolar
VALORES PEDAGÓGICOS
- Relações de poder
(Retenção, Reprovação, Disciplina)
- Concepções de desenvolvimento
humano e aprendizagem

Respeito as diferenças, inclusão social,
formação de um ser pensante, crítico.
Houve um conhecimento e discussão
intensa sobre a realidade.

Reconhecimento maior da comunidade e credibilidade.
Continuar compartilhando o respeito mútuo.

Grande consideração e respeito quanto ao
corpo docente.

Todas as decisões foram amplamente
debatidas, democráticas e impessoais.
Houve um decréscimo com relação à
aprendizagem, devido às limitações
impostas pela pandemia; baixo índice de
reprovação; em relação ao ano de 2020.

Respeito às decisões coletivas, visando o crescimento dos
alunos.
Avançar mais e aprimorar quanto ao desenvolvimento humano.
Ações interventivas.

ESCUTA
- Possibilitadora da autonomia e
protagonismo estudantil

Esta escuta se deu pelo WhatsApp e pela
plataforma.

Ouvir mais as opiniões dos alunos.

Como a UE garante a escuta dos
estudantes?
RELACIONAMENTOS
INTERPESSOAIS

Abrir mais espaços para a participação efetiva do aluno,
inclusive nos conselhos.

Faltou maior mediação entre os turnos de
trabalho. Alguns conflitos sem gravidade.

Maior interação entre os turnos. Melhorar a comunicação. Criar
momentos de encontro entre os docentes.

Mediação de conflitos entre os docentes

- Apropriação da Formativa

Os critérios de avaliação adotados pela
escola visaram tanto a avaliação somativa
como a formativa.

- Avaliação Somativa

Houve dificuldade dos alunos.

AVALIAÇÃO:
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Precisamos trabalhar melhor os instrumentos de avaliação e
dar maior atenção aos processos de avaliação formativa.

RECEPÇÃO/ENCAMINHAMENTO
TRANSIÇÃO ENTRE
AS ETAPAS/
MODALIDADES

Como a UE se prepara para a recepção
e/ou transferência dos estudantes em
transição de etapa/modalidade
- Articulação entre as UEs envolvidas

Não aconteceu com expressividade. O
Serviço de Orientação Educacional e a sala
de recurso fizeram um trabalho de
informação e conhecimento de casos
específicos

Realizar palestras por meio da orientação educacional com
instituições, a orientar os alunos que receberemos em 2022.
Buscar informações em outras UE de casos específicos.
Buscar dossiê e mais informações de alunos acompanhados
pela Sala de Recursos, junto à UE de origem do aluno atendido.

Troca de experiências com outras UE
PLANO DE AÇÃO DA
COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA
- Qual a periodicidade?

COORDENAÇÕES

- Os resultados do processo de ensino e
aprendizagem (Conselho de Classe)
servem como base para o planejamento
das atividades?

As coordenações aconteceram
semanalmente, via Google Meeting;
Os conselhos foram muito importantes e
fizeram relação direta com o planejamento
das futuras intervenções.

Melhorar a objetividade.
Continuar trabalhando o que tem sido desenvolvido.

PEDAGÓGICAS
FORMAÇÃO CONTINUADA NAS
COORDENAÇÕES
- Atendem às demandas
didático/pedagógicas pontuais

Satisfatório, atendeu as demandas. Mas
precisamos otimizar o tempo.

Mais planejamento e formação.

A ESCOLA QUE TIVEMOS EM 2020

A ESCOLA QUE CONSTRUIREMOS EM 2021

- Utilização adequada do tempo
estabelecido para as coordenações,
para fins pedagógicos

CATEGORIAS

SUBCATEGORIAS

ALGUNS ASPECTOS RELEVANTES
PARA A REFLEXÃO SOBRE O QUE
TIVEMOS EM 2020 E O QUE
QUEREMOS PARA 2021
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ÍNDICE DE APROVAÇÃO
Índice de aprovação quase 100%.

Continuar os trabalhos que vêm sendo desenvolvidos para
alcançarmos as metas estabelecidas.

Neste caso, não, pois tivemos um ano
atípico com relação aos parâmetros de
reprovação. Foi quase nulo.

Manter o índice dentro da meta (menor que 5%). Traçar mais
estratégias para atingir mais resultados positivos.

Foram realizadas revisões de conteúdo,
busca ativa de alunos.

Continuar o trabalho e aprimorar as intervenções.

