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APRESENTAÇÃO

O Centro de Ensino Fundamental Athos Bulcão – CEFAB – é uma instituição pública de ensino
vinculada à Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal. Oferta, em sua organização escolar, o
terceiro ciclo para as aprendizagens, referente aos Anos Finais do Ensino Fundamental e atendimento
especializado nas Classes Especiais. Localizado no Cruzeiro Novo, compõe-se por um público bastante
diversificado, num total de 614 alunos, oriundo de vários locais do Distrito Federal, entre 10 e 22 anos de
idade.
Coadunando-se com as diretrizes da educação do Distrito Federal e fundamentado na gestão
democrática, o CEFAB apresenta seu Projeto Político-Pedagógico como uma ferramenta de planejamento
e avaliação, fundamental para definir a identidade da escola e os caminhos que ela irá percorrer para
oferecer possibilidades de uma educação de qualidade em 2021.
Este Projeto Político-Pedagógico renova-se neste ano em decorrência de novos modelos de
educação. Desde o ano passado o mundo inteiro tomou-se de uma pandemia causada pelo Novo
Coronavírus. O vírus que causa a COVID-19, uma doença infecciosa. As pessoas estão isoladas em suas
casas fazendo com que as aulas sejam remotas por meio da Plataforma Escola em Casa DF a partir da
Portaria 129 de 29/05/2020, instituindo o referido programa.
Desde o ano passado, o CEFAB reinventou-se em seus conceitos históricos e metodológicos. A
sala de aula com carteiras e lousa foi trocada por computadores, celulares e tablets, na tentativa de
restabelecer conexões com os estudantes.
A Plataforma Escola em Casa DF é a sala virtual da Secretaria de Estado de Educação do Distrito
Federal. A Plataforma é utilizada por meio do Google Sala de Aula, de acesso exclusivo para professores
e estudantes desta Secretaria, para fins pedagógicos diversos, não se restringindo à tradicional sala de
aula.
Nesse espaço, professores se comunicam com estudantes realizando videoconferências, troca de
mensagens, acesso a materiais didáticos, aplicação de avaliações, formação de grupos de trabalho, entre
outras atividades. Ainda inserido nesta plataforma, temos, no âmbito do CEFAB, a Biblioteca Nicolas
Behr com diversos títulos disponíveis aos estudantes de forma remota, o Serviço de Orientação
Educacional com um espaço acolhedor e dinâmico, Sala de Projetos Especiais, onde estudantes são
convidados a diversas vivências dentro dos eixos transversais do currículo.
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Sendo assim, este Projeto renova o compromisso com uma educação que garanta a
aprendizagem de todos independentemente de quaisquer aspectos de interação com o indivíduo.
Para que isso aconteça é imprescindível o planejamento de ações nas diversas dimensões da
gestão da educação. É nisso que se traduz este Projeto. Fruto de muita discussão e da participação de
todos os membros da Comunidade Escolar, este Projeto Político-Pedagógico pretende ser um
instrumento que oriente as práticas administrativas e pedagógicas.
A construção deste Projeto foi embasada em questionários enviados via plataforma Google e
WhatsApp para a comunidade escolar. Além disso, discussões foram tecidas, ainda que de forma remota,
garantindo a todas e todos a plena participação na elaboração deste.
O Projeto Político-Pedagógico vem para subsidiar a Organização do Trabalho Pedagógico quando
se configura numa ferramenta de planejamento e avaliação contínua, além de nortear teoricamente as
práticas docentes e de outros serviços ofertados por esta escola.
É a própria materialização do Currículo em Movimento com objetivos de ensino e de
aprendizagem bem definidos. É, enfim, o desenho de todas as ações que o CEFAB almeja desenvolver no
ano de 2021. Um documento que toda a Comunidade Escolar deve se apropriar para avaliar
continuamente.
Para a composição do Projeto Político-Pedagógico, foi necessário um levantamento de vários
aspectos da Comunidade Escolar, bem como toda a organização do trabalho administrativo e
pedagógico, com o objetivo de diagnosticar os principais objetos a serem considerados nesse ano letivo
de 2021.
Após diagnosticados, os objetivos foram traçados juntamente com a função social da escola.
Os fundamentos teórico-metodológicos e os princípios orientadores das práticas pedagógicas e
administrativas direcionam este Projeto, materializando-se na organização do trabalho pedagógico e na
avaliação formativa.
O foco é a aprendizagem do estudante em todas as suas formas de interação com o mundo
moderno e diverso. Por meio dos eixos transversais busca-se formar um cidadão integral capaz de
modificar a sociedade por meio de ações conscientes e transformadoras.
Para tanto, é imprescindível que este Projeto Político-Pedagógico seja acessível a toda a
Comunidade Escolar e seja um instrumento democrático, flexível, participativo, dinâmico e intencional.
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HISTÓRICO DA UNIDADE ESCOLAR

Entre 1958 e 1959, houve a construção de pequenos blocos de casas geminadas em área inserida
no Plano Piloto de Brasília, situados próximo à estação ferroviária, ao sul do Eixo Monumental. Era o
setor residencial autônomo projetado pela equipe de Lúcio Costa, que recebera a denominação de Setor
de Residências Econômicas Sul (SRE-S).
Previsto para abrigar funcionários públicos, que chegassem à nova capital, era destinado a
camadas menos privilegiadas da sociedade. A maioria das pessoas que ocupavam as casas geminadas
era originária do Rio de Janeiro, de estados do Norte e Nordeste e que necessitavam de escolas para a
educação de seus filhos.
O ‘antigo’ Centro de Ensino Fundamental 02 do Cruzeiro, situado à SHCES 309, lote 01, área
especial - Cruzeiro Novo/DF, CEP 70650-390, telefone/fax (61) 3901 2590, construído em 1973 teve
como objetivo maior atender à demanda que havia se formado.
Em 22 de outubro de 1974, deu-se início às atividades escolares neste estabelecimento de
ensino.
Inicialmente, a denominação da instituição educacional era Centro de Ensino Fundamental de 1º
grau nº 02 do Cruzeiro. Em 21/10/1976, essa denominação foi alterada para Centro de Ensino de 1º grau
02 do Cruzeiro.
Nessa configuração, a instituição ofertava 1ª a 4ª séries, 5ª série, 6ª série, Supletivo – Fases II, III
e, também, projeto Minerva.
Até o fim de 2014, denominava-se Centro de Ensino Fundamental 02 do Cruzeiro e seguia com
uma lenda que o intitulava de forma pejorativa e negativa que manchava a imagem da escola. O que fez
com que acontecesse uma mobilização junto à Comunidade Escolar, especialmente professores que
desenvolviam projetos com o artista Athos Bulcão, a Administração do Cruzeiro e a Secretaria de Estado
de Educação do Distrito Federal para a mudança do nome.
Assim, no final de 2014, a escola é reinaugurada como Centro de Ensino Fundamental Athos
Bulcão’’, homenageando o importante Artista e Professor Athos Bulcão, tornando-se “O CEFAB’’.
Nesse breve histórico da constituição do CEFAB, muitos atores estiveram envolvidos e merecem
destaque. São diretores e diretoras que acreditaram e contribuíram para uma educação que permitisse o
estudante ser o ator de sua própria aprendizagem.
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1974/1979 - Zaira Cardoso Soares
1980/1988 - Maria Gisete Morais Calado Teixeira
1989/1991 - Maria de Lurdes Cavalcanti dos Santos
1991 - Elizabeth Moura Viana
1992 - Rosemairy Nogueira Rangel
1992 /1999 - Amélia Neves Alves Ferreira
2000 - Maria Juvanete Ferreira da Cunha
2001 - Amélia Neves Alves Ferreira
2002 - Aldenora Rocha dos Santos Campos
2003 - Alessandro Rodrigues Costa
2004/2008 - Maria Elizabete Martins
2009/2012 - Alessandra Barbosa de Melo
2012/2014 - Selma Marcelina Barbosa
2014/2016 - Rita de Fátima N. R. Silvano
2016/2018 - Rita de Fátima N. R. Silvano
2018/2019 - Mirian da Silveira Silva
2020 - Edneide Américo Vieira
2021 - Mirian da Silveira Silva
Atualmente, o CEFAB oferta, na Educação Básica, o Ensino Fundamental – Anos Finais – 6º a 9º
anos e quatro Classes Especiais de TGD (Transtorno Global do Desenvolvimento) nos turnos matutino e
vespertino. Os 6º e 7º anos concentram-se no turno vespertino, os 8º e 9º anos no turno matutino. Já as
Classes Especiais estão dispostas em ambos os turnos.
A organização escolar que norteia o trabalho pedagógico é o 3º ciclo para as aprendizagens.
Separados em dois blocos, os alunos dividem-se em 14 turmas no turno matutino e 14 no vespertino do
ensino regular, em anos finais, e 4 turmas de Classes Especiais de TGDs.
Para atendimento desse público, hoje o CEFAB tem, em sua estrutura física, salas de aula, sala de
professores e outros espaços para o desenvolvimento de suas atividades, como se segue:
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QNT

CARACTERIZAÇÃO FÍSICA

19

Salas de aula – 50m² e 03 (três) salas adaptadas com capacidade para 32 alunos por
turma

01

Biblioteca

01

Laboratório de Informática desativado por falta de equipamentos

09

Banheiros para estudantes – 04 femininos, 04 masculinos e 01 adaptado

03

Banheiros para professores – 02 femininos e 01 masculino

01

Refeitório

01

Sala da Coordenação Disciplinar

01

Sala do SOE – Serviço de Orientação Educacional

01

Laboratório de Ciências (inativo)

01

Sala de Recursos / Sala de Apoio

01

Secretaria

01

Sala de Coordenação Pedagógica

01

Sala da Direção

01

Sala da Supervisão com mecanografia incluída

02

Quadras Poliesportivas

01

Pátio Coberto

01

Guarita para vigilância desarmada
Todos os espaços com acessibilidade para deficientes.

Para dados de identificação, segue listagem dos principais contatos do CEFAB:

NOME: Centro de Ensino Fundamental Athos Bulcão – CEFAB
ENDEREÇO: SHCES Qd. 309 Área Especial Lote 1 – CEP: 70650-390
TELEFONE: (61) 3901-2590
CNPJ: 02.581.984/0001-77
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INEP: 53008782
SIGRH: 990170000073
E-MAIL: cefathosbulcao@gmail.com
INSTAGRAM: @cefab_oficial
Apesar dos 47 anos de existência, o CEFAB não sofreu qualquer tipo de reforma significativa,
apenas com reparos pontuais sempre que apresentava problemas em sua estrutura física. Sempre foi
uma reivindicação antiga de toda a comunidade escolar a melhoria do piso de toda a escola devido ao
estado precário que este se encontrava, por isso, éramos surpreendidos constantemente com acidentes
sofridos pelos alunos e profissionais que trabalham nesta UE; esta situação nos inspirou a solicitar junto
a deputados distritais, que direcionassem verbas parlamentares para execução de obras de revitalização
de todo o piso, das salas, corredores e pátio. Foram contratados os serviços, após o pleito ser atendido
pelo Deputado Distrital Reginaldo Sardinha, que direcionou uma emenda parlamentar para execução da
obra de revitalização e troca do piso, anteriormente revestido de Paviflex nas salas e cimento grosso nos
corredores e agora trocado por granitina e refeito o concreto onde se encontrava com maiores avarias.
Esta obra foi iniciada em abril de 2020 e concluída em abril de 2021.
Para o desenvolvimento do trabalho pedagógico do CEFAB, vários segmentos da educação são
solicitados a participar do cotidiano escolar desta unidade de ensino. Cada ator, com sua característica e
função próprias, assume a responsabilidade pela qualidade do trabalho. São eles:

EQUIPE GESTORA
● Diretora - Mirian da Silveira Silva
● Vice-diretora - Daniela Freire da Natividade
● Chefe de Secretaria - Luciana Batista de Carvalho
● Supervisor - Murilo Silva Carvalho

CONSELHO ESCOLAR
● Presidente - Maria Áurea Santos de Oliveira
● Mirian da Silveira Silva - Diretora - Membro nato
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● Paulo Henrique Marques Costa - Membro suplente

COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA
● Danilo Augusto Silva de Farias
● Janaina Valéria Escane Gusmão
● Karen Brito Miranda

SERVIÇO DE ORIENTAÇÃO EDUCACIONAL
● Maria Áurea S. Domingues

EQUIPE ESPECIALIZADA DE APOIO À APRENDIZAGEM
● Elginar Cavalcante de Souza
● Carlos Eduardo de Oliveira Guedes

EQUIPE DE APOIO PEDAGÓGICO/ADMINISTRATIVO
● Adriana Balbuena Panerai
● Cristiane Lima de Souza
● Giseli Migon Fernandes
● Ivanir Batista
● Ivone Venâncio Fernandes
● Nerinete Colonna dos S. Santos
● Paulo Sergio de Paula Silveira
● Rosimary Souza da S. de Santana
● Vânia Maria Avellar Raymundo
● Carlos Magno Francisco
● Daniela Stochiero Andrade
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PROFESSORES E PROFESSORAS REGENTES

● Adriana Carneiro Portela Pinheiro
● Ana Claudia Correa Dos Santos
● Angelica Felix Laurindo Silva
● Anna Christina Mourao Pontes
● Astrides Farias De Lima Oliveira
● Barbara Carolina Vanderley
● Barbara Giordani Fagundes
● Carla Albino Da Silva
● Carmen Luciana Suhet
● Elisangela Silva Da Rosa
● Ezidio Sergio Brabo Pinheiro
● Fabio Duarte
● Fabio Rosemberg De Oliveira
● Francisco Do Carmo Vieira De Freitas
● Gláucia Dilene de Oliveira Targino
● Hely Junio Ferreira Mendes
● Igor Alexandre Gomes De Almeida
● Izabele Bellini
● Leandro Silva
● Luis Alexandre Ferrer Luzardo
● Mara Lucia Alves Rocha
● Marco Aurelio Do Nascimento
● Maria Irlanda Cardoso Mendes
● Maria Wanuza Marques Da Silva
● Patricia Santos Silveira
● Paulo Henrique Marques Costa
● Rosanny Martins Cardoso
● Simone Dos Santos
● Thales Noor Rocha Nobre
● Valéria De Assis Vasconcelos
● Raquel Soares Barbosa
● Silmara Gomes Da Silva
11

● Janaina Vieira Da Luz
● Francineide Araujo De Freitas

MERENDEIRAS
● Severina Cely Alves
● Angela Bezerra da Silva
● Edilene de Almeida Braz

MONITORES
● Maria Benta Moraes Godoy

AUXILIARES DE EDUCAÇÃO
● Adão Alves de Aguiar
● Gleyce Kelly dos Santos Rodrigues
● Ingrid Oliveira da Silva Martins
● José Pereira da Silva Neto
● José Ribeiro Leite
● Karolyny Estefany Lima Souza Fernandes
● Jovelino Modesto da Silva
● Handerson Martins Sanches
● Maria das Graças Pereira Carvalho
● Marleuza Vieira da Silva
● Roselir Pereira da Silva
● Renan Cesar de Souza Alencar
● Vanda Ribeiro da Silva

VIGILÂNCIA
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● Jardel José dos Santos
● Murilo Paulo da Rocha
● Niraldo de Oliveira Junior
● Reginaldo Lima de Araújo
Sem esses atores de cada segmento da Comunidade Escolar, o Centro de Ensino Fundamental
Athos Bulcão deixaria de existir em toda a sua essência, desde a manutenção da estrutura física até as
práticas pedagógicas em sala de aula. Assim, torna-se imprescindível o reconhecimento de cada função e
seu responsável para que a engrenagem da escola não pare.
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DIAGNÓSTICO DA REALIDADE

Aqui as realidades do CEFAB serão pontuadas, em todas as suas fragilidades, para que possa
indicar os objetivos, metas e ações para o Projeto Político-Pedagógico.
Retratar o diagnóstico da realidade escolar requer conhecer cada segmento considerando vários
aspectos de ordem econômica, cultural, social, dentre outros. Requer coletar dados para que essa
realidade esteja cada vez mais palpável possibilitando a atuação nas potencialidades e fragilidades
demonstradas.
A metodologia para a coleta dos dados aqui contidos foi a pesquisa da secretaria escolar do
CEFAB, a aplicação de questionários on-line e os registros das discussões realizadas em reuniões
coletivas. Para tanto, separou-se os segmentos escolares para um melhor mapeamento.

SEGMENTO ALUNO
Considerando 100% do público atendido, o CEFAB possui 614 estudantes com uma faixa etária de
11 a 18 anos, como abaixo demonstrado.
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Há também quatro Classes Especiais com sete alunos matriculados com as idades de 14 (dois
estudantes), 15 (dois estudantes), 17, 19 e 22 anos.
Analisando os gráficos acima, verificamos que a maioria dos alunos estão na média de idade/ano,
o que faz um público ao mesmo tempo homogêneo em seus interesses e diversificado. Um dado a ser
considerado é o número de alunos em defasagem idade/ano, ou seja, mais de dois anos em defasagem
em relação ao ano cursado. Nos 6º anos, há um quantitativo de 5; nos 7º anos 18 alunos; no 8º 11
15

estudantes e no 9º ano, 17. Totalizando 51 alunos em defasagem idade/ano. Em relação ao ano anterior,
observamos que houve um avanço, pois eram 81 estudantes em defasagem.
A partir dos dados e da vivência escolar, mais uma vez, se mostrou fundamental a parceria
escola-família no acompanhamento, orientação e auxílio dos responsáveis aos discentes: na rotina de
estudos, na participação nas aulas no google meet, na execução das atividades propostas etc. Muitos
daqueles que estão inseridos no ensino mediado por tecnologias (Google Sala de Aula ou Material
Impresso), devolvem as atividades em branco ou não dão uma devolutiva, contribuindo para a
defasagem idade/ano.
Outro dado importante é o número de estudantes em dependência em um ou mais componentes
curriculares. São quinze alunos que desenvolvem atividades, agora on-line, do componente em que ficou
retido no ano anterior.
Há ainda os alunos com deficiências e transtornos específicos, num total de 93 estudantes,
conforme a tabela abaixo:
TOTAL
10
1
3
9
2
5
13
33
4
4
2
86

DEFICIÊNCIA
Altas Habilidades
Deficiência auditiva profunda
Deficiência física com alta necessidade educacional especial
DI – Deficiência intelectual
Outros
TFE / Dislexia
TFE / DPAC
TFE / TDAH
TGD / Autismo
TGD / Síndrome de Asperger
TOD
TOTAL

Ainda em se tratando dos estudantes, o local de residência das famílias é diverso. A escola,
embora seja localizada no Cruzeiro Novo, recebe um público variado. Apesar de sua maioria ser
moradora do Cruzeiro e da Estrutural, os alunos e suas famílias moram em diversos locais do Distrito
Federal e entorno. Os estudantes se deslocam até a escola a pé, de bicicleta, de ônibus, de carro, de
transporte escolar, acompanhados ou não de seus responsáveis.
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Ainda inseridos no contexto de pandemia, e na expectativa do grupo receber a vacina e conseguir
retomar as atividades presenciais normalmente, o acolhimento às famílias ganhou um novo aspecto no
ano de 2021. Diferentemente do ano passado, começamos este ano letivo já dando continuidade ao
ensino mediado por tecnologias, portanto, majoritariamente, a comunicação com os responsáveis é feita
pelos números oficiais do WhatsApp da escola e redes sociais oficiais.
Dentro desta perspectiva, observamos uma maior participação das famílias no acompanhamento
dos estudantes, comparando com situações observadas nos modelos anteriores. Ainda assim, o número
é muito aquém do desejado. É de extrema importância a busca incansável de métodos e procedimentos
que aproximem ainda mais as famílias da vivência escolar dos estudantes. Ao longo de todo este
processo, está atuando presencialmente na escola todos os dias a equipe gestora, que acolhe
especialmente as famílias que não têm acesso às tecnologias ou apresentam grande dificuldade em
utilizá-las.
Na realidade do ensino mediado por tecnologias, lidamos com as profundas marcas da
desigualdade social que assola nosso país em termos de acesso. Em relação à adesão às plataformas
digitais, temos famílias que não têm condições de manter planos de dados de internet ou tampouco
dispõem de smartphone ou computador. Na realidade do material impresso, vivenciamos também as
dificuldades de deslocamento e exposição ao vírus pandêmico, e notadamente casos pontuais de
17

famílias que não conseguem pagar o transporte para se deslocar até a escola. Sendo assim, trabalhamos
com kits bimestrais impressos, a fim de minimizar todo este quadro anteriormente descrito, atenuando a
frequência da necessidade de deslocamento das famílias para acessar os materiais escolares produzidos
pelos professores.
É histórico, na vivência presencial em nossa escola que, no horário da saída do turno vespertino,
quando o atendimento é presencial, há um problema a ser resolvido: os estudantes que ficam
esperando seus responsáveis buscá-los até após uma hora do término das aulas. São problemas pontuais
que se repetem dia a dia.
Considerando os estudantes respondentes, temos uma notável concentração de residentes do
Cruzeiro e Estrutural. Os demais são distribuídos em diversas RAs. É interessante notar que essa
variedade de locais de moradia traz a possibilidade de os alunos conviverem com diversas realidades
sociais, econômicas e culturais, em um mesmo espaço/tempo, para construção de diversos e novos
saberes.
Entendendo de que forma se dá o atendimento aos estudantes em casa, nota-se que quando
perguntado com quem você mora, a maioria das respostas concentra-se na mãe, seguido do pai e avós.
Compreende-se assim, que na maioria dos casos o chefe de família é a mãe.

