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APRESENTAÇÃO

O processo de reestruturação do Projeto Pedagógico (PPP) foi realizado de
forma coletiva, com abertura para a participação e contribuição com sugestões de
toda a comunidade escolar (gestores, docentes, discentes, SOE, funcionários, pais e
interessados). Durante as coordenações pedagógicas via meet divulgamos ao grupo
o projeto pedagógico e solicitamos contribuições para sua reestruturação. Também
pedimos aos docentes que conversassem com os estudantes no intuito de colher
sugestões para a elaboração do projeto.
Considerando a problemática identificada com a chegada da Covid -19, a
estratégia mais adequada é a prevenção. Assim a elaboração do presente plano tem
a finalidade de apontar caminhos para o enfrentamento desta pandemia e quais as
informações necessárias para a tomada de medidas cabíveis.
Concomitantemente

a

tal

análise,

foram

realizadas

reuniões

nas

coordenações pedagógicas para que fossem discutidos os pontos considerados
fortes e fracos da instituição. Procedeu-se logo em seguida ao recolhimento de
propostas e projetos para o resultado no texto do PPP.
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HISTÓRICO

Nome da Unidade Escolar: Centro de Ensino Médio I do Riacho Fundo I
Regional de Ensino: CRE Núcleo Bandeirante
Localização: QS 14 Setor Habitacional A, Riacho Fundo I
O projeto de desenvolvimento administrativo governamental desenvolvido em
1989 previa o assentamento de famílias carentes em determinados locais
pré-estabelecidos pela política de ocupação do Distrito Federal. Tendo em vista o
grande fluxo migratório de comunidades populacionais advindas de todo o país para
a Capital, o GDF realizou a legalização da ocupação de áreas territoriais, dentre
elas, a próxima ao Núcleo Bandeirante, onde se situa o Riacho Fundo I. Visando
atender a esta nova demanda foi autorizada a construção de estabelecimentos
públicos, dentre eles, uma escola destinada a oferecer o Ensino Fundamental à
população local instalada. Nesse primeiro momento a escola atendia apenas as
séries iniciais, depois alterou para as series finais do ensino fundamental e por fim
em 1998 iniciou-se o Ensino Médio. De 2014 a 2017 a escola teve que atender
também as turmas de 9º ano, pois uma das escolas da comunidade fechou para
reforma. Atualmente nossa clientela é de Ensino Médio regular. Esta UPE atende a
comunidade das cidades Riacho Fundo I e II, Areal, Park Way e ADE. Em 19 de
novembro de 2007 a escola passou a chamar-se Centro Educacional 01 do Riacho
Fundo I. E em 2009, a escola passou a chamar-se Centro de Ensino Médio I do
Riacho Fundo I.
Em nossa escola temos salas destinadas às áreas administrativas e
pedagógicas.
Na área pedagógica temos: 01 laboratório de informática, 01 sala de vídeo,
01 sala de recursos generalista, 01 sala de leitura/biblioteca, 01 sala do serviço de
orientação educacional, 01 sala de coordenação pedagógica, 01 sala de
professores, 01 sala de apoio da coordenação e 01 sala de mecanografia.
Na área administrativa temos: 01 sala de apoio administrativo, 01 sala da
equipe gestora (diretora,vice, supervisora, assistente), 01 sala da secretaria escolar,
01 sala dos colaboradores, 01 sala de depósito administrativo, 02 depósitos para
guarda de bens móveis inservíveis.
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Todos esses espaços estão sendo reformados. Todas as salas de aulas
tiveram as janelas trocadas de basculantes para blindex proporcionando uma
circulação de ar melhor e uma qualidade no fazer do ensino-aprendizagem. O piso
das áreas comuns foi substituído por granitina. Os banheiros dos discentes e
docentes foram reformados. A entrada da escola está sendo adaptada aos
protocolos de prevenção à COVID-19, com instalação de lavatórios e tapete
higienizante. Essas reformas e revitalizações de diversos espaços da escola só
foram possíveis devido ao empenho da equipe da SEDF que fez parte das reformas
e outra parte foram oriundas de emendas parlamentares.
Temos 19 salas de aulas divididas em cinco blocos, incluindo as salas
administrativas e de atendimento pedagógico totalmente revitalizadas e adaptadas
às necessidades dos nossos discentes e docentes. Temos uma quadra de esportes
coberta que está sendo revitalizada para proporcionar uma melhor qualidade de
aulas práticas desportivas aos discentes e docentes.
A equipe gestora solicitou aos deputados distritais tais reformas através de
destinação de emendas parlamentares.Continuaremos na busca de verbas para a
construção de um auditório e mais espaços de convivência.
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DIAGNÓSTICO DA REALIDADE ESCOLAR

