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EPÍGRAFE

Seria mais fácil fazer como todo mundo faz.
O caminho mais curto, produto que rende mais.
Seria mais fácil fazer como todo mundo faz.
Um tiro certeiro, modelo que vende mais (...)
Mas nós vibramos em outra frequência.
Sabemos que não é bem assim.
Se fosse fácil achar o caminho das pedras.
Tantas pedras no caminho não seria ruim.
Humberto Gessinger
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APRESENTAÇÃO
O Centro de Ensino Fundamental Boa Esperança apresenta seu Projeto Político
Pedagógico: Por Um Mundo Melhor – PROJETO DE SUSTENTABILIDADE Documento que norteará suas práticas de gestão pedagógica, administrativa e
financeira. O registro da escola torna públicos os objetivos, métodos, crenças e
fundamenta suas ações, enquanto escola pública, enquanto escola do campo e
enquanto um espaço social de troca e formação de cultura.
O documento, com vigência de 2020 a 2022, constitui-se da revisão do
documento anterior elaborado a partir da formação de uma comissão, que revisou e
atualizou o documento, deixando-o de acordo com as diretrizes traçadas em sua
avaliação ao longo do ano de 2019.
A versão publicada deste documento constitui-se numa imagem do planejamento,
uma vez que, o documento será constantemente revisado e alterado em sua versão de
aplicação.
Para a consolidação da PPP anterior, problemas, objetivos e metas anteriores
foram analisados e comparados com atuais. A comunidade escolar foi ouvida por meio
de conversas informais, reuniões pontuais e questionários próprios. Desta forma foi
constituído um esboço dos anseios gerais da escola e comunidade.
Num segundo movimento, em coletivo, foram estudados os textos fundantes da
educação no distrito e os temas decorrentes amplamente debatidos, havendo o registro
de concepções importantes como função social, avaliação, definição de princípios e
caminhos a trilhar.
Após a apropriação de conceitos importantes, o coletivo de professores teve
contato com o relatório feito pela comissão da PPP. Neste momento estabeleceu-se
objetivos, metas, caminhos e formas de sanar os problemas e anseios da comunidade
escolar, bem como as formas de se avaliar o desempenho da escola em sua trajetória.
Mais adiante, nas revisões ocorridas anualmente, surgiu a necessidade de
sistematizar as diversas ações, eventos e projetos em um projeto maior, que agora
apresenta como mote desta PPP, qual seja, CEF BE - Por um Mundo Melhor e orienta
todas as ações pedagógicas, administrativas e financeiras da escola.
Tendo o aluno - seu desenvolvimento integral e formação cidadã como foco - e o
campo - como cenário dos processos educacionais -, surgiu a versão atual do projeto
político pedagógico do CEF Boa Esperança.
Durante os anos de 2020 e 2022, no contexto do enfrentamento da Pandemia de
Covid 19, a escola adaptou-se ao ensino remoto mediado por tecnologia e viveu as
incertezas quanto ao retorno presencial. Desta forma, teve que adaptar sua Organização
do Trabalho Pedagógico, preterindo ou minimizando projetos e ações previstas no PPP.
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Diante da realidade de adaptação e improviso, a revisão do PPP foi prejudicada,
mas será realizada, parte na avaliação institucional de 2021 e parte na Semana
Pedagógica 2022.
O projeto Compõe-se do perfil institucional, da missão e função social da escola,
bem como seus princípios, objetivos e metas da instituição, suas concepções teóricas,
sua organização do trabalho pedagógico, suas práticas e estratégias de avaliação, além
da forma de acompanhamento e avaliação do próprio PPP. Ainda estão inclusos, em
forma de apêndice, o plano de ação de gestão, a organização curricular e os projetos
integradores da escola.
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I - PERFIL INSTITUCIONAL
CEF BOA ESPERANÇA
CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL BOA ESPERANÇA
REGIONAL DE CEILÂNDIA
ESCOLA DO CAMPO
ENDEREÇO: BR 070, DF 180/190 FAZENDA CACHOEIRA
TELEFONE: 35062079
INEP: 53008111
E-MAIL: cefbesperanca@creceilandia.com
REDES SOCIAIS: página do facebook: Cef Boa Esperança de Ceilândia DF
INSTAGRAM: https://www.instagram.com/cef_boaesperanca/
SITE:
APRESENTAÇÃO INICIAL PARA A COMUNIDADE EM 12/03/2016

GESTORES DO BIÊNIO:
DIRETOR:
VICE-DIRETORA:
SUPERVISORES:

JORDÂNIO LÚCIO DE CASTRO VITAL
MIRELA CRISTINA CARLOS DA SILVA
JOANA VALES LEITE

CHEFE DE SECRETARIA:

WILLIAN GONÇALVES DE LIMA

EQUIPE ATUAL
●
●
●
●
●
●
●
●

18 PROFESSORES REGENTES
2 PROFESSORES EM COORDENAÇÃO
2 PROFESSORES READAPTADOS
1 PEDAGOGA
1 ORIENTADORA
3 AUXILIARES DE EDUCAÇÃO (READAPTADOS)
1 TÉCNICO AUXILIAR SECRETARIA
CORPO DISCENTE: 307 ALUNOS

TERCEIRIZADOS:
● MERENDA: 3
● SERVIÇOS GERAIS: 4
● SEGURANÇA: 4
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1- MISSÃO
Assegurar a educação pública e de qualidade social, mediante gestão
democrática, referenciada nos sujeitos sociais e na formação integral, proporcionando
aos sujeitos do campo a autonomia para a transformação de sua realidade, no sentido
de frear o êxodo rural e melhorar a qualidade de vida no seu habitat, tendo a
sustentabilidade como parâmetro maior.
BREVE HISTÓRICO DA ESCOLA
HISTORICIDADE
A antiga Escola Classe Boa Esperança foi criada em 18 de abril de 1972 pela
Instrução 02 DEx, está localizada no Núcleo Rural Boa Esperança, sem número, DF
180/190 - Fazenda Cachoeira do Saltador, Zona Rural de Ceilândia Norte, DF.
Esta Instituição Educacional teve o início de suas atividades graças a uma
mãe de família da região, que com dificuldades de transporte para chegar à cidade,
deparou-se com a necessidade de tomar providências quanto à escolarização de seus
filhos e dos educandos que viviam naquela localidade e adjacências. Ela começou
dando aulas em uma casinha de palhoça para seus filhos e vizinhos que se
encontravam na mesma situação. Com o passar do tempo a escolinha improvisada foi
crescendo e, tempos depois recebeu suporte da Fundação Educacional do Distrito
Federal, o que posteriormente possibilitou o atendimento de um número maior de
alunos. O terreno utilizado que era de propriedade particular foi doado pela família para
que fosse criada oficialmente esta Instituição Educacional, à época uma Escola Classe,
hoje o Centro de Ensino Fundamental Boa Esperança.
Após ter recebido o suporte da Fundação Educacional do DF, a primeira estrutura
da escola mista, composta de 04 salas com estrutura metálica e 02 salas com estrutura
em alvenaria. Esta forma estrutural foi se consolidando no decorrer dos anos 90 e em
um determinado período, não suportava mais a crescente demanda pela busca de vagas
escolares e deixando de ser funcional já apresentava sérios problemas, colocando em
risco a saúde de funcionários e educandos.
No final da década de 90 foram realizadas algumas reformas que definiram a
atual estrutura em alvenaria da escola. No início, a demanda principal da escola era
composta por alunos de alfabetização das séries iniciais e com a crescente procura pelo
ensino fundamental, a partir dos anos 2000 ocorreu a ampliação da jornada de trabalho
de professores e alunos, e a escola passou a atender aos alunos do Ensino
Fundamental Anos Finais no período do matutino e alunos do ensino fundamental séries
finais no período vespertino, permanecendo assim até os dias atuais.
A implantação da Educação de Jovens e Adultos (EJA) do 1.º segmento iniciou-se
em 2012 e finalmente veio a iniciar a partir de 2013 fazendo surgir o turno noturno na
escola.
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Entre o fim de 2018 e início de 2019 ocorreu uma reforma estética e funcional da
escola, mediante emendas parlamentares e aplicação do PDAF. Novas cores e
revestimentos e maior funcionalidade dos ambientes foi priorizado na reforma, tornando
o ambiente mais agradável para quem frequenta a escola.
Apesar da melhoria da estrutura da escola, por muito tempo as vias de acesso,
por serem de terra, dificultavam o acesso de professores e alunos. Poeira, buracos,
lama eram um problema constante e que foi resolvido com pavimentação asfáltica
realizada entre 2004 e 2008.
A quadra poliesportiva foi construída entre os anos 2007 e 2008 e veio a ganhar
cobertura em 2012 e iluminação em 2016. A construção contribuiu sobremaneira para a
melhoria das práticas pedagógicas e servindo para a realização de eventos, encontros e
atividades diversificadas com os alunos e comunidade.
Em 2019 um grande anseio da escola foi atendido pela Secretaria de Educação
DF, a construção de um sistema de biodigestão a substituir o primitivo sistema de fossas
para a coleta de esgoto.
A história do CEF BOA ESPERANÇA é constituída de muita luta. Fruto da batalha
e anseios de uma comunidade muito carente e que hoje é vitoriosa. Uma escola que
objetiva a cada dia fazer um trabalho diferenciado, valorizando conteúdos e práticas de
caráter rural e procurando estabelecer vínculos com a realidade cultural e social da
comunidade na qual está inserida. Consta do documento anexo Traços de um Povo inventário sócio histórico cultural da comunidade N.R. Boa Esperança – trabalho relativo
às conquistas históricas da comunidade que traz detalhamento das conquistas
comunitárias que se mesclam com as conquistas da escola.
CEF BE 50 ANOS
No ano de 2022 a escola completará 50 anos. Em comemoração, serão
realizados diversos eventos temáticos.
O tema deverá permear os eventos tradicionais da escola, como a festa junina e a
Eco Esperança.
CARACTERIZAÇÃO FÍSICA
O CEF BOA ESPERANÇA possui uma área cercada de 1 hectare,
aproximadamente. Sendo apenas uma pequena parte de área construída que é
composta por 3 blocos com:
•
•
•
•
•

06 salas de aula;
01 sala adaptada para Classe Especial
01 sala de múltiplas funções (vídeo, leitura, informática, refeitório, etc);
01 sala de professores e de coordenação;
01 espaço para cantina e cozinha;
10
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• 02 banheiros para professores;
• 02 banheiros para alunos;
• 01 conjunto administrativo com: mecanografia, secretaria e salas da equipe
gestora;
• 01 sala dividida com copa e atendimento SEAA e SOE;
• 01 quadra coberta;
• Pátio interno coberto;
• Corredor interno entre os blocos descoberto;
• Pátio externo com calçamento em bloquetes e sombra de árvores antigas.
• Espaços de Convivência e Aprendizagem (ESCAPES) – conforme plano de
manejo no Apêndice II
BRASÃO
O CEF Boa Esperança possui como marca de identificação um brasão criado em
nossos computadores através da colaboração comunitária no ano de 2019. Ele reúne
elementos que caracterizam a região e a escola.
A saber:
1. ASSUM PRETO: pássaro comum na
região, simboliza a simplicidade;
2. CÉU DO DF: as cores internas
simbolizam o por do Sol no DF;
3. CALANGO: réptil abundante na
região, compõe a LOGOMARCA
‘CEFBE’;
4. MAPA DO CERRADO: mapa do
bioma onde se localiza a escola;
5. SERRAS e ÁGUA: região de
nascentes do Rio descoberto;
6. RODA DE TRATOR na letra O em ‘ESCOLA DO CAMPO’: simboliza atividade
rural da comunidade
7. RAMOS GENÉRICOS: simboliza a matriz ecológica do trabalho

ESCOLA, AS TECNOLOGIAS e a ERA DIGITAL
É uma demanda contemporânea o uso pelas escolas de equipamentos
tecnológicos como instrumentos pedagógicos, facilitadores da aprendizagem, ou como
forma de pesquisa e produção, contribuindo para a formação integral dos alunos. Nesse
11
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sentido, a escola tem como um de seus objetivos a aquisição em conformidade com o
planejamento pedagógico, dos aparelhos e tecnologias fundamentais ao
desenvolvimento de projetos, ações e de amparo às aulas ordinárias.
Este campo do PPP fora utilizado em versões anteriores para elencar demandas
de recursos tecnológicos, mas a partir da revisão 2021 iremos destacamos alguns itens
patrimoniais e de serviço que ilustram o atingimento desse objetivo ao longo dos últimos
anos:
● a escola possui internet devidamente contratada com recursos do PDAF para
uso administrativo e dos servidores;
●

recursos para a contratação de internet para uso de professores e estudantes
(PDDE - educação conectada);

●

sistema de sonorização ambiente em substituição da sirene eletrônica;

●

sistema de vigilância com câmeras nos pátios e corredores e câmeras nas
salas de aula;

●

1 televisor a cada sala de aula;

●

sistema de som para palco de pequenas apresentações;

Muito além dos recursos, há que se ter a intencionalidade do seu uso. Com o
advento da pandemia de COVID-19 que ocasionou a suspensão de aulas presenciais e
a implementação de ensino remoto mediado por tecnologias, a exemplo da SEEDF, a
escola adaptou-se prontamente e investiu na formação do seu corpo profissional para o
uso das tecnologias modernas disponíveis na internet.
O CEF Boa Esperança foi entusiasta das ferramentas disponibilizadas pela
plataforma Google Educacional, dentre outras, e incentivou a utilização pedagógica por
sua comunidade escolar.
Acreditamos que a era digital é uma realidade na educação e que o momento
difícil vivido por conta das consequências da pandemia, e que vai deixar sequelas que
deverão ser sanadas ao longo de algum tempo, por outro lado deixa um legado de
inclusão digital que deve ser incorporado na prática pedagógica pós pandemia.

PROJETO DE SUSTENTABILIDADE e ESCOLA SUSTENTÁVEL
A sistematização do projeto de sustentabilidade é relatada no Apêndice II –
organização curricular.
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Ainda que conste desse PPP toda uma sistematização de projetos, ações e
princípios relativos à sustentabilidade e, a escola realize importantes atividades nesse
sentido, entendemos que outras intervenções podem ser tomadas com intuito de
tornar-se uma escola sustentável.
É de interesse da escola e esta julga coerente que conste neste projeto político
pedagógico a pré-disposição para parcerias com o setor público, órgãos políticos,
organizações não governamentais ou com o setor privado para estabelecimento de
projetos coerentes com a ideia.
Nesse sentido, é um objetivo permanente a busca de consórcios que contemplem
esse objetivo e possam elevar o ‘status’ do CEFBE a escola do campo e escola
sustentável. Rumo a esse escopo, dentre outras, são realizações possíveis:
● Construção de Mini Estação Ecológica de Tratamento de Água Negra, evitando,
portanto, que a escola continue a poluir o solo com a então fossa tradicional.
(DEMANDA ATINGIDA)
● Construção de sistema de captação e armazenamento e reuso de águas
pluviais.
● Captação de Energia Fotovoltáica para consumo interno de energia elétrica.
● Aproveitamento da energia eólica.
● Troca da cor do telhado da escola para a cor branca ou de efeito similar no
reflexo da luz e não absorção do calor solar para um maior conforto térmico.
Atualmente a cor do telhado é azul escuro.
● Aquisição de implementos para a realização de projetos de sustentabilidade e
gestão de resíduos, tais como:
⮚ triturador de pequenos galhos e folhas (DEMANDA ATINGIDA)
⮚ caixas de compostagem 435 L
⮚ composteira automática
⮚ prensa para fabricação de tijolos
⮚ 2 Contentores azuis para papel e papelão 1000L
● dentre outros.

NOTA: em 2019 foi construído o biodigestor e em 2018 a escola recebeu da regional
de Ceilândia o Triturador de resíduos que almejava.