Em se tratando de gênero, o masculino sobressai em números. Entretanto, a representatividade
dos gêneros é igualmente reconhecida pela Comunidade Escolar, bem como a igualdade e a
respeitabilidade. Observamos, no gráfico abaixo que 52,1% dos estudantes são do sexo masculino,
enquanto 46,8% correspondem ao feminino. Aproximadamente 1% dos respondentes não se identificam
nem como masculino nem feminino, e registraram o termo não binário.
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Muitos desses estudantes são oriundos do CEFAB, ou seja, já são da escola há alguns anos, outros
são de escolas públicas e alguns da escola particular. Em relação ao ano anterior, vemos um aumento
expressivo na quantidade de estudantes que vieram de outras escolas públicas, em vermelho, no gráfico
abaixo. As matrículas de estudantes oriundos de escolas particulares, entretanto, mantiveram-se
estáveis. Com o contexto da pandemia e as dificuldades impostas pela situação, esperava-se um número
maior de matrículas deste gênero.

Os estudantes, em sua maioria, valorizam a educação em suas opiniões. Acham que a educação é
muito importante para as suas vidas, se sentem motivados a participar das atividades da escola como
demonstra o gráfico abaixo:
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Para dar continuidade a esse desejo do estudante estar na escola, há que se continuar buscando
um ambiente confortável física e emocionalmente para o estudante, até mesmo no contexto on-line.
Porém, um dado preocupante para diagnóstico da realidade do estudante na escola é o quanto esse já
sofreu violência na escola e que tipo de violência é.

Há alguns anos, o Serviço de Orientação Educacional desenvolve projetos direcionados ao
Bullying e a quaisquer tipos de violências cometidas na escola. Entretanto nota-se que existem alguns
tipos de violência na escola chamando a atenção para algum tipo de atuação por parte de toda a
Comunidade Escolar. O SOE dispõe de projetos e acompanhamento atento e personalizado para todo e
qualquer estudante que buscar ajuda, no âmbito da sua sala de aula inserida na plataforma. Existe
também um canal permanente de comunicação com os pais para atendimentos variados.
Com o ensino mediado por tecnologias, precisou-se verificar se todos os alunos possuíam algum
tipo de acesso a aparelhos tecnológicos e internet para dar início às atividades remotas. Para tanto, foi
perguntado aos estudantes que aparelhos possuíam em casa.
Quando perguntado se os estudantes tinham smartphone, esses responderam:
20

Quando perguntados se possuíam acesso à internet, a maioria dos que responderam ao
questionário afirmaram acessar a internet de suas residências (84,7%). O segundo maior índice diz
respeito à internet no smartphone/celular. É importante ressaltar que o CEFAB possui um laboratório de
informática desativado por falta de computadores. Há o espaço físico, mas não há computadores em
estado de uso.

Um outro termômetro a ser seguido é a percepção que os alunos têm em relação a alguns
serviços prestados no CEFAB. É um norte, uma direção que aponta que em alguns casos o trabalho está
dando certo e pode ser continuado. Nota-se que a considerável incidência da resposta “não sei” está
relacionada muito provavelmente ao fato que diversos estudantes, em destaque os “novatos”, não
tiveram a oportunidade de frequentar presencialmente a programação normal da escola.
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SEGMENTO PAIS/MÃES/RESPONSÁVEIS

Para a pesquisa com os pais, mães e/ou responsáveis pelos estudantes, aplicou-se um
questionário, de forma remota, no intuito de mapear alguns aspectos relevantes para a organização do
trabalho pedagógico e administrativo.
Compreender a constituição das famílias é fator primordial para o entendimento do aluno na
escola. Segundo Vygotsky, o sujeito é fruto do meio em que vive e das interações que faz socialmente.
Em síntese, trazemos as informações abaixo:
De 232 respondentes, 87% foram do sexo feminino e 13% do sexo masculino. O que nos leva a
entender que as mulheres acompanham mais os filhos na escola que os homens. Em relação à consulta
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realizada no ano passado, houve uma crescente de 10% no número de responsáveis do sexo feminino
que acompanham os estudantes do CEFAB.
As famílias, no que se refere a aspectos econômicos, não são muito favorecidas. Em relação à
renda familiar mensal, 27.6% tem o salário de até R$ 1.100,00 e 28% ganha até R$ 2.200,00 mensal.
Comparando novamente com o observado ano passado, o percentual de famílias que ganha até dois
salários mínimos se manteve estável, cerca de 55% das famílias atendidas. No entanto, observou-se um
aumento das famílias que recebem até um salário mínimo, um provável reflexo das dificuldades
econômicas que vieram juntamente com a pandemia da covid-19.

A escolaridade dos pais, mães ou responsáveis respondentes concentra-se, em sua maior parte,
no ensino médio, totalizando 35.2%. Seguido do Ensino Superior com 15.5% e Superior Incompleto com
15.5%.

O acesso à tecnologia melhorou do ano passado para este. Quando perguntados se havia
instrumentos tecnológicos em casa, a grande maioria respondeu que sim. Apesar de diversificados, eles
existem na casa do estudante. O que não significa que o acesso é de todos. Há que se considerar, que
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por causa da pandemia pelo COVID 19, o questionário foi enviado on-line. Também é de fácil
entendimento que os aparelhos que se encontram em casa, na maioria das vezes, não pertencem
somente ao estudante. Este tem que dividi-lo com outros, às vezes no mesmo tempo e espaço.

Quando indagados sobre qual tipo de acesso que o estudante está desenvolvendo no ensino
remoto, temos:

O número de estudantes inseridos na plataforma é realmente muito maior do que aqueles que
dependem do material impresso. Este é um fenômeno interessante a ser observado, pois, teoricamente,
o material impresso deveria ser de oferta prioritária àqueles que não possuem meios de acessar as
ferramentas on-line. Não obstante, temos observado uma crescente no desejo das famílias aderirem ao
material impresso por comodidade, como frequentemente ouvimos dos próprios responsáveis.
No que diz respeito ao acompanhamento das rotinas escolares, os respondentes se consideram
altamente participativos no suporte aos estudantes, principalmente na supervisão de rendimento e
reuniões escolares, mas também conversando pontualmente com os estudantes:
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Das diversas modalidades de comunicação que temos na escola, os responsáveis
majoritariamente fazem contato via WhatsApp. Como já abordamos anteriormente, observamos que, de
fato, existe uma maior interação dos responsáveis com a escola, no entanto, muitas vezes os
questionamentos são pontuais e não necessariamente representam o acompanhamento sensível e
crítico do processo de ensino-aprendizagem. Ainda dentro do contexto das medidas de enfrentamento à
pandemia de covid-19, as reuniões escolares passaram a ser realizadas via Google Meet com as famílias,
com os links amplamente divulgados para os estudantes. É o momento dos responsáveis se
aproximarem sobretudo do Professor Conselheiro, sujeito-chave no processo de mediação e orientação
das turmas e famílias, dentro daquele microuniverso. Não obstante, várias famílias não conseguem
atender às reuniões e, eventualmente, quando possível, contactam a escola por outros meios para
agendamentos e esclarecimentos necessários.

No tocante à Gestão Democrática, os responsáveis foram indagados sobre o Conselho Escolar,
instância importantíssima consultiva e deliberativa da Comunidade Escolar, sobre conhecimento e
atuação. Percebemos que uma alta parcela de nossa comunidade não sabe o que é o Conselho Escolar.
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Ainda assim, temos também o reflexo daqueles que conhecem esta instância, reconhecendo o trabalho
atuante do Conselho Escolar do CEFAB. Percebemos, neste ponto, que é importante mobilizar ações de
divulgação, promoção e conhecimento do papel e da atuação do Conselho Escolar, como é composto e
quais são suas atribuições, especialmente quando observamos que 10% dos respondentes manifestaram
desejo em participar do referido Conselho.

SEGMENTO PROFESSORES/PROFESSORAS
Assim como nos segmentos anteriores, os professores regentes foram consultados via
formulários on-line sobre questões que concernem a escola. Analisemos os resultados a seguir.
Em relação à composição do grupo no tocante ao gênero, temos uma predominância de
professoras atuando com nossos estudantes, totalizando 80%.
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As idades também são variadas. Entretanto, mais da metade do corpo docente assume a idade
entre 46 e 60 anos de idade. E isso se retrata periodicamente nas aposentadorias concedidas aos
professores do CEFAB.

Quanto à formação, a maioria do corpo docente possui pós-graduação, 25% mestrado. Todos
possuem ensino superior. Além dessas qualificações, há uma busca constante para ampliar suas práticas
com cursos de aperfeiçoamento e formações nas coordenações pedagógicas.
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O tempo de permanência dos docentes na escola é variado, assim como o tempo de Secretaria
de Educação. O turno matutino tem a característica de ser formado por professores e por professoras
mais antigos tanto na escola como na Secretaria. Já no vespertino, apesar de ter professores antigos
também, tem uma rotatividade constante de professores, muitos deles exercício provisório e contratos
temporários.

Ao mesmo tempo que é boa a rotatividade de docentes, pela convivência com várias
experiências, esta prejudica a organização do trabalho pedagógico – OTP. As discussões realizadas em
momentos anteriores, os estudos para formação, a elaboração e a aplicação do Projeto
Político-Pedagógico ficam comprometidos, visto que os professores e professoras não são os mesmos
sempre.
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Entretanto, há que se considerar que a equipe de professores, mesmo sendo tão variada, tem
um bom relacionamento com os outros setores da Comunidade Escolar. Quando foi perguntado sobre a
qualidade das e nas relações obteve-se o seguinte cenário:

Esse dado é bastante importante porque apresenta, entre linhas, que o relacionamento entre os
pares de toda a Comunidade Escolar com os professores é bom, o que favorece o trabalho pedagógico.
Outro dado interessante de se analisar, para o bom desempenho do professor na escola, é como
ele enxerga os serviços prestados que estão além da sala de aula. Quando perguntados sobre isso, as
respostas foram muito propícias para a continuidade do trabalho realizado.

Em época de pandemia, também sentiu-se a necessidade de compreender em que nível os
professores do CEFAB possuíam instrumentos tecnológicos que possibilitassem a utilização no Programa
Escola em Casa.
A grande maioria possui acesso à banda larga e algum tipo de instrumento tecnológico, o que
favorece o trabalho do professor.
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AVALIAÇÕES INSTITUCIONAL E EM LARGA ESCALA
O desempenho dos estudantes do CEFAB também é avaliado em larga escala e está na média
esperada e com problemas pontuais de aprendizagem. A leitura, interpretação e produção textual ainda
é precária para alguns, considerando a idade e o ano cursado. É uma deficiência observada em parte dos
estudantes em todas as turmas da escola ao longo dos anos. Quanto ao raciocínio lógico-matemático,
resolução de problemas, também há de se ter uma atenção especial.
Os índices de avaliação externa apontam essas fragilidades, como o IDEB, por exemplo, que
indica que, desde 2013, o CEFAB não alcança a meta projetada. Entretanto, há de se considerar que os
índices da escola vem aumentando nesses mesmos anos.
ANO

IDEB OBSERVADO

METAS PROJETADAS

2005

3.3

-

2007

4.0

3.4

2009

3.6

3.5

2011

4.2

3.8

2013

3.7

4.2

2015

3.9

4.6

2017

4.7

4.8

2019

4.9

5.1

2021

5.4

Nas avaliações diagnósticas realizadas no CEFAB enxerga-se a mesma situação: estudantes com
dificuldades de aprendizagem por não terem constituído conhecimentos anteriores. Dessa forma,
constitui-se como desafio o resgate dos objetivos de aprendizagem não alcançados. Neste sentido,
observando o que preconiza o Replanejamento Curricular em 2021, em decorrência do quadro
vivenciado em 2020, os professores trabalham a reconstrução dos conceitos basais perdidos ou não bem
fixados em contraste ao avanço das aprendizagens mecanicamente.
Nesta perspectiva, ainda no tocante às falas da Secretaria de Estado de Educação do DF, a
intenção é que nenhum estudante fique para trás. Dentre as mais diversas dificuldades observadas no
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novo panorama observado em função da pandemia, a necessidade de retomar e fortalecer a leitura e
interpretação de textos sobressaíram em todos os componentes curriculares, na medida que é
imprescindível, no modelo remoto, que o estudante tenha autonomia para ler e interpretar as
informações e comandos que são elencados.
Essa percepção foi concebida a partir da devolutiva dos estudantes das Avaliações Diagnósticas,
aplicadas todo começo de ano letivo, por cada um dos professores em seus respectivos componentes
curriculares. Trata-se de uma etapa fundamental para embasar os trabalhos e dinâmicas construídas,
pensadas e coletivamente discutidas.
Todo o processo avaliativo precisa, portanto, ser revisitado. No caso, a ideia aqui é que os
estudantes não sejam punidos pela enorme dificuldade de acesso às tecnologias ofertadas como
mencionamos em outros capítulos deste Projeto. Não obstante, a avaliação das aprendizagens deve ser
construída no dia a dia, formativamente. Neste sentido, as atividades e tarefas propostas, seja na
plataforma on-line ou material impresso, têm prazos fixados (embora flexíveis) de devolução.
Para melhoria de todo esse processo de resgate de aprendizagens mais alguns dados são
prioritários para a definição de metas e de objetivos. Tendo como referência o ano de 2020 e,
considerando os 7º e 9º anos, visto que a retenção só é permitida nesses anos, o quadro abaixo
representa os índices de aprovação, aprovação com dependência, reprovação e evasão. Interessante
destacar que as taxas mantiveram-se bastante estáveis em comparação com o quadro de 2019, antes da
pandemia.
Situação

7º anos

9º anos

Aprovados

119

168

Aprovados com dependência

15

-

Reprovados

13

23

Evasão

-

-

Total

147

191

Um dado para continuar a ser observado é o número de reprovação e de evasão nos 9º anos. Na
OTP – Organização do Trabalho Pedagógico – já existe um acompanhamento das aprendizagens desde o
1º bimestre, com intervenções pedagógicas contínuas.
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Enfim, este é o movimento no qual o passado, o presente e o futuro da Escola estão colocados
com o objetivo de resgate da memória, de sua identidade cultural, vendo-a como espaço de produção
de conhecimentos, de experiências singulares que a diferenciam das demais escolas. É um movimento
de desvelamento da realidade que tem por objeto a própria Escola.

FUNÇÃO SOCIAL DA ESCOLA
FundamentadosnosprincípiosdaEducaçãoIntegral, doCurrículodeEducaçãoBásicadoDistrito
Federal, daLeideDiretrizeseBasesdaEducaçãoe, considerandoaexistênciadeumacomplexarede
deatores, ambientes, situaçõeseaprendizagens, aintençãoéformarcidadãosaptosaparticiparativa
eautonomamented
 as ociedade. 
Aescolaemergecomoumainstituiçãofundamentalparaaconstituiçãodoindivíduoeparaele
próprio, damesmaformac omoe mergeparaaevoluçãod
 as ociedadeedap
 rópriahumanidade. 
Sendoassim, o Centro de Ensino Fundamental Athos Bulcão passaaterumafunçãosocial:criar
oportunidades deaprendizagens para garantir uma educação de qualidade social,  que possibilite
atodoso
 se studantesaformaçãoc ríticaeemancipadoranecessáriaàt ransformaçãos ocial.
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PRINCÍPIOS
Para que a função social do CEFAB e o Projeto Político-Pedagógico sejam aplicados é necessário
que alguns princípios direcionem as práticas pedagógicas e administrativas.
Dessa forma, seguindo os princípios norteadores estabelecidos pela Secretaria de Estado de
Educação do Distrito Federal – SEEDF – em consonância com as diretrizes emanadas da Constituição
Federal, da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, da Base Nacional Comum Curricular – BNCC,
do Currículo da Educação Básica entre outros, é que se delineiam os princípios pedagógicos e
administrativos do CEFAB. São eles:
● Gestão Democrática: é o princípio basilar que impulsiona as práticas pedagógicas e
administrativas. Por ela, perpassam todas as decisões e, consequentemente, acontece a
construção coletiva. Essa gestão contribui para a participação de todos e gera a responsabilidade
mútua na realização das atividades.
● Unicidade entre teoria e prática: a ideia é entender que o conhecimento é integrado. É
importante reconhecer que há uma necessidade de unir a teoria e a prática até torná-la uma
unidade indissociável. Esse princípio norteia todas as esferas da administração do CEFAB.
● Princípios da administração educacional eficiente: planejamento escolar bem definido, gestão
financeira apropriada, comunicação entre os membros da equipe, gestão descentralizada,
informação e participação, comunicação eficaz com pais e mães de alunos, priorização das
necessidades do aluno, valorização do profissional da educação, formação continuada dos
professores.
● Educação Integral: é uma visão diferente de educação fragmentada. O aluno “é um ser único,
especial e singular, na inteireza de sua essência, na inefável complexidade de sua presença. A
educação é uma grande arte de convivência, que une os homens entre si em torno do direito de
aprender e da conquista da cidadania.” (Currículo em Movimento da Educação Básica, 2014).
Os princípios da Educação Integral nas escolas públicas do Distrito Federal também devem ser
observados pelas escolas no planejamento, na organização e na execução das ações:
● Integralidade: deve ser entendida a partir da formação integral buscando dar a devida atenção
para todas as dimensões humanas;
● Intersetorialização: parcerias com a comunidade e políticas públicas para melhoria da qualidade
da educação;
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● Transversalidade: pressupõe a aceitação de muitas formas de ensinar considerando os diversos
conhecimentos que os alunos trazem de fora;
● Diálogo escola e comunidade: transformação da escola num espaço comunitário onde existam
trocas culturais;
● Territorialidade: significa romper com os muros escolares;
● Trabalho em rede: trabalho coletivo.
Além de todos esses princípios, o CEFAB ainda destaca, em seu trabalho, os princípios da
interdisciplinaridade, da contextualização e da flexibilização para a operacionalização do Currículo
Integrado e, consequentemente, de seu Projeto Político-Pedagógico
Diante das peculiaridades do ano de 2020, a Diretoria de Ensino Fundamental (DIEF), da Secretaria
de Educação do Distrito Federal (SEEDF), propôs um replanejamento curricular, partindo do Currículo em
Movimento com o objetivo de recuperar as aprendizagens desse ano. Concomitante a essa ação, segue o
planejamento previsto para o ano letivo de 2021..
A interdisciplinaridade e a contextualização caminham juntas e são imprescindíveis para dar um
significado real à aquisição de novos conhecimentos. Pela interdisciplinaridade um mesmo tema é
trabalhado em diversas dimensões e significados. Já a contextualização complementa essa construção de
novas aprendizagens na medida em que relaciona o sentido social e político a conceitos próprios do
conhecimento. No âmbito do uso da mediação por tecnologias, temos ferramentas diversas que
potencializam este processo como vídeos, experimentos, vivências, fóruns, etc.
No que diz respeito à seleção e organização dos conteúdos, o princípio de flexibilização também é
garantido no CEFAB. Na medida em que os docentes priorizam o trabalho com objetivos de
aprendizagem e promovem a articulação entre os saberes científicos e os saberes construídos
culturalmente pelos estudantes, abre-se espaços para experiências, saberes e novas práticas dos
sujeitos.
Os princípios da Educação Inclusiva também merecem destaque no que concerne às práticas
pedagógicas adotadas na escola. Prima-se pelo serviço de qualidade quando se trata da inclusão,
respeitando os princípios da Educação Inclusiva: princípio do respeito à dignidade humana; princípio da
educabilidade de todos os seres humanos, independentemente de comprometimentos que possam
apresentar; princípio do direito à igualdade de oportunidades educacionais; princípio do direito à
liberdade de aprender e de expressar-se; princípio do direito a ser diferente.
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MISSÃO E OBJETIVOS DA EDUCAÇÃO, DO ENSINO E DAS APRENDIZAGENS

MISSÃO
Proporcionar uma educação pública, gratuita e democrática, voltada à formação integral do ser humano
para que possa atuar como agente de construção científica, cultural e política da sociedade, assegurando
a universalização do acesso à escola e da permanência com êxito no decorrer do percurso escolar de
todos os estudantes.