Segundo dados da Codeplan o Riacho Fundo originou-se da Granja do
mesmo nome, localizada às margens do Ribeirão Riacho Fundo, criada logo após a
inauguração de Brasília, onde havia uma vila residencial para os funcionários. Para
acabar com as favelas na periferia das cidades e núcleos urbanos, o Governo criou
o programa de assentamento e, como parte desse programa, loteou a Granja Riacho
Fundo em 13 de março de 1990 (data do aniversário da cidade), transferindo para lá
moradores da Invasão do Bairro Telebrasília e outras localidades do Distrito Federal.
O assentamento transformou-se na RA XVII pela Lei nº 620/93 e o Decreto nº
15.514/94.
A Granja também sediou, por longa data, a Residência Oficial dos Governos
Militares, criada logo após a inauguração de Brasília e, mais tarde, transformada em
Instituto de Saúde Mental. Hoje o local é considerado uma área de preservação
ambiental (APA) devido a sua grande contribuição ecológica, por nele situarem-se
nascentes de diversos córregos incluindo o próprio Córrego Riacho Fundo, que
inspirou o nome da cidade e, sobretudo, pela diversidade da fauna e da flora nativos
da região, ainda preservados.
Em fevereiro de 1994 foi criado o parcelamento do Riacho Fundo II, como
parte integrante do Riacho Fundo I, que no ano de 2003 passou a ser uma nova
Região Administrativa.
A cidade do Riacho Fundo é a Região Administrativa 17ª – RA XVII e possui
aproximadamente 50.000 habitantes entre área urbana e rural, está localizado à
beira da BR-060 (que liga a capital federal a Goiânia).
A cidade conta com Feira Permanente, Parque Ecológico, Skate Park, Praças,
diversas Quadras de Esportes, Shopping e muito mais.
Apesar de origens diversificadas, costumes, crenças e culturas diversas, há
inter-relacionamento entre a comunidade docente e discente que constituem o
segmento

escolar.

A maioria dos discentes e alguns funcionários deste

estabelecimento de ensino residem na região administrativa, prefigurando ainda
mais a boa relação entre a Escola e a Comunidade.
Um dado relevante a considerar é que a realidade econômica local é
caracterizada pela diversidade, isto é, oscila entre as famílias extremamente
carentes, em detrimento de outras que gozam de um bom padrão financeiro. Boa
parte dos discentes no noturno são empregados nos setores comerciais secundários
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e terciários recebendo em média um salário-mínimo mensal, podendo ser através de
estágio, carteira assinada etc.
As famílias são pouco participativas na vida escolar, em geral. O nível cultural
dos pais é inferior ao dos filhos.
A pandemia do novo coronavírus alterou a dinâmica da escola, que está
tendo que realizar atividades à distância desde meados de abril de 2020. Essa
mudança exigiu que professores e alunos adaptassem sua rotina doméstica à nova
forma de trabalho, o que nem sempre é fácil. Para evitar que os alunos sejam
prejudicados, implementamos o uso da plataforma Google Classroom, materiais
impressos e estratégias de ensino à distância para que todos possam continuar
estudando durante o período em que não podem voltar à escola.
Não houve tempo para formações que capacitassem os docentes a nova
realidade. Quando começamos a trabalhar na plataforma muitos professores se
depararam com a dificuldade digital. No início foi muito complicado trabalhar com
tais dificuldades. Mas atualmente o grupo vem se redescobrindo e conseguindo usar
de forma satisfatória tais recursos. Um dos motivos que possibilitou tal sucesso foi a
parceria criada entre o grupo, onde aqueles que dominavam a ferramenta ajudavam
os demais e o trabalho era feito de forma coletiva.
Juntamente aos desafios pedagógicos nos deparamos com a dificuldade
financeira

que

atingiu

muitas

famílias

e

impossibilitou

ao

estudante

o

acompanhamento das aulas virtuais. Para minimizarmos tal impacto fizemos uma
campanha de arrecadação de eletrônicos que foram destinados a estudantes que
necessitavam de tal recurso. Infelizmente a arrecadação foi pequena, mas
conseguimos trazer alguns alunos para o ambiente virtual. Outra situação critica é
percebida por pais que entram em contato com a escola na busca de ajuda para
alimentação. Dessa forma também conseguimos arrecadar algumas cestas básicas
que foram entregues a famílias em vulnerabilidade.
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FUNÇÃO SOCIAL DA ESCOLA
A escola tem um papel social que vai muito além do ensinar. É por isso que a
comunicação entre família e escola é essencial, sobretudo em tempo de pandemia.
Como prática social, a educação deve se atentar para as demandas da
sociedade enquanto parâmetros para o desenvolvimento das atividades escolares. A
educação pública se constitui como direito social e para tanto deve ser gratuita,
democrática, inclusiva, de qualidade social com universalização de acesso e
contexto desafiador de superação das desigualdades sociais, étnico-raciais, de
gênero e relativas à diversidade sexual.
Para dar conta de um número maior de histórias singulares, é preciso pensar
em uma educação que seja capaz de discutir em suas propostas curriculares as
situações e os contextos de vida, para enfrentar o que é próprio e constituinte das
vivências, instigar a participação de uma escola que deve acolher e respeitar as
diversidades mesmo em tempos adversos.
Nesse sentido a escola deve capacitar o aluno a interagir com os valores
morais e sociais; ou seja, que ele se torne apto a participar ativamente da sociedade
de forma madura e crítica, ampliar seus conhecimentos pedagógicos, culturais e
também individuais.
Mas como fazer isso no Ensino Remoto?
Acreditamos que o ponto fundamental seja a comunicação entre família e
escola. Esse estreitamento é essencial, sobretudo agora. Fazer com que pais
encontrem na equipe pedagógica um suporte para entender como podem contribuir
para a formação de seus filhos, ainda que ela se realize provisoriamente em casa é
um dever da escola. Para isso, manter canais de comunicação abertos nunca foi tão
essencial. Através deles é possível que as famílias possam encontrar melhores
soluções para o planejamento da rotina de estudos, auxílio na hora que dificuldades
emocionais surjam e até mesmo ajuda extra para conduzir as atividades escolares.
Dessa forma criamos um whatsapp geral para a escola. Esse canal está
sempre disponível para os responsáveis. Utilizamos grupos de avisos e auxílio
também via whatsapp. Criamos um instagran e contamos com o auxilio dos
professores readaptados para entrarem em contato com as famílias sempre que
necessário. Também realizaremos reuniões virtuais ao fim de cada bimestre e
utilizaremos os sábados letivos temáticos para discussão de temas pertinentes com
toda a comunidade escolar.
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Princípios orientadores das práticas pedagógicas
Pensar