FINANCIAMENTO PEDAGÓGICO
13
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As escolas públicas do Distrito Federal recebem recursos oriundos do governo
distrital e do governo federal a fim de financiar seu funcionamento básico e suas
atividades pedagógicas discricionárias.
O Programa de Descentralização Administrativa Financeira (PDAF) é o meio de
transmissão de recursos distritais (Executivo e Legislativo) direto para as escolas, que
tem o CAIXA ESCOLAR como unidade executora.
Já o governo federal utiliza-se do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) para
este fim.
Esses recursos são fundamentais para que as escolas possam ter alguma autonomia
na execução de suas propostas pedagógicas, embora algum engessamento e o natural
processo burocrático de controle da aplicação dos recursos atrasem ou dificultem a
eficiência da aplicação das verbas.
O CEF Boa Esperança, enquanto escola do campo com viés sustentável, tem uma
demanda diferente de recursos e serviços, haja visto que a Projeto Político Pedagógico
envolve trabalhos de estabelecimento, cultivo e manutenção de espaços verdes,
construção de espaços de convivência, saídas de campo, dentre outras.
Outras formas de obtenção de recursos são possíveis, dentre as quais, as parcerias
público-privadas e as doações voluntárias de bens e serviços.
A escola tem como parceira informal a empresa Plannus Engenharia cnpj:
00.635.202/0001-00, quem apoia pequenos projetos sustentáveis da escola, financiando
e doando materiais e serviços fundamentais.
Recentemente, firmou-se parceria também informal entre escola e Embaixada do
Equador.
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II. DIAGNÓSTICO DA REALIDADE ESCOLAR
INVENTÁRIO DA ESCOLA/COMUNIDADE
Uma pesquisa mais abrangente sobre a comunidade, suas origens, pioneiros,
propriedades, geografia e suas expectativas vem sendo realizada desde 2019, em 4
etapas, e constitui o documento: Traços de um Povo – Inventário Sócio Histórico
Cultural da Comunidade N.R. Boa Esperança.

PÚBLICO
O Centro de Ensino Fundamental Boa Esperança constitui-se numa escola do
campo localizada na zona rural de Ceilândia, próximo às DF 180 e DF 190, atende
prioritariamente aos alunos oriundos das adjacências rurais e dos condomínios
próximos. Embora a estratégia de matrícula adotada vise atender a demanda de vagas
local, pela ordem: comunidade Boa Esperança, área rural adjacente às DF
mencionadas, ainda há alunos vindos de cidades como Samambaia-DF e Santo Antônio
do Descoberto-GO, além de condomínios pertencentes ao Setor Habitacional Águas
Quentes (DF 280).
Com a elaboração do documento Traços de um Povo – inventário sócio histórico
cultural da comunidade adotou-se a distinção das regiões atendidas pela escola
conforme atendimento das rotas de ônibus escolar. Desta forma, as regiões atendidas
são:
12345-

N.R. Esperança – comunidade a qual a escola pertence.
Condomínios e residências da DF 180 / BR 070
Condomínios e residências da DF 180 – caminho para Samambaia
Residências Rurais da DF 190 – caminho para Santo Ant. do Descoberto - GO
Condomínios da DF 280 (Setor Águas Quentes – RA Recanto das Emas)

6- Santo Antônio do Descoberto - GO
Apesar da variedade geográfica observada, quanto à origem do público, algumas
características sociais e econômicas se assemelham, enquanto outras destoam uma
das outras ao mesmo tempo em que se misturam no ambiente escolar. Tornando
complexo o entendimento dessa realidade.
Em comum, as famílias são moradoras de regiões distantes dos centros das
cidades, com dificuldades estruturais, de acesso e de transporte. Sofrem com esse
último, principalmente os situados próximos às DF 180 e DF 190, onde o transporte
coletivo não atende às necessidades familiares, dificultando a locomoção dos
moradores. Quanto à questão estrutural, tanto os moradores dos condomínios quanto
os de residências rurais são afetados: pela dificuldade de acesso aos serviços públicos
essenciais, seja pela existência, frequência ou mesmo pela distância; pela falta de
opções de lazer e entretenimento; e pela dificuldade de acesso à informação. Neste
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cenário, a escola se torna uma referência ou um ponto de apoio para muitas dessas
questões.
Díspar, no entanto, são as características relacionadas ao meio social em que
vivem os alunos das regiões de condomínios com os de residência rural.
O crescimento populacional no DF e a natural busca por residências próprias
levaram para alguns condomínios, sobretudo os mais afastados e mais acessíveis
quanto ao valor, que é o caso dos citados anteriormente, moradores de zonas
periféricas dos centros urbanos. Junto, trouxeram para esses sítios algumas mazelas
características de seus antigos ambientes sociais. Dessa forma, o tráfico e uso de
drogas, bem como os casos de violência, assaltos, assassinatos e formação de
gangues tornaram se mais frequentes nas localidades de parte do nosso público.
Na escola, onde ocorre o contato entre as diferentes culturas, observamos o
convívio dessas realidades distintas. De um lado, alunos de origem e convívios rurais,
com suas peculiaridades. De outro, alunos que embora residam em zonas rurais
coabitam com as celeumas predominantemente urbanas.

FAMÍLIA
Muitas famílias residem em chácaras próximas à escola. Algumas são
proprietárias da terra e outras trabalham na área prestando serviço como caseiros. A
média de seus membros está entre cinco a seis pessoas, entre pais e filhos.
O CEF Boa Esperança possui uma alta rotatividade de alunos pelo fato de que
algumas famílias, por serem prestadoras de serviço nos locais onde residem, e também
por passarem por problemas trabalhistas, são obrigadas a se deslocarem de local de
habitação. Isso faz com que muitos dos alunos não concluam seu ano letivo na escola.
As famílias que residem nos Condomínios e residências da DF 180 / BR 070,
caracterizam-se por serem de origem também simples, mas segundo levantamento feito
junto aos estudantes, possuem uma melhor formação escolar. Entre suas várias funções
são comerciantes e comerciários, funcionários públicos, empregados em empresas de
serviço terceirizado, dentre outras. Por possuírem residência própria seus filhos
permanecem na escola por longos períodos.
A maioria dos alunos mora com os pais e recebem deles o apoio e
acompanhamento escolar, ainda que limitado ao nível de escolaridade deles. O
documento Traços de um Povo – inventário sócio histórico cultural da comunidade traz
alguns dados que evidenciam esta afirmação. Entretanto, alguns alunos ainda sofrem
com a desestruturação familiar, com a violência doméstica, ou observam o uso de
drogas lícitas e ilícitas, situações que afetam negativamente o desenvolvimento
pedagógico dos educandos. A escola procura identificar, mapear e acompanhar de perto
os casos que podem ser causadores do desinteresse pelo estudo, desistência e evasão
escolar.
16
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CULTURA e RELIGIÃO
Pela região constituir-se de muitas chácaras e por ser formada de famílias com
origem em ambiente rural e/ou originadas em regiões com uma cultura marcada pela
forte religiosidade popular, celebram ao longo do ano vários festejos, entre eles
destaca-se a Folia do Divino Espírito Santo, que acontece na comunidade no mês de
agosto. Este evento movimenta toda a comunidade próxima (chácaras e condomínios).
Maiores detalhes também constam no inventário Traços de um Povo.
Quanto à religião, a maioria das famílias é católica ou evangélica, havendo na
região uma minoria adepta a religiões afro-brasileiras. As igrejas ou os centro religiosos,
além de sua atividade fim, constituem-se em importantes locais de convivência.
ECONOMIA
Muitas famílias chacareiras vivem da produção e comercialização de produtos
hortifrutigranjeiros, como: tomate, maxixe, quiabo e jiló, além da criação de aves. Outra
parte trabalha prestando serviço em granjas instaladas por grandes empresas do ramo
agrícola.
Com menor predominância algumas famílias trabalham na cidade, permanecendo
grande parte do dia distante de seus lares. São geralmente comerciários, diaristas e
empregados da construção civil.
Recentemente, em uma das comunidades atendidas, os condomínios da DF 180,
próximos à BR 070, o comércio ganhou ênfase após a instalação de uma grande
distribuidora de alimentos, que além de empregar cerca de 300 pessoas, aumentou o
consumo na região.
DADOS AVALIATIVOS
HISTÓRICOS DE MATRÍCULA E RESULTADOS

ANOS
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021

ALUNOS MATRICULADOS
TOTAL
AI
347
137
347
145
320
141
303
125
320
161
316
160
305
170
307
118

AF
179
164
158
154
131
130
120
189

EJA
31
38
21
24
28
16
15
0
17
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ANOS
2014
2015
2016
2017
2018
2019

ANOS
2014
2015
2016
2017
2018
2019

ANOS
2014
2015
2016
2017
2018
2019

APROVAÇÃO
ANOS INICIAIS
93%
87%
88%
91%

ANOS FINAIS
84%
85%
87%
94%

EJA
77%
21%
43%
46%

RETENÇÃO
ANOS INICIAIS
7%
13%
12%
9%

ANOS FINAIS
16%
15%
13%
6%

EJA
23%
79%
33%
0%

ABANDONO
ANOS INICIAIS
3%
1%
0%
0%

ANOS FINAIS
4%
0%
0%

EJA
0%
0%
0%

3%

4%
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ÍNDICES EXTERNOS

IDEB

OBSERVADO
META

OBSERVADO
META

2009
4,5
4,8
2009
3,9

ANOS INICIAIS
2011
2013
4,4
5
5,1
5,3
ANOS FINAIS
2011
2013
3,8
4,2
4,1
4,4

2015
4,6
5,3

2017
4,9
5,6

2019
5,4
5,9

2015
4,3
4,7

2017
5
5

2019
4,6
5.2

PROVA BRASIL
5ºano
Desempenho CEFBE nas
edições da Prova Brasil

9ºano

MATEMÁTICA

2011

LÍNGUA
PORTUGUESA
180,38

MATEMÁTICA

197,55

LÍNGUA
PORTUGUESA
226,23

2013

192,38

228,24

248,31

254,83

2015

196,54

211,19

244,96

254,56

2017

196,59

207,53

255,38

262,68

2019

204,55

216,76

248,70

264,42

247,53

AVALIAÇÃO NACIONAL DA ALFABETIZAÇÃO (ANA) - DADOS DE 2016
NÍVEL 1
11,5%
NÍVEL 2
30,8%
NÍVEL 1
11,5%

PROFICIÊNCIA EM LEITURA
NÍVEL 2
NÍVEL 3
42,3%
38,5%
PROFICIÊNCIA EM ESCRITA
NÍVEL 3
NÍVEL 4
0,0%
61,5%
MATEMÁTICA
NÍVEL 2
NÍVEL 3
34,6%
30,8%

NÍVEL 4
7,7%
NÍVEL 5
7,7%
NÍVEL 4
23,1%

Os resultados observados nas avaliações externas são levados em consideração,
porém são muito sensíveis, porquanto o número de turmas avaliadas é com frequência
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igual a 1. Desta forma, o valor depende muito da característica dessa turma, que por
vezes é oriunda de outra escola, como no caso da avaliação de 2015.
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PRINCIPAIS PROBLEMAS IDENTIFICADOS
Em conjunto com a comunidade escolar, levantamos os principais problemas
enfrentados rumo à educação de qualidade:
● Estrutura Física da Escola – A construção da escola atendeu a uma realidade
completamente diferente da dos dias de hoje. Embora a reforma estética e
funcional de 2018 / 2019 tenha trago maior conforto visual, térmico e de trabalho,
a escola carece de ampliação de mais 2 salas de aula, 2 depósitos e 1 sala
auditório.
● Falta de Vagas – Existe uma alta procura por vagas na escola, principalmente
devido ao aumento demográficos de condomínios da RIDE. Para as turmas de
Anos Finais a quantidade de estudantes recebidos através do remanejamento
natural, mas que residem na R.A do recanto das Emas (Setor Águas Quentes) ou
em Santo Antônio do Descoberto - GO chega a inviabilizar o acesso dos
estudantes da comunidade local quando procuram vaga.
● Família – Embora a maioria das famílias sejam presentes na escola e
preocupadas com o futuro dos alunos, algumas ainda encontram dificuldades em
acompanhar a vida estudantil dos seus filhos, quer seja pela formação, quer seja
pelas dificuldades diárias dos pais trabalhadores.
● Mobilidade – a participação dos alunos em diversos eventos depende de
transporte fretado, devido à distancia dos grandes centros e à irregularidade e
precariedade do transporte público para a região onde moram. A própria
Educação em Tempo Integral, é ameaçada pela falta de autorização de transporte
para os alunos participantes, nos ônibus que já fazem a linha.
● Tratamento da Água – O abastecimento de água na escola é feito por meio de
poço artesiano e o único tratamento recebido é a filtragem. A qualidade da água é
inspecionada rotineiramente pela Vigilância Sanitária e o quadro não é favorável e
já houveram exames que reprovaram a qualidade da água. Enquanto o paliativo
não é feito, medidas protelatórias são tomadas de imediato, qual seja o envio de
caminhões pipa diários para o abastecimento.
● Aproveitamento de Estudos – Observado o processo do trabalho pedagógico, o
coletivo destaca que o rendimento dos alunos está aquém do esperado. A
constatação foi feita baseada no processo interno registrado nas avaliações dos
alunos, apontado na avaliação institucional e refletido nas avaliações externas. A
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modalidade Educação em Tempo Integral tem contribuído para atenuar esse
quadro, no entanto, como relatado no item acima, ela é eficaz, eficiente, mas não
é efetiva, uma vez que há dificuldade em atingir os alunos possíveis, por conta da
mobilidade.
● Gestão do Lixo – Caracterizada como grande produtora de lixo, a escola
necessita de projeto para a gestão dos resíduos, mas esbarra na falta de recursos
materiais para lidar com os resíduos sólidos, principalmente papel e papelão e
com o lixo úmido, realizando a compostagem e aproveitamento deste último. São
necessários contentores grandes para armazenagem de papel e papelão e
composteiras eficientes.
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FUNÇÃO SOCIAL DA ESCOLA
A escola constitui-se num espaço de formação, de trocas, de contato com
conhecimento, culturas, modelos. Sobremaneira é um local de socialização e contato
com o conhecimento historicamente estabelecido.
Escola é o lugar de encontros de pessoas, origens, crenças,
valores diferentes que geram conflitos e oportunidades de criação
de identidades. “Espaço de difusão sociocultural; e também é um
espaço no qual os sujeitos podem se apropriar do conhecimento
produzido historicamente e, por meio dessa apropriação e da
análise do mundo que o cerca, em um processo dialético de ação e
reflexão sobre o conhecimento, manter ou transformar a sua
realidade. [...].. (PPP Carlos Mota, p.18).

A Escola Pública apresentou, ao longo do tempo, uma notável transformação da
sua função, motivada pelas mudanças políticas, econômicas, demográficas e sociais,
pela inclusão e pela evolução do próprio conceito de educação. Neste novo cenário, a
escola assume papel de destaque na formação integral dos sujeitos. Em suma, ela
passou a abranger também o plano social, do ser humano, suas carências
diagnosticadas, suas características e necessidades latentes, por entender que os
aspectos cognitivos não estão dissociados dos afetivos, históricos e sociais.
Coerente com os fundamentos da Psicologia Histórico-cultural de Vygostky e
Pedagogia Histórico-crítica, o homem produz conhecimento, desenvolve valores a partir
da relação com o meio e se educa por meio dessa interação. A escola do campo tem
como função social, ensinar ao estudante as práticas educativas para aquisição de
conhecimento, valores e princípios, para que possam exercer a cidadania respeitando os
direitos e deveres no meio em que vive, bem como o desenvolvimento de projetos que
venham dialogar com as ações do campo, buscando beneficiar a própria comunidade. A
Educação do campo ocupa um papel fundamental na construção de uma formação
pautada nos valores e princípios dos sujeitos do campo.
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PRINCÍPIOS ORIENTADORES DAS PRÁTICAS PEDAGÓGICAS
Sem preterir os princípios constitucionais e os relativos à administração pública,
adotada a concepção de educação integral, a escola orienta sua prática pelos princípios
constantes no CURRÍCULO em MOVIMENTO.
Integralidade: Entende-se que todas as dimensões humanas devem ser
contempladas no processo de ensino e da aprendizagem de modo contínuo e por meio
do equilíbrio estimulando os aspectos cognitivos, afetivos, psicomotores e sociais. Essas
práticas educativas devem estar ligadas a outras áreas do conhecimento tais como:
esporte, cultura e lazer.
Intersetorialização: Ocorre de forma a integrar e a assegurar a educação
integralizada no âmbito das políticas públicas, otimizando os serviços públicos e
privados que são oferecidos para contribuir na qualidade da educação com ações em
rede, objetivando beneficiar toda a comunidade escolar. Nesse sentido, prevê-se
parcerias com Novacap, Emater, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, Secretaria de
Saúde, além de outros órgãos da Administração Federal e do Distrito Federal.
Transversalidade territorial: Acontece de forma contínua e concomitantemente
com o processo de ensino, entendendo o espaço além-escola como ambientes de
aprendizagem. São exemplos de ações nesse sentido: revitalização de áreas
degradadas na comunidade e o projeto Amigos das Minas, que visa orientar e intervir na
preservação das nascentes.
Diálogo Escola-comunidade / Trabalho em Rede: A escola procura dialogar com a
comunidade no que tange a troca de experiências culturais, para manter viva as
tradições culturais popular, sendo : o sarau arte em minutos, a festa junina, a festa
cultural, feira de produtos locais, a confecção do inventário elementos desse diálogo
que fazem a educação não se restringir apenas ao ambiente escolar. Ela rompe
barreiras e deve ser trabalhado em parcerias Escola-comunidade.
Quanto à proposta curricular, preconiza-se os ideais do currículo integrado: a sua
concepção, organização, execução e avaliação com enfoque nos seus princípios
nucleares: unicidade teoria e prática; interdisciplinaridade; contextualização e
flexibilização.
Nessa perspectiva, a seleção e organização dos conteúdos é flexibilizada de
acordo com a proposta política pedagógica e positivada na organização curricular.
A interdisciplinaridade, em sua dimensão “ Intra” ou seja, no próprio componente
curricular, já é consolidada tanto no seu entendimento quanto na sua aplicação pelos
docentes. No entanto, na sua dimensão maior, “Inter”, qual seja, entre os componentes
curriculares ainda carece de aprimoramento. Para tanto, os momentos propícios para
reflexão, elaboração e coordenação de ações interdisciplinar devem ser otimizadas no
sentido de uma organização curricular.
Finalizando, é fundamental que, respeitadas a autonomia de cada uma, teoria e
prática estejam presentes de forma indissociável em todos os momentos pedagógicos.
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Escola do Campo