MISSÃO E OBJETIVOS DA EDUCAÇÃO, DO ENSINO E DAS APRENDIZAGENS
GERAL
Promover uma educação integral e emancipatória, de qualidade social que oportunize ao estudante
possibilidades de atuar autonomamente na sociedade, com transparência e participação de todos nas
gestões administrativa e financeira.

ESPECÍFICOS
• Implementar o Projeto Político-Pedagógico do e no CEFAB, em toda a sua amplitude, em 2021;
• Criar espaços e tempos para a formação continuada para os professores;
• Resgatar as fragilidades pedagógicas dos estudantes para uma formação mais consistente;
• Sensibilizar a Comunidade Escolar e informá-la acerca das pessoas com deficiência e a importância da
inclusão social;
• Promover a integração dos estudantes incentivando o trabalho coletivo virtual;
• Desenvolver valores como respeito, autoestima, empatia, compromisso, responsabilidade, dentre
outros;
• Combater todas as formas de violência, inclusive o bullying/cyber-bullying;
• Resgatar o patriotismo conscientizando o aluno de sua importância como cidadão, bem como o
respeito ao patrimônio;
• Evitar a evasão escolar em função da pandemia fortalecendo os vínculos com a comunidade escolar
por meio da inclusão digital;
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• Viabilizar o ensino mediado por tecnologia, seja digital ou impresso;
• Oportunizar o desenvolvimento do pensamento crítico e reflexivo;
• Implementar o Currículo de Educação Básica, atendendo às dimensões cognitivas, afetivas, sociais e
sanitárias, atendendo aos objetivos de aprendizagem;
• Desenvolver a avaliação formativa pautada no desenvolvimento integral do estudante;
• Gerir os recursos financeiros do CEFAB na perspectiva de transparência e levantamento coletivo de
prioridades;
• Prezar pelos bens patrimoniais da escola;
• Acompanhar o trabalho da Secretaria Escolar;
• Gerir os recursos humanos, seja presencial ou remotamente, atendendo aos critérios e dispositivos
editados pela Secretaria de Estado de Educação do DF;
• Viabilizar a retirada dos materiais pedagógicos impressos na Unidade Escolar, seguindo orientações da
OMS para aqueles que não têm acesso digital;
• Produzir, selecionar, aplicar e disponibilizar metodologias e estratégias didático-pedagógicas
diversificadas devido ao momento de pandemia do Covid-19;
• Promover práticas de acolhimento e desenvolvimento de inteligência emocional, por meio da Sala de
Apoio ao Estudante, no contexto da plataforma on-line;
• Estabelecer interação com a comunidade escolar nos mais diversos meios de comunicação, com ênfase
às ferramentas digitais disponibilizadas pela Secretaria de Educação (Google Sala de Aula).
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FUNDAMENTOS TEÓRICOS METODOLÓGICOS

Tratar das Concepções Teóricas que embasam o Projeto Político-Pedagógico do Centro de Ensino
Fundamental Athos Bulcão requer (re)visitar alguns documentos norteadores e legislações pertinentes à
Educação. Requer traçar o caminho entre a teoria e a prática.
Dentre os direitos fundamentais do cidadão está a educação. Educação com e para todos numa
perspectiva de inclusão. Assegurada na Constituição Federal, em seu artigo 205, a Educação é direito de
todos e dever do Estado e da família que será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade,
visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua
qualificação para o trabalho.
Regulamentando e corroborando com a Constituição, a LDB 9394/96 trata das finalidades da
educação básica inferindo que, esta “[...] tem por finalidades desenvolver o educando, assegurar-lhe a
formação comum indispensável para o exercício da cidadania e fornecer-lhe meios para progredir no
trabalho e em estudos posteriores.” (BRASIL, 1996)
Quando se fala da importância da educação para o exercício da cidadania, não se trata apenas de
garantir o ingresso na escola, mas de buscar a aprendizagem e o sucesso escolar de cada aluno.
Outra legislação importante para esse referencial teórico é a Base Nacional Comum Curricular –
BNCC. Com seu advento, surgiu a necessidade de alteração das matrizes curriculares a fim de
contemplar os conhecimentos essenciais, garantindo aos estudantes do DF os mesmos direitos de
aprendizagem assegurados a todos os outros estudantes brasileiros.
A chegada da BNCC às escolas públicas e privadas traz mudanças significativas tanto para as
práticas em sala de aula quanto para os materiais didáticos, para a preparação dos docentes e para a
gestão das instituições de ensino em todo o país. A partir de 2019, o documento já passa a valer para as
etapas da Educação Infantil e do Ensino Fundamental, e deve estar 100% implementado nas escolas até
2020.
Em se tratando do Ensino Fundamental, uma das principais mudanças nos Anos Finais – e ao
longo de toda a Educação Básica – conforme a proposta da BNCC, é a definição de um conjunto de 10
competências gerais. As competências gerais são a “mobilização de conhecimentos (conceitos e
procedimentos), habilidades (práticas, cognitivas e socioemocionais), atitudes e valores para resolver
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demandas complexas da vida cotidiana, do pleno exercício da cidadania e do mundo do trabalho.”
(BNCC)
São elas:
● Conhecimento.
● Pensamento científico, crítico e criativo.
● Repertório cultural.
● Comunicação.
● Cultura digital.
● Trabalho e projeto de vida.
● Argumentação.
● Autoconhecimento e autocuidado.
● Empatia e cooperação.
● Responsabilidade e cidadania.
Todas essas competências devem perpassar pelos objetivos e metodologias de ensino e de
aprendizagem.
Os objetivos de aprendizagem do Ensino Fundamental apresentados nas normativas pedagógicas
da SEEDF, pautadas nas Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Básica, visam:
● possibilitar as aprendizagens em uma perspectiva de inclusão considerando os eixos transversais:
educação para a diversidade, cidadania e educação em e para os direitos humanos, educação
para a sustentabilidade;
● promover as aprendizagens mediadas pelo domínio da leitura, da escrita e do cálculo e a
formação de atitudes e valores, permitindo vivências de diversos letramentos;
● oportunizar a compreensão do ambiente natural e social, dos processos histórico-geográficos, da
diversidade étnico-cultural, do sistema político, da economia, da tecnologia, das artes e da
cultura, dos direitos humanos e de princípios em que se fundamenta a sociedade brasileira,
latino-americana e mundial;
● fortalecer vínculos da escola com a família, no sentido de proporcionar diálogos éticos e a
corresponsabilização de papéis distintos, com vistas à garantia de acesso, permanência e
formação integral dos estudantes;
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● compreender o estudante como sujeito central do processo de ensino, capaz de atitudes éticas,
críticas e reflexivas, comprometido com suas aprendizagens, na perspectiva do protagonismo
estudantil.
Para que os estudantes alcancem os objetivos de aprendizagem, é fundamental que o Currículo
em Movimento da Educação Básica seja vivenciado e construído no cotidiano escolar.
Em se tratando do Currículo em Movimento, as teorias crítica e pós-crítica formam seu escopo ao
questionar o que pode ser natural para a sociedade como: desigualdade social, preconceitos, hegemonia
do conhecimento científico em relação a outras formas de conhecimento, entre outros.
Definem a intencionalidade política e formativa, expressam concepções pedagógicas, assumem
uma proposta de intervenção refletida e fundamentada, orientada para organização das práticas da e na
escola.
É um currículo de educação integral que objetiva ampliar tempos, espaços e oportunidades
educacionais. Não se trata de espaço físico. A escola é um lugar de instrução e de socialização onde
diversas dimensões humanas se revelam e são reveladas.
O trabalho pedagógico desenvolvido nas unidades escolares deve estar, portanto, voltado para as
necessidades de aprendizagem de todos os estudantes, respeitando seus tempos de desenvolvimento,
com a garantia de um processo contínuo de formação integral.
O projeto de educação integral orienta-se pelos referenciais da Pedagogia Histórico-Crítica e
Psicologia Histórico-Cultural, opção teórico-metodológica da SEEDF.
A pedagogia histórico-crítica esclarece sobre a importância dos sujeitos na construção da
história. Sujeitos que são formados nas relações sociais e na interação com a natureza para produção e
reprodução de sua vida e de sua realidade, estabelecendo relações entre o ser humano e a natureza.
Na pedagogia histórico-crítica, o estudo dos conteúdos do currículo sempre iniciará com a prática
social do educando. Ou seja, o conjunto de saberes que o aluno traz em seu repertório cultural vai ser
utilizado como problematização diária para qualquer atividade. Considerar a prática social como ponto
de partida para a construção do conhecimento significa trabalhar os conhecimentos acadêmicos a partir
da articulação dialética entre os saberes do senso comum, escolares, culturais, científicos, assumindo a
igualdade entre eles.
O foco é a aprendizagem do estudante e a função primeira da escola é garantir a aprendizagem
de todos os alunos, por meio do desenvolvimento de processos educativos de qualidade.
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A psicologia histórico-cultural destaca o desenvolvimento do psiquismo e das capacidades
humanas relacionadas ao processo de aprendizagem, compreendendo a educação como fenômeno de
experiências significativas, organizadas didaticamente pela escola.
A aprendizagem deixa de ser uma atividade isolada e inata, passando a ser compreendida como
processo de interações de estudantes com o mundo, com seus pares, com objetos, com a linguagem e
com os professores num ambiente favorável à humanização.
Para que a prática social seja, entretanto, realmente considerada, deve-se levar em conta que as
diferentes leituras de mundo e vivências diversificadas existem e servem de referenciais da realidade
atual.
Assim, os eixos transversais entram como favorecedores de uma organização curricular integrada,
focando temas ou conteúdos atuais e relevantes socialmente, a saber: Educação para a Diversidade,
Cidadania e Educação em e para os Direitos Humanos, Educação para sustentabilidade.
No eixo Educação para a Diversidade, entende-se que deve ser trabalhada a variedade humana,
social, física e ambiental presente na sociedade. Com base na natureza das diferenças de gênero, de
intelectualidade, de raça/etnia, de orientação sexual, de pertencimento, de personalidade, de cultura, de
patrimônio, de classe social, diferenças motoras, sensoriais, enfim, a diversidade é vista como
possibilidade de sobreviver, com dignidade, como espécie na sociedade.
A educação é um direito fundamental que contribui para a conquista de todos os demais direitos
humanos. Dessa forma, a escola se faz um espaço privilegiado para transformação da realidade quando
se orienta pelo eixo transversal Cidadania e Educação em e para os Direitos Humanos.
A história humana é marcada pela relação entre os seres humanos com o meio ambiente. O
currículo da SEEDF, em seu eixo transversal Educação para a Sustentabilidade, sugere um fazer
pedagógico que busque a construção de cidadãos comprometidos com o ato de cuidar da vida, em todas
as fases e tipos, pensando no hoje e nas próximas gerações.
Para que todo esse arcabouço teórico, que orienta o trabalho do CEFAB se consolide, é
imprescindível a organização do trabalho pedagógico da escola.
Com o advento da pandemia, a Secretaria de Educação do DF publicou normativas que
regulamentam os procedimentos a serem adotados. O programa Escola em Casa DF, instituído a partir
da Portaria 129 de 05 de maio de 2020, traz as orientações gerais de como ocorre este processo, desde o
ano passado. Tanto no CEFAB quanto na própria SEEDF, observamos diversos avanços na implementação
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e desenvolvimento das atividades neste modelo. Documentos como “Plano de Retorno às Atividades
não-Presenciais” e demais orientações foram trabalhadas com o corpo docente a fim de formar
coletivamente uma visão tecnológica de atitudes e procedimentos necessários para desbravar os novos
desafios pedagógicos elencados.
No âmbito da Coordenação Pedagógica, a fim de subsidiar o trabalho docente e a fluidez do
processo de ensino-aprendizagem, produzimos o “Roteiro de Organização da Sala de Aula Virtual e
Google Meet”. Neste, discorremos sobre as mais variadas situações que possam ocorrer, em exemplos
práticos e didáticos para a formação do corpo docente (ver Anexos).
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ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO PEDAGÓGICO

A organização escolar que norteia o trabalho pedagógico do CEFAB é o 3º ciclo para as
aprendizagens que tem como objetivo aprimorar constantemente os processos de ensinar, aprender e
avaliar, tendo como princípio basilar a garantia das aprendizagens para todos os estudantes dos Anos
Finais do Ensino Fundamental.
O 3º ciclo apresenta uma estrutura de organização de ensino em blocos com dois anos de
duração. Os estudantes são enturmados de acordo com suas aprendizagens, e há possibilidade de
retenção deles ao final do bloco, caso se constate que, mesmo tendo vivenciado diferentes
oportunidades de aprendizagem, não alcançaram os objetivos previstos para o final de cada um desses
períodos. Ou seja, a retenção só ocorre nos 7º e 9º anos. Nos 6º e 8º anos, os alunos possuem
progressão continuada.
Separados em dois blocos, os alunos dividem-se em 15 turmas no turno matutino e 14 no
vespertino.

3º CICLO PARA AS APRENDIZAGENS
6º ano A, B, C, D, E, F, G, H

VESPERTINO

7º ano A, B, C, D, E, F

13H ÀS 18H

BLOCO I

8º ano A, B, C, D, E, F, G
BLOCO II

MATUTINO
9º ano A, B, C, D, E, F, G
7H30 ÀS 12H30

CLASSE ESPECIAL DE TGD

Os tempos são organizados de acordo com o Calendário Escolar da SEEDF nas quatro áreas de
conhecimento: Linguagem, Matemática, Ciências da Natureza e Humanas. As matrizes curriculares das
disciplinas se definem da seguinte forma:
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CONSTITUIÇÃO DO
CURRÍCULO

ÁREAS DE
CONHECIMENTO

COMPONENTES CURRICULARES

CARGA HORÁRIA SEMANAL
6º ANO

8º ANO

9º ANO

Língua Portuguesa

5

5

5

5

Arte

2

2

2

2

Educação Física

3

3

3

3

Matemática

5

5

5

5

Ciências

4

4

4

4

História

3

3

3

3

Geografia

3

3

3

3

Inglês

2

2

2

2

PD1

Produção de Texto

1

1

1

1

PD2

Geometria

1

1

1

1

PD3

Diversidade e educação
em e para os direitos
humanos

1

1

1

1

Linguagens

BASE NACIONAL Matemática
COMUM
Ciências
da
Natureza
Ciências
Humanas
Língua
Estrangeira
Moderna
PARTE
DIVERSIFICADA