na

educação

significa

refletir

sobre

modos

de

compartilhar

conhecimentos, valores, crenças, comportamentos. O que nos leva a refletir sobre a
ética educativa, da formação, das experiências e saberes vivido e de novos
significados a serem aprendidos.
O docente deve procurar exercer uma conduta que cumpra os princípios
organizacionais de sua função para proporcionar a educação de todos, bem como,
ter um posicionamento crítico para repassar aos seus alunos modos e maneiras de
construir um conhecimento questionador frente às novas exigências sociais,
cumprindo seus deveres e reivindicando seus direitos, sendo sujeito da própria
história. Sempre dando ênfase a aprendizagem, construindo-a de maneira
significativa, valorizando razão, intuição, sensação, valores, etc. É uma troca de
conhecimentos para a compreensão do mundo, possibilitando a argumentação deles
e a procura dos seus conhecimentos frente às mudanças ocorridas na sociedade
para podermos juntos construir um conhecimento crítico, reagindo, modelando e
reconstruindo a realidade.
A prioridade nas ações é garantir a aprendizagem de todos os alunos. Para
isso, mesmo com a realização das atividades de forma não presencial, o papel dos
professores é primordial. Por mais que o papel da família seja essencial para a
organização de rotinas de estudos em casa, o papel dos professores é central para
apoiar a aprendizagem, tanto pelo conhecimento pedagógico dos conteúdos
trabalhados quanto pela didática para favorecer o aprendizado, mesmo que este
processo seja realizado remotamente.
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Promover

a

aproximação,

OBJETIVO GERAL

a

integração

e

a articulação das ações

desenvolvidas pelo corpo administrativo, pedagógico, técnico e operacional na
construção e melhoria contínua dos Programas/Projetos Educativos do CEM 01 RFI,
na busca de uma educação referencial de qualidade a ser conhecida e reconhecida
em âmbito local, regional e distrital atendendo os diferentes públicos envolvidos.


Objetivos Específicos:
● Elaborar ações que atendam aos interesses, expectativas e necessidades
dos alunos, famílias, professores, coordenadores e comunidade diante do
cenário da pandemia.
● Propiciar momentos virtuais que promovam uma cultura de planejamento,
parceria, otimização do espaço-tempo e qualidade pedagógica.
● Apoiar as iniciativas oriundas do corpo de professores, alunos e da
comunidade, promovendo o intercâmbio de informações.
● Servir como espaço aberto a ações e debates de demandas sociais e
pedagógicas.
● Promover momentos na coordenação pedagógica que possam ser debatidas
a importância da Educação e suas interfaces com outras dimensões do saber
na promoção da autoestima, da socialização, da expressão, da comunicação
e da profissionalização.
● Buscar ativamente os estudantes que não estão participando das atividades
remotas.
● Fomentar experiências integradas entre as disciplinas.
● Promover projetos que contemplem o fortalecimento da diversidade cultural e
étnico-racial (educação e afrodescendência) prevista na Lei nº 11.645, de
2008.
● Conscientizar e estimular docentes e discentes quanto à importância das
avaliações externas.
● Apoiar a equipe quanto à possível retomada gradual das atividades
escolares, dentro da visão não presencial, respeitando as medidas
temporárias emergenciais de enfrentamento do surto global da COVID-19, de
forma a mitigar prejuízos à aprendizagem nesse período;
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● Estruturar ações que direta ou indiretamente, venha minimizar os impactos
da pandemia nos estudantes e servidores da Educação.
● Disponibilizar informação relevante sobre a COVID-19 por meio dos
diferentes canais de comunicação a que se tiver acesso;





















CONCEPÇÕES

TEÓRICAS

QUE

FUNDAMENTAM

AS

PRÁTICAS

PEDAGÓGICAS
A Constituição Federal de 1988 que estabeleceu que a educação é um direito
social e definiu que os responsáveis pelo seu provimento são o Estado e a família e
com o Artigo 1º da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB).
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A democratização da gestão e a educação com qualidade implicam a garantia
do direito à educação a todos estimulando os saberes científicos, tecnológicos e
sócio-históricos, e compreendendo as necessidades do mundo do trabalho, bem
como os elementos da subjetividade.
Segundo Brasil (2008) dentre as bases para a democratização da gestão
como instrumento na construção da qualidade social da educação, podemos citar:
●

Sistemas inclusivos, que contemplem a diversidade com vistas à igualdade.