O CEF Boa Esperança, escola do campo, orienta sua prática pedagógica pelos
princípios da educação do campo listados no artigo 76 do REGIMENTO DA REDE
PÚBLICA DE ENSINO DO DISTRITO FEDERAL REGIMENTO DA REDE PÚBLICA DE
ENSINO DO DISTRITO FEDERAL (2019), elencados a seguir:
I - o respeito à diversidade do campo em seus aspectos sociais, culturais, ambientais,
políticos, econômicos, de gênero, geracional e de raça e etnia;
II - o desenvolvimento das unidades escolares como espaços públicos de investigação e
articulação de experiências e estudos direcionados para o desenvolvimento social,
economicamente justo e ambientalmente sustentável, em articulação com o mundo do
trabalho;
III - a valorização da identidade da escola do campo por meio de projetos pedagógicos
com conteúdos curriculares e metodologias adequadas às reais necessidades dos
estudantes do campo, bem como flexibilidade na organização escolar, incluindo
adequação do calendário escolar às fases do ciclo agrícola, aos fatores geográficos,
culturais e ambientais locais, 46 Regimento da Rede Pública de Ensino do Distrito
Federal. superando a fragmentação do currículo e respeitando as diferentes
metodologias que consideram os sujeitos com suas histórias e vivências;
IV - o controle social da qualidade da educação escolar, mediante a efetiva participação
da comunidade e dos movimentos sociais do campo;
V - o desenvolvimento pedagógico e curricular a partir da vinculação às matrizes
formativas das populações do campo, identificados por meio de um inventário da
unidade escolar e da comunidade, como atividade de pesquisa a ser realizada por
docentes, estudantes e comunidade, de forma que os saberes e os fazeres do povo
camponês constituam referência para a práxis pedagógica;
VI - a organização do trabalho pedagógico pautada no trabalho como princípio
educativo, na ligação do conteúdo escolar com a vida, na formação para a coletividade
por meio de processos democráticos participativos, e na alternância, como princípio e
como método, quando se aplicar
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OBJETIVOS E METAS INSTITUCIONAIS
OBJETIVOS
Dimensão
Gestão
Pedagógica

Gestão das
aprendizagens e dos
resultados
educacionais
Gestão
Democrática

Gestão de
Pessoas

Gestão Financeira

Gestão
Administrativa

OBJETIVOS
GERAL: Aumentar a qualidade e a atratividade da
escola, sob o paradigma da sustentabilidade.
1. Fomentar o auto conhecimento da comunidade escolar,
na perspectiva da escola do campo e suas vicissitudes.
2. Otimizar a utilização dos espaços de aprendizagem.
3. Adequar os espaços de aprendizagem de modo a
favorecer as aprendizagens.
4. Fomentar a inclusão digital.
1. Aperfeiçoar sistema de avaliação e controle interno.
2. Melhorar os resultados internos.
3. Melhorar os resultados externos.
1. Maximizar a participação dos segmentos da
comunidade escolar nas decisões da gestão.
2. Prestar contas financeiras e pedagógicas com
transparência.
3. Tornar claros os direitos e deveres a todos os
envolvidos no processo educacional.
1. Propiciar um clima institucional favorável ao
desenvolvimento do trabalho.
2. Favorecer a participação de todos os segmentos de
trabalhadores nas decisões da escola.
1. Subsidiar prioritariamente os objetivos da dimensão
pedagógica.
2. Aplicar com precisão os recursos públicos destinados à
instituição.
3. Estabelecer parcerias público privadas.
1. Garantir eficiência nas atividades administrativas
internas da escola
2. Garantir eficiência nas atividades administrativas
internas da SEEDF
3. Garantir o princípio da Intersetorialidade’
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CONCEPÇÕES TEÓRICAS
A base teórico-metodológica do currículo da SEEDF está sustentada na
Psicologia Histórico-Cultural e na Pedagogia Histórico-Crítica. O homem é
compreendido como um ser que aprende e se constrói em interação com o meio social e
natural que o cerca.
Os sujeitos são formados nas relações sociais e na interação com a natureza para
a produção e reprodução de sua vida e de sua realidade, estabelecendo relações entre
os seres humanos e a natureza. Constituem-se a partir de sua integralidade afetiva,
cognitiva, física, social, histórica, ética, estética, por isso a educação integral perpassa
todas as etapas e modalidades da educação básica, valorizando o diálogo entre os
saberes formais e os saberes socialmente construídos para que juntos adquiram sentido
e sirvam como agente de mudança do ser e da sociedade em que ele está inserido.
Assim, o currículo escolar deve considerar o contexto social, econômico e cultural
dos estudantes. O foco é a garantia da aprendizagem para todos, sendo fundamental
considerar a pluralidade e a diversidade social e cultural em nível global e local.
A educação deve ser referenciada pela formação integral, de modo que o
processo formativo integre as diversas dimensões que formam o ser humano.
Defende-se para isso um currículo integrado, pautado na integração das
diferentes áreas do conhecimento e experiências, com vistas à compreensão crítica e
reflexiva da realidade. Nesse sentido, tem como princípios: a) unicidade entre
teoria-prática; b) interdisciplinaridade e contextualização; c) flexibilização. O desafio é a
superação do currículo coleção, a diversificação de estratégias pedagógicas e o
planejamento coletivo.
A escola busca superar sua organização do currículo coleção através de uma
relação aberta com o corpo docente na busca de integrar os temas transversais:
cidadania, educação em e para os direitos humanos; educação para a diversidade;
educação para a sustentabilidade; vistos como indissociáveis das ações que se deve
promover, com vistas ao enfrentamento às violações de direitos, à exclusão de minorias
e diversidades e a implementação de ações voltadas para a sustentabilidade humana e
à formação integral do indivíduo. Persegue-se o objetivo da formação cidadã,
fomentando o comprometimento com a vida e com as próximas gerações.
Especificamente, enquanto escola do campo, objetiva-se o empoderar o sujeito do
campo para transformar sua realidade integralmente. Tanto quanto a sua sequencia
estudantil, quanto as possibilidade de atuação no seu meio.
Quanto ao processo avaliativo, conforme orienta a SEEDF, compreende-se que a
função formativa da avaliação é a mais adequada ao projeto de educação pública
democrática e emancipatória.
A avaliação é então voltada para as aprendizagens, sendo que sua finalidade
maior reside em auxiliar, ao invés de punir, expor ou humilhar os estudantes. Avalia-se
para garantir algo e não apenas para coletar dados sem comprometimento com o
processo; de modo que o compromisso é com o processo e não somente com o produto.
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Ademais, a avaliação formativa demanda acompanhamento sistemático do desempenho
dos estudantes, sendo realizada permanentemente.
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ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO PEDAGÓGICO DA ESCOLA

ORGANIZAÇÃO ESCOLAR: regime, tempos e espaços.
A Escola do Campo, CEF Boa Esperança, possui vários segmentos do Ensino
Fundamental, previstos no PPP Carlos Mota, conforme tabela abaixo:

Modalidade

Turno

Regime

Séries

Anos Iniciais

Vespertino

Ciclos

1° ciclo: 1° ao 3° ano
2° ciclo: 4° e 5° ano

Anos Finais

Matutino

Seriação

3° ciclo: 6° ao 9° ano

Educação Especial
Educação em
Tempo Integral

Matutino /
Vespertino
Matutino /
Vespertino

Vagas para 90
alunos

DI
TGD
1º ao 5º ano
6º ao 9º ano

A escola, dentro de suas possibilidades, oferta uma série de oportunidades e
tempos de aprendizagem que visam contemplar a grande heterogeneidade do seu
público. Descreveremos a seguir o funcionamento do ensino regular, ensino especial,
com os projetos interdisciplinares, educação em tempo integral, atendimento das
equipes especializadas, atuação de professores readaptados e coordenação
pedagógica.
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PROJETOS INTERDISCIPLINARES POR ADESÃO
Dia do Campo
● Público Alvo: Profissionais da Educação que atuam em unidades escolares do
campo
● Descrição: Anualmente as escolas que fazem parte das Escolas do Campo
promovem um encontro entre docentes, cujo objetivo principal é promover a
construção de uma escola do campo vinculada à identidade, a realidade e a
emancipação dos sujeitos do campo. É um momento para diálogo e formação,
onde as escolas apresentam seus trabalhos e projetos exitosos enriquecendo a
troca de saberes e experiências.

Embaixada de Portas Abertas
● Público Alvo: escola
● Descrição: O programa é uma forma de proporcionar intercâmbio cultural a alunos
da rede pública de ensino do Distrito Federal e de favorecer o processo de
internacionalização de Brasília. Em 2019 a escola foi indicada a participar do
programa. A embaixada parceira é a do EQUADOR, onde um grupo de alunos foi
recebido em Março. A comitiva da embaixada foi recebida na escola em 16 de
Abril de 2019. Desde então, formou-se uma parceria entre os órgãos e membros
da escola já participaram de momentos cívicos e festivos na embaixada, sendo
acordado futuras visitas do Embaixador à unidade educacional. Exemplo de ação
em parceria foi a doação, por parte da embaixada de banquinhos personalizados
feitos de concreto para o espaço de convivência “ espaço da amizade”.
Olimpíada da Matemática
● Público Alvo: alunos dos anos finais e professores
● Descrição: Iniciativa promovida pelo Ministério da Ciência e Tecnologia e pelo
Ministério da Educação e realizada pelo Instituto de Matemática Pura e Aplicada
(IMPA), com o objetivo de incentivar e promover o estudo da matemática,
descobrindo talentos entre os estudantes. Anualmente é feita a inscrição de todos
os alunos de maneira que haja a preparação dos discentes para a realização da
avaliação. O aproveitamento para a 2ª etapa ocorre em torno de 15% dos
estudantes. No histórico do CEFBE, houve uma premiação com Certificado de
Menção Honrosa, em 2016.
Papai Noel dos Correios
● Público Alvo: Alunos anos inicias
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● Descrição: Após um trabalho com produção de texto os alunos confeccionam
cartas destinadas ao Papai Noel com seus pedidos de Natal. Em 2015 através de
parcerias e conseguiu-se presentear todos os alunos. No ano seguinte a escola
foi indicada sendo apadrinhada pelo TJDF.
Remanejamento Natural
O projeto de remanejamento natural é desenvolvido na escola em parceria com o
SOE para os alunos do 5° ano, com o intuito de tornar menos impactante esse período
de mudança para o 6° ano.
Apesar dessa Instituição abranger ambas as modalidades e os alunos não
apresentarem maiores problemas de adaptação, faz-se necessário promover ações que
oportunizem a adequação dos alunos em transição visando garantir avanços n
aprendizagem e postura do estudante para a nova etapa que se apresenta. Tais como a
participação dos alunos em atividades no turno contrário , roda de conversa com
professores, entrevistas direcionadas aos docentes.
Parque Educador (não optante em 2021 e 2021)
● Público Alvo: Alunos da educação em tempo integral e do ensino fundamental sob
a ótica da educação integral.
● Descrição: Tem como foco principal o receptivo de alunos de escolas públicas do
DF para a realização de ações de educação integral, ambiental e patrimonial. As
atividades são desenvolvidas, a partir de 2018, por Professores especializados
disponibilizados pela Secretaria de Educação. As turmas inscritas participam de
um ciclo de visitas, caracterizando-se como um projeto continuado para a escola,
o que possibilita um processo de sensibilização mais profunda. As atividades são
desenvolvidas no Parque Três Meninas (Samambaia).
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ENSINO REGULAR
As modalidades de Anos Iniciais e Anos Finais são ofertadas respectivamente
nos turnos vespertino e matutino, com abrangência do 1° ao 9° ano do Ensino
Fundamental de 9 anos. A escola aderiu em 2018 ao terceiro ciclo. Desta forma, todo o
ensino regular está assim organizado.
Desde 2016 os Anos Finais são organizados em sala ambiente (com exceção
para o retorno híbrido durante a pandemia em 2021), o que é considerado um facilitador
do trabalho pedagógico. No entanto, há que se adequar e equipar as salas para atender
as necessidades de cada disciplina.

EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL
A educação em tempo integral tem amparo legal no art.250 da Constituição
Federal, combinando com o art.2° da Lei de Diretrizes e Bases da Educação(LDB
n°9394/1998),os quais disciplinam a educação da sociedade, visando o pleno
desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua
qualificação para o trabalho.
A escola possui atendimento em período integral, destinado a 90 alunos,
atendidos pelo projeto em contra turno. As atividades são coordenadas por coordenador
eleito dentre os professores e executadas por meio de monitorias e oficinas propostas
por educadores sociais voluntários selecionados em processo devido e indenizados
pelos recursos oriundos do GDF e do GOVERNO FEDERAL.
A educação em tempo integral objetiva suprir uma demanda séria da escola, qual
seja a defasagem de aprendizagem identificada em algumas turmas. Desta forma, lança
mão de acompanhamento pedagógico em leitura, interpretação e produção de texto e
em desenvolvimento do pensamento lógico matemático, além de oficinas de música,
artesanato e pintura. Sempre procurando integrar-se ao escopo da escola, interagindo
com o processo pedagógico de sala de aula, mas de forma diferenciada, priorizando as
ações lúdicas e motivadoras.
O papel do coordenador é de co-gerir os processos pedagógicos, administrativos
e logísticos da modalidade, favorecendo o controle dos gestores e a integração com o
projeto político pedagógico da escola.
No retorno híbrido de 2021, a modalidade vai se adequar ao previsto no
documento
ORIENTAÇÃO
PARA
A
RETOMADA
DAS
ATIVIDADES
PRESENCIAIS/HÍBRIDAS NAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE PÚBLICA DE
ENSINO DO DF EM 2021.

ENSINO ESPECIAL
A Educação Especial é garantida aos estudantes da Educação Básica,
devidamente diagnosticados por meio de laudo/relatório expedido por profissional
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habilitado, sendo obrigatória sua identificação no Sistema de Matrícula. O lançamento
dessa informação no Sistema é de exclusiva responsabilidade da Secretaria Escolar.
A Educação Especial, na perspectiva da Educação Inclusiva, modalidade de
ensino ofertada nas Unidades Escolares. Conforme a Lei nº 3.218, de 5 de novembro
de 2003, e o Decreto nº 7.611, de novembro de 2011, é garantida aos estudantes com
Transtorno Global do Desenvolvimento (TGD), que compreende: Autismo, Transtorno de
Rett, Transtorno de Asperger, Transtorno Desintegrativo da Infância e Transtorno Global
do Desenvolvimento sem outra especificação, com Altas Habilidades/Superdotação,
Deficiência Física, Sensorial (Visual, Auditiva e Surdocegueira), Intelectual e Múltipla.
No CEF BOA ESPERANÇA atualmente existem 2 classes especiais (DI e TGD).
CLASSE ESPECIAL (DI)
Destina-se atender, extraordinária e temporariamente as necessidades dos estudantes
com deficiência intelectual, cujas condições não puderam ser atendidas adequadamente
por propostas, programas ou espaços exclusivos da rede de ensino.
Objetivo: Socializar, alfabetizar e promover as condições necessárias para o
progresso acadêmico do estudante.
Avaliação: Diária, processual e contínua.
CLASSE ESPECIAL (TGD)
Destina-se aos estudantes com Transtorno Global do Desenvolvimento (
Transtorno autista, Transtorno de Asperger , Transtorno de Rett, Transtorno
Desintegrativo da Infância, Transtorno Global do Desenvolvimento sem especificação)
Objetivo: Busca socializar e desenvolver a comunicação, assim como trabalhar o
fator cognitivo, desenvolvendo ações que possam contribuir para o processo de
alfabetização do estudante.
Avaliação: Diária, processual e contínua.