Neste ano de 2020, tivemos casos de
alunos que não participaram do processo,
no entanto ficou difícil oficializar o
abandono em tempo de pandemia. O SOE e
a direção fizeram um trabalho de contato
com as famílias e encaminhamento para o
conselho tutelar.

Reforçar com os pais em reuniões a importância do
acompanhamento da vida escolar de seus filhos.

- Necessidade de aumentar?
ÍNDICE DE REPROVAÇÃO
- Necessidade de diminuir?
ÍNDICE DE DEFASADOS
- Ações pontuais para a redução da
defasagem idade/ano?

ÍNDICE DE ABANDONO

DISCENTES

- Ações para a prevenção do abandono
escolar?

PEDAGÓGICAS

AUTONOMIA, PROTAGONISMO
E EXPRESSÃO PESSOAL
- Ações que promovem essas atitudes
- As relações (de poder) na UE
possibilitam seu desenvolvimento?

Vários projetos são desenvolvidos
levaram o aluno a uma participação
efetiva, no entanto, ainda são
dependentes para a realização
trabalhos.

Muitos se mostraram
buscaram o mínimo.
PERFIL DOS ESTUDANTES

que
mais
bem
dos

dependentes
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Reativar a rádio, no presencial.
Realizar atividades que promova a escuta, como roda de
conversa.

e

Muitos não tiveram uma cultura de estudo.
Alguns com vulnerabilidade social.

Diminuir essa dependência e promover maior autonomia.

Projetos de valorização da escola. Trabalho com os pais para
um maior acompanhamento e aconselhamento dos filhos.

DISCIPLINA

No início do ano foi trabalhado o regimento
escolar, onde se estabelece os direitos e
deveres dos estudantes.
Esperamos um equilíbrio entre os dois.

- Equilíbrio entre direitos/deveres…

Alguns Buscaram somente os direitos e
esquecem dos deveres.

Continuar a trabalhas o respeito ao próximo.

- Aspectos que merecem atenção e
cuidados especiais para serem
transformados

Falta de hábitos de cordialidade na vivência
em comunidade.

Incentivar a cultura da paz na escola com ações que promovem
tal relacionamento.

Fizemos o máximo para que aluno reflita
sobre suas ações.
SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE
SOCIAL
- Cuidados especiais para
inclusão/reintegração exitosa dos
estudantes.

Alguns alunos se apresentam vulneráveis
socialmente, sobretudo neste período de
pandemia. Foi realizado contato com
responsáveis sobre a situação de alguns
estudantes; campanha de alimentos, dentre
outras ações.
Bom, enquanto no presencial;

Melhorar o trabalho, aprimorando as intervenções.
Ficha de acompanhamento do SOE
Trabalhos de teatro, dança, Balé, campanha de arrecadação de
alimentos e outros.

RECREIO/INTERVALO

No ensino remoto, adotamos um intervalo
de 10 minutos a cada duas aulas.

No ensino remoto, adotar um intervalo de 10 minutos a cada
duas aulas.
No presencial: ativar a rádio; adotar parceria com os
estudantes/monitores durante o intervalo.

MEDIAÇÃO DE CONFLITOS

Foi trabalhado, tanto em sala e plataforma
pelo professor, fazendo momentos de
reflexões quanto pela direção e SOE, com
palestras,
comunicação
com
os
responsáveis, entre outros

Continuar com estas práticas de conscientização.

- Ações concretas para controle de
violências diversa (Bullying, outros)
PARTICIPATIVO
- Quem participa; como participa?
CONSELHO DE
CLASSE

- Sua condução é objetiva; as
intervenções favorecem a tomada de
decisões para a garantia das
aprendizagens?

Professores, direção,
supervisão/coordenação. Neste ano, não
teve participação de representantes dos
alunos.
O corpo docente toma decisões coletivas.
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Possibilitar a participação dos alunos e pais nos conselhos.

CARÁTER FORMATIVO
- Consegue avaliar e refletir sobre os
índices de desempenho; sobre o espaço
das coord. pedagógicas; sobre os
projetos e atividades da UE e das salas
de aula?

Sim. Houve reflexão para o melhor do
aluno.
Continuar com esse empenho.
Discute bem a realidade pedagógica e
sempre busca seu aperfeiçoamento.

- É um potencializador da gestão
pedagógica da escola?

CATEGORIAS

SUBCATEGORIAS

PROGRAMAS E
PROJETOS

ALGUNS ASPECTOS RELEVANTES PARA A
REFLEXÃO SOBRE O QUE TIVEMOS EM
2020 E O QUE QUEREMOS PARA 2021

- Como a UE se vê com relação à ―produção”
de defasagem escolar? O quê faz,
pontualmente para evitar?
- Como a reprovação impacta a vida do
estudante e a UE?