●

Reconhecimento das práticas culturais e sociais dos alunos e da comunidade

local, entendendo-as como dimensões formadoras que se articulam com a educação
escolar.
●

Construção de práticas e projetos que contemplem a educação ambiental e a

sustentabilidade/sociedade sustentável.
●

Construção de práticas e projetos educacionais que contemplem e alimentem

a busca e o fortalecimento da diversidade cultural e étnico-racial (educação e
afrodescendência) prevista na Lei nº 11.645, de 2008.
●

Promoção de práticas e elaboração de projetos que contemplem o

empreendedorismo/protagonismo juvenil e ações de voluntariado previstas na Lei nº
9.608 de 1998.
A ação educacional do CEM 01-RF I deve pautar-se por tais projetos
norteadores e posicionar-se de forma a ser inserida na comunidade, apoiando as
transformações, atuando como um catalisador das ações, que passam a se
processar naturalmente. Assim, a concepção pedagógica predominante é a crítico
social dos conteúdos, pois se busca formar um cidadão integral. Tal concepção
alinha-se perfeitamente com os anseios atuais da educação e sociedade devido ao
fato de levar em conta o que o aluno traz consigo, fomentá-lo a ressignificar seus
dogmas e formar opiniões. Assim moldando um cidadão crítico capaz de tomar
iniciativas.
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Objetivo Geral

Plano de Ação – Coordenação Pedagógica

Objetivos Específicos

Metas

Ações

Acompanhamento/Controle/
Avaliação

Acompanhar,

Elaborar o plano de ação Promover

orientar

e pedagógica;

o Acompanhar e analisar os Levantamento

acompanhamento

índices

de

aprendizagem escolar

do

por

bimestre

mobilizar o corpo Promover e participar das do PP combinado a bimestralmente por meio dos acompanhamento
docente

para reuniões de coordenação acompanhamento

desenvolver ações geral

e

por

área

de dos

que resultem no conhecimento.
auxíio ao uso da Prestar
class
ferramenta

projetos

pedagógicos

assistência coordenações

plataforma Google técnico-pedagógica

de pedagógicas

como forma remota ao corpo bimestralmente.
de docente e discente;
no

preenchimento

dos execução

e
do

rendimento/ações interventivas a

Orientar a organização do partir de relatório geral no final de

nas planejamento pedagógico,
Acompanhar

e

avaliar

cada bimestre.
a Acompanhamento

dos

execução do planejamento projetos/ações interventivas por
pedagógico na plataforma,

Propiciar apoio aos Acompanhar

ensino durante as Orientar e acompanhar docentes
aulas a distância.

conselhos de classe,

rendimento

meio de reuniões bimestrais com
o toda a equipe docente

na desenvolvimento dos projetos
da

sua executados na escola,

diários de classe, em prática pedagógica Controle disciplinar mediante
conjunto a secretaria;

e execução de suas sinalização dos professores

Orientar e acompanhar atividades
as atividades nas salas plataforma.

na quando algum aluno está
tumultuando o meet.

de aulas virtuais e a
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elaboração/distribuição/re

Proporcionar interação entre

colhimento

as disciplinas por meio de

das

atividades impressas.
Assegurar
informações

o

agrupamentos por área na

fluxo

de

coordenação,

entre

os

Valorizar

professores e direção;
Assessorar
professores

alunos

o

espaço

coordenação
e

com

da

pedagógica

com a formação continuada
dos professores,

dificuldades de acesso

Atender

ao Google sala de aula.

solicitado

os

pais

via

quando

canal

do

whatssap da escola,
Encaminhar
oriundas

as

da

demandas

coordenação

pedagógica ao serviço de
orientação

educacional

ou

direção.
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ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO PEDAGÓGICO E ORGANIZAÇÃO
CURRICULAR

A escola trabalha com a semestralidade no Ensino Médio.
Abaixo segue a matriz curricular utilizada

.
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Os discentes da unidade, além da grade curricular apresentada anteriormente
participam de projetos pedagógicos, entre eles os projetos interventivos de
português e matemática, onde o objetivo principal é o resgate do conteúdo de
acordo com o planejamento pedagógico do biênio 2020/2021, onde várias lacunas
devem ser retomadas em função da dificuldade do ensino remoto. Também
elaboramos os planos de ensino com base no resgate de conteúdo referente ao
biênio 2020/2021.
Considerando a diversidade de alunos da rede, as estratégias devem ser
pensadas para garantir a aprendizagem de todos os alunos, adotando estratégias
diferenciadas para os diferentes públicos. É especialmente importante pensar em
estratégias para garantir a aprendizagem dos alunos mais vulneráveis. Dessa forma
trabalhamos com a plataforma Google Class e com a entrega de atividades
impressas
Em virtude da pandemia e da dificuldade em acessar as aulas remotamente o
horário foi organizado de modo a não sobrecarregar docentes e discentes. Assim
mantemos a carga horária da disciplina, mas reduzimos o tempo de aula. Sendo 6
aulas de 30 minutos em cada turno.
Durante o período do trabalho não presencial, o controle de freqüência dos
docentes ocorrerá por meio das entregas de roteiros de atividades previstas nos
planos de aula, considerando a seqüência pedagógica das atividades.
Os alunos que não possuem equipamento eletrônico ou internet para acessar a
plataforma buscam atividades impressas na escola ou recebem via motoboy. São
preparados kits mensais para esses estudantes e também grupos de apoio do
whatsapp para orientação. Nesse primeiro bimestre temos 200 alunos estudando via
material impresso. Desse total cerca de 80 solicitaram a entrega das atividades via
motoboy.
Como forma de torna as aulas de sábado mais atrativas optamos por trabalhar
os sábados de forma temática. Intercalamos os sábados por área de conhecimento.
Cada área de conhecimento programa uma atividade temática a ser trabalhada no
sábado de forma interdisciplinar. Dessa forma pretendermos ter uma maior
participação nos sábados letivos.
A escola funciona em atividade nos três turnos (matutino, vespertino e
noturno), sendo que no turno matutino há oito turmas de 3° anos e dez de 2°anos,
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no vespertino dezesseis de 1°anos. Já no turno noturno há uma turma de 1º ano,
Três turmas de 2º ano e quatro turmas de 3º ano (Ensino Médio). No total há 1403
alunos na escola, sendo que 575 estão no 1°ano, 468 no 2°ano e 360 no 3°ano.
Do total de 1403 alunos temos 261 estudando via material impresso. Desses
261 cerca de 80 recebem as atividades em suas residências via motoboy.
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Estratégias de Avaliação