ATUAÇÃO DE EQUIPES ESPECIALIZADAS E OUTROS PROFISSIONAIS
A escola possui Equipe de Atendimento Serviço Especializado de Apoio à
Aprendizagem (SEAA), formada por pedagoga e sala de recursos e Serviço de
Orientação Educacional (SOE), formada por orientadora. Que em sua função típica
realizam as atividades previstas em plano de ação específico e, em sua função atípica,
participam das ações articuladas e projetos integradores da escola. Para tanto é
imprescindível a participação na coordenação pedagógica coletiva. O plano de ação do
SEAA e SOE constam em anexo.
SALA DE RECURSOS (AEE) - (encontra-se fechada)
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Atende os alunos com deficiência intelectual (DI), deficiência múltipla (DMU), TGD
(Transtorno Global do Desenvolvimento). Atua com atendimento em contra turno.
Por não haver alunos com laudo para este atendimento, a Sala de Recursos
encontra-se fechada.
SEAA - SERVIÇO ESPECIALIZADA DE APOIO APRENDIZAGEM
É composta por um profissional pedagogo. O serviço atua na promoção de ações
que viabilizem a reflexão e a conscientização de funções, papéis e responsabilidades
dos atores da escola, principalmente, professores e gestores, bem como no apoio a
equipe escolar, favorecendo a apropriação de conhecimentos, o desenvolvimento de
recursos e habilidades que viabilizem a oxigenação e a renovação das práticas
educativas. Sua atuação é pautada por três grandes dimensões de trabalho:
mapeamento institucional; assessoria ao trabalho coletivo dos professores;
acompanhamento do processo de ensino-aprendizagem.
Objetiva promover a melhoria da qualidade do processo de ensino e de
aprendizagem por meio de intervenções avaliativas, preventivas e institucionais.
Avaliação: Ocorre continuamente nas devolutivas aos professores nas coordenações
coletivas, aos pais, pontualmente nos Conselhos de Classe e Anualmente na Avaliação
Institucional.
SOE – SERVIÇO DE ORIENTAÇÃO EDUCACIONAL
Promove situações e condições que favoreçam o desenvolvimento do estudante,
previne situações de dificuldades e estabelece mediações de problemas.
Atuação: trabalha diretamente com os alunos ajudando-os em seu
desenvolvimento pessoal, em parceria com os professores, para compreender o
comportamento dos estudantes e agir de maneira adequada com eles; Com a escola,
não organização e realização da Projeto Político Pedagógico; e com a comunidade,
orientando, ouvindo e dialogando com os pais e responsáveis.
Objetiva criar estratégias que favoreçam o desenvolvimento integral dos
estudantes para alcançar o sucesso escolar.
Promove momentos de interação tendentes a identificar e resolver problemas
diversos observados, quanto ao comportamento dos estudantes.
A avaliação ocorre de forma processual e contínua, de forma sistemática,
integrando todo o currículo escolar.
Devido ao contexto de ensino remoto, o Serviço de Orientação Educacional tem
feito um importante trabalho de busca ativa junto às famílias, buscando identificar as
principais dificuldades, orientar, conscientizar quanto a importância do acompanhamento
familiar e do estabelecimento de uma rotina de estudos. Além disso, o SOE tem buscado
parcerias entre a comunidade visando suprir as famílias mais carentes em suas
necessidades básicas e tecnológicas. O SOE tem ainda como objetivo:
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- Orientar os professores quanto aos cuidados emocionais no contexto da
pandemia;
- Realizar junto a pedagoga o Projeto de Transição de Anos Iniciais para Anos
Finais;

PROFESSORES READAPTADOS E COM RESTRIÇÃO
Trata-se dos servidores que por motivo de adoecimento possuem restrições
definitivas ou temporárias, para atendê-los da melhor forma possível, procuramos
acolher, valorizar e incluir, pautando-nos nas orientações da Gerência de
Acompanhamento de Servidores em Situação Funcional Específica – GSIFE, onde
busca-se aliar as necessidades da escola com as potencialidades e experiências de
cada um, para que juntamente com os demais profissionais cumpramos nossa missão.
Atualmente temos 4 servidores, dos quais: Fernanda (no momento supervisora) e
Jorge são readaptados; Gislene e Vera Damasceno estão com restrição temporária, a
atuação destes servidores perpassa o envolvimento em todo projeto de Sustentabilidade
e subprojetos, apoio aos professores, coordenadores, alunos e direção, sempre levando
em consideração suas especificidades e respeito aos seus limites.
Conforme portaria específica a escola possui 7 carências para professores
readaptados e definiu suas prioridades da seguinte forma:

Professores Readaptados
2

SALA DE LEITURA (1)

1

AUXILIAR DE HORTA

2

LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA

2

APOIO PEDAGÓGICO (2)

Durante o contexto de ensino remoto, os professores readaptados têm realizado um
importante trabalho junto à busca ativa.
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COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA
A organização do trabalho pedagógico do CEF BE em relação à coordenação
pedagógica contempla às 15 horas semanais, conforme regimento da SEEDF e é
acompanhada pela equipe gestora.
Tem como foco a integração das ações pedagógicas, mediante a formação
continuada, o planejamento e avaliação do trabalho pedagógico, bem como o
atendimento às necessidades específicas de aprendizagem dos estudantes, rompendo
com a visão fragmentada e individualizada do fazer pedagógico. Configura-se num
momento para compartilhamento de conhecimentos e experiências. É espaço de diálogo
entre os profissionais da educação no que tange à organização das estratégias
pedagógicas e administrativas para o atingimento dos objetivos constantes da PPP.
COORDENADOR PEDAGÓGICO
O CEF Boa Esperança considera fundamental que o papel do coordenador
pedagógico seja explícito em seu projeto político pedagógico, dada a importância vital
desta função para o funcionamento pedagógico da escola.
Atuação do Coordenador
Objetivo específico: Coordenar e organizar as atividades da escola, pelo bom
andamento do processo educacional, fomentando uma ação reflexiva e
impulsionadora, propositiva e de ação solidária em conformidade com o PPP- Projeto
Político Pedagógico.
Ações e Estratégias:
• Assessorar os professores pedagogicamente no planejamento e realização de
ações educativas;
• Acompanhar projetos integradores da PPP;
•

Participar da organização do planejamento coletivo;

•

Acompanhar o planejamento individual e os diários de classe;

• Assessorar e analisar a elaboração do plano de ensino, articulado na área do
conhecimento, com o Currículo e Movimento do DF;
• Incentivar e auxiliar o professor na seleção de recurso didático no processo de
ensino aprendizagem;
• Organizar ações voltadas aos professores buscando reflexões do processo de
ensino, compartilhando suas experiências no momento das Coletivas.
• Elaborar projeto pedagógico de intervenção, em conjunto com o coletivo, para
melhoria do processo educativo, em busca de superar o atraso escolar, a evasão e a
reprovação;
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• Participar do conselho escolar, subsidiando teórica e metodologicamente as
reflexões e decisões sobre o trabalho pedagógico escolar;
• Coordenar a escolha e aquisição de materiais de uso didático-pedagógicos;
• Auxiliar e coordenar a aplicação das
OBMEP e outras;
• Proporcionar momentos de “escuta”,
visando a melhoria das ações;
• Proporcionar momentos de “escuta”,
visando a melhoria das ações;
• Participar ativamente das intervenções
Aprendizagem

avaliações externas , Provinha Brasil,
discussão e avaliação das práticas,
discussão e avaliação das práticas,
previstas na organização em Ciclos de

TEMPO, ESPAÇO E OPORTUNIDADES.
Um dos pressupostos da Educação integral é a ampliação dos conceitos de
tempo e espaço de aprendizagem e da ampliação das oportunidades para o
aprendizado. Nesta concepção a organização em Ciclos de Aprendizagem, a pedagogia
da alternância, a organização curricular e a sistematização do projeto pedagógico
contribuem para a satisfação deste princípio.
O CEF BOA ESPERANÇA lança mão de ações e projetos que visam oportunizar
formas diferentes de se aprender, com significância e utilidade prática, rompendo com a
lógica do tempo e espaço escolar estabelecido. Tais ações necessitam de uma lógica de
tempo diferentes e extrapolam tanto o espaço de sala de aula, quanto o espaço escolar
e estão descritas no apêndice II e no item “relação escola comunidade”.
Considerando o contexto da Pandemia de COVID 19, a escola considerou a
necessidade de desenvolver um trabalho em 3 eixos, sendo eles: Alunos, Família,
professores. O objetivo é fazer com que os estudantes tenham maior motivação para a
aprendizagem e desenvolvam a autonomia.
Sendo assim, cada eixo trabalha para os seguintes objetivos:
Eixo Estudantes:
1.
2.

Conhecer o estudante, suas expectativas e sua realidade;
Buscar, na medida do possível, trabalhar com equidade;
2.1.
Não criar a mesma expectativa para todo;
2.2.
Dar assistência maior para quem precisa;
2.3.
Valorizar os talentos e os êxitos;

3.

Elaborar contrato pedagógico junto aos estudantes e registrar seu
cumprimento em tabela de acompanhamento;

4.
5.
6.

Proporcionar maior espaço para que os estudantes participem das decisões;
Proporcionar momentos de apresentações culturais;
Desenvolver projetos:
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6.1.
6.2.

Leitura;
Interventivo (Auto-estima/Projeto de Vida, Hábitos de
estudos/Desenvolvimento do raciocínio)

EIXO FAMÍLIAS
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Plantão presencial;
Rodas de Conversas;
Encaminhamento para rede de apoio (Inclusive Conselho Tutelar);
Informações sobre o rendimento do estudante;
Orientações sobre como acompanhar os filhos na escola;
Avaliação das famílias na tabela de acompanhamento.

EIXO PROFESSORES
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Acompanhamento da OTP: Objetivos, Metodologia e Avaliação;
Trabalho com os Eixos do Currículo e da BNCC;
Olho nas perspectivas para a Educação (Ex.: Educação 4.0)
Formação Continuada;
Socialização de Experiências;
Integração de Ações;
Acompanhamento e Assessoramento.

RELAÇÃO ESCOLA COMUNIDADE
A plenitude da função social de uma escola é alcançada quando há interação
entre ela e a comunidade que a cerca. Desta forma, a escola deve planejar-se para
contemplar essa premissa e promover esse diálogo.
São ações da escola que fomentam esse contato:
O QUÊ?

QUANDO E COMO?

Reuniões de Pais e Mestres
Conselho Participativo
Festa Cultural “Junina”
ECO Esperança

Ordinariamente ao término de cada bimestre.
Quando houver solicitação
Festa pedagógica cultural realizada em Junho.
Exposição de trabalhos, sarau cultural e oferta de
serviços, dentre outros, realizada no segundo semestre.
Feirinha de Produtos Locais
Abertura para a comunidade vender sues produtos a
cada Reunião de Pais e Mestres ou em outros eventos.
Semana
de
Ciências Realizada durante a Semana de Educação para a Vida.
Sustentáveis (SECSUS)
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Oficinas Diversas
Caminhadas Temáticas

Promoção pela escola, ou por órgãos parceiros.
Através do espaço geográfico local, com intuito de
explorar ou intervir diretamente. Exemplo: A Caminhada
pelo Uso Sustentável da Água em 2015 identificou uma
mina d’água desprotegida que gerou o projeto Amigos
das Minas.
Palestras Abertas
Palestras de utilidade pública, abertas, promovidas por
diversos órgãos do setor público ou privado.
Ações Conjuntas com o UBS
Ações em parceria com a secretaria de saúde.
Ação Social
Parceria intersetorial para a prestação de serviços.
Dias Letivos Temáticos
Conforme orientação do calendário da SEEDF.
Feiras Diversas
Conforme planejamento e Calendário do CEF BE:
Inventário da Comunidade Investigação Sócio Histórico Cultural e Ambiental da
Local
Comunidade.
Realização de Mutirões
(limpeza, capina, plantio, pintura, ou outros).

ATUAÇÃO DOS JOVENS EDUCADORES SOCIAIS, JOVENS CANDANGOS,
EDUCADORES COMUNITÁRIOS, MONITORES e OUTROS.
Na escola atuam Educadores Sociais Voluntários em monitorias, oficinas e
acompanhamento. Assim distribuídos:
● Classe Regular, acompanhando aluno laudado;
● Ensino Especial, como monitor;
● Educação em Tempo integral, com oficinas e monitoria;
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PRÁTICAS E ESTRATÉGIAS DE AVALIAÇÃO DO PROCESSO DE ENSINOAPRENDIZAGEM
PRÁTICA AVALIATIVA: procedimentos, instrumentos e critérios de aprovação.
Essencialmente formativa, a avaliação segue as normas legais da Secretaria de
Estado de Educação, sobretudo os documentos:
● DIRETRIZES DE AVALIAÇÃO EDUCACIONAL: APRENDIZAGEM,
INSTITUCIONAL E EM LARGA ESCALA 2014 – 2016;
● DIRETRIZES DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ESTADO DE
EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL: avaliação para as aprendizagens,
avaliação institucional e avaliação em larga escala – Avaliar para Aprender,
Aprender para Avançar – 2018, em consulta pública.
A avaliação ocorre por meio formal e informal, processual e diagnóstica, avaliando
o atingimento dos objetivos constantes na proposta curricular da PPP e específicos da
disciplina. Sua análise orienta e reorienta tanto o trabalho pedagógico, quanto conteúdos
e métodos, com a intenção formativa. No CEF Boa Esperança a avaliação formativa é
adotada como princípio, um objetivo a ser alcançado em graus cada vez maiores,
conforme ocorre o amadurecimento do conceito pelos docentes e discentes.
Por meio da avaliação formal, lança-se mão de uma gama de instrumentos, tais
como testes, provas, lista de exercícios, dever de casa, formulários, relatórios, além dos
sugeridos por Vilas Boas em SEEDF - Diretrizes de Avaliação Educacional – Triênio
2014/2016 | Página 17):
●
●
●
●
●
●
●

Avaliação por pares ou por colegas;
Portfólio;
Registros reflexivos;
Seminários;
Pesquisas de Campo;
Trabalhos de pequenos grupos;
Autoavaliação;

Diversos desses instrumentos são compreendidos dentro da concepção de Dever
de Casa, mesmo sendo realizados na escola, devido à dificuldade de ser realizado fora
do tempo escolar. Assim sendo, são tendentes a desenvolver as aprendizagens de
forma diversificada e possibilitam aos alunos o protagonismo no processo avaliativo.
Já a avaliação informal, por exercer forte influência sobre os resultados do
processo avaliativo tem sido debatida e observada pelo coletivo à luz do seu conceito
estabelecido no documento: Diretrizes de Avaliação Educacional “...São constituídos
pelos juízos que professores fazem sobre os estudantes e vice-versa. Estudos recentes
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apontam que a avaliação informal pode ser utilizada a favor do estudante, do docente e
das aprendizagens ou, ao contrário, contra todos eles”.
Em destaque, autoavaliação é sugerida como importante instrumento de
diagnose, principalmente se realizada continuamente em determinados pontos do
processo de ensino e aprendizagem. Sua aplicação deve nortear o trabalho pedagógico,
bem como estimular a reflexão dos sujeitos desse processo.
Nos diferentes segmentos e modalidades ofertados, a aprovação se dá da
seguinte maneira:
● Anos Finais (3º ciclo) – No início de cada etapa do 3º ciclo, no 6º e 8º anos Registrada a frequência mínima de 75% das aulas, a promoção dos alunos desse
segmento ocorre de forma continuada, e suas notas variam de 5,0 a 10,00.
● Anos Finais (3º ciclo) – Ao final de cada etapa do 3º ciclo, no 7º e 9º anos Registrada a frequência mínima de 75% das aulas, a aprovação dos alunos se dá
por obtenção quantitativa da média mínima estabelecida por lei (5,00 pontos), ou
através da recuperação final, obtida a nota mínima, ou pelo regime de
dependência, quando a retenção ocorrer em até 2 disciplinas, ou,
qualitativamente por merecimento, quando assim o Conselho de Classe definir, no
atingimento dos requisitos fundamentais para a promoção.
● Anos Iniciais (ciclos) - Registrada a frequência mínima de 75% das aulas, a
promoção dos alunos desse segmento ocorre de forma continuada, exceto para
3° e 5° anos, onde há a possibilidade de retenção, analisados os Registros de
Avaliação (RAV) pelos Conselhos de Classe.
● EJA – Registrada a frequência mínima de 75% das aulas e observadas as
recomendações específicas para a modalidade, a promoção na EJA se dá pela
análise qualitativa feita em Conselho de Classe, baseando-se nos Registros de
Avaliação.
● Ensino Especial – A promoção segue parâmetros e critérios observados pelos
professores e expostos em Conselho de Classe de acordo com a adaptação
curricular, estabelecida caso a caso.
ACOMPANHAMENTO DAS APRENDIZAGENS
A partir de 2020 a escola adota um método próprio de acompanhamento pedagógico
dos alunos. São instrumentos para este acompanhamento:
● Folha de Acompanhamento Individual do Aluno (FAIA) – documento de
uso em sala de aula, onde são registrados aspectos pedagógicos dos alunos.
● Dossiê do Aluno – documento de registro de todas as intervenções e
ocorrências da vida do aluno. Desde o comparecimento dos pais, conversas
informais, formais, advertências, orientações, etc.
● Tabela de Acompanhamento dos Objetivos de Aprendizagem – tabela
matricial para registro e acompanhamento das aprendizagens, conformes
objetivos curriculares.
41