A ESCOLA QUE TIVEMOS EM 2020

Não tivemos turmas em programa de
aceleração, mas os alunos são inclusos e
participam das atividades da escola.
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A ESCOLA QUE CONSTRUIREMOS EM 2021

Sem dúvida a reprovação continuará sendo uma das
preocupações da escola. Isso reflete nas mais diversas
intervenções adotadas pelos professores. Não formaremos
turma de aceleração neste ano, pois não temos o quantitativo de
alunos necessário para formação de turma por ano.
Percebemos que os alunos que estão defasados tendem a ficar
desestimulados e isto influencia no desempenho dos mesmos.
Sendo assim, os responsáveis destes alunos serão convocados,
sempre que necessário, para melhor acompanhar o rendimento
escolar.

OLIMPÍADAS DO CONHECIMENTO
- Participação (quantos estudantes);
envolvimento da UE.
- Impactos, benefícios pedagógicos
observados na UE;

Importante,
porém
houve
certo
desinteresse
dos
alunos.
Ganho
pedagógico para os alunos que participam.

Tentar estimular a participação.

- Alcance de objetivos de aprendizagens
específicas e relação com o PPP)
CIRCUITO DE CIÊNCIAS
- Participação (quantos estudantes / projetos)

PEDAGÓGICAS

- Planejamento das ações ao longo do ano
letivo integradas e coerentes com o PPP.

Participação foi boa, mas houve dificuldade
burocrática.
Os
trabalhos
foram
desenvolvidos ao longo do ano.

- Impacto pedagógico na UE (relação com o
alcance dos demais objetivos de
aprendizagem previstos no PPP)

Os trabalhos serão desenvolvidos ao longo dos dois primeiros
bimestres, durante as aulas do Projeto Interdisciplinar 3, com
culminância ao final do 2º bimestre.
Percebe-se que é um momento oportuno para que os alunos
contextualizem alguns conceitos científicos, sendo fundamental
para o estudante alcançar uma aprendizagem significativa.

INTERVENTIVOS
- Devem constar no PPP
- Quais?

Plantões de dúvida, exercício de revisão,
recuperação contínua.

- Alcance de metas: como a eficácia do projeto
é avaliada?

A aplicação foi feita específica para cada
turma.

- Relações com objetivos gerais do PPP e
específicos das turmas
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Continuar com os plantões de dúvidas em horário contrário
(presencial), recuperação contínua, exercício de revisão;
procurar meios que intensifique a participação dos alunos. Como
comunicação com o responsável e exercícios avaliativos.

TEMÁTICOS
- Devem constar no PPP
- Quais?

DE RESULTADOS
EDUCACIONAIS

Para este ano, temos um tema gerador: O seu querer tem muita
força. Faça o bem!
Os projetos a serem desenvolvidos neste ano: Feira do
Conhecimento, Mostra Cultural, Interclasse, dentre outros.

- Relações com objetivos gerais do PPP e
específicos das turmas.

Feira de Ciência, Consciência Negra,
Mostra Cultural; A escola procurou seguir a
PP e manteve todas as discussões
centradas em suas ações.

OUTROS

Houve a aplicação de vários projetos.

Continuar possibilitando aos alunos esses projetos.

ANÁLISE E REFLEXÃO SOBRE
RESULTADOS

É uma constante e são eficazes.
Promovemos
diversas
intervenções
pedagógicas para tentar suprir as
dificuldades.

- Alcance de metas;

PEDAGÓGICA E

A escola trabalhou com um tema norteador
apontado como de maior relevância social
dentro do contexto da UE. Em geral, foi
trabalhado sobre diversidade.

- Promoção de intervenções pedagógicas para
garantia de aprendizagens.

Esperamos realizar esse trabalho novamente.
Maior conscientização por parte dos alunos.

RELAÇÕES PESSOAIS/PROFISSIONAIS

GESTÃO

DE PESSOAS

- Gestão democrática: garantia de igualdade,
dignidade, respeito à diversidade etc.

Boas relações interpessoais. Trabalhamos
diversidade para estimular o respeito.

Precisam ser melhoradas para garantir a gestão democrática.

Transparente, efetiva a participação do
grupo e conhecimento sobre todos os
recursos e aplicação.

Manter essa participação. O problema não está na participação e
sim em ter a verba durante o ano letivo para utilização, há um
grande descaso com as escolas públicas.