7º ANO

O CEFAB tem um módulo-aula de 50 (cinquenta) minutos. O intervalo para o lanche do Matutino
é 9h50 e o do Vespertino é 15h20. Naturalmente, esta é a divisão do tempo para o modelo presencial.
No que tange o ensino mediado por tecnologias, temos:
● Material impresso: o corpo docente do CEFAB produz kits de materiais contendo todas as
disciplinas a fim de avaliar e acompanhar o desenvolvimento das aprendizagens com os
estudantes que não possuem acesso à Internet. A frequência de entrega dos materiais é
bimestral, na intenção de minimizar a circulação de pessoas em detrimento da pandemia. Além
disso, a produção destes materiais é complexa e requer uma força-tarefa de colaboração dos
diversos segmentos da escola. Os professores regentes produzem os materiais e encaminham à
coordenação pedagógica, para avaliação, conferências e reprodução. A organização e distribuição
destes materiais perpassa a direção, supervisão e também os professores da Sala de Apoio. As
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datas são informadas aos responsáveis via grupo de WhatsApp, não somente de coleta, mas
também de devolução.
● Plataforma Google: apesar da frequência não obrigatória, 100% dos professores regentes do
CEFAB estabelecem encontros síncronos com seus estudantes por meio do Google Meet, toda
semana, diariamente, respeitando o limite máximo de tempo estipulado pelos documentos
oficiais (3h). Usualmente, são dois encontros por dia, com diferentes matérias. É aqui que
tentamos retomar a dinâmica presencial da sala de aula, proporcionando o contato direto de
estudantes e professores para construção dos saberes. As atividades são propostas por meio da
plataforma, explorando também diversas outras ferramentas como Kahoot, Seneca, WordWall,
etc. Para a devolução das atividades, o corpo docente adota o prazo mínimo de uma semana, no
intuito de atender os estudantes que têm acesso limitado à internet. Conforme vimos nos
capítulos anteriores, existe uma parcela considerável de estudantes inseridos neste processo.
Sendo assim, o tempo escolar exige um nível mais complexo de entendimento e da organização
do trabalho pedagógico. Ao mesmo tempo que é planejado em horas fixas é também um tempo
abstrato e intencional. Isto é, o tempo não é considerado somente o tempo do relógio. O tempo é uma
ressignificação dos momentos em que o aluno está na escola e nas plataformas.
A escola está, no entanto, longe de ser o único “tempo” de aprendizagem do estudante, ainda
mais inserido no contexto da educação mediada por tecnologias. Apesar de ser, por excelência, uma
instituição onde se ensina e se aprende, os tempos de aprendizagem são vivenciados na realidade social
e não podem ser desconsiderados na OTP, pois destes provêm a prática social elencada no currículo
como parte da metodologia de trabalho da SEEDF. Para tanto, é vital que o corpo docente esteja
envolvido com a proposta no que se refere à regulação do tempo, horários, planejamentos, prazos,
execução de tarefas, propiciando vivências multidimensionais, distribuídas em uma carga horária
curricular, articulada e integrada.
Os espaços físicos que são utilizados, conforme descrito anteriormente, são os disponíveis na
escola no modelo presencial. Existem também outros espaços e tempos fora do CEFAB e dentro do
Currículo. As atividades desenvolvidas fora do espaço físico são consideradas curriculares. Sendo assim,
são planejadas de acordo com os objetivos de aprendizagem e conteúdos curriculares, incluindo os eixos
transversais.
Para se considerar, todavia, os espaços fora da escola há que se estabelecer, intencionalmente,
parcerias com a Comunidade para que, de fato, a educação promova transformações na sociedade.
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Recentemente, a fim de explorar ainda mais os espaços fora da escola, considerando que estamos
inseridos no contexto, em suma, on-line, o CEFAB tem buscado parcerias e divulgações contínuas dos
trabalhos aqui produzidos e também mobilizando novas ideias por meio de lives no YouTube, ativando o
canal oficial da escola nesta plataforma. Apesar de ainda basal, a ferramenta tem se mostrado bastante
promissora, com a adesão em crescente à medida que novos conteúdos são produzidos.
Nesse sentido, a figura do professor assume uma posição estratégica na ação pedagógica, a partir
da compreensão do processo que está inserido e da organização do sistema do qual é integrante.
Reinventar-se, neste momento, é o maior desafio e a maior necessidade que os professores enfrentam.
Acostumados à lousa, pincéis, giz e apagadores, nos vemos agora inseridos numa realidade digital, de
telas, cores e ferramentas diferentes. Reconhecer que estamos em num momento diferente, que
mobiliza novas práticas é fundamental para o avanço das aprendizagens.
A valorização dos profissionais da educação é fundamental para a construção de uma educação
de qualidade. No CEFAB há o costume de comemorar os dias mais importantes na vida dos professores:
aniversários, dias da família. Os espaços utilizados pelos professores são sempre muito bem higienizados
e cuidados. Os materiais como pincéis, apagadores e outros são disponibilizados. Enfim, procura-se
valorizar todos os profissionais que trabalham na escola.
Não menos importante, a formação continuada em serviço também é fator primordial para uma
boa educação. Embora muitas vezes escassa, a formação dentro dos espaços de coordenação
pedagógica são essenciais para a ambientação e aquisição de novas habilidades procedimentais.
Contudo, pela própria dinâmica do processo, tais formações acontecem continuamente, na medida em
que todos, professores, gestores, coordenadores e comunidade, descobrem e ressignificam novas
tecnologias.
Entendendo eixo como algo que sustenta, apoia e integra, pois ao mesmo tempo em que articula
entre si, é articulador dos objetivos e conteúdos curriculares no processo de ensino e aprendizagem,
outro aspecto importante a ser tratado na OTP (Organização do Trabalho Pedagógico) da escola, são os
eixos integradores para os anos finais do Ensino Fundamental: Ludicidade e Letramentos. Ou seja, o que
se pretende é buscar a proficiência leitora e escritora a partir dos letramentos, envolvidos pela
ludicidade.
Para que cada ator da Comunidade Escolar corresponda às expectativas na OTP é imprescindível
uma boa parceria escola-família. O CEFAB conta com a participação da família em todos os momentos de
seu planejamento e execução do Projeto Político-Pedagógico. Os dias letivos temáticos, lives no
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YouTube, reunião com responsáveis (presencial ou on-line) e os momentos de culminância dos projetos
são os espaços e tempos em que a interação das famílias ocorre na escola. A participação das famílias
vem aumentando com o passar do tempo, mas mesmo assim está longe de ser o ideal.
Atendimentos pontuais também são realizados por meio de reuniões com as famílias em que os
estudantes estão com fragilidades na aprendizagem e no comportamento social. Esses atendimentos
ocorrem nas coordenações pedagógicas com todos os professores, no serviço de orientação educacional,
na sala de apoio, na coordenação disciplinar, na sala de recursos e demais serviços da escola. Dentro do
novo contexto de pandemia, os atendimentos se concentram, em suma, nas ferramentas digitais que
possibilitam essa dinâmica.
Na sociedade atual, a escola é chamada a desempenhar intensivamente várias atividades. Além
de ensinar e de aprender e de ofertar a educação formal, precisa estar atenta a aspectos
socioemocionais, econômicos, familiares, de enfermidades, entre outros. Esses aspectos que estruturam
o ser humano como ser social, se não forem trabalhados, não há como se ter excelência na educação.
O CEFAB busca entender a inteireza do ser na perspectiva de uma educação integral. Uma
educação que reconheça o ser humano em todas as suas dimensões que interagem, diretamente, com
as formas de ensinar e de aprender. Para tanto, conta com serviços especializados e voltados para
atender a demanda estabelecida: serviço de orientação educacional, sala de recursos, atendimento
educacional especializado e coordenação disciplinar.
O Serviço de Orientação Educacional é composto por uma orientadora educacional e uma
pedagoga (professora readaptada) para desenvolver ações com a Comunidade Escolar. É uma equipe que
tem um trabalho voltado, além do acompanhamento das aprendizagens, para os aspectos
socioemocionais que rodeiam os pré-adolescentes e os adolescentes.
Nesse sentido, possui vários objetivos, conforme Plano de Ação em anexo:
● desenvolver ações com foco na prevenção, na detecção e no encaminhamento das violações de
direitos de crianças e adolescentes (violência psicológica, física e sexual, negligência,
constrangimento, exploração do trabalho infanto-juvenil, uso indevido de drogas e todas as
formas de discriminação) por meio da inserção dessas temáticas no projeto político-pedagógico
e no cotidiano escolar, identificando, notificando e encaminhando os casos aos órgãos
competentes;
● criar estratégias para desenvolver, nos alunos de 6º e 7º anos, hábitos de estudos;
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● prevenir e combater qualquer manifestação de preconceito ou violência simbólica no CEFAB;
● identificar, por meio de fotos, todos os alunos matriculados na escola;
● fazer o teste de acuidade visual;
● ofertar suporte didático-pedagógico e ferramentas de aprendizagem em Português e
Matemática, para alunos que apresentam dificuldades de aprendizagem;
● escutar e abrir diálogo para o autoconhecimento ressignificando valores e fazendo reflexões
acerca dos aspectos emocionais, da condição familiar e das relações interpessoais.
Há ainda as funções da orientação educacional de forma remota:
● Participar do processo de elaboração do Projeto Político-Pedagógico da Unidade Escolar;
● Elaborar, anualmente, Plano de Ação das atividades de Orientação Educacional na unidade
escolar;
● Participar das coordenações pedagógicas coletivas da Unidade Escolar visando à organização do
trabalho pedagógico;
● Discutir, com a equipe e na equipe, o currículo e o processo de ensino e aprendizagem ante à
realidade socioeconômica do estudante;
● Analisar com a equipe pedagógica as contradições da unidade escolar e as diferentes relações
que exercem influência na aprendizagem;
● Contribuir para as melhorias do processo de ensino e aprendizagem na Unidade Escolar;
● Estruturar o seu trabalho a partir da análise crítica da realidade social, política e econômica do
contexto escolar;
● Contribuir na identificação e na reflexão, junto à comunidade escolar, dos fatores que interferem
no processo de ensino e de aprendizagem;
● Participar da identificação e/ou do encaminhamento de estudantes que apresentem dificuldades
no processo de ensino e aprendizagem;
● Articular ações em parceria com as redes sociais e outros setores da SEEDF;
● Participar do processo de conhecimento da comunidade escolar, identificando suas
potencialidades, seus interesses e suas necessidades;
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● Articular ações junto à EEAA e à Sala de Recursos na promoção de uma educação inclusiva a fim
de contribuir para a superação de dificuldades de aprendizagem;
● Desenvolver práticas pedagógicas visando ao enfrentamento do bullying e de toda a forma de
violência e discriminação na plataforma Google Sala de Aula;
● Elaborar relatório a ser encaminhado ao Conselho Tutelar sobre os casos previstos no Regimento
da Secretaria de Educação e no Estatuto da Criança e do Adolescente;
● Alimentar a Sala de Aula Virtual - SOE - Serviço de Orientação Educacional, dentro da plataforma
Google Sala de Aula, com materiais que assegurem a fluidez dos processos acima elencados;
● Reunir-se, sempre que necessário, com responsáveis/estudantes via Google Meet/WhatsApp.

A Sala de Recursos possui um atendimento especializado para alunos com deficiências e
transtorno global do desenvolvimento (TGD) e tem como objetivo complementar as orientações
curriculares desenvolvidas em classes comuns, organizando, identificando e elaborando recursos
pedagógicos e de acessibilidade que eliminem as barreiras para a plena participação de estudantes,
considerando suas necessidades específicas.
O trabalho da Sala de Recursos, todavia, não se resume a essa complementaridade. Há também o
atendimento às famílias, formação contínua junto aos professores e um trabalho estruturado de inclusão
junto às turmas da escola. No atendimento remoto, o trabalho da Sala de Recurso será pela Plataforma
Google Sala de Aula. O professor postará a atividade adaptada e o especialista da sala de recurso irá
atender o aluno via vídeo chamada. O CEFAB conta com a atuação de dois profissionais na referida Sala,
um especialista em Linguagens e Ciências Humanas e o outro no atendimento das demandas específicas
às Ciências Naturais e Matemática. No contexto do Plano de Ação da Sala de Recursos, temos:

● Com relação à orientação familiar:
○ Oferecer suporte emocional e pedagógico aos responsáveis pelos alunos, a fim de que
possam auxiliar os filhos em casa, na medida do possível, a estabelecer uma rotina de
estudos e avaliar as dificuldades encontradas para tentar superá-las.

● Com relação ao apoio ao estudante:
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○ Visa acompanhar o estudante no contra turno, em casa, fora do horário de aula, a fim de
ajudá-lo a fazer e postar as atividades, bem como oportunizar vídeo chamadas na
plataforma ou aplicativo que possa proporcionar o desenvolvimento do aluno, para a
prática escrita; fornecer material impresso aos alunos que não puderem acompanhar as
aulas online.

● Com relação ao apoio aos professores:
○ Visa auxiliar na adaptação de atividades, de critérios de avaliação, na compreensão da
deficiência do aluno e na manutenção de uma rotina de atividades que leve em conta o
excesso de horas on-line.

Ao encontro desse trabalho, o atendimento educacional especializado, desenvolvido na Sala de
Apoio, vem para somar as estratégias de inclusão e de reconhecimento do estudante com TFE –
Transtorno Funcional Específico. Sendo um trabalho mais específico, a sala de apoio atende, além das
famílias, os alunos que têm a predisposição e interesse em participar dos encontros no contra turno,
virtuais ou presenciais. Como destacado anteriormente, a carência da Sala de Apoio à Aprendizagem, a
ser ocupada por um pedagogo, continua em aberto na data de edição deste documento, em 2021.
Com o objetivo de acompanhar o processo de ensino e aprendizagem em uma perspectiva
institucional e interventiva, visando à diminuição das queixas escolares e manifestações de fracasso
escolar, a sala de apoio é mais um atendimento disponível para o aluno com TEF no CEFAB.
Remotamente, a sala de apoio também atenderá na Plataforma Google Sala de Aula.
É interessante reconhecer que a demanda de alunos com TEF tem aumentado neste Centro de
Ensino. A procura das famílias para a matrícula de seus filhos com necessidades especiais na escola é
grande. Essas mesmas famílias, quando perguntadas o porquê da matrícula, respondem que é por
indicação, por ser uma escola que tem um bom atendimento aos alunos que mais necessitam. O que a
cada dia engrandece o nome da instituição. Para que o trabalho com alunos incluídos possa dar certo, é
necessário o acompanhamento individual para cada aluno que necessita desse cuidado. Infelizmente, é
importante destacar que, até 2020, o CEFAB contava com uma profissional para atuar na Sala de Apoio.
Entretanto, no contexto do ano de 2021, até o momento da elaboração deste documento, a carência
continuava em aberto.
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Mais alguns atores são responsáveis pelo atendimento especializado, com atuação direta com
alunos portadores de necessidades especiais, são a monitora e educadores sociais voluntários. Para os
alunos que necessitam de acompanhamento mais próximo e alguns cuidados com a higiene pessoal, os
educadores sociais assumem. Já que a única monitora lotada na escola está com restrição temporária de
função.
Os educadores sociais são responsáveis por acolher, encaminhar para a sala de aula e
permanecer com o estudante com deficiências. O número de educadores sociais, no entanto, não
corresponde à necessidade da escola. Dessa forma, o critério de escolha para a indicação de
acompanhamento do monitor são as prioridades. Durante o ensino mediado por tecnologia, o programa
Educador Social Voluntário foi temporariamente suspenso. Esperamos que, na iminente volta para o
modelo presencial, tenhamos novamente estes colaboradores tão importantes compondo nossa equipe.
A sala de leitura Nicolas Behr também é reconhecida e utilizada para produção de novas
aprendizagens. Desde a distribuição e controle dos livros didáticos até receber alunos de toda a escola
para leitura e para a produção de atividades diárias, reconhece a leitura como meio de promoção social
e faz que essa seja um instrumento de transformação da sociedade. O projeto é mantido dentro da
Plataforma Google Sala de Aula com atuação direta de diversos servidores, não somente alimentando a
plataforma com novas obras, mas também desenvolvendo projetos com estudantes ali mesmo.
Enfim, esses são os espaços e tempos que o CEFAB utiliza para delinear seu trabalho pedagógico.
Com a verdadeira intenção de cumprir sua missão de oportunizar as aprendizagens para todos os
estudantes, é que esse conjunto de educadores desenvolve com afinco sua melhor e maior tarefa: a de
ensinar.
Nesses espaços e tempos é que se garante a permanência e o êxito escolar do estudante. Com
essa perspectiva, a organização do trabalho no Centro de Ensino Fundamental Athos Bulcão centra-se no
estudante e o enxerga como um ser integral cheio de demandas a serem resolvidas. Por isso a atenção
em todas as manifestações sociais, econômicas e emocionais dos alunos. Para além disso, os projetos
interventivos são constantes na busca de resgatar objetivos de aprendizagem não apreendidos e evitar,
consequentemente, a evasão.
Por outro lado, a escola desenvolve em seus projetos momentos de melhoras nas relações
humanas fazendo com que a boa convivência e a vontade de estar na escola estejam presentes. Para que
isso aconteça, a metodologia de ensino adotada deve ser acertada. Como dito anteriormente, a
metodologia de trabalho pedagógico é a pedagogia histórico-crítica de Saviani em que as aulas partem
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da prática social do estudante para alicerçar seus conhecimentos. As estratégias utilizadas são diversas:
aula expositiva, leitura, debates, apresentações, vídeo-aulas, encontros no Meet, jogos, desafios dentre
outras. Em época de pandemia, devido à COVID-19 os recursos metodológicos são os disponibilizados
pelas tecnologias da informação e comunicação.
Ademais, o Plano de Ação da Coordenação Pedagógica amarra como se dá a organização do
trabalho pedagógico no CEFAB. Apresenta-se assim um plano de ação eficiente que compreende tanto o
modelo presencial quanto às demandas colocadas pelas tecnologias no remoto.
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Além do descrito acima, os coordenadores também têm como atribuições:
● Planejamento, organização e acompanhamento dos professores na produção dos
materiais pedagógicos e das aulas remotas e autorização para inserção do material
produzido no AVA e a ser impressos;
● Propor ações para atuação nas fragilidades e potencialidades dos estudantes;
● Conduzir, semanalmente, as coordenações pedagógicas coletivas e por área de
conhecimento, abordando temas pertinentes à prática pedagógica e as aprendizagens;
● Conhecer e acompanhar os instrumentos avaliativos aplicados pelos professores;
● Disponibilizar para os professores novas técnicas e procedimentos de ensino de acordo
com as legislações da SEEDF;
● Disponibilizar para os professores material necessário para o desenvolvimento das aulas,
disponíveis na escola;
● Participar da elaboração, implementação, acompanhamento e avaliação da PP da Unidade
Escolar;
● Articular ações pedagógicas entre os diversos segmentos da Unidade Escolar assegurando
o fluxo de informações e o exercício da gestão democrática;
● Divulgar, estimular e apoiar o uso de recursos tecnológicos no âmbito da comunidade
escolar.
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O coordenador pedagógico, assim como todos os agentes envolvidos no processo educativo,
assumem um desafio gigantesco no que diz respeito a assumirem suas funções na organização do
trabalho pedagógico.
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ESTRATÉGIAS DE AVALIAÇÃO