SEEDF/CREC/CEF BOA ESPERANÇA

CONSELHO DE CLASSE
O Conselho de Classe é importante instrumento de avaliação e reorientação dos
processos educacionais. Visa identificar as fragilidade e potencialidades dos sujeitos da
educação, a fim de que ocorra o apontamento de caminhos pedagógicos, de
acompanhamento e de gestão para o melhor desenvolvimento da formação integral do
aluno. A sua realização de forma participativa, como reza a lei, é prejudicada pelas
características geográficas da comunidade e logísticas da escola. No entanto, a maior
participação da família é um princípio a ser alcançado, pois entende-se que é uma
parceria fundamental na educação.
A escola realiza bimestralmente a reunião com pais para entrega de resultados e
pequenos esclarecimentos. Entende-se que é um momento importante, porém
insuficiente para que haja uma adequada relação da família com o processo avaliativo
da escola. Portanto decide-se que no mínimo dois Conselhos de Classe Participativos
devem
ocorrer
no
meio
dos
semestres
(durante
o
processo
de
ensino-aprendizagem-avaliação), um a cada semestre, com a finalidade de possibilitar a
intervenção familiar no resultado que é registrado em números pela escola, conforme as
normas vigentes no sistema de ensino.
ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DO Projeto Político Pedagógico
O presente Projeto Político Pedagógico constitui-se na diretriz do trabalho
pedagógico e administrativo da escola. Seu acompanhamento e avaliação devem ser
contínuos e tendentes a redirecionar ações, no sentido do atingimento dos objetivos
traçados.
Os objetivos e metas estabelecidos, bem como as ações planejadas, deverão ser
acompanhados rotineiramente nas Reuniões Setoriais (diretivas, administrativas,
coordenações coletivas, segurança, serviços auxiliares), registradas em caderno de
reuniões. E pontualmente nas reuniões do Conselho Escolar (mensais) e da Assembléia
Geral Escolar (semestral), nas Avaliações Institucionais (anuais), registrados em ata.
Os projetos integradores, constantes desse PPP, as Ações e Eventos realizados
pela escola serão analisados na Avaliação Institucional, mediante apresentação pelos
responsáveis de relatório de produção, onde conste, ao menos: histórico, efetividade no
atingimento de objetivos e metas propostos, imagens e/ou vídeos, questionário
estatístico realizado junto aos alunos, avaliação e proposições dos responsáveis pelo
projeto. Após a apresentação do relatório o coletivo definirá sobre a continuidade,
modificações e aprimoramentos. Tanto o relatório, quanto o parecer coletivo serão
arquivados junto à pasta do projeto.
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APÊNDICE I - PLANO DE AÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DO Projeto Político Pedagógico Ano: 2019

Dimensão
Gestão
Pedagógica

Metas
1- Iniciar a confecção do
Inventário da Comunidade
Escolar

2- Criar/Viabilizar/Aprimorar
os espaços para convívio e
aprendizagem.

Estratégias

Avaliação das
ações

a) Estabelecimento de calendário
b) Apontamento de assuntos a
serem investigadas
c) Construção de portfólio com o
conteúdo pesquisado
a) Otimizar as salas ambiente
b) Otimizar sala de professores
c) Concluir jardim e praças
construídos com a colocaão de
bancos de concreto
d) Construção de praça e jardim
com bancos e mesas
e) Alocação de mesas fixas nas
sombras do pátio externo
f) reconstrução do Espaço
Jamelão
g) Fortalecimento do recreio
dirigido para Anos Iniciais
h) Revitalização do parque infantil
i) Realização de passeios
culturais
j) Atividades na comunidade

Responsáveis

Cronograma

DIREÇÃO

III Bimestre
COORDENAÇÃO Culminando
com a Feira
Cultural dia
08/10
. Pontuar
ações nas
coletivas.
. Pontuar
ações nas
Reuniões do
Conselho
Escolar

DIREÇÃO

Ações
COORDENAÇÃO serão
desenvolvidas
conforme
calendário
próprio da
escola.

. Avaliação
Institucional com
apresentação de
relatório de
produtividade
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a) Contratação de serviço de
3- Garantir acesso à internet,
internet;
dando
suporte
às
aulas,
possibilitando a pesquisa e o
b) Viabilização do laboratório
acesso da comunidade.
de informática;
c) Instalação de computador
comunitário com acesso à internet;
d) Atividades de informática na
Educação em Tempo Integral;

Pontuar
ações nas
coletivas.

DIREÇÃO
COORDENAÇÃO

. Pontuar
ações nas
Reuniões do
Conselho
Escolar
. Avaliação
Institucional com
apresentação de
relatório de
produtividade
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Dimensão

Metas

Estratégias

1. Estabelecer instrumentos
Estabelecimento de gráficos e
de
diagnóstico
para
tabelas
de
monitoramento
Gestão
das
acompanhamento
das
acessíveis
às
equipes
diretiva,
aprendizagens e
aprendizagens do aluno.
dos
resultados
docente, especializadas e aos pais.
educacionais
Realização de estudos coletivos
2.
Desenvolver
um
visando melhor entendimento e
sistema de avaliação
aplicação das avaliações, conforme
justo e claro para
objetivo curricular.
alunos e pais
Reunião periódica do Conselho
de Classe para esclarecimentos de
resultados e sistema de avaliação.
2.

Avaliação das
ações

Responsávei
s
Direção.

Cronograma

Direção.

Aumentar a efetividade
Realização de reagrupamento e
das ações de ensino e projetos interventivos de reforço,
aprendizagem
leitura e atendimentos.
Incentivo a talentos individuais
2. Erradicar a evasão.
Acompanhamento da frequência
escolar dos alunos.

Direção

2. Alcançar 100%de alunos
Realização
de
diagnósticos
alfabetizados no 1º ciclo
constantes,
intervenções
e
reagrupamentos.
2. Manter a quantidade
Captação
de
alunos
na
mínima de 1 turma na EJA
comunidade e nas instituições de
apoio das cercanias
Alcançar a meta estabelecida
Adaptação do currículo aos
para as avaliações externas
métodos de avaliação externos

Direção
Coordenadores

SOE

Direção

Direção

Direção Corpo
Discente
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Dimensão
Gestão
Democrática

Metas

Estratégias

Avaliação
Responsáveis Cronograma
das ações
1. Durante o ano realizar
Viabilização de calendário de
Análise
de
. Membros
reuniões mensais do reuniões do Conselho.
frequência
nas do Conselho
Conselho Escolar
reuniões
Escolar
1. Bimestralmente
Promoção de eventos que
Auto
promover momento de garantam o encontro participativo Avaliação
interação entre os dos pais para diálogo e apropriação Questionários
pais.
das questões escolares. Tais como: específicos.
Dia da Família, reunião de pais,
avaliação institucional e oficinas.

e

DIREÇÃO
COORDENAÇÃ
O
SOE

2.
Publicitar
em
Realização
de
Relatório
painel
próprio, Semestral do uso de verbas
semestralmente
a públicas e viabilizadas junto à
prestação de contas da comunidade.
escola.

. Direção

2. Tornar acessíveis, a
Formalização
toda comunidade, o PPP projetos
e
e os projetos integradores produtividade.
da escola.

os
de

. Direção

3. Tornar
conhecidos
Impressão e discussão com a
todos os documentos comunidade escolar de Regimento
de
regimento Escolar, Regimentos Internos e toda
administrativo
a legislação pertinente.

. Direção

de todos
relatórios
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Dimensão

Gestão
pessoas

Metas

1Propiciar
de formação continuada

Estratégias
a

Avaliação das ações Responsáveis

Otimização do espaço e tempo
da coordenação pedagógica.

Cronogram
a

. Coordenadores

1Aprimorar
a
Reformulação de grupos sociais,
comunicação entre os criação
de
blog
da
U.E,
diversos segmentos
potencializar o uso da agenda
estudantil.
1- Promover ações
Realização
de
eventos,
de interação social
confraternizações que valorize os
diversos profissionais.
Incentivo à prática de bom
relacionamento
interpessoal
e
comunicação
entre
todas as
pessoas da escola
2Promover
Adaptação do horário para
semestralmente
a realização de reunião com o coletivo
Avaliação Institucional
de professores e representantes
dos segmentos da comunidade
escolar.

Ata de reunião

Direção

2Promover
Estabelecimento de semana de
mensalmente reuniões reuniões setoriais.
setoriais

Ata de reunião

Direção
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Dimensão

Gestão
Financeira

Metas

Estratégias

Avaliação das ações Responsáveis

1- Adquirir, conforme a) Confecção de lista de materiais
Avaliação
Mirela
as normas e a real
necessários e indispensáveis ao institucional – pontuar Cristina
necessidade,
os
andamento pedagógico
custo benefício do
- Jordânio
materiais pedagógicos e b) Discussão de estratégias de investimento
Lúcio
bens permanentes e de
contingência e ou sustentáveis
consumo solicitados nos
- Membros do
planejamentos
Conselho
semestrais.
Escolar
c)
Vistoria
e
cuidado
permanente
1- Manter
em
preservando
e
mantendo
funcionamento os
equipamentos como Xerox,
recursos
Aparelhos de Tv, Som, projetor.
auxiliares
à
d) Custeio do Serviço de internet
educação
e) Reforma da cantina
2- Definir, semestral a) Confecção
de
Ata
de
e democraticamente as
Prioridades, junto ao Conselho
áreas e itens para a
Escolar,
analisadas
as
aplicação de verbas.
demandas dos segmentos.
3Subsidiar a) Constituição da APAE
precisões diuturnas da b) Realização
de
Eventos
escola de forma não
Beneficentes
burocrática.
c) Definição de prioridades e
executores
de
verbas
percebidas

Cronogram
a
Primeira
reunião
coletiva de
cada
semestre

Vistoria
Semanal

Eventos
Mensais de
arrecadação
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Gestão
Administrativa

1- Estruturar e
Organizar diariamente o
administrativo da
escola.

1- Executar e
Acompanhar o processo
administrativo diário da
escola.
2- Atender com
presteza e precisão as
solicitações
administrativas da rede
de ensino.

3- Promover a
interlocução da U.E.
com os órgãos
intersetoriais.

a) Aquisição dos bens de consumo e
- Relatório de
patrimoniais necessários
Reuniões
b) Manutenção dos recursos materiais setorizadas
c) Otimização
dos
espaços
- Item avaliado
administrativos
nas Avaliações
Institucionais.
d) Realização de reuniões com setor
- Item avaliado
administrativo
nas Avaliações
e) Cumprimento
de
prazos
e Institucionais.
demandas solicitados
a) Frequência em reuniões regionais.
- Relatório de
b) Entrega pontual de documentos Reuniões
devidos.
setorizadas
c) Diálogo permanente com as
- Item avaliado
unidades
em
suas
funções nas Avaliações
administrativas.
Institucionais.
d) Acompanhamento da prestação de
serviços terceirizados.
a) Participação da escola ou de seus
- Relatório de
agentes em fóruns, seminários e Reuniões
atividades pertinentes à educação.
setorizadas
b) Busca de Parceiros para projetos e
- Item avaliado
atividades da escola
nas Avaliações
c) Disponibilização da escola para Institucionais.
parcerias com os órgãos públicos

Maria
Aparecida
Fernanda
Mirela
Jordânio
Mirela
Jordânio

Maria
Aparecida
Fernanda
Mirela
Jordânio

Mirela
Jordânio
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APÊNDICE II – ORGANIZAÇÃO CURRICULAR
O Currículo de Educação Básica da SEEDF 2014, ao propor a superação do
modelo prescritivo, linear e hierarquizado de organização de conteúdos, configurado
no currículo em movimento, possibilita que a escola constitua sua forma peculiar de
promover, o trabalho com projetos, a relação da teoria com a prática, a
contextualização, o trabalho com os temas transversais: Educação para a
Diversidade; Cidadania e Educação em e para os Direitos Humanos; Educação para a
Sustentabilidade.
Destarte, o CEF Boa Esperança, em seus diferentes segmentos, orienta sua
organização curricular seguindo os princípios da educação integral, do currículo em
movimento e da avaliação formativa, considerando que são indissociáveis quando se
pensa em currículo, a mensuração dos objetivos, a avaliação e a metodologia
aplicada.
Tendo como base o currículo proposto pela Secretaria de Estado de Educação
em sua recente atualização: Currículo em Movimento do Distrito Federal, 2ª Edição
2018, a escola propõe seu currículo na perspectiva de sua realidade, de sua função
social e de seus objetivos. Enquanto escola do campo, os temas relativos à atividade
rural, a sustentabilidade e a promoção da cidadania, direitos humanos e ao
desenvolvimento da autonomia do cidadão do campo ganham destaque, tanto na
grade curricular quanto nos projetos e ações.
Há uma grade curricular própria, mas não engessada, para cada ano e
componente curricular que deve ser, a cada ano, revista conforme retorno das
avaliações institucionais promovidas. E, para assegurar que os temas transversais e
os princípios da educação integral e do currículo em movimento sejam contemplados,
a escola lança mão de ações e projetos, coordenados e integrados ao objetivo geral
proposto, a formação integral do sujeito.
Por um Mundo Melhor – PROJETO DE SUSTENTABILIDADE
O trabalho pedagógico nesta instituição é direcionado pelo projeto de
sustentabilidade, que dá nome a este PPP: Por um Mundo Melhor. Constitui-se de um
projeto de formação cidadã, pautado pelo paradigma da sustentabilidade, que conjura
os eixos transversais do Currículo em Movimento (Educação para a Diversidade,
Cidadania e Educação em e para os Direitos Humanos, Educação para a
Sustentabilidade), a ampliação de tempo espaço e oportunidades de aprendizagem e
fomenta os princípios da educação integral, oportunizando a melhor aplicação e
entendimento da avaliação formativa.
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Desta forma, o Projeto Político Pedagógico, como preferimos chamar, sustenta-se
na interação de 5 elementos fundamentais:

⮚

Etapas do projeto. Definem uma cronologia e devem ser discutidas e
acordadas pelos grupos docente e discente na avaliação do PPPP.
As etapas atuais baseiam-se no calendário ecológico e tem como tema: água;
meio; cerrado e eco/eko (casa – latim).

⮚

Currículo flexível e articulado com os demais elementos. O currículo do CEF
Boa Esperança deve basear-se nos objetivos do CURRÍCULO EM
MOVIMENTO da SEEDF, permitindo avaliação formativa e possuir conteúdos
que se associam aos projetos, calendários, etapas e realidade dos alunos.
Sua construção coletiva deve considerar as competências propostas pela
Base Nacional Curricular Comum (BNCC). (ESTÁ EM REVISÃO E CONSTARÁ
EM DOCUMENTO ANEXO)

⮚

Calendário próprio da escola. Consolida a interação das etapas com eventos
e ações dos subprojetos. O calendário de eventos e ações é uma construção
coletiva.

⮚

Plano de Manejo: Espaços de Convivência e Aprendizagem (ESCAPEs).
Áreas de convívio que são tanto objetos, como ambiente de aprendizagem.
Os espaços foram construídos e são cuidados no decorrer das ações
escolares.

⮚

Sub Projetos integradores. Abrangem diferentes áreas do conhecimento e
sistematizam e organizam as ações pedagógicas temáticas da escola. São
eles: os projetos de leitura; ciências; inventário; e interventivo disciplinar.
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POR UM MUNDO MELHOR - ILUSTRAÇÃO
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CEF BOA ESPERANÇA POR UM MUNDO MELHOR - SUBPROJETOS INTEGRADORES – TABELA RESUMO
LEITURA
Reúne projetos integrados que
desenvolvem leitura, escrita,
interpretação e oralidade dos
estudantes.
CALANGO DAS LETRAS:
Desenvolvido em PD2 – ANOS
FINAIS-utiliza as linguagens e
expressões artística, literária e
formal para desenvolver
habilidades basilares à formação
do estudante.
Destaque para os INTERVALOS
CULTURAIS, o JORNAL CEFBE
NEWS e o SARAU ARTE EM
MINUTOS.
Integra-se ao projeto CORDEL desenvolvido na disciplina de
Português.
DIVERTILENDO (ANOS
INICIAIS)
Desenvolvido com anos Iniciais,
mediante diversas ações, com
destaque para:
PIQUE-NIQUE LITERÁRIO
ESPAÇO DA LEITURA: MUITO
PRAZER!
Desenvolvido com alunos da
EJA, com destaque para: NOITE
LITERÁRIA.