É necessário periodicamente estarmos avaliando e sendo avaliados por
aqueles que conosco estabelecem processos de interação. Assim, deve existir um
espaço onde essa avaliação possa dar um norte, ainda que mínimo ao destino dos
sujeitos. A escola tem como seu objeto principal a melhora da qualidade do ensino.
A avaliação formativa e continuada consiste em uma prática educativa
contextualizada, flexível, interativa, de maneira contínua e dialógica (Freire,1975).
A avaliação educativa, entendida como inserida em um projeto pedagógico,
postula a autonomia e a cooperação como princípios básicos da educação. Esse
tipo de avaliação leva em consideração as crenças, valores, estereótipos
socioculturais implicados em relação ética e contextualizada. Nossos conselhos de
classes e reuniões de pais procuram avaliar o processo pedagógico e propor
melhorias para os bimestres seguintes.
Desta forma, nesta UPE são realizadas avaliações com intuito formativo
buscando promover a cidadania, a ética e a política, observando as particularidades
das áreas de Ciências da Natureza, Ciências Humanas e Códigos e Linguagens.
O processo de avaliação se dá de forma contínua ao longo do ano letivo em
todas as disciplinas.
É importante que os professores utilizem diferentes instrumentos de avaliação
para acompanhar o processo de aprendizagem e incentivar o comprometimento com
os estudos. Sendo a avaliação desenvolvida com base do desenvolvimento das
competências e habilidades apresentadas pelos alunos, bem como utilizar da
avaliação formativa através do desenvolvimento de ações como:
a) A realização dos roteiros de atividades;
b) Projetos ou pesquisas escritas, fotos ou vídeo;
c) Participação nos debates via plataforma
d) Aplicação de avaliação remotas;
e) De forma observativa da participação e engajamento;
f) Outros a critério do professor.
Sendo observado que: Nenhum aluno poderá ser prejudicado em sua
avaliação por não ter acesso a computador, internet ou outros recursos no horário
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estipulado pelo professor. Tendo em vista os imprevistos que podem ocorrer no
trabalho remoto, aos quais não temos como ter controle.
Também é ofertado recuperação Bimestral/semestral para os estudantes que
não alcançaram a média no primeiro bimestre/semestre. Destaca-se ainda que as
recuperações

das

diversas

disciplinas

são ofertadas continuamente pelos

professores buscando o resgate de conteúdos.
Também realizaremos conselhos de classes bimestralmente, via Google meet
para juntos identificarmos os alunos que estão com dificuldades de acesso às aulas
e a realização das atividades para juntos propormos ações interventivas.
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Organização Curricular da Escola

No intuito de facilitar o trabalho pedagógico, a escola optou por trabalhar na
coordenação pedagógica de segunda-feira e quarta-feira com todos os professores.
Assim, os mesmos podem trocar informações e experiências pedagógicas que
possam ser utilizadas em suas aulas.
Também desenvolvemos projetos interdisciplinares, como simulado temático
on-line: “Um tema é escolhido pelo grupo, que prepara material de apoio a todos os
professores e alunos, a temática é discutida em sala com estudantes e finalizamos
com a aplicação do simulado”.
Nesse processo, procura-se trabalhar os eixos transversais dentro dos blocos
de disciplinas, nos adaptando a nova realidade escolar.
Eixos transversais: Educação para a Diversidade; Cidadania e Educação em e
para os Direitos Humanos; Educação para a Sustentabilidade.
Objetivos:
1 – Possibilitar que o estudante entenda a sociedade em que vive como fruto da
ação humana, que se faz e refaz num processo dotado de historicidade.
2 – Proporcionar formas diversificadas de estudo e atuação sobre a natureza,
desenvolvendo uma consciência crítica reflexiva sobre sua ação.
3 – Aplicar seus conhecimentos matemáticos a situações diversas, utilizando-os na
interpretação da ciência, na atividade tecnológica e nas atividades cotidianas.
4 – Propiciar aos estudantes a construção da cidadania por meio de uma sociedade
igualitária.
5 – Favorecer práticas sociais e culturais que possibilitem o acesso dos estudantes
aos diferentes referenciais da construção do saber.