Nas diretrizes de avaliação educacional da SEEDF, coexistem as duas funções da avaliação
(formativa e somativa), em quaisquer níveis de avaliação: aprendizagem, institucional e em larga escala,
sem que haja dicotomia ou mesmo disparidade entre elas. Contudo, acredita-se que a avaliação
formativa é a que mais se aproxima da concepção de educação que hoje se estabelece na rede.
Avaliar para as aprendizagens. Esse é o movimento. É avaliar para que todos os estudantes
consigam aprender. Avaliar para incluir, incluir para aprender e aprender para desenvolver-se: eis a
perspectiva da avaliação adotada.
A avaliação formativa não se define por instrumentos avaliativos aplicados aos alunos em sala de
aula. Essa é definida pela intenção do avaliador e a autoavaliação, desde o planejamento de sua aula até
o contrato didático com os alunos.
A avaliação diagnóstica e a autoavaliação entram nesse cenário como potencializadoras da
avaliação formativa. A avaliação diagnóstica, como o próprio nome diz, para diagnosticar em que ponto
os estudantes estão na aprendizagem e a autoavaliação para planejar novos caminhos e incorporar
novas práticas pedagógicas ao processo de ensino e aprendizagem.
A concepção de avaliação formativa pressupõe o diálogo entre os sujeitos envolvidos na ação
educativa, na perspectiva da gestão democrática. Assim, incluir todos – família, professores, auxiliares da
educação entre outros, amplia as possibilidades de compreensão dos percursos do estudante e,
consequentemente, de suas aprendizagens.
Não são os instrumentos/procedimentos que definem a função formativa, mas a intenção do
docente ao aplicá-los.
Nos anos finais do ensino fundamental, as atividades que melhor se amoldam a um processo
formativo são: observação, entrevistas, resolução de problemas, criação de documentários, filmagens,
trabalhos em grupos, dramatizações, leituras e discussões coletivas, desafios à criatividade, avaliação por
pares, portfólios, criação e gestão de blogs, sites, testes ou provas, entre outras.
Para que se avalie as aprendizagens dos estudantes é necessária a autoavaliação constante de
todos os setores e serviços da unidade escolar. A participação de todos os segmentos valoriza as
percepções, expectativas e anseios acerca do processo de ensino e de aprendizagem.
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O CEFAB, ao final de cada semestre, realiza autoavaliação de todos os serviços e segmentos da
Comunidade Escolar como forma de melhorar o processo educativo. Sendo assim, todos os agentes são
avaliados para, a partir daí, (re)planejar as práticas da escola. Isso acontece por meio de preenchimento
de tabelas que são enviadas para os responsáveis, para os professores e demais serviços da escola.
Nesse sentido, todos são avaliados. Os dados são computados e apresentados para cada serviço ou setor
para o replanejamento das ações.
Informar e esclarecer as famílias acerca da organização do trabalho pedagógico, dos
procedimentos, critérios e instrumentos adotados para avaliar as aprendizagens dos estudantes tende a
potencializar formas de atuação das famílias com os profissionais de educação. Dessa forma, a reunião
de pais, mães e/ou responsáveis e a avaliação institucional também se consolidam como momentos
oportunos de avaliação e autoavaliação.
Apesar de o número de pais ter aumentado nas reuniões, a maioria está mais interessada no
aproveitamento pedagógico do filho naquele bimestre, que na organização do trabalho pedagógico.
Assim, há uma busca constante da participação de todos no processo educativo.
O Conselho de Classe é desenvolvido no sentido de identificar, analisar e propor elementos e
ações para serem articuladas pela e na escola. É muito importante quando se consegue identificar o que
os estudantes aprenderam, o que ainda não aprenderam e o que deve ser feito para que aprendam.
No CEFAB, o Conselho de Classe é participativo e é dividido em três partes que ocorrem em
momentos distintos:
● Pré-conselho: quando é desenvolvido um trabalho de avaliação dos professores com todos os
alunos da escola. São apontadas qualidades e fragilidades na metodologia dos professores.
Concomitante a este processo, os professores são convidados a produzir relatórios individuais de
cada estudante para uma visualização mais ampla e clara uma vez socializada com todo o grupo;
● Conselho: inclui análises da turma em geral, dos procedimentos e técnicas de ensino e de
proposições de intervenções que podem ser aplicadas aos alunos. É também o momento de
discussão sobre competências sociais. Há um cuidado para a não utilização de rótulos,
expressões constrangedoras e outras referentes à avaliação informal.
● Pós-conselho: retomada da discussão sobre as fragilidades de aprendizagem dos estudantes e
elaboração coletiva, por componente curricular, de estratégias de atuação para que todos os
alunos aprendam. O pós-conselho se desdobra em ações posteriores quando a reflexão se
estende durante o bimestre nas coordenações pedagógicas.
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A avaliação dos e para os alunos também acontece no trabalho pedagógico do Centro de Ensino
Fundamental Athos Bulcão. Os estudantes são avaliados na mesma perspectiva de avaliação formativa
em seu sentido mais amplo. Os procedimentos/instrumentos são diversos, aplicados de acordo com as
necessidades da turma e contratos didáticos firmados no início de cada bimestre: provas, portfólios,
trabalhos em grupo, seminários, produção de vídeos, dentre outros. As notas são mensuradas numa
escala de 0 a 10.
Para os estudantes que não conseguem o aproveitamento mínimo em até dois componentes
curriculares há o regime de progressão parcial com dependência, para ser assegurado ao aluno o
prosseguimento dos estudos do 7º para o 8º ano. O trabalho é realizado por meio de pesquisas e
atividades devidamente orientadas pelo professor. Os responsáveis são chamados continuamente à
escola para que possam assumir e acompanhar os estudos em casa.
Para os alunos de 6º e 8º anos, a elaboração do Registro Formativo de Avaliação (RFA), no ano
anterior, é de suma importância. As aprendizagens evidenciadas e as dificuldades percebidas, bem como
as estratégias utilizadas ou as intervenções e seus resultados são registrados no RFA. No ano
subsequente, para que cumpra sua função formativa, são resgatadas as dificuldades. Em posse disso, nas
coordenações pedagógicas são feitas reflexões e dadas as devolutivas para todos.
Enfim, a avaliação, como qualquer área do conhecimento, possui conceitos, teorias e práticas que
precisam ser aperfeiçoadas. Nesse sentido, é compromisso do CEFAB adotar a avaliação formativa para
as aprendizagens refletindo o compromisso de todos com a construção de uma escola verdadeiramente
democrática, pública e de qualidade social.
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ORGANIZAÇÃO CURRICULAR

Para a organização da proposta curricular da escola é necessário que se retome todas as
reflexões em torno do Currículo de Educação Básica: princípios, concepções e orientações da prática,
para que possa implementá-lo de forma significativa.
Baseando-se nas teorias curriculares crítica e pós-crítica, na pedagogia histórico-crítica, na
psicologia histórico-cultural, no currículo integrado, nos eixos integradores (ludicidade e letramentos) e
nos eixos transversais (educação para a diversidade, cidadania e educação em e para os direitos
humanos e educação para a sustentabilidade), o CEFAB busca vivenciar o currículo reconstruindo-o no
cotidiano escolar.
Nesse contexto, essa unidade de ensino adota um trabalho pautado nos princípios de unicidade
teoria-prática, interdisciplinaridade, contextualização e flexibilização.
No princípio teoria-prática, procura-se desenvolver um trabalho voltado para aulas mais práticas
com metodologias mais atraentes, mutáveis, articuladas, integradoras, buscando-se atingir os objetivos
de aprendizagem descritos no currículo. Para tanto, caminha para aplicar atividades que promovam
reflexão crítica, análise, síntese e aplicação de conceitos voltados para a construção do conhecimento,
permeadas por incentivos constantes ao raciocínio, problematização, questionamento, dúvida.
A interdisciplinaridade e a contextualização são nucleares para a efetivação de um currículo
integrado. A interdisciplinaridade favorece a abordagem de um tema em diferentes componentes
curriculares ultrapassando a fragmentação do conhecimento e do pensamento.
No CEF Athos Bulcão, a interdisciplinaridade é promovida por meio do trabalho com os eixos
transversais e por projetos. A cada bimestre, cada componente curricular faz a relação com um eixo
transversal, buscando evidenciar as intersecções existentes entre o conteúdo da sua área e o eixo. Nas
coordenações pedagógicas, as disciplinas conversam entre si para encontrar pontos comuns e fazer a
aprendizagem mais significativa.
As práticas interdisciplinares, no entanto, ainda estão tímidas, no que diz respeito ao diálogo
entre os componentes. Mesmo com as formações continuadas, as trocas de experiência e saberes, nas
coordenações pedagógicas, ainda há a preocupação em dialogar apenas com o conteúdo do
componente curricular para “vencê-lo” ao final do ano letivo.
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Os projetos (em anexo) envolvem a escola toda com um tema central para que a
interdisciplinaridade aconteça. O CEFAB optou por possuir poucos, porém grandes projetos para que
esses fossem significativos. São eles:
● EXPOCEFAB - projeto que se propõe a publicizar, por meio de exposição, utilizando diversos tipos
de linguagens, o trabalho realizado em torno de um tema que será desenvolvido pela equipe
pedagógica e pelos estudantes.
● JOGOS INTERCLASSES - configuram-se como o momento de maior interação entre os estudantes.
Esse ano acontecerá de forma on-line. Os jogos interclasses é um projeto que se organiza por
meio de diversas modalidades esportivas e desafio radical em que os alunos se integram e
convivem com valores diversos. É uma semana com muitos jogos, corridas e competições. Ao
final, os alunos vencedores são premiados.
● SEMANA DA INCLUSÃO - este projeto destina-se a alunos e a professores e tem como foco a
inclusão de pessoas com deficiências no ambiente escolar e, consequentemente, na sociedade.
● CONSCIÊNCIA NEGRA - projeto que se propõe a estudar as interfaces geradas em torno do tema:
consciência, respeito, empoderamento, racismo, racismo estrutural entre outros.
● MARIA DA PENHA VAI À ESCOLA - este projeto visa educar para prevenir e coibir a violência
contra a mulher. Tem também como objetivos promover e divulgar a Lei Maria da Penha na
escola.
● LIVES NO YOUTUBE - o Calendário Letivo de 2021 trouxe 11 Sábados Letivos Remotos a fim de
minimizar os impactos causados no processo de ensino e aprendizagem desde o ano passado em
função da pandemia. A ideia aqui é ressignificar estes tempos-espaços e promover lives no canal
do YouTube do CEFAB sobre as mais diversas temáticas, envolvendo não somente os estudantes,
mas também os responsáveis e convidados externos que enriquecem nossa Comunidade Escolar.
● CID - JUDÔ - Cruzeiro possui seis escolas públicas de Ensino Fundamental e Ensino Médio cujos
alunos podem ser beneficiados com as aulas oferecidas pelo do Centro de Iniciação Desportiva –
CID de Judô no Ginásio do Complexo Esportivo do Cruzeiro. Nessas escolas não há período
integral, existindo enorme demanda de atividades esportivas e educativas em turno contrário às
aulas para os alunos da comunidade. Iniciado em 2021, em modelo online, atende cerca de 130
estudantes.
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● PROJETO ENGRENAGENS - A partir dos conceitos da palavra ‘engrenagens’ e ‘aprendizagem’ o
projeto foi elaborado para o desenvolvimento do estudante com o objetivo de publicar
conteúdos que permeiam os principais teóricos da Psicologia da Aprendizagem como mecanismo
de apoio aos mesmos facilitando a compreensão, a organização e as práticas pedagógicas, assim
como o impulsionamento, a motivação, a organização, o entendimento do funcionamento do
nosso equipamento principal chamado cérebro e suas potencialidades (engrenagens) na
aquisição e na acomodação do novo conhecimento (aprendizagem) e sobretudo a auto
compreensão de como aprende melhor.
Outros projetos que merecem destaque são os projetos interventivos. Eles servem para que os
estudantes que não atingiram os objetivos de aprendizagem consigam revisitar os conteúdos, com
metodologias diferenciadas, para que possam suprir as lacunas na construção de seus conhecimentos.
Por outro lado, servem também para os alunos com potencialidades evidenciadas.
Os projetos interventivos são aplicados por todos os componentes curriculares no decorrer do
ano letivo e são desenvolvidos no espaço e tempo de aula. Muitas vezes, o serviço de monitoria entra
como uma ajuda para o professor. Na perspectiva do trabalho com projetos, a compreensão de aula se
ressignifica, passando a ser vista como espaço e tempo primordial de formação humana e profissional,
que pressupõe interação de indivíduos, conhecimentos, saberes e valores. Portanto, organizar o trabalho
pedagógico, incluindo estratégias bem planejadas para o uso qualificado dos espaços e tempos
escolares, como é o caso do Projeto Interventivo e o reagrupamento, caracteriza-se como uma dimensão
muito importante na organização escolar em ciclos.
Os reagrupamentos também ocorrem no CEFAB. Após análise de todas as avaliações diagnósticas
e bimestrais, no pós-conselho os docentes definem os grupos para intervenções. Definidos, os grupos
são agrupados por objetivos de aprendizagem. Isso ocorre com a mesma turma.
Os demais objetivos estão incluídos nos planejamentos de todos os Componentes Curriculares, e
nos demandados pelo Currículo da Educação Básica, como seguem:

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM – 6º ANOS
Língua Portuguesa

● Utilizar as variedades linguísticas, sabendo adequá-las a
circunstâncias da situação comunicativa de que participam;
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● Valer-se da linguagem em relações pessoais, sendo capaz de
expressar sentimentos, experiências, ideias e opiniões;
Reconhecer as principais diferenças tipológicas e de gêneros
textuais;
● Identificar registros formal e informal de acordo com as
condições de produção/recepção de texto;
● Reconhecer a parcialidade/imparcialidade em textos
jornalísticos se tornar-se consciente das escolhas feitas
enquanto produtor de textos;
● Estabelecer relação entre os diferentes gêneros jornalísticos,
compreendendo a centralidade da notícia;
● Analisar, considerando o gênero textual e a intenção
comunicativa, a função e as flexões de substantivos e adjetivos
e de verbos nos modos Indicativo, Subjuntivo e Imperativo:
afirmativo e negativo;
● Identificar, em texto ou sequência textual, orações como
unidades constituídas em torno de um núcleo verbal e
períodos como conjunto de orações conectadas;
● Utilizar, ao produzir texto, conhecimentos linguísticos e
gramaticais: tempos verbais, concordância nominal e verbal,
● regras ortográficas, pontuação etc;
● Utilizar, ao produzir texto, recursos de coesão referencial
(nome e pronomes), recursos semânticos de sinonímia,
antonímia e homonímia e mecanismos de representação de
diferentes vozes (discurso direto e indireto);
● Identificar sintagmas nominais e verbais na oração;
●

Classificar, em texto ou sequência textual, os períodos simples
e compostos.

Matemática

● Compreender e interpretar o sistema de numeração romano;
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● Trabalhar as quatro operações básicas da matemática através
de situações problemas com a finalidade de apurar o cálculo
mental e o raciocínio lógico;
● Utilizar os critérios de divisibilidade por 2, 3, 5 e 10;
● Utilizar o algoritmo da divisão de Euclides;
● Representar a relação entre dois números naturais em termos
de quociente e resto.
● Fatorar números naturais em produto de primos;
● Calcular o m.d.c. e o m.m.c. de números naturais;
● Desenvolver raciocínio matemático lógico;
● Associar uma fração à sua representação decimal e vice-versa.
Resolver problemas que envolvam números racionais;
● Localizar números racionais na reta numérica, utilizando a
ordenação no conjunto;
● Interpretar e utilizar o símbolo;
● Resolver problemas que envolvam o cálculo de porcentagem.
Utilizar instrumentos para medir comprimentos;

● Fazer estimativas de medidas lineares tais como comprimentos
e alturas;
● Resolver problemas que envolvam o perímetro de figuras
planas.
Ciências Naturais

● Identificar, caracterizar e indicar a composição das diferentes
camadas que estruturam a geosfera, a hidrosfera e atmosfera
da Terra;
● Discutir a importância de cada camada para a vida humana e
apontar possíveis soluções para minimizar os impactos da
exploração desses recursos;
● Simular, através de modelos ou dramatizações, os movimentos
de rotação e translação da Terra, considerando sua inclinação
em relação ao plano de sua órbita;
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● Identificar a presença de substâncias puras e misturas no
cotidiano, a partir de suas características macroscópicas;
● Nomear algumas substâncias comuns (H2O, O2, NaCl, CH4) e
reconhecer que são formadas por elementos químicos;
● Caracterizar e classificar em homogênea a mistura de
substâncias como água e sal, água e óleo, água e areia etc;
● Explorar, experimentalmente, as transformações químicas
usuais na culinária (corrosão, mistura de bicarbonato de sódio
e vinagre, dentre outras possibilidades;
● Reconhecer e caracterizar os métodos de separação de
substâncias;
● Apontar a presença, no cotidiano, de materiais sintéticos,
avaliando os benefícios e os impactos ambientais para a
produção e descarte desses materiais;
● Desenvolvimento científico e tecnológico e reconhecendo sua
importância para a sociedade;
● Elaborar formas de dividir o corpo humano, distinguindo suas
partes e componentes que o constituem;

● Propiciar analogias para representar a hierarquia entre corpo,
órgãos, tecidos e células;
● Investigar se há seres vivos que não possuem células;
● Reconhecer e ordenar hierarquicamente os diferentes níveis
da organização do corpo;
● Enunciar as funções básicas do sistema nervoso humano,
propondo e analisando situações nas quais há alterações no
seu funcionamento;
● Justificar o papel do sistema nervoso na coordenação das
ações motoras e sensoriais do corpo com base na análise de
suas estruturas básicas e respectivas funções;
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● Enunciar e examinar os problemas de visão mais frequentes na
comunidade escolar/urbana/rural;
● Reconhecer a visão como um dos principais sentidos humanos
para captação e interpretação de imagens;
● Reconhecer a importância do sistema locomotor para os
animais;
● Explorar os tipos e funções dos principais músculos e estrutura
óssea que permitem a locomoção nos animais;
● Deduzir que a estrutura, a sustentação e a movimentação dos
animais resultam da interação entre os sistemas muscular,
ósseo e nervoso.
● Relatar as transformações física e psíquica que ocorrem na
puberdade;
● Debate sobre os diferentes interesses das crianças e
adolescentes;
● Enunciar os principais métodos contraceptivos;
● Comparar métodos contraceptivos;
● Discutir sobre a responsabilidade e o respeito que cada
indivíduo tem com o seu próprio corpo e com o dos outros;
● Examinar a importância do conhecimento e atitude no uso e
escolha de métodos contraceptivos;
● Pesquisar sobre a gravidez na adolescência;
● Conhecer as responsabilidades e o respeito dos pais em
relação aos seus filhos, no que tange às diferenças individuais,
intelectuais, físicas, socioeconômicas, étnico-raciais, de
gênero, de orientação sexual, de idade e culturais.
Arte

● Desenvolver a capacidade de leitura e análise de elementos
das artes visuais;
● Conhecer, vivenciar e contextualizar manifestações de dança;
● Apreciar e entender as manifestações culturais de vários
grupos étnico-raciais que compõem a nação brasileira;
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● Compreender a evolução do homem a partir da apreciação da
arte rupestre;
● Conhecer a história do teatro da pré-história ao teatro grego;
● Reconhecer os elementos principais do teatro.

LEM

● Trabalhar as formas interrogativa e negativa nos diálogos do
texto;
● Mostrar e aplicar a função das cores nas sinestesias da Língua
Inglesa;
● Reconhecer e aplicar os pronomes pessoais;
● Conjugar e aplicar o VERBO TO BE;
● Reconhecer as cores;
● Verificar os números cardinais;
● Aplicar o verbo THERE TO BE;
● Aplicar as preposições;
● Ler pequenos textos em inglês.