CIÊNCIAS
Projetos integrados, com o
paradigma da
sustentabilidade, que
caracterizam a escola do
campo.
TRANSFORMANDO A
PAISAGEM:

INTERVENTIVO PEDAGÓGICO DISCIPLINAR
Abarca todas as ações de intervenção em problemas
diagnosticados relativos a disciplina e aprendizagem.

DIAGNÓSTICO GERAL
Realização de diagnóstico de aprendizagens e comportamental
REAGRUPAMENTOS:
Encabeçado pela disciplina
Estratégia de ensino por grupos divididos conforme diagnóstico.
PD1 – ANOS FINAIS
promove inúmeras ações de INTERVALOS DIRIGIDOS:
limpeza a construção de
Momento de descontração nos intervalos que propiciam clima de
espaços, de plantio a
amizade.
colheita.
ESTUDANTE EM FOCO
PLANTA QUE TE QUERO
1- Construção do CONTRATO PEDAGÓGICO
BEM:
2- Registros eficientes valorizando atitudes positivas. : DOSSIÊ DO
Integra todas as ações de
ALUNO e FOLHA DE ACOMPANHAMENTO INDIVIDUAL DO
plantio e aprendizado
ALUNO.
realizado pelos estudantes. 3- Alunos prioritários: aproximação professor – aluno.
LAVOUSIER:
4- Aulas com jogos de raciocínio lógico (Ginástica cerebral).
Envolve toda a escola em
5- Intervalo da conversa: para alunos com comportamento
ações e estudos sobre a
divergente.
destinação do lixo.
6- Atividades para a Família.
ANOS INICIAIS –
EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL:
vermicompostagem em
Através de oficinas, aulas de reforço e acompanhamento a
baldes.
modalidade desenvolve conhecimentos junto aos estudantes
ANOS FINAIS –
utilizando objetos e metodologias diferenciadas.
compostagem utilizando
MOMENTO CÍVICO:
microorganismos eficientes.
Culminância do trabalho do desenvolvimento da cidadania e do
AMIGOS DAS MINAS:
sentimento de pertencimento.
Envolve as ações práticas e
ATUAÇÃO DO SOE:
estudos para a conservação

INVENTÁRIO
Documento de investigação
permanente dos aspectos
físicos e humanos da
comunidade em que está
inserida a escola.
ETAPAS
A pesquisa se divide em 4
etapas anuais (2019 -2022).
Os trabalhos serão reunidos em
portfolio, disponíveis em versão
digital e divididos por capítulos.

CAPÍTULOS
1234567-

ASPECTOS FÍSICOS
HISTORIOGRAFIA
SERVIÇO PÚBLICO
SÓCIO ECONÔMICO
MEIO AMBIENTE
CULTURA E LAZER
ESCOLA
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e recuperação das
nascentes

Oficinas temáticas e atendimento individual

ETAPAS, EVENTOS E AÇÕES – CRONOGRAMA, CONFORME CALENDÁRIO CEFBE 2020

ETAPAS
ÁGUA e VIDA
Esta etapa tem a
questão da água como
orientadora do currículo.

PERÍODO
/MARÇO

ABRIL

ABRIL

CUIDAR DO MEIO É
CUIDAR DE NÓS
Entender-se como um
cidadão planetário e
pertencente a um sistema
é o fundamento para esta
etapa.

MAIO

JUNHO

AÇÕES
SEMANA DA ÁGUA - caminhadas, sensibilização e ação de plantio.

SARAU ARTE EM MINUTOS (I EDIÇÃO 2020) – exposição de trabalhos realizados na etapa nos 3 turnos da
escola.

REUNIÃO com PAIS e RESPONSÁVEIS
SEMANA DE CIÊNCIAS SUSTENTÁVEIS - intervenção sustentável no espaço escolar – grande mobilização
visando intervenção física nos espaços escolares. (ENVOLVE OS 3 TURNOS)
FESTA JUNINA – festa cultural, pedagógica e temática aberta à comunidade.
PIQUENIQUE LITERÁRIO – ação integradora de leitura e sensibilização. (ANOS INICIAIS)

JULHO

SARAU ARTE EM MINUTOS (II EDIÇÃO 2020)
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JULHO

REUNIÃO com PAIS e RESPONSÁVEIS
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ETAPAS, EVENTOS E AÇÕES – CRONOGRAMA, CONFORME CALENDÁRIO CEFBE 2020

VIVA O CERRADO
VIVO
O bioma assume o papel
de norteador das ações
pedagógicas

NOSSO ECO PELO
PLANETA
Etapa de culminância dos
trabalhos pedagógicos.

AGOSTO

PASSEIO HISTÓRICO – ainda a definir, passeio para cidade histórica na ocasião do dia do Patrimônio Cultural.

AGOSTO/SET

JOGOS INTERCLASSE ANOS FINAIS:

SETEMBRO

IV ECO ESPERANÇA – evento que reúne momento cívico, exposição de trabalhos, sarau (III edição), bazar, feira
de produtos locais, serviços sociais e almoço musical. Convite à comunidade local, autoridades e sociedade em
geral.

SETEMBRO

PASSEIO A CLUBE – passeio anual a clube

OUTUBRO

REUNIÃO com PAIS e RESPONSÁVEIS

OUTUBRO

PASSEIO FORMATURA: HOTEL FAZENDA – 9º ANO

OUTUBRO

MUSICAL DE INGLÊS ANO IXI - SARAU ARTE EM MINUTOS (EDIÇÃO ESPECIAL) Evento de culminância de
trabalho pedagógico envolvendo pronúncia da língua estrangeira através de canções;

NOVEMBRO

SEMANAS DA TOLERÂNCIA

OVEMBRO

SARAU ARTE EM MINUTOS (IV EDIÇÃO 2018) – tema: CONSCIÊNCIA NEGRA

DEZEMBRO

REUNIÃO com PAIS e RESPONSÁVEIS

DEZEMBRO

COLAÇAO DE GRAU – evento de formatura 9º ano.
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PLANO DE MANEJO - ESPAÇOS DE CONVIVÊNCIA E APRENDIZAGEM
Consta do Projeto Político Pedagógico do CEF Boa Esperança a adoção de espaços de
aprendizagem além da sala de aula. Fundamentado na concepção de educação integral posta
no Currículo em Movimento da Educação Básica, mediante a ampliação de tempos espaços e
oportunidades. Dividem-se em áreas de convivência e de cultivo e aprendizagem.

Áreas de cultivo, atuação e aprendizagem:
1. Bosque Esperança – Recuperação de área de cerca de 1600 m2, no canto nordeste do
território da escola, com o plantio de mais de 100 árvores de cerrado, realizado durante
as ações do PLANTA QUE TE QUERO BEM & TRANFORMANDO A PAISAGEM (2017).
2. Quebra Vento – iniciado em 2010, na tentativa de se fazer uma faixa de agroflorestal
acabou por se tornar um divisor de áreas com muitas amoras.
3. Horta Orgânica – espaço fixo, cercado e coberto, com canteiros demarcado com tijolos
de concreto para as ações dos projetos PLANTA QUE TE QUERO BEM: cultivo de
hortaliças e legumes para consumo pela comunidade escolar. Espaço foi construído
mediante parceria da escola com empresa privada.
4. Pomar do Cerrado – área cultivada mais antiga da escola. Remodelada em 2019 em
ações do PLANTA QUE TE QUERO BEM & TRANFORMANDO A PAISAGEM, recebeu
dezenas de árvores frutíferas de cerrado, plantadas em linha com utilização de técnicas
de agro floresta.
5. Composteira – construída em taipa pilada, durante a SEMANA DE CIÊNCIAS
SUSTENTÁVEIS (SECSUS-2015). O local é o destino do lixo orgânico gerado na escola
para a produção de adubo orgânico. O processo é acompanhado pelas ações do projeto
Lavousier.
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Espaços de Convivência
1. Praça do Jenipapo – Praça hexagonal com mais de 40 m2, construída na
SEMANA DE CIÊNCIAS SUSTENTÁVEIS (SECSUS-2017).
2. Praça das Barrigudas – Praça charmosa à sombra de paineiras barrigudas, com
banquinhos de materiais reutilizados – iniciada a partir da (SECSUS-2018) e
concluído para a (II ECO ESPERANÇA – 2018)
3. Espaço Jamelão – Projeto de grande espaço de convivência com calçamento

reaproveitado à sombra de uma linha de 8 pés de jamelão - construído a partir da
(SECSUS-2018).

O espaço foi desconfigurado quando da construção do Bio Digestor (2019) – um
novo plano será elaborado para aproveitar o espaço novamente.
4. Arena Flamboyant – Área para apresentações e reuniões diversas no pátio
externo da escola. Nela se encontra o Palco das Flores, estruturado em
superadobe na SEMANA DE CIÊNCIAS SUSTENTÁVEIS (SECSUS-2016), recebeu um
piso de mosaico na (SECSUS 2018), cobertura para a ECO ESPERANÇA 2018 e na
(SECSUS 2019) suas bordas laterais e frontal foram recobertas com seixos (pedrinhas de
rio, arredondadas).

5. Jardim de Entrada – Recuperação de área degradada à frente da escola,
realizado na SEMANA DE CIÊNCIAS SUSTENTÁVEIS (SECSUS-2016).
6. Cantinho do Jatobá – Espaço utilizado para aulas ao ar livre, recreação e outros
fins é ladeado por uma floreira de pneus com 14m de comprimento,
confeccionada na SEMANA DE CIÊNCIAS SUSTENTÁVEIS (SECSUS-2016).
7. Jardim Vera Lúcia – entre a cerca e o lado oeste do prédio, o ‘cantinho feio’ da
escola foi revitalizado e tornado belo, na ocasião dos preparativos para a ECO
ESPERANÇA 2018. Espécimes de meia sombra serão plantadas na SECSUS
2019.
8. Nascente Esperança – mina d’água desprotegida visitada pela primeira vez na
SEMANA DA ÁGUA 2015, tornou-se objeto de estudo, visitas e intervenções do
PROJETO AMIGO DAS MINAS, com ações de restabelecimento da vegetação.
Em 2017 foram plantadas no local cerca de 100 árvores típicas de nascente.
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PRINCIPAIS EVENTOS & AÇÕES
A execução de qualquer projeto pedagógico carece de eventos de culminância.
Constituem-se em momentos de confraternização dos saberes desenvolvidos. Alguns
deles merecem destaque e resumimos a seguir:

Semana de Ciências Sustentáveis (SECSUS)
A partir de 2018, durante a Semana de Educação para a Vida (Calendário da
SEEDF), a escola CEF Boa Esperança realiza seu evento tradicional iniciado em 2015,
lançando mão da pedagogia da alternância e promovendo ações sustentáveis no espaço
escolar, o que com certeza demanda recursos que são obtidos mediante parcerias e ou
com a execução das verbas públicas.
O evento acontece nos 3 turnos da escola e prevê a formação de oficinas, mutirões e
grupos de trabalho. Destacam-se ao longo da realização do evento as construção do
palco de superadobe, da composteira em taipa pilada, e da praça do jenipapo, a
viabilização do jardim de entrada, da floreira de pneus e a pintura anti térmica das
janelas do bloco B (voltado para o Norte).
Festa Cultural Junina – Arraiá do CEF Boa Esperança / FestEJA
O mais tradicional de todos os eventos festivos da escola, envolve todos os
segmentos da escola e ocorre durante a etapa cuidar do meio é cuidar de nós, e assume
caráter temático a partir da implementação do projeto de sustentabilidade. A participação
massiva da comunidade é esperada e se a escola promove um grande momento de
interação. Danças, leilões, bingos, comidas típicas e outras atrações recheiam o evento
que tem seu lado formativo ao desafiar-se em promover a educação sustentável.
O turno noturno tem seu evento próprio, chamado FestEJA – momento de
confraternização entre alunos com data distinta da festa do diurno.
Eco Esperança
Realizada pela primeira vez em 2017, o evento tornou-se fixo no calendário da
escola e marca a etapa ‘nosso eco pelo planeta’, do projeto de sustentabilidade. O
evento é dividido em momentos distintos:
● Momento cívico de abertura
● Exposição de trabalhos - o quê de melhor a escola produziu ao longo das
etapas anteriores.
● Sarau Cultural - apresentação de trabalhos artísticos e culturais.
● Almoço musical – com a apresentação de algum músico ou banda
convidados.
● Concomitante aos momentos, podem ocorrer feira de produtos locais, ações
sociais e oficinas.
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A comunidade possui grande apreço pelo evento que é a oportunidade da sociedade
conhecer a escola e seu trabalho. Desta forma, recursos financeiros são empregados e
parcerias são bem vindas de forma a suprir a necessidade do evento, sem perder de
vista o paradigma da sustentabilidade.
Gincana da Primavera (Anos Finais), Semana da Criança (Anos Iniciais) e Jogos da EJA
A participação em jogos em caráter competitivo, cooperativo ou lúdico é conteúdo
previsto para os alunos, respeitadas as diferentes fases de desenvolvimento. Desta
forma, durante segundo semestre os alunos de Anos Finais disfrutam de dias especiais,
com jogos competitivos e gincana de conhecimento, no qual mais importante que a
vitória pessoal é a união e confraternização de suas turmas.
Os alunos de Anos Iniciais participam de atividades lúdicas cooperativas na semana
da criança, enquanto o turno noturno promove atividades diferenciadas adaptadas ao
público da EJA.
Sarau Arte em Minutos
Parte integrante do projeto de leitura, o evento oferece aos alunos uma plataforma
para que possam expressar seus talentos nas mais diversas linguagens artísticas
(dança, teatro, música, artesanato, pintura, fotografia, canto, poesia). Oportunizando
também o conhecimento de artistas locais, divulgando o trabalho desses na comunidade
escolar. Destaque para o sarau especial: Musical de Inglês e o sarau que ocorre em
pleno evento Eco Esperança.
Passeios Temáticos
Objetivando a experiências diversas, a escola promove passeios a clubes, cinema,
museus, passeio de formatura, dentre outros, conforme disponibilidade e conveniência.
Passeios temáticos a cidades históricas também é objetivo da escola. Necessitando
para isso de aplicação de verba pública para locação de transporte.
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PROJETOS INTEGRADORES E ATUAÇÕES
Os projetos constantes deste PPP tiveram sua aplicação adaptada ou paralisada
diante das aulas remotas.
Segue neste apêndice resumo do projeto de sustentabilidade POR UM MUNDO
MELHOR e a estrutura de seus subprojetos interdisciplinares e transdisciplinares
integradores desenvolvidos pela escola, bem como o regimento interno, e a sequência
curricular por segmento e disciplina.
Coerente destacar que todos esses projetos, assim como as ações dos profissionais
que atuam na escola, a atuação das equipes especializadas, servidores readaptados e
com restrição e demais seguem uma mesma diretriz avaliativa.
Em ordem, apresentamos:
1. Diretriz de avaliação dos projetos e nos projetos;
2. Projeto ‘Por Um Mundo Melhor’
2.1 Projetos Integradores de Leitura
2.2 Projetos Integrados de Ciências
2.3 Projeto Interventivo Pedagógico Disciplinar
2.4 Inventário
3. Apoio Pedagógico – Professor Readaptado
4. Plano de Ação da Orientação Educacional
5. Plano de Ação das Equipes Especializadas
6. Plano de Ação da Educação Integral