Gestão pedagógica e resultados educacionais
Sendo a gestão pedagógica relacionada a organização e planejamento do

sistema educacional, faz-se importante que a equipe gestora esteja em contato
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aberto com os educadores para estabelecer o plano de aprendizagem e promover a
educação como um todo, dando atenção a organização do trabalho pedagógico.
A gestão dos resultados educacionais tem por foco a melhora da
aprendizagem, assim é necessário acompanhar e avaliar, com participação da
comunidade e do conselho de educação, os resultados educacionais e garantir
condições,

sobretudo

institucionais,

de

continuidade

das

ações

efetivas,

preservando a memória daquelas realizadas, com o intuito de sempre melhorar.
É necessário que estejamos constantemente avaliando e sendo avaliados por
aqueles que conosco estabelecem processos de interação. Assim, deve-se existir
um espaço onde essa avaliação determina muitas vezes o destino dos sujeitos.
A escola exerce papel primordial sobre o objeto principal, que é a melhora da
qualidade do ensino.
A escola é um lugar de concepção, realização e avaliação de seu projeto
educativo, uma vez que necessita organizar seu trabalho pedagógico com base em
seus alunos. O projeto é construído e vivenciado em todos os momentos, por todos
os envolvidos com a comunidade escolar. O projeto pedagógico da escola está
intimamente articulado ao compromisso sociopolítico, com os interesses reais e
coletivos da população. A avaliação está inserida no PP e desempenha o papel
importantíssimo de possibilitar a construção da autonomia do sujeito e da instituição
escolar, produzindo mudanças, melhorando a qualidade da educação como um todo.
Dessa forma buscaremos acompanhar as ações que serão desenvolvidas
com o intuito de atingirmos as metas estabelecidas e auxiliarmos os docentes e
discentes no processo educativo. As tabelas a seguir apresentam os dados da
escola referente ao ano de 2020.

EDUCAÇÃO ESPECIAL
ENSINO FUNDAMENTAL
Matriculados
Aprovados
TOTAL

ENSINO MÉDIO
15
15
15

TOTAL DE CONCLUINTES POR ANO DE NASCIMENTO, TURNO E SEXO - ENSINO MÉDIO
ANO DE
DIURNO
NOTURNO
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NASCIMENTO
Após 2004
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
DE 1996 A 1992
DE 1991 A 1987
DE 1986 A 1982
Antes de 1982
TOTAL

MASCULINO

FEMININO

MASCULINO

FEMININO

32
49
06
01

01
47
75
16
03

02
06
05
01

01
09
09
02
5

01
01
01

88

143

15

MOVIMENTO E RENDIMENTO ESCOLAR POR TURNO E SÉRIE – ENSINO MÉDIO
DIURNO
NOTURNO
MOVIMENTAÇÃO
1ª série
2ª série
3ª série
1ª série
2ª série
Matrículas até 11/03/20
434
329
248
43
54
Admitidos após 11/03/20
13
10
03
11
08
Transferências
22
07
04
01
03
Matrícula final
425
332
247
153
54
Aprovados sem dependência
384
300
139
07
19
Aprovados com dependência
0
01
0
08
03
Reprovados
41
31
15
38
37
Abandono

01
22

3ª série
63
03
02
64
37
0
27

A partir da análise dos dados referentes ao ano letivo de 2020 percebemos
que há altos índices de abandono, principalmente no noturno. Isso se deve,
sugestivamente, a dificuldade de conciliar o trabalho com os estudos.
Com relação aos índices de reprovação, faz-se necessário estudar os motivos
para propor ações factíveis para melhorar esses índices. A principal ideia é trabalhar
junto com as famílias dos alunos, principalmente daqueles com baixos rendimentos,
para diminuir os índices de reprovação.
O Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) foi criado em 2007
e reúne, em um só indicador, os resultados de dois conceitos igualmente
importantes para a qualidade da educação: o fluxo escolar e as médias de
desempenho nas avaliações. Ele é calculado a partir dos dados sobre aprovação
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escolar, obtidos no Censo Escolar, e das médias de desempenho nas avaliações do
Inep, o Sistema de Avaliação da Educação Básica (SAEB) – para as unidades da
federação e para o país, e a Prova Brasil – para os municípios.
Para alcançarmos índice no IDEB de 4,2 na prova de 2019 seguirmos alguns
passos que foram: conscientizar e estimular docentes e discentes quanto a
importância da prova; redução do índice de abandono utilizando comunicação com
pais e responsáveis, e até mesmo acionando o Conselho Tutelar; redução do índice
de reprovação, utilizando estratégias pedagógicas junto ao discente, atentando às
dificuldades individuais.
Tais ações foram feitas no ano letivo de 2019. Já no ano letivo de 2020 em
virtude da pandemia muitas ações planejadas não conseguiram ser executadas e
apesar de não verificarmos aumentos no índice de abandono e de reprovação isso
não reflete uma aprendizagem significativa. A maioria dos estudantes não participou
das aulas on-line, apenas realizaram as atividades propostas e assim conseguiram
atingir a média para a aprovação.
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PLANO DE AÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DO PROJETO PEDAGÓGICO CEM01RF1– 2021

Objetivo geral: Promover uma educação de qualidade que envolva a participação de toda a comunidade escolar e diferentes públicos
envolvidos.