História

● Compreender o processo de construção da narrativa histórica
e a importância da História na formação das identidades.
Compreender diferentes formas de noção do tempo e
periodização dos processos históricos. Conhecer e comparar
algumas hipóteses científicas sobre o surgimento da espécie
humana na África e sua historicidade. Descrever as teorias
acerca da chegada dos seres humanos à América. Identificar
geograficamente as rotas de povoamento no território
americano. Compreender as diferentes tradições indígenas
que compunham o Brasil;
● Discutir o conceito de Antiguidade Clássica, seu alcance e
limite na tradição ocidental, assim como os impactos sobre
outras sociedades antigas. Identificar, localizar e analisar
geograficamente as sociedades antigas. Conhecer aspectos
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sociais, econômicos, políticos e culturais das sociedades
africanas e orientais;
● Explicar a formação da Grécia Antiga. Caracterizar o processo
de formação da Roma Antiga. Compreender as heranças
políticas dos povos da Antiguidade;
● Compreender a síntese das sociedades romanas e germânicas
na desagregação do mundo clássico. Conhecer a formação dos
reinos bárbaros e o papel dos Carolíngios na defesa da
cristandade. Saber como se deu o processo de estruturação do
feudalismo. Descrever e analisar os diferentes papéis sociais
das mulheres no mundo antigo e nas sociedades medievais.
Analisar o papel da religião cristã no período medieval.
Compreender a transição feudo-capitalista. Entender a
expansão de bizantinos e árabes entre os séculos V e XV.
Geografia

● Compreender a expressão da ciência geográfica nas leituras do
mundo;
● Utilizar a cartografia identificando suas técnicas de
representação, localização e orientação;
● Conhecer e caracterizar os movimentos do planeta Terra e sua
estrutura;
● Examinar as dinâmicas do relevo, solo, clima, vegetação e
hidrografia;

● Analisar as interações das sociedades com a natureza a partir
do trabalho, dos processos de produção, da industrialização e
do surgimento das cidades.
Educação Física

● Vivenciar e valorizar a consciência corporal, permitindo o
autoconhecimento, reconhecendo suas capacidades e
limitações através de atividades rítmicas, expressivas e
esportivas.
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OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM – 7º ANOS
● Utilizar as variedades linguísticas,

Língua Portuguesa

sabendo

adequá-las

circunstâncias

da

às
situação

comunicativa de que participam;
● Compreender e interpretar textos
orais e escritos, verbais e não
verbais, em diferentes situações de
participação social;
● Identificar

a

preposição,

os

advérbios e os verbos presentes no
texto e sua funcionalidade;
● Reconhecer figuras de linguagem;
● Compreender e interpretar textos
orais e escritos, verbais e não
verbais, em diferentes situações de
participação social;
● Valorizar a leitura como fonte de
informação, recorrendo a materiais
escritos em função de diferentes
objetivos;
● Aprimorar a escrita através do
estudo da ortografia e dos acentos
gráficos;
● Usar conhecimentos adquiridos por
meio da prática de reflexão sobre a
língua para expandir possibilidades
de uso da linguagem e capacidade
de análise crítica;
● Conhecer e analisar criticamente os
usos da língua como veículo de
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valores e preconceitos de classe,
credo, gênero, procedência e ou
etnia;
● Identificar/analisar

textos

curtos

produzidos com diferentes aspectos
tipológicos em diferentes esferas.
● Resolver e elaborar problemas com

Matemática

números naturais;
● Reconhecer múltiplos e divisores;
● Resolver e elaborar problemas com
mmc e mdc;
● Reconhecer e perceber os números
inteiros em diferentes contextos;
● Localizar e representar na reta
numérica os números inteiros e
compreender a relação com a
origem da reta;
● Analisar,

interpretar

e

resolver

operações com números inteiros na
resolução de situações problemas;
● Compreender o conceito de fração
associado à representação da parte
de um todo;
● Localizar e representar de maneira
aproximada os números racionais
na reta numérica;
● Analisar,

interpretar

e

resolver

operações com números racionais
na

resolução

problemas;
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de

situações

● Calcular porcentagens em diversas
situações problema do cotidiano;
● Compreender a ideia de variável,
representada por letra ou símbolo,
para expressar relação entre duas
grandezas, diferenciando-a da ideia
de incógnita;
● Resolver e elaborar problemas que
possam

ser

representados

por

equações polinomiais do 1º grau
com uma variável e por sistema de
equações do 1º grau com duas
variáveis;
● Identificar, conceituar e reconhecer
grandezas e suas medidas;
● Reconhecer e elaborar problemas
que

representem

proporcionalidade

variação

de

(direta

ou

inversa) entre duas grandezas;
● Organizar, interpretar e analisar
dados apresentados em tabelas e
gráficos diversos;
● Identificar e conceituar ângulos,
circunferência, triângulo e polígonos
regulares.
● Identificar e diferenciar as

Ciências Naturais

características básicas dos seres vivos
e seus e níveis de organização;
● Conhecer características dos
diferentes ecossistemas como relevo,
quantidade de água, tipo de solo,
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disponibilidade de luz solar,
temperatura etc;
● Identificar padrões entre os biomas do
planeta, considerando a longitude em
que estão situados;
● Conhecer os principais biomas do
Brasil e identificar suas características
físicas e naturais;
● Investigar as características específicas
da fauna e da flora do Cerrado,
relacionando-as às condições
ambientais;
● Compreender o conceito de catástrofe
natural e seus possíveis impactos nos
ambientes naturais;
● Identificar possíveis desequilíbrios
nos

ecossistemas

que

podem

ameaçar a sobrevivência de espécies
locais;
● Conhecer os principais indicadores de
saúde e entender como eles afetam a
qualidade de vida e a saúde da
comunidade;
● Entender o histórico do
desenvolvimento das vacinas, dando
destaque à origem e às principais
doenças erradicadas/controladas
pelas políticas de vacinação;
● Discutir sobre movimentos antivacina
e suas consequências negativas para a
sociedade;
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● Diferenciar vacina de remédio,
destacando os efeitos da vacinação no
organismo;
● Conhecer o calendário de vacinação e
importância das campanhas de
vacinação no controle e prevenção de
doenças;
● Identificar impactos dos avanços
tecnológicos na vida cotidiana;
● Conhecer a composição do ar e a
influência de fatores antrópicos que
podem alterar essa composição;
● Explicar o mecanismo natural do
efeito estufa, relacionando-o com o
desenvolvimento da vida na Terra;
● Discutir as ações humanas
responsáveis pela poluição do ar e o
aumento artificial do efeito estufa;
● Discutir as estratégias para mitigação
ou controle do aumento artificial do
efeito estufa;
● Conhecer a composição, a localização
na atmosfera e a importância da
camada de ozônio;
● Identificar os fatores naturais e
artificiais que aumentam ou
diminuem a camada de ozônio e
discutir propostas individuais e
coletivas para a sua preservação;
● Compreender as causas de fenômenos
naturais como vulcões, terremotos e
tsunamis;
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● Conhecer as estratégias para amenizar
os efeitos de vulcões, terremotos e
tsunamis nas populações humanas e
justificar a rara ocorrência desses
fenômenos no Brasil;
● Entender a movimentação das placas
tectónicas da Terra;
● Discutir a Teoria da Deriva
Continental;
● Diferenciar temperatura, calor e
sensação térmica;
● Reconhecer o papel dos ventos, da
umidade do ar e da temperatura
ambiente na sensação térmica;
● Compreender as trocas de calor entre
corpos;
● Entender o conceito de equilíbrio
térmico e as suas implicações;
● Identificar quais materiais são
melhores condutores de calor e quais
são melhores isolantes e justificar suas
aplicações em situações cotidianas;
● Entender o princípio de
funcionamento de equipamentos
como garrafas térmicas, coletores
solares e filtros de barro no que diz
respeito à propagação do calor;
● Reconhecer o Sol como a fonte de
energia para manutenção da vida na
Terra e relacionar a energia solar com
a formação dos ventos, com o ciclo da
água, com a fotossíntese etc.;
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● Compreender a água como um agente
termorregulador do ambiente;
● Discutir os impactos do uso de
combustíveis fósseis nas mudanças
climáticas e na saúde da população;
● Reconhecer a importância das
alternativas energéticas renováveis;
● Discutir e avaliar as mudanças
econômicas, culturais e sociais
decorrentes do desenvolvimento
científico e tecnológico;
● Reconhecer as máquinas simples do
cotidiano, compreender seu
funcionamento básico e discutir os
impactos de sua utilização no
desenvolvimento das sociedades ao
longo da história;
● Reconhecer as máquinas térmicas do
cotidiano, compreender seu
funcionamento básico e discutir os
impactos ambientais de seu crescente
uso.
● Valorizar e respeitar manifestações

Arte

culturais Afro-brasileiras e indígenas
na cultura brasileira.
● Conhecer, vivenciar e contextualizar
manifestações de dança das regiões
Norte e Nordeste brasileiras.
● Compreender o conhecimento
artístico como produção, fruição e
contexto histórico.
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● Conhecer e valorizar o teatro
Medieval e o teatro do Brasil
Colônia.
● Produzir gêneros dramáticos.
● Desenvolver a capacidade de leitura
e análise de elementos das artes
visuais, contextualizando-os em
estilos/movimentos artísticos.
● Conhecer e utilizar técnicas de
expressão corporal e expressividade
vocal.
LEM

Possibilitar um melhor entendimento
da cultura inglesa;
Influenciar as várias manifestações da
Língua Inglesa;
Viabilizar uma imersão na oralidade e,
sobretudo, na escrita da Língua Inglesa;
Analisar os elementos de posse na
Língua Inglesa;
Verificar

o

processo

de

leitura

instrumental em inglês a partir de
pequenos textos e da projeção de
vídeos de música em sala;
● Contextualizar

com

situações

cotidianas a cultura da Língua
Inglesa;
● Reconhecer o presente contínuo e
demais tempos verbais da Língua
Inglesa;
● Estudar os números cardinais até
1.000;
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● Listar e reconhecer os pronomes
possessivos;
● Reconhecer o caso genitive;
● Pesquisar vocabulário básico;
● Verificar diálogos e pequenos textos
em inglês.
● Explicar

História

o

significado

de

modernidade. Identificar conexões e
interações entre as sociedades do
Novo Mundo, da Europa, da África e
da Ásia no contexto das navegações;
● Conhecer aspectos e processos
específicos das sociedades africanas
antes da chegada dos europeus.
Reconhecer

a

diversidade

de

sociedades indígenas existentes no
período anterior à chegada dos
europeus;
● Identificar

as

principais

características dos Humanismos e
dos Renascimentos. Compreender e
relacionar as vinculações entre as
reformas religiosas;
● Comparar

as

navegações

no

Atlântico e no Pacífico entre os
séculos XIV e XVI. Entender e
analisar as representações sociais e
seus conceitos implícitos ao contato
entre

os

colonizadores

e

os

habitantes da América Portuguesa.
Conhecer e analisar os contatos
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entre

europeus,

ameríndios

e

africanos;
● Descrever os processos de formação
e consolidação das monarquias e
centralização política. Descrever as
formas

de

organização

das

sociedades americanas no tempo da
conquista. Analisar os impactos da
conquista europeia na América para
as populações ameríndias. Verificar
diferentes interpretações sobre as
dinâmicas

das

sociedades

americanas no período colonial;
● Relacionar a política mercantilista
com o avanço para a colonização da
América. Comparar regimes de
administração colonial espanhol,
inglês e português;
● Caracterizar a ação dos europeus e
suas lógicas mercantis visando ao
domínio

do

mundo

atlântico.

Descrever as dinâmicas comerciais
entre as sociedades americanas e
africanas. Discutir o conceito de
escravidão na modernidade e seu
papel para moldar o conjunto da
economia, sociedade e política no
Brasil e na África. Compreender as
diversas formas de resistência no
período colonial. A passagem do
mercantilismo para o capitalismo
industrial.
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● Localizar e identificar o Brasil no

Geografia

mundo;
● Compreender

o

processo

de

formação do território brasileiro;
● Desenvolver

conhecimento

do

espaço brasileiro, sua formação
populacional,

miscigenação

e

migrações;
● Compreender

as

populacionais,

características
dinâmica

e

oportunidades;
● Reconhecer a divisão regional e suas
características;
● Compreender

as

características

socioeconômicas regionais;
● Conhecer

os

fatores

influenciam

que

aspectos

socioeconômicos, políticos, sociais,
culturais

e

caracterizam
Identificar

ambientais
a

soluções

que

população.
sustentáveis

para o futuro do país.
● Vivenciar e valorizar a consciência

Educação Física

corporal, permitindo o
autoconhecimento, reconhecendo
suas capacidades e limitações
através de atividades rítmicas,
expressivas e esportivas.

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM – 8º ANOS

78

Língua Portuguesa

● Reconhecer a relevância da prática cidadã e humanista em
aquisição de saberes;
● Valorizar a leitura como elemento do processo comunicativo;
● Compreender a relação de sujeitos e verbos para estruturação
sintática, bem como questões recorrentes de diferentes
formas de estruturação.
● Localizar informações implícitas e explícitas em um texto.
● Aumentar e aprofundar esquemas cognitivos pela ampliação
do léxico e de suas respectivas redes semânticas.
● Reconhecer a relevância da prática cidadã e humanista em
aquisição de saberes.
● Valorizar a leitura como elemento do processo comunicativo.
● Compreender a relação de sujeitos e verbos para estruturação
sintática, bem como questões recorrentes de diferentes
formas de estruturação.
● Localizar informações implícitas e explícitas em um texto.
● Aumentar e aprofundar esquemas cognitivos pela ampliação
do léxico e de suas respectivas redes semânticas.
● Reconhecer a relevância da prática cidadã e humanista em
aquisição de saberes.
● Valorizar a leitura como elemento do processo comunicativo.
● Compreender a relação de sujeitos e verbos para estruturação
sintática, bem como questões recorrentes de diferentes
formas de estruturação.
● Localizar informações implícitas e explicitas em um texto.
● Aumentar e aprofundar esquemas cognitivos pela ampliação
do léxico e de suas respectivas redes semânticas.
● Reconhecer a relevância da prática cidadã e humanista em
aquisição de saberes.
● Valorizar a leitura como elemento do processo comunicativo.
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● Compreender a relação de sujeitos e verbos para estruturação
sintática, bem como questões recorrentes de diferentes
formas de estruturação.
● Localizar informações implícitas e explicitas em um texto.
● Aumentar e aprofundar esquemas cognitivos pela ampliação
do léxico e de suas respectivas redes semânticas.
Matemática

● Solucionar cálculos com potências de expoentes inteiros e
aplicar esse conhecimento na representação de números em
notação científica.
● Resolver e elaborar problemas usando a relação entre
potenciação e radiciação, para representar uma raiz como
potência de expoente fracionário.
● Reconhecer e utilizar procedimentos para a obtenção de uma
fração geratriz para uma dízima periódica.
● Elaborar e resolver situações problema, envolvendo cálculo de
porcentagens relacionados a situações reais de consumo,
utilizando inclusive recursos tecnológicos e visando um
consumo consciente.
● Elaborar e resolver situações problema que envolvam cálculo
do valor numérico de expressões algébricas, utilizando as
propriedades das operações.
● Solucionar situações-problema que envolvam equações
lineares de 1º grau expressando essas resoluções gráfica e
geometricamente utilizando o plano cartesiano e aplicativos
matemáticos.
● Utilizar aplicativos matemáticos para representar e resolver
sistemas de equações.
● Construir e resolver, com e sem uso de tecnologias,
situações-problema que possam ser representadas por
equações polinomiais de 2º grau do tipo ax²= b.
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● Compreender o significado de medidas por meio de
situações-problema que expressem seu uso no contexto social
e em outras áreas de conhecimento, possibilitando a
comparação entre grandezas.
● Produzir e resolver situações-problema que envolvam
grandezas diretamente ou inversamente proporcionais, por
meio de estratégias variadas.
● Identificar a regularidade de uma sequência numérica
recursiva ou não recursiva e construir um algoritmo por meio
de um fluxograma que permita indicar os números ou as
figuras seguintes.
● Identificar padrões existentes em sequências numéricas,
expressando essas regularidades por meio de algoritmo que
permita o cálculo de termos subsequentes.
● Elaborar e resolver situações-problema de contagem cuja
solução envolva a aplicação do princípio multiplicativo.
● Calcular a probabilidade de eventos, com base na construção
do espaço amostral, utilizando o princípio multiplicativo, e
reconhecer que a soma das probabilidades de todos os
elementos do espaço amostral é igual a 1.
● Utilizar conhecimentos sobre estatística para coletar, analisar e
representar dados de uma amostra como forma de subsídios
para tomada de decisão e elaboração de conjecturas acerca de
situações cotidianas.
● Avaliar a adequação de diferentes tipos de gráficos para
representar um conjunto de dados de uma pesquisa.
● Reconhecer os valores de medidas de tendência central de
uma pesquisa estatística (média, moda e mediana) com a
compreensão de seus significados e relacioná-los com a
dispersão de dados, indicada pela amplitude.
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● Classificar as frequências de uma variável contínua de uma
pesquisa em classes, de modo que resumam os dados de
maneira adequada para a tomada de decisões.
Ciências Naturais

● Reconhecer as diferentes fontes e tipos de energia
(renováveis e não renováveis) utilizadas nas residências e
cidades.
● Compreender como se dá a produção e distribuição da
eletricidade e seus impactos sócio ambientais.
● Compreender a importância do consumo consciente de
energia e propor medidas que possibilitem a substituição
do uso de energias não renováveis por renováveis.
● Conhecer os elementos constituintes e compreender o
funcionamento de circuitos elétricos.
● Identificar os tipos de transformação de energia que
ocorrem em aparelhos elétricos residenciais como
chuveiro, ferro, tv e liquidificador.
● Entender a importância da reprodução para a biota do
planeta.
● Conhecer os diferentes tipos de reprodução e suas
adaptações aos diferentes ambientes nos quais se
desenvolveram. Destacar a importância de fatores
ambientais como o clima e fatores ecológicos como as
competições intra e interespécies no processo de seleção
natural e evolução desses seres vivos.
● Identificar as estruturas reprodutivas das plantas e
conhecer as suas estratégias reprodutivas relacionando-as
às características do ambiente onde se encontram.
● Entender a importância da polinização e da dispersão de
sementes na ecologia das dessas Gimnospermas e
Angiospermas.
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● Identificar as estruturas reprodutivas dos animais e
conhecer as suas estratégias reprodutivas relacionando-as
às características do ambiente onde se encontram.
● Identificar

as

transformações

físicas

e

psíquicas

promovidas pela atuação dos hormônios sexuais na
puberdade.
● Identificar as principais glândulas que atuam na produção
dos hormônios sexuais femininos e masculinos.
● Conhecer os sistemas reprodutores feminino e masculino e
suas funções no processo reprodutivo e a importância do
cuidado com o próprio corpo.
● Entender os processos da relação sexual, da gravidez, do
parto e do pós-parto.
● Conhecer

os

principais

métodos

contraceptivos

e

reconhecer que diferem em termos de atuação no
organismo e eficácia e ter consciência sobre ISTs e gravidez
na adolescência.
● Compreender o conceito de infecção sexualmente
transmissível (IST) e como se proteger delas.
● Conhecer

as

principais

infecções

sexualmente

transmissíveis que afetam os indivíduos contemporâneos
identificando os agentes causadores.
● Diferenciar galáxias, sistemas planetários, estrelas e
satélites naturais.
● Compreender as fases da Lua e eclipses e relacionar esses
fenômenos às posições relativas entre Sol, Terra e Lua.
● Descrever as características de cada estação do ano nos
diferentes hemisférios, apontando as mudanças que
ocorrem no local em que vive.
● Caracterizar os movimentos de rotação e translação da
Terra e reconhecer a direção e sentido dos movimentos.
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● Reconhecer a ocorrência das correntes atmosféricas e
oceânicas e associá-las ao aquecimento desigual dos
hemisférios e aos movimentos Terra que geram climas
regionais.
● Conhecer as principais variáveis envolvidas na previsão do
tempo como temperatura, pressão e umidade do ar.
● Reconhecer as mais impactantes alterações climáticas
regionais e globais provocadas pela intervenção humana.
● Apontar ações humanas que podem provocar mudanças
climáticas e conhecer soluções para restabelecer o
equilíbrio ambiental das regiões que sofreram alterações
climáticas.
Arte

● Identificar manifestações musicais
● Apreciar diversos gêneros musicais
● Compreender e utilizar a arte como linguagem
● Construir uma relação de autoconfiança com a produção
artística pessoal e conhecimento estético, respeitando a
própria produção e a dos colegas.
● Reconhecer os diferentes tipos de obra de arte e suas
características ao longo da história da arte até a arte moderna.
● Respeitar e valorizar a diversidade cultural e perceber a arte
como linguagem expressiva estética e de comunicação.
● Reconhecer os diferentes tipos de obra de arte e suas
características ao longo da história da arte a partir da arte
moderna.
● Respeitar e valorizar a diversidade cultural e perceber a arte
como linguagem expressiva estética e de comunicação.