Segue ainda releases e relatórios de ações e trabalhos pedagógicos, bem como
reportagens realizadas.
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1 - AVALIAÇÃO DOS PROJETOS E NOS PROJETOS
AVALIAÇÃO NO PROJETO
Resguardadas as especificidades os alunos participantes dos trabalhos
coletivos e individuais serão analisados pelos professores e ou responsáveis
quanto aos itens:
● Estética Final do Trabalho / Ação realizada
● Maneira de realização
● Funcionalidade e aplicação
● Trabalho em equipe
● Interesse individual
Poderão ser utilizados, dentre outros, os instrumentos avaliativos:
● Observação
● Auto avaliação por pares e individual
● Portfolio
● Relatórios
● Seminários
● Confecção de cartazes ou materiais de mostra
● Tabela de Acompanhamento dos Objetivos de Aprendizagem
A pontuação percebida deverá ser especificada previamente, quando se tratar
de Anos Finais.
AVALIAÇÃO DO PROJETO
Os projetos serão avaliados:
● Pelos participantes, mediante registros em livros de
impressões, relatórios, registros jornalísticos, dentre outros;
● Pelos responsáveis por confecção de Relatório (portfolio)
centrado na produtividade e efetividade. Devendo constar a
análise de objetivos, metas e resultados alcançados,
registros do processo (fotográfico, vídeos e/ou escritos) e
proposições de novas ações.
● Pela Comunidade Escolar: constando como item da
Avaliação Institucional – onde o Relatório será apreciado e o
projeto reorientado para o ano seguinte.
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2 - PROJETO CEF BOA ESPERANÇA POR UM MUNDO MELHOR
DESCRIÇÃO
O Projeto constitui-se da integração coordenada de subprojetos, eventos e
ações pedagógicas, norteados pelo paradigma da sustentabilidade, desenvolvidos
pelo CEF BOA ESPERANÇA em sua práxis, dando corpo a seu projeto político
pedagógico e permeando seu currículo, objetivos, avaliação, metodologia e
conteúdos, típicos de escola do campo.
OBJETIVO GERAL
Implementar na escola e na comunidade escolar conteúdos básicos que levem
à sensibilização e ao comprometimento com a sustentabilidade, o uso racional dos
recursos naturais, além do desenvolvimento de valores humanos.
OBJETIVO POLÍTICO PEDAGÓGICO
Orientar as ações do Projeto Político Pedagógico, promovendo a integração
dos projetos escolares.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
● Integrar os conteúdos escolares, por meio dos temas transversais,
contemplando os princípios da agroecologia e a relação essencial ente
homem e natureza;
● Sensibilizar a comunidade escolar para o uso racional, recuperação e
preservação dos recursos naturais;
● Permitir aos professores a prática da interdisciplinaridade, por meio de
temas de relevante valor ambiental, de significados locais e universais e
passíveis de serem trabalhados em todos os conteúdos curriculares;
● Combinar atividades culturais e de lazer às atividades cognitivas, tendo em
vista a globalidade do processo educativo;
● Distinguir diferentes formas para preservação e cuidados com a água;
● Reconhecer-se como parte integrante do meio ambiente;
● Preservar a saúde humana e a qualidade de vida;
● Estabelecer uma saudável consciência ecológica e defender os cuidados
com o bioma Cerrado;
● Relacionar a intervenção humana no ambiente às suas consequências.
● Atuar na paisagem local de forma sustentável, utilizando conhecimentos da
cultura agroflorestal, permacultura, dentre outras técnicas;
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SUBPROJETOS INTEGRADOS
⮚ PROJETOS DE LEITURA
⮚ PROJETOS DE CIÊNCIAS
⮚ PROJETO INTERVENTIVO PEDAGÓGICO DISCIPLINAR
⮚ INVENTÁRIO

METODOLOGIA
Partindo-se do princípio que a informação, experiência e a troca de experiências
são imprescindíveis para o desenvolvimento do projeto, prima-se pelos princípios da
unicidade teoria-prática, interdisciplinaridade, contextualização e flexibilização.
Desta forma, em consonância com o currículo, prevê-se:
✔ a participação em palestras informativas e participativas, cursos e
congressos relacionados à temática;
✔ o debate aprofundado nas coordenações pedagógicas;
✔ o desenvolvimento junto aos alunos de espaços de aprendizagem e
convivência, tais como hortas no espaço escolar, minhocário, composteira,
sistemas de agrofloresta, dentre outras possibilidades;
✔ atividades além dos limites físicos da escola, contemplando uma nova
relação de tempo-espaço escolar, propiciando novas oportunidades de
aprendizagem concreta, prazerosa e significativa.

ETAPAS
1. ÁGUA e VIDA.
2. CUIDAR DO MEIO É CUIDAR DE NÓS
3. VIVA O CERRADO VIVO
4. NOSSO ECO PELO PLANETA

●
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2.1 - PROJETO DE LEITURA
DESCRIÇÃO
Constitui-se no conjunto sistemático de ações pedagógicas da escola,
subdivididos por segmentos, mas sob a ótica da ludicidade ao envolver os diversos
gêneros, formas e abordagens da leitura.
OBJETIVO GERAL
Fomentar o desenvolvimento da leitura, interpretação, escrita e oralidade.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
● Desenvolver o interesse do aluno pelos diversos gêneros textuais,
● Oportunizar o acesso e apreciação de obras várias,
● Incentivar e promover a leitura no âmbito escolar e além da escola;
● Motivar a escrita;
● Favorecer a oralidade;
● Desenvolver a habilidade da interpretação;
● Estimular a criatividade;
● Desenvolver habilidades em língua estrangeira;
PROJETOS INTEGRANTES
⮚ CALANGO DAS LETRAS (ANOS FINAIS)
Desenvolvido com anos finais na disciplina PD2, sob o olhar das múltiplas
linguagens é o articulador do projeto no terceiro ciclo, integrando-se ao projeto da
disciplina Português (Cordel) e abordando temas transversais e multidisciplinares
pertinentes aos demais subprojetos.
⮚ DIVERTILENDO
Desenvolvido com os alunos do 1º e 2º ciclos, utiliza-se dos espaços disponíveis
na escola e comunidade para o a realização de diferentes ações pedagógicas
individuais, em reagrupamento, ou coletivas.
⮚ ESPAÇO DA LEITURA: MUITO PRAZER!
Desenvolvido com os da EJA, com intuito de desenvolver o hábito prazeroso da
leitura.
Ações em Destaque:
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2.2 - PROJETO DE CIÊNCIAS
DESCRIÇÃO
Constitui-se na integração de diversos subprojetos sob o paradigma da
sustentabilidade, que caracterizam o CEF BOA ESPERANÇA como escola do
campo. Através deles é propiciado aos alunos o contato e o trato com a natureza,
desenvolvendo diversos saberes.
OBJETIVO GERAL
Fomentar o desenvolvimento da ecologia humana sob o paradigma da
sustentabilidade
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
● Desenvolver a responsabilidade coletiva para com o meio ambiente e os
recursos naturais;
● Atuar na paisagem local de forma sustentável, utilizando técnicas e
conhecimentos da cultura agroflorestal, permacultura, dentre outras
técnicas;
● Utilizar os diversos espaços da escola para plantio e aprendizado;
● Fomentar a redução e a destinação adequada para os resíduos
● Reduzir a produção de lixo no ambiente escolar;
● Promover a compostagem do lixo orgânico e acompanhar o processo de
forma pedagógica;
● Desenvolver o senso de responsabilidade para com os recursos hídricos
● Atuar na preservação das nascentes;
SUBPROJETOS INTEGRADOS
⮚ TRANSFORMANDO A PAISAGEM
Pioneiro das ações sustentáveis é a base para as demais ações da escola.
Desenvolvido com alunos de Anos Finais, vinculado à disciplina PD1, desde
2006, com saída de campo semanal. Através dele são viabilizados: capina,
capina seletiva, espaços de plantio, manejo e colheita, limpeza, coleta e
seleção de lixo, manejo de adubo orgânico, pintura e construção de
implementos pertinentes, dentre tantas outras atividades, além de saídas de
campo destinadas ao planejamento de ações fora dos limites físicos da
escola.
⮚ PLANTA QUE TE QUERO BEM
Integra todas as ações de plantio e aprendizado realizado pelos estudantes.
Envolve ações de plantio nos diversos espaços constituídos e alternativos da
escola. É desenvolvido principalmente com anos inicias, mas sua abrangência
é geral. As ações vão desde forração e flores, passando por ervas aromáticas
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e temperos a arbustos e árvores, sempre com planejamento prévio e
acompanhamento.
⮚ LAVOUSIER

Com o nome do francês, considerado o pai da química moderna, o projeto se
ocupa com a compostagem do lixo orgânico produzido na escola para a
produção de adubo orgânico. Para tanto, envolve todos os segmentos da
escola, desde a produção de lixeiras de recolhimento, a ações educativas de
separação, recolhimento e alocação do material na composteira da escola.
Também se ocupa da destinação correta do lixo seco e sua diretriz
administrativa e pedagógica orienta a redução da produção de resíduos pela
escola.
⮚ AMIGOS DAS MINAS

Envolve as ações práticas e estudos para a conservação e recuperação das
nascentes. A questão da água é uma preocupação permanente da escola e
diversas ações no sentido de sua preservação e uso consciente são tomadas,
à partir da primeira etapa do projeto de sustentabilidade: água para viver.
Amigos das Minas.
O subprojeto prevê a formação e ações pontuais, afim de que, a ideia de
preservar ultrapasse os domínios da escola e que, nossos alunos sejam
formados também como cuidadores de nascentes.
Amigos das Minas surgiu espontaneamente quando da I Caminhada pela
Água em 2015 e ao adentrar a zona rural, próxima à escola encontrou-se uma
nascente desprotegida que carecia de preservação. Desde então já foram
plantadas cerca de 100 árvores no local, que se tornou um espaço de ações
pedagógicas permanentes da escola.
AÇÕES E EVENTOS DOS PROJETOS INTEGRADOS
●

ATUAÇÃO

DA

DIREÇÃO,

COORDENADORES,

PROFESSORES

PROFESSORA DOS ANOS FINAIS COM RESTRIÇÃO FUNCIONAL.
●

SEMANA DE CIÊNCIAS SUSTENTÁVEIS (SECSUS)

●

ECO ESPERANÇA

●

PARTICIPAÇÃO NO CIRCUITO DE CIÊNCIAS

●

CAMINHADAS PELA ÁGUA

●

VISITAS E CUIDADOS COM NASCENTES

●

HERBÁRIO

●

FEIRA DE MUDAS E PLANTAS ORNAMENTAIS

●

VERMICOMPOSTAGEM EM BALDES

●

CULTIVO DE MICROORGANISMOS EFICIENTES (M.E.)

E
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●

COMPOSTAGEM ACELERADA COM M.E.

SEEDF/CREC/ CEF BOA ESPERANÇA

2.3 - PROJETO INTERVENTIVO: PEDAGÓGICO DISCIPLINAR
DESCRIÇÃO
Abarca todas as ações relativas à intervenção em problemas diagnosticados.
Desenvolve-se através da atuação de todos os segmentos da escola.
OBJETIVO GERAL
Sanar as dificuldades de aprendizado, apresentadas e diagnosticadas, no decorrer
do processo de ensino e aprendizagem, mediante estratégias que fomentem o clima
favorável às aprendizagens pela promoção do respeito aos valores, ao patrimônio, a
ética, ao meio ambiente e ao ser humano.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Oportunizar diferentes formas de ensino para as aprendizagens;
Garantir a ampliação de tempos, espaço e oportunidade;
Melhorar a relação afetiva do aluno para com a escola;
Esclarecer direitos e deveres;
Promover o clima de respeito para com o meio em que se vive;
Despertar a consciência crítica;
Fomentar atitudes de responsabilidade;
Aumentar autoestima dos alunos;
Envolver a família no processo ensino e aprendizagem

METODOLOGIA / ESTRATÉGIAS
●
●
●
●
●
●

●
●
●
●

Realização de diagnóstico de aprendizagens e comportamental.
Utilização de reagrupamentos
Utilização de jogos pedagógicos
Foco nos pontos positivos do aluno
Construção do CONTRATO PEDAGÓGICO
Registros eficientes valorizando atitudes positivas. : DOSSIÊ DO ALUNO e
FOLHA DE ACOMPANHAMENTO INDIVIDUAL DO ALUNO e TABELA DE
ACOMPANHAMENTO DOS OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM
Alunos prioritários: aproximação professor – aluno.
Aulas com jogos de raciocínio lógico (ginástica cerebral).
Intervalo da conversa: para alunos com comportamento divergente.
Atividades para a família.

●

Educação em tempo integral, esv, entidades parceiras

● Atuação do soe:
●

Atuação da seaa – pedagoga e atuação do soe: orientação
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2.4 - INVENTÁRIO
DESCRIÇÃO
Constitui-se no principal documento norteador didático das escolas do campo a
ser elaborado pela comunidade escolar.
OBJETIVO GERAL
Recolher informações gerais sobre as regiões atendidas pela escola, conhecendo
a história da escola e da comunidade, identificando as condições de infraestrutura, a
forma de ocupação e uso social dos ambientes e incentivando a reflexão e a relação
harmoniosa entre a comunidade e seu meio.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
●
●
●
●
●

Oferecer instrumentos de autoconhecimento para a comunidade;
Estabelecer registros das ações escolares;
Caracterizar e valorizar a cultura e produção local;
Identificar fragilidades da comunidade e promover intervenções;
Tornar-se um documento efetivo e continuado;

DESENVOLVIMENTO
A confecção do Inventário se dará de forma paulatina, em forma de portfólio,
contendo documentários escritos, videográficos e fotográficos. Além de
releases, relatórios e outros documentos produzidos a partir das ações
pedagógicas da escola. Tais como: saídas de campo, pesquisas com
comunidade e famílias, questionários dirigidos, ações dos projetos
integradores, mapeamento geográfico, dentre outras.
TÍTULO:
Traços de um Povo – inventário sócio cultural da comunidade – N.R. Boa
Esperança
ETAPAS
2019 – lançamento
2020 a 2021- incrementos
2022 – conclusão – Aniversário de 50 anos do CEF Boa Esperança
CAPÍTULOS
ASPECTOS FÍSICOS

HISTORIOGRAFIA

SERVIÇO PÚBLICO

SÓCIO ECONÔMICO

MEIO AMBIENTE

CULTURA E LAZER
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ESCOLA
3 - PROFESSORES READAPTADOS/RESTRIÇÃO
DESCRIÇÃO
Trata-se dos servidores que por motivo de adoecimento possuem restrições
definitivas ou temporárias, atuando e contribuindo nas diversas áreas desta Unidade
de Ensino conforme suas possibilidades e potencialidades.
OBJETIVO GERAL
Valorizar a experiência dos servidores, levando sempre em consideração as suas
potencialidades e a bagagem de conhecimentos adquiridos durante sua trajetória
profissional, inserindo-os em todas as atividades desenvolvidas.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
● Respeitar a restrição determinada pelo Programa de Readaptação, bem como os
seus limites e peculiaridades;
● Acolher os servidores que retornaram ao trabalho após o afastamento ou que
vieram de outro local, de forma que se sintam valorizados e respeitados;
● Estabelecer entre direção e servidor quais as ações que atendam as
necessidades de ambas as partes, de forma que se alcance nossa missão;
● Favorecer a inclusão destes servidores em todos as atividades desenvolvidas,
oferecendo instrumentos de autoconhecimento e valorização de suas
potencialidades e experiência pessoal e profissional, fazendo com que sintam-se
como parte integrante e ativa no desenvolvimento do fazer pedagógico.

DESENVOLVIMENTO
No decorrer do ano letivo, os servidores Fernanda, Gisleni, Jorge e Vera,
participarão conforme suas especificidades das: coordenações e/ou reuniões
pedagógicas; atividades e/ou projetos propostos no PPP; saídas de campo; eventos
e/ou apresentações; confecção de inventários, portfólios, murais e/ou cartazes
informativos; passeios e/ou visitas; reagrupamento; conversas, reflexões e/ou
conscientizações disciplinares; momentos cívicos; suporte à direção e professores,
entre outros.
AÇÕES E EVENTOS
Participação e suporte em todo o projeto de sustentabilidade ‘Por um Mundo
Melhor’, ações e eventos e subprojetos articulados..
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4 - SERVIÇO DE ORIENTAÇÃO EDUCACIONAL (SOE) – PLANO DE AÇÃO

CRE: Ceilândia
Unidade Escolar: CEF Boa Esperança

Telefone: 35062079

E-mail:
Sandrawpalmeira@hotmail.com

Celular: 992814417

Turno(s) de atendimento: diurno
Orientador Educacional: Sandra Walkiria Cesar Palmeira

Matrícula SEEDF: 212861-6

DIRETRIZES OPERACIONAIS SOE

Compreender a realidade educacional da Instituição, participar das definições dos aspectos relevantes, com vistas a um melhor
planejamento de trabalho;
Analisar a efetividade das propostas de trabalho por meio da auto avaliação coletiva e individualmente;
Garantir que a UE no exercício de suas atribuições desenvolva ações com foco na prevenção, detecção e encaminhamento das
violações de direitos das crianças e adolescentes (violências psicológica, física e ou sexual, negligência, constrangimento,
exploração do trabalho infanto-juvenil, uso indevido de drogas, discriminação racial, orientação sexual e identidade de gênero entre
outras), por meio da inserção dessas temáticas no projeto político pedagógico e no cotidiano escolar, identificando, notificando e
encaminhando os casos aos órgãos competentes, assim como, projetos que estimulem a auto estima, a qualidade de vida e as
relações s interpessoais.
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Dimensões

Meta

Ações

Cronograma

Avaliação

de atuação
Assessoria
ao
Trabalho
Coletivo

Âmbito de
ações junto a
redes sociais
e parcerias

Reorganizar por meio de amplo debate
com os profissionais da educação, o
trabalho didático/pedagógico que
contemplem a formação integral,
buscando melhorar a qualidade da
convivência e das relações pessoais e
interpessoais.
Sugerir temas de formação continuada

Assessorar o andamento das
estratégias escolares a fim de
sugerir atividades preventivas Durante todo o
e temas que favoreçam o ano.
desempenho escolar.
Promover discussões, trocas
de experiências e palestras

Promover, estimular e formar
parcerias que contribuam para
formação inicial e continuada de
professores e alunos. Conhecimento
de novas tecnologias educacionais e
práticas pedagógicas inovadoras no
que concerne ao processo de ensino,
de aprendizagem e de avaliação,
estimulando a articulação.