OBJETIVOS

Gestão pedagógica e de resultados educacionais

METAS

Adaptar e executar Incentivar
projetos educativos participação
do CEM 01 RF I, estudantes

a Busca

visando

uma diversidade de
ações

educativas

dentro

da

possibilidade

do

Não

aumentar

índice
reprovação

ativa

AÇÕES
das Nos

dos famílias de alunos classe
no sem

junto a comunidade ENEM/PAS/UnB.
escolar,

AVALIAÇÃO DAS

AÇÕES

acesso

plataforma
o
de
e

evasão escolar.

conselhos
serão

a feedbacks

de Equipe gestora;

feitos Corpo

atividades

obtido

impressas.

bimestralmente

da Coordenação
Secretaria escolar

partir

dos

em cada bimestre
ou esporadicamente
nas

reuniões

coletivas

didático para alunos Levantar

os

com

de

aos sociais
Remoto. Proporcionar
e
de evasão/repetência ao
uma aprendizagem
Evitar a evasão estudantes
final do ano letivo
escolar
e
a aprendizagem
expostos
pelos
diminuição do índice significativa.
docentes, bem como
a estimular

A

pedagógicas

Adaptações no trato
problemáticas quantitativos

CRONOGRAMA

docente; conselhos de classe

ou participação/resultado pedagógica

Ensino

de repetência, com Buscar
a implantação de participação

RESPONSÁVEIS

Levantar dados ao
final
bimestre

de

cada
e

no

conselho do final do
ano

as

das
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projetos

famílias no ambiente avaliações

interventivos,
busca

ativa

alunos
participativos
Ensino Remoto.

e escolar

durante

o formativas.

dos Ensino Remoto.

Acompanhar

não

processo

do

o
de

recuperação
continua.
Elaboração

e

aplicação

de

simulado

temático

visando uma melhor
preparação para o
ENEM/PAS/UNB.
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OBJETIVOS

METAS

Gestão participativa
AVALIAÇÃO DAS

AÇÕES

Melhorar

a Criar

canais

comunicação

e comunicação

AÇÕES
de
e

interação entre os ação e melhorar os
Gerir a participação diversos
órgãos já existentes entre,
dos
órgãos ligados à escola e conselho
escolar,
colegiados
e comunidade
APAM
e
comunidade escolar.
comunidade.
Promover
a Buscar até o final de

Convocação
assembleia

níveis de autonomia extraordinário
administrativa,
pedagógica

e

gestão financeira.

conselho
de para

e

escolar

discutir

metas propostas.

as

Semestralmente

escolar

com convocação de

do conselho escolar
e

APAM

para

juntamente com a

Conselho escolar
APAM

comunidade definir e
avaliar

as

CRONOGRAMA

de

assembleia
pelo
escolar

geral
conselho

onde

se

as
Gestora, definirão
e comunidade docente/ estratégias e ações
de
discente
e Avaliação

ações Equipe

sugeridas
descentralização dos cada gestão atingir Reuniões de pais,
os
progressivos conselho de classe experimentadas
processos
educativos.

RESPONSÁVEIS

pais/responsáveis.

resultados da gestão

Ao final de cada ano

ao final de cada ano

letivo e do mandato

letivo.

da equipe gestora.
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OBJETIVOS

Gestão

METAS

financeira Uma

realmente
participativa
compartilhada
a

gestão dos recursos
financeiros
escola

da

fontes

AÇÕES

das Em

dos reuniões do caixa será
que

cada

avaliada

a

de ações propostas na

variadas todos os segmentos, reunião anterior
para

um

RESPONSÁVEIS

reunião APAM

a escolar para maior implementação das

escola obtém das participação
mais

Acompanhar

AVALIAÇÃO DAS

AÇÕES

melhor Divulgação

aplicação
e recursos

Gestão financeira

melhor

CRONOGRAMA

Reuniões bimestrais
via Google meet

Direção
Conselho escolar
Comunidade

planejamento,
aplicação

e

prestação de contas
dos

recursos

financeiros



Gestão administrativa
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OBJETIVOS

METAS

AVALIAÇÃO DAS

AÇÕES

AÇÕES

RESPONSÁVEIS

CRONOGRAMA

Reuniões periódicas
da
Gerir com eficácia a Maior
organização

participação

de dos funcionários da

materiais, estrutura escola

nos

física, patrimônio e diagnósticos

das

outros

necessidades
físicas da escola e

Acompanhar

a

utilização de bens
de

custeio

patrimoniais

suas

respectivas

soluções
atingir

os

progressivos graus
de

gestão

administrativa
escola

coordenação
demais

e

segmentos

para informação das
necessidades

mais

urgentes

a

passadas

ao setor

administrativo

serem
via

da

Reuniões periódicas Equipe
da

Gestora

direção, Supervisão

coordenação

e Administrativa

demais segmentos Direção

e Quando

se

fizer

necessário conforme
existência

de

necessidade

para avaliações e
novas propostas a
serem passadas ao
setor

Google meet,

e
Buscar

direção,

Fazer anualmente a
conferência do Termo
de

Guarda

e

Responsabilidade de
Patrimônio
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ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DO PP

O presente Projeto será avaliado no curso do ano letivo, de acordo com o
calendário escolar, podendo a qualquer tempo, sob proposta da maioria dos
segmentos representativos ser alterado, atento sempre a sua melhoria e a
otimização do Processo Educativo aqui elencado.
O acompanhamento do Projeto Pedagógico e seus respectivos projetos
dar-se-ão a cada Conselho de Classe ao final dos bimestres ou a qualquer tempo
que os Docentes, Supervisão Pedagógica e Direção acharem necessários.
As mudanças ocorridas no PP serão referendadas pelo Conselho Escolar a
cada momento solicitado.
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ANEXOS