LEM

● Usar o auxiliar DO no tempo presente e responder
afirmativamente e negativamente.
● Escrever pequenos textos baseados em modelos estudados.
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● Perguntar e responder perguntas com o vocabulário estudado.
● Usar desenhos ou gravuras para aprendizagem do vocabulário.
● Descrever a própria casa.
● Repetição oral do vocabulário estudado.
● Uso do verbo ‘HAVE/HAS’ na forma afirmativa.
● Usar vocabulário de vestuário. Identificando peças masculinas
e femininas.
● Empregar devidamente o Auxiliar DO e contextualizar com os
verbos estudados.
● Ler textos no tempo presente do indicativo.
● Escrever mensagens como: e-mails, recados e profissões.
● Identificar o tempo Present Continuous

História

● Conhecer as particularidades político-sociais da Inglaterra do
século XVII e analisar os desdobramentos posteriores à
Revolução Gloriosa.
● Compreender os principais aspectos conceituais do iluminismo
e do liberalismo e discutir a relação entre eles e a organização
do mundo contemporâneo.
● Analisar os impactos da Revolução Industrial na produção e
circulação de povos, produtos e culturas. •
● Identificar e relacionar os processos da Revolução Francesa e
seus desdobramentos na Europa e no mundo.
● Os processos de independência nas Américas • Compreender
e aplicar os conceitos de Estado, nação, território, governo e
país para o entendimento de conflitos e tensões.
● Identificar e contextualizar as especificidades dos diversos
processos de independência nas Américas, seus aspectos
populacionais e suas conformações territoriais
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● Caracterizar a organização política e social no Brasil desde a
chegada da Corte portuguesa, em 1808, até 1822 e seus
desdobramentos para a história política brasileira.
● Discutir a noção da tutela dos grupos indígenas e a
participação dos negros na sociedade brasileira do final do
período colonial, identificando permanências na forma de
preconceitos, estereótipos e violências sobre as populações
indígenas e negras no Brasil e nas Américas.
● Compreender e analisar o equilíbrio das forças e os sujeitos
envolvidos nas disputas políticas durante o Primeiro Reinado.
● Descrever, comparar e analisar a diversidade política, social e
regional nas rebeliões e nos movimentos contestatórios ao
poder centralizado.
● Identificar e analisar os processos econômicos, sociais e
políticos (internos e externos) durante o Segundo Reinado.
● Identificar os atores do processo de abolição da escravatura,
enfatizando a importância da luta dos negros escravizados e
libertos, assim como analisar as consequências da abolição

Geografia

● Conceituar Estados, nações, territórios, região, governo: para
compreensão da geopolítica mundial.
● Compreender a relação histórica de dependência na formação
social, econômica, política e cultural da América, e a
construção do mundo globalizado.
● Localizar e identificar as características das paisagens a partir
dos aspectos físicos e populacionais que compõem o
continente americano.
● Elaborar formas de representação gráfica e cartográfica.
● Conhecer aspectos físicos, ambientais, políticos, sociais e
econômicos da América.
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● Analisar e compreender o mundo no século XXI:
contextualizando população e desafios.

Educação Física

● Desenvolver habilidades motoras básicas e específicas
utilizadas em diversas modalidades esportivas, Ginástica e
atividades rítmico-expressivas.
● Conhecer as regras dos esportes coletivos e individuais,
relacionando-se com normas de convívio social.
● Conhecer e vivenciar as técnicas e táticas relativas a jogos,
lutas, esportes, ginásticas e atividades rítmico-expressivas.
● Participar de organização de campeonatos, gincanas e outros
eventos em ambiente escolar.
● Conhecer e identificar conceitos necessários para a prática de
atividade física que proporcione benefícios à saúde.
● Vivenciar e valorizar a consciência corporal, permitindo o
autoconhecimento,

reconhecendo

suas

capacidades

e

limitações através de atividades rítmicas, expressivas e
esportivas.

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM – 9º ANOS
Língua Portuguesa

● Reconhecer a relevância da prática cidadã e humanista em
aquisição de saberes.
● Valorizar a leitura como elemento do processo comunicativo.
● Confrontar opiniões, expressar ideias, despertando a
criticidade por meio de argumentos.
● Promover debates, analisar, identificar e elaborar textos
argumentativos.
● Compreender o papel de estruturas linguísticas na construção
do texto.
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● Identificar, analisar e utilizar figuras de estilo, pensamentos e
sintaxe em textos literários e não literários.
● Comparar e relacionar textos de diferentes gêneros com
relação a conteúdo e forma.
● Reconhecer a relevância da prática cidadã e humanista em
aquisição de saberes.
● Valorizar a leitura como elemento do processo comunicativo.
● Confrontar opiniões, expressar ideias, despertando a
criticidade por meio de argumentos.
● Promover debates, analisar, identificar e elaborar textos
argumentativos.
● Compreender o papel de estruturas linguísticas na construção
do texto.
● Identificar, analisar e utilizar figuras de estilo, pensamentos e
sintaxe em textos literários e não literários.
● Comparar e relacionar textos de diferentes gêneros com
relação a conteúdo e forma.
● Reconhecer a relevância da prática cidadã e humanista em
aquisição de saberes.
● Valorizar a leitura como elemento do processo comunicativo.
● Confrontar opiniões, expressar ideias, despertando a
criticidade por meio de argumentos.
● Promover debates, analisar, identificar e elaborar textos
argumentativos.
● Compreender o papel de estruturas linguísticas na construção
do texto.
● Identificar, analisar e utilizar figuras de estilo, pensamentos e
sintaxe em textos literários e não literários.
● Comparar e relacionar textos de diferentes gêneros com
relação a conteúdo e forma.
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● Reconhecer a relevância da prática cidadã e humanista em
aquisição de saberes.
● Valorizar a leitura como elemento do processo comunicativo.
● Confrontar opiniões, expressar ideias, despertando a
criticidade por meio de argumentos.
● Promover debates, analisar, identificar e elaborar textos
argumentativos.
● Compreender o papel de estruturas linguísticas na construção
do texto.
● Identificar, analisar e utilizar figuras de estilo, pensamentos e
sintaxe em textos literários e não literários.
● Comparar e relacionar textos de diferentes gêneros com
relação a conteúdo e forma.
Matemática

● Reconhecer um número e sua relação de pertinência aos
conjuntos N, Z, Q, irracionais e reais e sua representação na
reta numérica.
● Efetuar operações que envolvam números reais, inclusive
potências com expoentes fracionários.
● Solucionar situações - problema que envolvam equações
lineares do primeiro grau e segundo grau.
● Corresponder relações métricas do triângulo retângulo,
utilizando semelhança de triângulos e o Teorema de Pitágoras.
● Elaborar e resolver situações problema, envolvendo cálculo de
porcentagens relacionados a situações reais de consumo.
● Resolver e elaborar problemas usando a relação entre
potenciação e radiciação, para representar uma raiz como
potência de expoente fracionário.
● Corresponder relações métricas do triângulo retângulo,
utilizando semelhança de triângulos e o Teorema de Pitágoras.

Ciências Naturais

● Conhecer a história do pensamento evolucionista.
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● Destacar a contribuição da teoria da evolução e do conceito de
seleção natural de Darwin e Wallace para o desenvolvimento
das ideias evolucionistas.
● Identificar a atuação da seleção natural nos diversos grupos de
seres vivos.
● Relacionar as adaptações apresentadas pelos organismos com
o processo de seleção natural.
● Comparar as diferenças e semelhanças entre as ideias
evolucionistas de Lamarck e Darwin.
● Associar a transmissão de características genéticas ao
surgimento de variações em uma determinada espécie.
● Compreender o surgimento de novas espécies a partir de
espécies pré-existentes.
● Compreender a ideia de ancestral comum, considerando as
modificações das espécies ao longo do tempo.
● Discutir

as

ideias

de Mendel sobre hereditariedade,

considerando-as para resolver problemas envolvendo a
transmissão de características hereditárias.
● Entender a interação dos alelos para a formação das
características dos indivíduos.
● Diferenciar os conceitos de genótipo e fenótipo.
● Compreender a atuação dos gametas na transmissão da
informação genética.
● Entender e relacionar os conceitos de cromossomos, DNA e
genes.
● Compreender o significado de mutação e as implicações que
ela pode causar.
● Conhecer os principais avanços na área da genética no século
XXI.
● Compreender o conceito, os objetivos e a importância das
Unidades de Conservação, considerando os seus diferentes
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tipos: parques nacionais, reservas biológicas, florestas
nacionais, etc.
● Conhecer o conceito de desenvolvimento sustentável.
● Propor iniciativas individuais e coletivas para minimizar os
problemas ambientais.
● Compreender que a matéria é constituída por átomos.
● Entender o conceito de elemento químico e ser capaz de
interpretar uma fórmula química.
● Identificar e caracterizar as mudanças de estado físico da
matéria com base no modelo de constituição submicroscópica.
● Apontar nas situações cotidianas as transformações que
ocorrem na natureza, nas fábricas, nos veículos, no nosso
corpo, relacionando-as aos diferentes tipos de reações
químicas.
● Reconhecer e distinguir reagentes e produtos de uma reação
química, estabelecendo proporções entre suas massas.
● Discutir os modelos que descrevem a estrutura da matéria e
reconhecer sua evolução histórica.
● Compreender que todas as cores de luz podem ser formadas
pela composição das três cores primárias da luz e que a cor de
um objeto está relacionada à cor da luz que o ilumina.
● Compreender as características gerais das ondas e saber
classificá-las de acordo com a sua natureza.
● Argumentar sobre os principais mecanismos envolvidos na
transmissão e recepção de imagem e som que revolucionaram
os sistemas de comunicação humana.
● Classificar as radiações eletromagnéticas por suas frequências,
fontes e aplicações, discutindo e avaliando as implicações de
seu uso em controle remoto, telefone celular, raio X, forno de
micro-ondas, etc.

91

● Discutir o papel do avanço tecnológico na aplicação das
radiações na medicina diagnóstica e no tratamento de
doenças.
● Conhecer

os

diferentes

ciclos

evolutivos

estelares,

especialmente o ciclo evolutivo do Sol e os efeitos desse
processo no nosso planeta.
● Descrever a composição e a estrutura do Sistema Solar (Sol,
planetas rochosos, planetas gigantes gasosos e corpos
menores), assim como a sua localização na nossa galáxia, a Via
Láctea, e dela no Universo.
● Relacionar diferentes leituras do céu e explicações sobre a
origem da Terra, do Sol ou do Sistema Solar às necessidades de
distintas culturas: agricultura, caça, orientação espacial e
temporal, etc.
● Pesquisar sobre as principais missões tripuladas ao espaço,
apontando os desafios tecnológicos e fisiológicos.
● Discutir a viabilidade da sobrevivência humana fora da Terra,
com base nas condições necessárias à vida, nas características
dos planetas, nas distâncias e nos tempos envolvidos em
viagens interplanetárias e interestelares.
Arte

● Identificar manifestações musicais
● Apreciar diversos gêneros musicais
● Compreender e utilizar a arte como linguagem
● Construir uma relação de autoconfiança com a produção
artística pessoal e conhecimento estético, respeitando a
própria produção e a dos colegas.
● Reconhecer os diferentes tipos de obra de arte e suas
características
● Conhecer e identificar os estilos/movimentos artísticos e a
cultura produzida pela humanidade.
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● Respeitar e valorizar a diversidade cultural e perceber a arte
como linguagem expressiva estética e comunicacional.
● Conhecer elementos da linguagem teatral
● Desenvolver potencial criador
● Apreciar e interpretar elementos cênicos de produções
culturais
● Montagem teatral.
LEM

● Usar devidamente o auxiliar DO.
● Estudar verbos no tempo presente do indicativo.
● Usar many e much e diferenciá-los.
● Empregar also, too e either.
● Ler textos no tempo presente.
● Escrever pequenos textos no tempo presente
● Usar a terceira pessoa do singular do tempo presente.
● Empregar os pronomes interrogativos: Who, What, Where,
How much, How many etc.
● Identificar os verbos regulares.
● Ler textos no tempo passado simples.
● Criar um menu em inglês.
● Escrever pequenos textos usando o contexto passado.
● Identificar os verbos irregulares.
● Escrever pequenos textos no tempo passado.
● Usar as expressões do tempo passado.

História

● Analisar o contexto histórico em que ocorreram a Primeira
Guerra Mundial
● Compreender a situação social, política e econômica do
Império Russo até 1917,
● Conhecer

alguns

republicanos.
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aspectos

dos

primeiros

governos

● Conhecer o contexto da Crise econômica de 1929 e seus
desdobramentos .
● Estudar a situação social, política e econômica do Brasil
durante o governo de Getúlio Vargas
● Refletir sobre as transformações, ocorreram nas relações
internacionais antes e após a 2ª Guerra Mundial
● Analisar a situação e características dos governos populistas do
Brasil.
● Estudar o contexto político que precederam o golpe militar de
1964, no Brasil.
● Valorizar a democracia na política e no modo de vida, em que
se reconhecem e se respeitam os direitos fundamentais do ser
humano.
Geografia

● Localizar e identificar as características das paisagens a partir
dos aspectos físicos e populacionais que compõem o
continente europeu: contextualizando clima, vegetação e
hidrografia.
● Conhecer os aspectos físicos, ambientais, políticos , sociais, e
econômico da Europa: contextualizando a União Europeia.
● Compreender o processo de desenvolvimento industrial, e a
revolução tecnológica europeia, e a sua influência no mundo
globalizado.
● Analisar os países da Europa Ocidental e mediterrânea:
contextualizando os aspectos sociais e econômicos.
● Compreender os sistemas capitalistas e socialistas:
contextualizando o fim da União Soviética, e o surgimento da
Rússia.
● Analisar os países da Europa Oriental: contexto social e
econômico.
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● Localizar e identificar as características das paisagens a partir
dos aspectos físicos e populacionais que compõem o
continente asiático.
● Conhecer os aspectos físicos, ambientais, políticos, sociais e
econômico: Ásia.
● Observar, coletar informações de fontes variadas: analisá-la e
representá-la por meios de múltiplas linguagens, para o estudo
da Ásia.
● Conhecer aspectos físicos, ambientais, políticos, sociais e
econômicos da Ásia Central e Meridional: ênfase na Índia.
● Analisar e compreender os conflitos: Oriente Médio, e a sua
influência do petróleo no contexto mundial.
● Compreender o processo territorial da Austrália e Nova
Zelândia, e analisar os povos nativos: Aborígenes e Maoris.
● Analisar os aspectos políticos, sociais e econômicos da
Oceania.
● Conhecer aspectos físicos, ambientais e o tratado da Antártida.
Educação Física

● Conhecer a História do Voleibol;
● Desenvolver os Fundamentos básicos do Voleibol;
● Vivenciar as Regras por meio dos jogos;
● Valorizar a importância na qualidade de vida, saúde e
socialização dos jogos esportivos e recreativos;
● Respeitar as regras nos jogos e os valores fundamentais.
● Conhecer a História do Futsal e do Futebol de Campo;
● Desenvolver os Fundamentos básicos do Futsal;
● Vivenciar as regras do Futsal por meio dos jogos;
● Valorizar a importância na qualidade de vida, saúde e
socialização dos jogos esportivos e recreativos.
● Conhecer a História do Basquetebol;
● Desenvolver os fundamentos básicos do Basquetebol;
● Aprender regras e valores fundamentais para a vida;
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● Vivenciar por meio da Capoeira o movimento, a dança, o ritmo
e a luta.
● Conhecer a História do Handebol;
● Desenvolver os fundamentos básicos do Handebol;
● Vivenciar regras e valores: cooperação, respeito e fair play
(modo leal de agir);
● Trabalhar o condicionamento físico por meio de circuitos de
ginástica e jogos recreativos (1º ao 4º bimestre).

A escrituração dos procedimentos e métodos adotados para a implementação destes objetivos é
feita no Diário de Classe de cada professor, de maneira clara e organizada. As orientações inerentes aos
registros são normatizadas via documentos oficiais que são apreciados pelo grupo de professores em
contato com a Secretaria Escolar.
Outro princípio que norteia a organização curricular é a contextualização. Ela acontece a cada
momento em que se prioriza o trabalho com a prática social do estudante, utilizando estratégias
didático-pedagógicas desafiadoras e provocativas, levando em conta as construções dos alunos, suas
hipóteses e estratégias na resolução de problemas apresentados.
Os eixos transversais possibilitam o acesso do estudante a diferentes leituras de mundo, com
vivências diversificadas e contempla uma organização curricular integrada e significativa. Para tanto, o
CEFAB, além de trabalhar, bimestralmente, com os eixos transversais, ainda oferta uma hora em PD para
os estudantes de toda a escola, com a parte diversificada “Diversidade e Educação em e para os Direitos
Humanos”. O intuito, porém, é que os eixos transversais direcionem os conteúdos de forma
interdisciplinar, integrada e contextualizada.
A intenção, quanto à organização da proposta curricular da escola, é deixar de enxergar os
componentes curriculares numa “grade horária”. É fazer com que a comunidade escolar dê significado ao
currículo, incorporando os eixos transversais, os eixos integradores, a avaliação formativa e a educação
integral na perspectiva de uma educação de qualidade social.
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PLANO DE AÇÃO PARA A IMPLEMENTAÇÃO DO PPP

Depois do Projeto Político-Pedagógico discutido e elaborado é necessário apresentar como ele
mesmo será operacionalizado, para tanto é imprescindível que se tenha um plano de ação para todos os
envolvidos no processo, para que possam desempenhar seus papéis.
Apesar deste Projeto Político-Pedagógico ser, na sua essência, pedagógica, não há como não
envolver outras dimensões de gestão para a composição desse Plano de Ação. Por trás de todo o
trabalho pedagógico, há um staff que se não funcionar, a educação não vai para a frente: a parte
administrativa e financeira. Todos a serviço das aprendizagens.
Para o desenvolvimento de todas as suas práticas, considerando as dimensões pedagógicas,
administrativas e financeiras adota como base norteadora, para o desenvolvimento integral do ser
humano, práticas pedagógicas que se articulam com o ambiente social de todos os atores envolvidos na
educação e daqueles beneficiados por ela tendo como finalidade a aprendizagem significativa e a
formação do cidadão.
Para que o Projeto Político-Pedagógico do Centro de Ensino Fundamental Athos Bulcão seja, de
fato, implementadO se faz necessária a elaboração de um Plano de Ação com todas as dimensões da
gestão: Pedagógica, de resultados Educacionais, Participativa, de Pessoas, Financeira e Administrativa.
GESTÃO PEDAGÓGICA
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curriculares
meio

dos

por
eixos

transversais
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Observar

as Coordenaçã

práticas

o

pedagógicas

Professores

Anual

Fazer
levantamento
Fazer

da Desenvolver

coordenação

práticas

de
em

espaço essencial 80%

das

formação quartas-feiras

continuada

Direção

demandas para o

pedagógica um estudo

de

de

do ano letivo

estudo

Observar

Promover

práticas

o

formação

pedagógicas

Professores

continuada

às

quartas-feiras

do

ao letivo

100

as Coordenaçã
Anual

GESTÃO DE RESULTADOS EDUCACIONAIS

OBJETIVOS

METAS

AÇÕES

Diminuir
Reduzir

AVALIAÇÃO

RESPONSÁVEIS

CRONOGRAMA

a

a taxa

de

reprovação e a repetência
defasagem

nos 7º e 9º

idade/ano

anos,

em

Projetos

Avaliação

interventivos

diagnóstica por

Reagrupamentos

meio de provas

Comunidade
escolar

Anual

50%
Entrar em contato
com

os

responsáveis
Reduzir

o

número

de

evasão na escola

Reduzir,

em pelos

Observar

50%, a taxa faltosos

índice

de evasão na Fazer
escola

Secretaria

alunos
o
de

abandono

levantamento de
motivos

Coordenação
disciplinar

Anual

SOE

que

levam

ao

abandono
Aumentar,
Aumentar

o em

índice do IDEB

Desenvolver

Trabalhar

as

50% o fragilidade

de

índice

do aprendizagem

IDEB

dos alunos

a Implementar

Aplicar

práticas

100%

de de avaliação que

formativa

práticas

de coadunem

no avaliação

desenvolvimento

formativa

os

os

resultados

do

IDEB

avaliação

pautada

Comparar

com

documentos

da SEEDF
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Observar

os

procedimentos

Comunidade
escolar

Direção
Coordenação

e instrumentos Professores
de avaliação

Anual

Anual

integral

do

estudante
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GESTÃO PARTICIPATIVA
OBJETIVOS