Estimular a participação em
programas de
aperfeiçoamento profissional;
Divulgar cursos oferecidos
pela SEDF e outras
instituições;
Trazer para a escola grupo
diversos que favoreçam a
integralidade das questões
sociais.

Durante todo o
ano

Entrevistas com os
profissionais envolvidos,
debates sobre a práxis
pedagógica nas coordenações
coletivas.
Avaliação Processual, sendo
que será utilizada a
metodologia da alternância,
tempo/formação e de acordo
com a demanda e
necessidade inserida nas
atividades escolares , assim
como os projetos em
andamento, produzindo novos
conhecimentos a partir da
reflexão e intervenção na
realidade.
Melhora nos indicadores de
qualidade na educação da UE.
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Dimensões

Meta

Ações

Cronograma

Avaliação

de atuação
Âmbito de
formação

Garantir meios e instrumentos de
multiplicação dos bons projetos
desenvolvidos pelos profissionais de
educação da rede pública de ensino,
valorizando estes profissionais e
fortalecendo a qualidade da educação.

Participar das reuniões do
SOE junto a coordenação
intermediaria para
aperfeiçoamento do trabalho e
ganho de experiências com os
demais profissionais da
mesma área de atuação;

Semanalmente Registro escrito de ganhos de
aprendizado durante a troca
de experiências.
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Dimensões de atuação

Meta

Ações

Cronograma

Avaliação
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Âmbito de formação
Escolar
Ajudar na reflexão da
transição entre as etapas da
educação básica e as fases do
ensino fundamental e que
gerem debates e avaliações
entre os profissionais da
educação sobre a organização
escolar em ciclos e a
organização do trabalho
pedagógico, buscando
melhorar a qualidade da
educação.
Melhorar a qualidade do
processo de ensino e
aprendizagem;
Colaboração com as famílias e
com órgãos públicos de
assistência social, saúde e
proteção à infância, à
adolescência e à juventude.
Reduzir atitudes
discriminatórias,
preconceituosas e violentas
com vistas a favorecer a
inclusão.

Criar mecanismos para o
acompanhamento
individualizado dos alunos,
atentando para as
especificidades do estudante de
forma a garantir a qualidade do
atendimento.
Garantir o atendimento aos
estudantes junto ao SOE e ao
SEAA.
Auxiliar nas atividades de
conscientização social previstas
no calendário anual da rede
púbica de ensino do Distrito
Federal;
Propiciar aos profissionais da
escola um melhor entendimento
acerca das políticas públicas
norteadoras do trabalho escolar;
Acompanhar junto os casos em
situação de vulnerabilidade
social;
Apoiar ações de enfrentamento
à discriminação, ao preconceito
e à violência, visando ao
estabelecimento de condições
adequadas.

Assessorar o professor
no planejamento das
atividades direcionadas
aos alunos atendidos
pelo SOE.
Observações em sala
de aula e em demais
espaços e contextos
educativos;
Análise do histórico
escolar do aluno.
Entrevistas com o
professor;
Entrevistas com a
família, com vistas à
intervenção e
orientações;
Atividades individuais e
grupais com alunos,
utilizando instrumentos
formais e lúdicos;
Formulação
deencaminhamentos.
Fazer encaminhamento
para outras instâncias e
acompanhar as
devolutivas.

Durante todo
o ano e nas
Datas
Temáticas
previstas no
calendário da
rede pública
de ensino do
Distrito
Federal

Análise da evolução dos
discentes verificada por
meio da avaliação dos
professores na perspectiva
formativa e avaliação
pedagógica pela Equipe.
- Devolutivas
- Relatórios
Observação das taxas da
evasão escolar.
Avaliação direcionada às
questões envolvidas e
coleta de sugestões.
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5 - EQUIPE ESPECIALIZADA DE APOIO À APRENDIZAGEM – EEAA – PLANO DE AÇÃO

COORDENAÇÃO REGIONAL DE ENSINO DE CEILÂNDIA
UNIDADE ESCOLAR: CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL BOA ESPERANÇA
TELEFONE: 35062079
PSICÓLOGO RESPONSÁVEL: NÃO POSSUI NO MOMENTO
MATRÍCULA SEEDF:
PEDAGOGO RESPONSÁVEL: ALEXANDRA ARAÚJO ASSENÇO
MATRÍCULA SEEDF: 032.286-5
TURNOS DE FUNCIONAMENTO DA UNIDADE ESCOLAR (X) MATUTINO (X) VESPERTINO (X) NOTURNO

Ações/Projetos/Demandas
Participar de ações
pedagógicas em articulação com a
equipe gestora

Entrevista com professores

Observação do contexto
escolar em suas diferentes
dimensões: sala de aula, recreio,
reuniões coletivas, eventos
escolares entre outros.

EIXO: MAPEAMENTO INSTITUCIONAL
Objetivo
✔ Identificar qual visão a equipe gestora possui
da escola em seu aspecto pedagógico e em
suas relações interpessoais, como também,
qual
proposta
está
relacionada
à
organização do trabalho pedagógico.
✔ Analisar o ponto de vista do professor a
respeito dos vários contextos e relações que
ocorrem no ambiente escolar tais como:
relações
interpessoais,
formação,
organização do espaço pedagógico e
planejamento coletivo.
✔ Segundo objetivo geral da orientação
pedagógica: Refletir e analisar o contexto de
intervenção da prática da EEAA.

Cronograma

Avaliação

1º bimestre

Através da
participação e
colaboração do
entrevistado

1º bimestre

Através da
participação e
colaboração do
entrevistado

Durante todo
ano letivo

Através dos
registros obtidos.

SEEDF/CREC/ CEF BOA ESPERANÇA

EIXO: ASSESSORIA AO TRABALHO COLETIVO
Ações/Projetos/Demandas
Coletiva sobre serviços de
apoio
Estudos nos momentos de
coletiva
Participação efetiva nos
conselhos de classe

Objetivo
✔ Esclarecer a equipe docente a respeito das
atribuições da Equipe Especializada de apoio à
aprendizagem em seu aspecto institucional e no
processo ensino aprendizagem
✔ Contribuir, em parceria com os demais
profissionais, para promoção da análise crítica
acerca da identidade profissional dos atores da
instituição de modo à ressignificar sua práxis.
✔ Analisar acerca dos estudantes que foram
encaminhados, observando suas dificuldades em
potencialidades em vários contextos, como
também, levantar novas demandas relacionadas
às dificuldades de aprendizagens dos estudantes;
✔ Contribuir para reflexão de metodologias
diversificadas em relação às demandas
levantadas, como também, refletir sobre a
importância de outros aspectos que interferem no
processo de ensino aprendizagem.

A cada bimestre estar
✔ Contribuir para formação continuada e para
participando de coletiva de
valorização dos espaços de formação através das
formação aos professores com
coordenações coletivas, proporcionado reflexões
tema voltado para demandas do
acerca das práticas pedagógicas e da importância
corpo docente
do papel do educador para melhoria do processo
de ensino aprendizagem.

Cronograma
1º bimestre

Avaliação
Através da
participação e
interesse dos
participantes;

2º ao 4º bimestre

1º bimestre
2º bimestre
3º bimestre
4º bimestre

Durante o ano
letivo

Através da
participação e
interesse do grupo
e fichas
personalizadas de
avaliação e
sugestões.
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EIXO: RELAÇÃO FAMÍLIA-ESCOLA.
Ações/Projetos/Demandas
Elaboração de um Projeto em
parceria com o SOE, propondo
encontros mensais).
(Propor a discussão de temas
como: Afetividade, comunicação
não violenta, regras e limites entre
outros).
Atendimentos individualizados
aos familiares como prevê o
PAIQUE, tendo em vista
orientações individualizadas e
encaminhamentos a outros tipos de
acompanhamentos especializados.

Objetivo
✔ Trazer
temas
voltados
para
o
desenvolvimento
da
criança
e do
adolescente a serem discutidos nos
momentos
das
reuniões
de
pais
(responsáveis);

Cronograma
Reuniões
bimestrais ou
mensais a definir

Avaliação
Através da
participação e
interesse da
comunidade.

✔ Proporcionar as famílias melhor reflexão a
respeito do seu papel e acompanhamento
dos estudantes;
✔ Inteirar-se das atividades desenvolvidas
pelo estudante no ambiente familiar;
✔ Contribuir com informações advindas dos
conhecimentos específicos pedagógicos e
psicológicos que instrumentalizem a família
na condução das questões relacionadas a
seu filho.

Durante todo ano
letivo

Através do
interesse e retorno
da família em
relação às
orientações
realizadas.
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EIXO: ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO PEDAGÓGICO
Ações/Projetos/Demandas
⮚ Levantar demanda de estudantes já
encaminhados e analisar situação
documental;
⮚ Convocar responsáveis pelos
estudantes já encaminhados e dar
continuidade aos encaminhamentos;
⮚ Levantamento do perfil das turmas.

⮚ Confecção do plano de ação;
⮚ Acolhimento dos novos
encaminhamentos (2º bimestre);
⮚ Intervenções voltadas para o PAIQUE;
⮚ Atendimento direto ao estudante
(individual ou em grupo);

Objetivo
✔ Realizar ações diretas e indiretas com os
estudantes e professores;
✔ Refletir acerca da relação entre os
métodos de ensino aprendizagem e
como é a organização curricular para
utilização destes métodos, considerando
aspectos particulares da comunidade
escolar (escola do campo);
✔ Buscar estratégias de intervenção que
melhor
possam
contribuir
na
aprendizagem dos estudantes e no
trabalho dos professores;
✔ - Orientar o corpo docente acerca das
atribuições e do trabalho realizado pela
equipe de apoio;
✔ - identificar aspectos relacionados a
organização do espaço escolar e como
trabalham os atores envolvidos neste
processo para promoção do sucesso
escolar.
✔ Dar continuidade aos objetivos
anteriores;
✔ Organizar ações voltadas À atuação da
equipe de apoio nos diversos níveis
institucional, de assessoria ao trabalho
coletivo e em relação ao processo de
ensino aprendizagem;
✔ Organizar metodologicamente
intervenções da EEAA;

Cronograma
1º bimestre

2º bimestre

Avaliação
A avaliação será
através da
participação dos
estudantes e de forma
indireta com os
professores através de
conversas e
momentos de troca de
informações como nos
conselhos de classe.

Ao longo do
processo.
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⮚ Intervenções com o aluno no âmbito
escolar.

⮚ Organização e realização de estudo de
caso das classes especiais;
⮚ Avaliação
psicopedagógica
dos
estudantes que possuem laudo;
⮚ Participação no procedimento de
estratégia de matrícula;
⮚ Confecção
de
relatórios
psicopedagógicos;
⮚ Devolutiva das intervenções realizadas
ao longo do ano letivo;
⮚ Avaliação com diversos segmentos:
direção, professores a respeito da
atuação da EEAA.

✔ Intensificar ações relacionadas ao
PAIQUE;
✔ Promover espaços de escuta ao
professor, para conhecer suas
concepções e expectativas a respeito do
desempenho escolar dos estudantes.
✔ Participar de forma articulada nos
diversos processos de avaliação e
intervenção de estudantes
encaminhados;
✔ Refletir sobre ação da EEAA no
processo de ensino aprendizagem do
estudante e buscar novas metodologias
e estratégias de atuação como estes
educandos.

3º bimestre
e
4º bimestre

Ao longo do
processo e através de
instrumentos dirigidos
como questionários
aos professores. E por
meio de reuniões com
equipe diretiva.
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EIXO: PROMOÇÃO DA ESCOLARIZAÇÃO DOS ESTUDANTES COM NECESSIDADES EDUCACIONAIS ESPECIAIS
Ações/Projetos/Demandas
⮚ Reuniões de planejamento e
avaliação com professores e
coordenadores pedagógicos
locais;
⮚ Articulação com os demais
serviços de apoio;
⮚ Participação na Semana de
Inclusão;
⮚ Formação de professores,
com foco na valorização da
diversidade e na
sensibilização sobre a escola
enquanto direito de todos e
todas.
⮚ Intermediar ações de
acompanhamento nas classes
especiais como: assessoria ao
professor, auxílio na
organização de conteúdos e
planejamentos individuais,
como também no processo de
alfabetização.

Objetivo
✔ Repassar orientações facilitadoras, para a
atuação do professor com os ANEE - Alunos
com Necessidades Educacionais Especiais-,
a fim de articular os serviços de apoio e
facilitar o processo de inclusão.
✔ Analisar como se dá o processo de ensino
aprendizagem destes estudantes com foco
em suas potencialidades e avanços.

Cronograma
Ao longo dos
bimestres

Avaliação
A avaliação das
atividades de
formação
continuada
acontecerá de
forma dirigida ou
espontânea.
Dirigida, através de
formulários
indicando os pontos
a serem avaliados.
Espontânea, em
reuniões, através da
fala dos
participantes.
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⮚ Utilização do instrumental de
Estudo de Caso para
acompanhamento sistemático
de alunos com transtornos
funcionais e estudantes com
NEEs;
⮚ Organização de dossiê e
registros dos estudantes
encaminhados,
diagnosticados e dos
atendimentos realizados pelo
EEAA, para que o processo de
intervenção tenha organização
e êxito;

✔ Realizar Estudos de Caso para melhor
atendimento e encaminhamento de
estudantes diagnosticados.

⮚ Promoção de
encaminhamento de alunos ao
Atendimento de Altas
Habilidades, conforme
identificação dos professores;
⮚ Realizar grupos com alunos
diagnosticados com
transtornos funcionais em
decorrência da ausência de
Sala de Apoio à Aprendizagem
(SAA) nos anos finais

✔ Garantir acesso aos serviços oferecidos pela
SEDF para alunos com necessidades
especiais

Nos primeiro e
terceiro bimestres
letivos
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EIXO: ENFRENTAMENTO DAS SITUAÇÕES DE VIOLÊNCIA, SAÚDE MENTAL E VULNERABILIDADE SOCIAL.
Ações/Projetos/Demandas
⮚ Participação na elaboração e
execução
de
projetos
coletivos que versem sobre
Direitos Humanos e cultura de
paz;

Objetivo
✔ Propiciar reflexão acerca das relações nos
diversos contextos escolares, como
também, auxiliar na mediação de
conflitos;

Cronograma
Durante todo
ano letivo

⮚ Participação nas coletivas,
usando mediação estética
para promover reflexão sobre
a práxis e acolhimento às
demandas dos docentes;
⮚ Participação em eventos
temáticos, como Semana de
Educação para a Vida,
Setembro Amarelo,
envolvendo ações com
professores, alunos e famílias.
⮚ Buscar parcerias externas
para acolhimento de
demandas específicas como
autolesão, depressão e outros
fatores relacionados a saúde
mental dos educandos

✔ Contribuir com momentos de reflexão
acerca da valorização da vida e da saúde
mental dos docentes e discentes através
da escuta.
✔ Promover encaminhamentos que auxilie
os estudantes e suas famílias no
acompanhamento especializado
relacionado a saúde mental tais como:
psicólogo, psiquiatra entre outros.

Durante todo
ano letivo

Avaliação
A avaliação dos
atendimentos aos
estudantes,
professores e pais
será feita tão logo
terminem ou
através de
encontros para este
fim.
Avaliação
dirigida ao fim dos
encontros
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EIXO: TRANSIÇÃO ENTRE AS ETAPAS E OS BLOCOS DO 3º CICLO

Ações/Projetos/Demandas

Objetivo

⮚ Oficina com alunos do 6º
ano, sobre
responsabilização e hábitos
de estudo;

✔ Promover projeto de transição com alunos
recém-chegados no 6º ano e com os
egressos do 9º ano, visando melhor
adaptação às mudanças no processo de
escolarização e garantir sequência às ações.

⮚ Oficina com alunos do 9º
ano;
⮚ Manter articulação com
EEAA das escolas de
origem.

Cronograma
Primeiro
bimestre (com 6º
ano), quarto
bimestre (com 9º
ano)

Avaliação
Através da
interação destes
estudantes nas
atividades
desenvolvidas.