PARTICIPAÇÃO COLETIVA NA UTILIZAÇÃO
DE RECURSOS

FINANCEIRA

- Planejamento coletivo para utilização dos
recursos (PDAF, PDDE, outros) …
- Promoção do envolvimento das unidades
executoras
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Atende as necessidades.

ADMINISTRATIVA

COMUNIDADE
ESCOLAR E
ÓRGÃOS
COLEGIADOS

ENVOLVIMENTO DA COMUNIDADE
ESCOLAR E ÓRGÃOS COLEGIADOS
(grêmios, assembleias, conselho escolar…)
- Ações pontuais para o envolvimento da
comunidade escolar e órgãos colegiados

O conselho escolar é parte atuante nas
decisões, resoluções e assuntos da
comunidade como um todo.
Apesar de não haver grêmio estudantil, o
jornal da escola é a voz do aluno.
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Aumentar a efetividade dos alunos representantes de turma.
Continuar promovendo a participação do conselho e ampliar as
ações.

2. Plano de Ação
PLANO DE AÇÃO
Objetivo(s)
Estratégias

Responsáveis

Recursos

Cronograma

Nº

1, 3 e 28

2

4

6e9

Reunião durante as coordenações coletivas,
promovendo
discussões,
debates
e Gestão pedagógica
palestras.
Professores
pedagógica

Conselho de classe

Acompanhamento
dos
atividades desenvolvidas

trabalhos

e

e

Currículo em movimento; projeto da
Coletiva
SEEDF; teorias vigentes, respectivas
quarta-feira
a cada tema; BNCC.

Registro dos professores; registro da
gestão coordenação e da direção; ficha
Ao final de cada
perfil com foto de cada aluno; data bimestre.
show; planilha de registro.

Gestão pedagógica

Ações interventivas – reforço em horário Gestão
pedagógica
contrário,
projetos;
avaliações corpo docente
contextualizadas e multidisciplinares.

Durante
a
Projeto escrito; cronograma das execução e ao
atividades; registro da coordenação. final de cada
projeto
e Materiais didáticos diversos
acordo com a necessidade

7
Projeto de leitura
12

Professores de português

Acompanhamento diversificado em sala de
de
recursos
aula, assim como em sala apropriada em Sala
horário contrário ou no mesmo período da professores envolvidos
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na

Materiais didáticos diversos

de Ao longo do ano
letivo

Ao longo do ano
letivo

Material
didático
apropriado, Ao longo do ano
e exercícios, trabalhos e avaliações
letivo
adaptados.

aula, quando for o caso.
8, 11, 14, 19 e
20

13 e 21

15, 18, 23 e 24

Projeto Bem Me Quero

Orientação educacional e Panfletos
de
conscientização; Ao longo do ano
corpo docente
vídeos, palestras, documentários, letivo
filmes, conversas individuais.

Aula de reforço em horário contrário

Professor
disciplina

cada Livro didático; sala de reforço.

Aulas expositivas, projetos integradores, Gestão
pedagógica
atividades diversificadas para contemplar corpo docente
alunos que apresentam defasagem nos
conteúdos; recuperação processual.

22

Progressão dos alunos em defasagem Coordenação
idade/série
docente

25

Projeto horta

26

de

Reunião de pais e mestre, eventos culturais
abertos à comunidade e convocação de
responsáveis.

e

e Exercícios,
didático

avaliações,

Coordenação e professora Adubo, ferramentas diversas, estufa.
Denise

27

Palestras sobre saúde e campanha de Gestão
pedagógica
prevenções de doenças
administrativa

32

Reunião para debates e prestações de conta

Gestão administrativa
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por

material Desde o início
do ano

corpo Avaliação escrita

Gestão
pedagógica
administrativa

1
vez
semana

No início do ano

Ao longo do ano

e Fichas
de
acompanhamento; No início do
boletins
escolares;
cartazes ano, ao final dos
informativos.
bimestres; mês
de junho;
e
diariamente
quando
necessário.
e Ofícios e panfletos

Datas
convenientes

Documentos de prestação de conta Sempre quando

33

Busca de parcerias

Gestão administrativa

35

Aulas informatizadas

Professores
e
administrativa

36 e 40

necessário

Ofícios

Desde o inicio
do ano

gestão Dois laboratórios de informática; sala A partir do 2º
de vídeo.
bimestre

Manutenção e reposição dos equipamentos Gestão administrativa
no espaço físico da escola; ampliação do
sistema de monitoramento com câmeras na
escola; controle efetivo no portão da escola;
exigência do tênis.
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– notas e recibos; ata.

Câmeras, computadores, caderno de Desde o início
registro.
do ano