Garantir

METAS

a

participação
efetiva

do

Conselho

AÇÕES
Promover

a

discussão

de

RESPONSÁVEIS

Aumentar, em temas
que
100%,
a direcionam
as
participação
Acompanhar a Direção
ações
efetiva

do

Conselho

Escolar

AVALIAÇÃO

participação

Promover

CRONOGRAMA

Mensalmente

reuniões

Escolar

Ofertar materiais
para a discussão

Resgatar

a

Aperfeiçoar

os

canais

de Balanço

em comunicação
20%,
a
comunidade
Promover
participação
escolar no que
reuniões
da
tange
a
atrativas
e
comunidade
contribuição
producentes
escolar
financeira
Prestação
de
participação da

Ampliar,

da

frequência dos
pais

às

reuniões
Balanço

Direção
Anual

das

contribuições
recebidas

contas
Estabelecer
parcerias
articulações
com

Solicitar recursos
e Ampliar

em financeiros

80%

as oriundos

agentes articulações

externos
obtenção
recursos
financeiros

de

verbas

Resgate
parcerias
prestação

para para obtenção parlamentares

contas
recursos Promover bazar,
aplicação
financeiros
festa junina e

de de

outros projetos
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das
e
de Direção
da

Anual

para
arrecadação de
verbas
Operacionalizar
diversos canais
de comunicação
com
Comunidade
Escolar

a

Ampliar,

em

80%, os canais
de
comunicação
na escola

Utilizar

redes

sociais

e Acompanhar a Direção

comunicados

comunicação

externos
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Coordenação

Anual

GESTÃO DE PESSOAS
OBJETIVOS

METAS

AÇÕES

AVALIAÇÃO

Ampliar

os

canais

de

RESPONSÁVEIS

CRONOGRAMA

comunicação
Buscar um maior
envolvimento
das famílias na
gestão
democrática

Promover ações
Ampliar

em atrativas para o

50%

o dia

letivo

envolvimento

temático

das famílias

Promover
reuniões
discussão

Mapear

o

número de pais
presentes

nos

encontros

e

comparar

com

Direção
Pais,

mães

e/ou
responsáveis

Mensal

Coordenação

dados
para anteriores
das

Pedagógica

principais
decisões
Sensibilizar

e Incluir

informar

a socialmente

comunidade

100%

Operacionalizar
o

dos

escolar sobre a alunos
importância

dos

Integrar 100%
os alunos

Reduzir
Combater todas combater
de 100%
formas
violência

os

segmentos

Inclusão

inclusão

integração

violência

todos

na escola
a

formas

da

de

quanto

Promover

as

Semana

o

comportamento

da matriculados

inclusão social

estudantes

Projeto

Observar

Promover

Observar

à

a

eventos coletivos integração dos
atrativos

alunos

Sala

de

recursos,
SOE, Sala de
Apoio,

Durante
ano letivo

Direção

Comunidade
escolar

Anual

e Promover
palestras
as temas
de para

com Observar
atuais ocorrências

posterior diárias

discussão
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as

Comunidade
escolar

Anual

o

Exibir filmes que
retratem temas
relativos
Promover
Integrar

os integração de

profissionais da 80%
escola

a

dos

profissionais

Observar

a

frequência dos

Promover
eventos atrativos

da escola

Direção

funcionários em
eventos

da

Anual
Coordenação

escola
Fazer
levantamento de
demandas para o

Desenvolver

estudo

Instigar práticas práticas

de Promover

de estudo para o estudo

em formação

desenvolvimento 80%

das continuada

profissional

Observar

as
Direção

práticas
pedagógicas

e Coordenação

às certificados de Professores

quartas-feiras

quartas-feiras do conclusão

do ano letivo

ano letivo

Anual

de

cursos

Incentivar

a

participação em
cursos
Criar

um Aplicar

ambiente
Favorecer

o Favorecer em

clima

100% o clima

organizacional

organizacional

da escola

da escola

de questionários

trabalho

nos

dias

adequado

avaliação

Promover

o institucional

desenvolvimento Observar
do profissional
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clima

da
Direção

o

Anual

Favorecer

a

integração

dos

servidores
Substituir
professores
Garantir

o

cumprimento do
calendário
escolar

para

todos

os

estudantes

da

ausentes
Cumprir

o Cumprir os dias

calendário
escolar

letivos,
em como

bem
suas

sua totalidade reposições,

Acompanhar o

Direção

cumprimento

Anual
Coordenação

do calendário

quando houver

escola

Desenvolver
eventos
Garantir,
Observar
garantir

em

e sua

Conhecer

os totalidade,

direitos

e 100%

deveres

da direitos

aplicar

e
as

dos legislações
e relativas a esses

Comunidade

deveres

da direitos

Escolar

Comunidade

e

deveres

Escolar
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Observar

as

intervenções
necessárias
para
garantia

essa

Comunidade
escolar

Anual

GESTÃO FINANCEIRA
OBJETIVOS
Descentralizar

METAS
e

aplicar,
democraticamente
as verbas oriundas
do PDAF

AÇÕES

AVALIAÇÃO

Aplicar em Solicitar verba
100%

a Preencher a ata

verba

de prioridades

recebida

Prestar contas

108

RESPONSÁVEIS

Questionário
para

o

Direção,

dia Conselho

letivo temático

CRONOGRAMA

Escolar

Quadrimestral

GESTÃO ADMINISTRATIVA
OBJETIVOS

METAS

AÇÕES

AVALIAÇÃO

Normatizar o Fazer com que Conversar
horário

de os 100% dos os

alunos

que responsáveis

saem

da peguem

das 18h

pais,

mães

e/ou

Direção
Observar

os

e horários de saída

No início do
Coordenação

ano

disciplinar

no transporte

horário

CRONOGRAMA

com

seus responsáveis

escola depois filhos

RESPONSÁVEIS

escolar
Fazer

Controlar

os levantamento

Prezar e zelar bens
pelos

bens patrimoniais

patrimoniais

em

Observar

dos bens
sua

cargas

Conferir

Direção

Semestral

patrimoniais

Fazer

totalidade

as

a

manutenção
Aplicar
Acompanhar

Reuniões

Acompanhar

o trabalho da 100%

do periódicas

secretaria

da os

trabalho

serviços

escolar

setores

e pelos serviços da

da outros serviços escola

escola

a

toda

a

Comunidade
Escolar

responsáveis

escolar e dos secretaria
outros

com

questionários

para

verificar o grau

Coordenação Semestral

de satisfação com Professores
os

da escola

Direção

serviços

prestados

pela

escola
Buscar recursos
Manter

a Manter

periodicamente a Direção

manutenção e conservar
conservação

100%

Avaliar

e financeiros
da

Aplicar em obras

conservação

necessárias
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Anual

da
física

estrutura estrutura física
do CEFAB

ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DO PROJETO POLÍTICO-PEDAGÓGICO

O Projeto Político-Pedagógico do CEFAB será avaliado de acordo com as necessidades da escola,
e/ou semestralmente no momento da Avaliação Institucional. Para isso, serão utilizados instrumentos
(que serão elaborados coletivamente) para elencar as principais fragilidades e potencialidades do PPP.
Para corrigir os percursos, as avaliações de quaisquer ações que estão no PPP, bem como seus
projetos são alvo de reflexões constantes no decorrer do ano letivo nas coordenações pedagógicas. Seus
resultados serão registrados em ata.
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PROJETOS ESPECÍFICOS INDIVIDUAIS OU INTERDISCIPLINARES
Conforme consta neste Projeto Político-Pedagógico, o CEF Athos Bulcão desenvolve projetos de
cunho individual e interdisciplinar, de acordo com a natureza dos mesmos. É de amplo conhecimento
que a aprendizagem por meio de projetos enriquece o currículo da escola na medida em que oportuniza
aos estudantes a prática em detrimento da teoria pura. Algumas ações desenvolvidas por nossa escola
não puderam ser migradas, em sua totalidade, para o meio virtual via plataformas onde estamos
atualmente inseridos.
No entanto, ao constatar a necessidade e a importância de rediscutir os projetos que o CEFAB
desenvolve tradicionalmente, novos paradigmas foram elencados e amplamente debatidos
organicamente em suas estruturas lógicas, teóricas, históricas e metodológicas. Neste sentido,
referenciamos a seção Anexos para detalhadamente consultar os seguintes projetos vigentes no ano de
2021. São eles:
1. ExpoCEFAB
2. Jogos Interclasse
3. Consciência Negra
4. Maria da Penha vai à Escola
5. Centro de Iniciação Desportiva - CID Juddô
6. Semana de Inclusão
7. Lives no YouTube
8. Projeto Engrenagens
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ANEXOS
Como elencados anteriormente, os projetos do CEFAB ainda são projetos pontuais, voltados para
a demanda de dentro da escola. Foram discutidos com a Comunidade Escolar e estruturados pelos
professores no decorrer da Semana Pedagógica. Foi, de fato, uma construção coletiva.

EXPOCEFAB
OBJETIVOS

● Propiciar

PRINCIPAIS AÇÕES

RESPONSÁVEIS

conhecimento ● Reunir,

● Professor

acerca de temas diversos

remotamente,

da

alunos

atualidade,

considerando

seus

aspectos social, cultural,

os
para

pesquisa

sobre

o

tema;

AVALIAÇÃO

● A

avaliação

conselheiro,

acontecerá

Coordenação,

decorrer do ano

Direção

analisando-se
participação

econômico entre outros, ● Destinar

alguns

estudante

articulado ao componente

momentos da aula

atividades

curricular;

para montagem das

propostas.

● Desenvolver

as

habilidades de pesquisar,

apresentações
outras produções;

se expressar e de trabalhar ● Associar
em

grupo

de

forma

remota utilizando as TICs.
● Valorizar

a

produção

e

o

tema

escolhido

ao

conteúdo proposto
para o Componente

digital no processo de

Curricular

bem

ensino e aprendizagem e

como

aos

eixos

suas contextualizações;

transversais

e

● Integrar o conhecimento

integradores;

teórico do componente ● Convidar
curricular

com

a

vida

prática;

a

comunidade para os
eventos do projeto.

● Descobrir novos talentos
no uso de ferramentas
tecnológicas.
113

no

a
do
nas

● Promover a integração da
Comunidade Escolar com
os meios tecnológicos e as
produções dos estudantes.
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JOGOS INTERCLASSES
OBJETIVOS

PRINCIPAIS AÇÕES

● Promover

a ● Diagnosticar

integração

dos

habilidades,

estudantes

por

preferências

meio

dos

jogos

online;

RESPONSÁVEIS

as ● Todos
segmentos
dos

alunos

e

participação;

● Estimular

● Incentivar

o

trabalho coletivo;
● Desenvolver

a

participação,
importância

das

modalidades;
● Estimular

socialização;
● Desenvolver

a

criatividade

valores

como

limites,

respeito,

na

criação de uma logo
para cada equipe;

autoestima, entre ● Criar a tabela de
outros.

jogos e toda a sua
organização;
● Distribuir as funções
de

cada

turma

conforme

a

demanda;
● Trabalhar, além de
outros

valores,

as

regras para uma boa
convivência

da

participação

em

equipes.
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dos

alunos será avaliada,

Comunidade

bem

como

Escolar.

habilidades

esportivas digitais.

regras e definir as
a

os ● A

modalidades

o ● Estimular

espírito esportivo;

AVALIAÇÃO

suas
nas

CONSCIÊNCIA NEGRA
OBJETIVOS

PRINCIPAIS AÇÕES

RESPONSÁVEIS

● Conhecer e despertar o ● Mobilizar
respeito

a

todas

diversidade

a
de

AVALIAÇÃO

● Professores

ferramentas

de

divulgação

sobre

● A

regentes,
Professores

avaliação

acontecerá
de

no

decorrer do ano,

manifestação

cultural,

pensadores, artistas,

Apoio,

analisando-se a

religiosa

matrizes

cientistas,

Coordenação,

participação do

Direção,

estudante

convidados

atividades

eventuais.

propostas.

de

africanas;
● Reconhecer
estrutural

etc.

negras

e

o racismo

dentro

das

que

diversas práticas;

está

negros

impregnado socialmente, ● Promover
compreendendo

sua

complexidade;

debates

mais

lives,
com

representantes

● Construir o diálogo a

da

cultura negra;

respeito do racismo;
● Despertar a consciência
do estudante acerca dos
dispositivos

legais

a

disposição que protegem
as pessoas negras;
● Possibilitar

o

empoderamento

com

vistas a superação de
desigualdades,
contribuindo
feminismo

com
negro,

o
em

defesa do sistema de
cotas,
produção

valorizando

a

cientifica,

cultural e literária.
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nas

MARIA DA PENHA VAI À ESCOLA

OBJETIVOS

PRINCIPAIS AÇÕES

● Reconhecer

RESPONSÁVEIS

AVALIAÇÃO

● Promover palestras, rodas ● Direção,

aspectos

● A

avaliação

de conversa, estudos de

coordenação

acontecerá

caso

pedagógica, equipe

decorrer do ano

parceria com o Tribunal de

de

apoio,

analisando-se a

Justiça do Distrito Federal e

professores

e

participação do

violência contra

Territórios

servidores

do

estudante

a mulher;

meio

Núcleo

TJDFT no âmbito

atividades

● Conhecer a Lei

Permanente Judiciário de

do programa Maria

propostas.

Maria da Penha,

Solução de Conflitos e

da Penha vai à

os

Cidadania da Mulher em

Escola

históricos

e

sociais
relacionados

à

principais

dispositivos

e

histórico;

e

discussões

Situação

(TJDFT),
do

de

em

por

Violência

Doméstica e Familiar -

● Abordar

NJM/TJDFT

questões

de

violência

no

namoro;
● Refletir sobre os
impactos sociais
da

violência

contra a mulher
dentro e fora da
escola
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no

nas

CENTRO DE INICIAÇÃO DESPORTIVA - CID DE JUDÔ

OBJETIVOS

PRINCIPAIS AÇÕES

● Atender alunos

● Proporcionar aos alunos da

da SEEDF do

Rede Pública do Distrito

do Carmo Vieira de

realizada através

Ensino

Federal conhecimento

Freitas,

da observação e

Fundamental e

técnico e tático da

208.260-8.

Médio (6 a 17

modalidade JUDÔ, ao

o contínuo do

anos)

identificar aptidões e

comportamento

matriculados no

interesses dos alunos,

e desempenho

CID – CENTRO

ampliando o processo de

dos alunos nas

DE INICIAÇÃO

seleção e formação de

aulas de Judô,

DESPORTIVA –

futuros atletas;

levando em

CID de Judô do

RESPONSÁVEIS

● Integrar crianças e jovens

AVALIAÇÃO

● Professor Francisco ● A avaliação será

matrícula

acompanhament

conta o

Cruzeiro,

às equipes representativas

comprometimen

proporcionando

do Distrito Federal com

to, a disciplina e

através de aulas

participação em jogos

a dedicação dos

de Judô, os

escolares locais e

estudantes. A

benefícios

nacionais;

avaliação será

advindos de
uma atividade
física regular e
ainda a
disciplina, o
autocontrole e a
concentração

● Trabalhar a concentração, o

registrada

autoconhecimento e o

através da Folha

respeito ao outro, por meio

de Frequência e

da filosofia relacionada ao

Avaliação, de

Judô;

acordo com os

● Desenvolver o respeito às

necessários para

regras, o autocontrole e a

a prática deste

disciplina através dos

esporte

exercícios propostos

olímpico.

durante as aulas;

critérios
definidos pela
SEEDF para o
Centro de
Iniciação
Desportiva – CID

● Trabalhar a coordenação
motora, a psicomotricidade
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de JUDÔ.

e lateralidade através da
prática do Esporte.
● Desenvolver naturalmente
valências físicas
importantes como força,
equilíbrio, agilidade,
flexibilidade e resistência,
através da vivência do
esporte.
● Promover a formação de
um cidadão consciente do
movimento em sua cultura
corporal.
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SEMANA DA INCLUSÃO

OBJETIVOS

● Sensibilizar

alunos

PRINCIPAIS AÇÕES

RESPONSÁVEIS

e ● Explicar e informar sobre a Direção,

professores e informar-lhes

AVALIAÇÃO

Ao

final

de

cada bimestre,

e a importância da inclusão

Lei Distrital nº 5714/2016 Coordenação,
da semana distrital de
Sala
de
conscientização
de
recursos,
promoção da educação

social.

inclusiva aos alunos com Sala de apoio,

a evolução do

necessidades especiais;

processo

sobre as diversas limitações
das pessoas com deficiência

● Elaborar

SOE,

perguntas

objetivas sobre os tipos de
deficiências
podemos

e

como

conviver

com

essas pessoas de maneira
harmônica;
● Exibir e refletir sobre um
vídeo

motivacional

paralimpíadas no Brasil.
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das

Classe especial.

no

conselho

de

classe,

observar-se-á

inclusão.

de

LIVES NO YOUTUBE

OBJETIVOS

PRINCIPAIS AÇÕES

RESPONSÁVEIS

● Estabelecer um canal ● Discutir e refletir acerca Direção,
de comunicação que
envolva e permita a
participação de toda a
comunidade escolar e

temas

Após

cada live no

de temas relevantes para Coordenação Youtube, realiza-se o
comunidade escolar e e
das
Corpo levantamento
para a sociedade como Docente.
um todo.

também daqueles fora ● Mobilizar a participação
dela.
ativa de todos os
● Abordar

AVALIAÇÃO

e

também

abre-se espaço para
que

o

grupo

sugestões

faça
e

servidores

discussões importantes

estudantes

e

apontamentos para o

para a construção do

responsáveis nos diversos

aperfeiçoamento das

pensamento

momentos

próximas lives.

dos

e

CEFAB,

docente

e

crítico-social

do

impressões do corpo

temas

trabalhados nas lives.

estudantes e de toda a
comunidade.
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PROJETO ENGRENAGENS
OBJETIVOS

PRINCIPAIS AÇÕES

● Estimular
a ● Publicar materiais diversos
aprendizagem e
entre
textos,
vídeos,
a
curiosidade
literaturas afins dentro das
sobre como se
perspectivas alavancadas
aprende.
no projeto e dialogar com
os participantes. O projeto
● Promover
não é restrito aos alunos,
mecanismos
todos da comunidade
que facilitem a
escolar estão convidados a
organização dos
interagir.
estudos
e
auxiliem
em
caso
de
dificuldades.
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RESPONSÁVEIS

AVALIAÇÃO

O
projeto
foi
elaborado
pela
professora
Giseli
Migon Fernandes
Matrícula 2084244,
quem
se
responsabilizará pela
manutenção
e
o
funcionamento
do
projeto e a direção
escolar quem autoriza
e controla as ações
institucionais.

Apenas o projeto
estará sob avaliação
de sua qualidade no
trabalho pedagógico
dentro
da
plataforma virtual e
não haverá algum
protocolo avaliativo
dos
participantes
pelo próprio caráter
liberal e inclusivo.
O
propósito
é
contribuir, informar,
orientar e facilitar os
caminhos
da
aprendizagem.
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