PROJETOS INDIVIDUAIS, EM GRUPOS E OU INTERDISCIPLINARES
DESENVOLVIDOS NA ESCOLA DURANTE O ENSINO REMOTO


ANEXO A – Serviço de Orientação Educacional: SOE

O Serviço de Orientação Educacional do Centro de Ensino Médio 01 do
Riacho Fundo I tem como objetivo contribuir para formação do educando como SER
crítico, participativo e protagonista de sua realidade.
A Orientação Educacional (OE) colabora e participa do cotidiano da Escola,
sendo

a

mediação

uma

das

tarefas,

que

deve

ser

percebida com a

articulação/explicitação, o desvelamento necessário entre o real e o desejado, entre
o contexto e a cultura escolar, entre o concreto e o simbólico, entre a realidade e as
representações sociais que configuram os protagonistas da prática escolar.
A OE integra o trabalho pedagógico na identificação, na prevenção e na
superação de conflitos, colaborando para o desenvolvimento do aluno, tendo como
pressuposto o respeito à pluralidade, à diversidade, à liberdade de expressão, à
orientação, à opinião, à democracia da participação e à valorização do aluno como
ser integral.
Dentre as atribuições principais do OE está planejar, implantar e implementar
o SOE, incorporando-o ao processo educativo global, na perspectiva de Educação
Inclusiva e da Educação para Diversidade, com ações integradas às demais
instâncias pedagógicas da Instituição Educacional (IE).
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SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL
SUBSECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
Diretoria de Serviços e Projetos Especiais de Ensino
Gerência de Orientação Educacional

PLANO DE AÇÃO ANUAL DA ORIENTAÇÃO EDUCACIONAL

Pedagogo(a) - Orientador(a) Educacional: Denise Fetter Mold

Matrícula: 212998-1 Turno: Mat/ Vesp.

Pedagogo(a) - Orientador(a) Educacional: Joyce Barbosa Naves Bossatto

Matrícula: 212292-8 Turno: Mat/ Vesp.

De acordo com a Orientação Pedagógica da Orientação Educacional o(a) Pedagogo(a) - Orientador(a) Educacional integra-se à
equipe pedagógica da Unidade Escolar incorporando suas ações ao processo educativo global, na perspectiva da Educação em e
para os Direitos Humanos, Cidadania, Diversidade e Sustentabilidade, objetivando a aprendizagem e o desenvolvimento integral do
estudante. (2019, p. 30)
Tendo em vista o que está preconizado no Regimento da Rede Pública de Ensino do Distrito Federal, disposto no Art. 127. A atuação
do Pedagogo-Orientador Educacional deve partir do princípio da ação coletiva, contextualizada, integrada ao Projeto Político
Pedagógico - PPP, visando à aprendizagem e ao desenvolvimento integral do estudante como ser autônomo, crítico, participativo,
criativo e protagonista, capaz de interagir no meio social e escolar e de exercer sua cidadania com responsabilidade. (2019, p.59)
Assim sendo, segue o planejamento da Orientação Educacional para o presente ano letivo:
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METAS:

● Sensibilizar as famílias sobre a importância da participação dos estudantes nas aulas online/ atividades impressas;
● Promover o desenvolvimento de hábitos e organização para os estudos;
● Oferecer um espaço de escuta e acolhimento para os estudantes com o objetivo de auxiliá-lo a desenvolver competências
socioemocionais;
● Sensibilizar estudantes quanto a importância da inclusão das diversidades.
FUNDAMENTAÇÃO CURRICULAR
TEMÁTICAS

Ed.
Cidadani
a DH

Ed.
Diversid.

Autoestima

x

x

Ed.
Sustent.

ESTRATÉGIAS
PEDAGÓGICA
S

EIXO DE AÇÃO
DA
ORIENTAÇÃO
EDUCACIONA
L

PERÍODO
DE
EXECUÇÃO

Atendimentos via contato telefônico e
e-mail institucional a estudantes.

- Ação junto aos
estudantes,

Março a
dezembro.

Envio de posters, folders que
enfatizam a importância da saúde
mental dos estudantes, via whastapp/
e-mail institucional ou Instagram.

- Ação junto às
famílias,
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Desenvolvimento de
competências
socioemocionais

Inclusão de
diversidades

Ensino/Aprendizagem

x

x

x

x

x

x

Elaboração de vídeo de plena
atenção para estudantes. Divulgação
via e-mail institucional e/ou
Instagram da escola.
Divulgação de material sobre saúde
mental para professores e
responsáveis via whastapp.
Elaboração de material pedagógico
sobre o Dia Nacional da Pessoa com
Deficiência Lei nº11.133 e Setembro
Amarelo para uso nas salas de aula
do Google Class pelos professores e
estudantes. Material elaborado em
parceria com a Sala de Recursos.
Elaboração de material sobre
Acolhimento e Hábitos de Estudo
para uso nas salas de aula do Google
Class pelos professores e estudantes
no dia letivo temático.
Envio de vídeos sobre hábitos de
estudo para os estudantes que estão
em atividade impressa, via whastapp.
Uso do Instagram da Escola para
divulgação de dicas de hábitos de
estudo.
Acompanhamento de estudantes que
estão infrequentes ou evadidos em

- Ação
institucional,

Março a
dezembro.

- Ação junto aos
professores,
- Ação junto a
estudantes.
- Ação junto a
estudantes,

Setembro

- Ação junto a
professores.

-Ação junto a
estudantes;
-Ação junto a
professores.
- Ações junto a
estudantes;

Março a
maio.

Março a
dezembro.
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Integração
família/escola

x

x

contexto de ensino remoto.
(Atendimento de responsáveis e
estudantes via e-mail institucional e
contato telefônico. Contribuição na
elaboração de relatório para órgão de
garantia de direitos (Conselho
Tutelar) via SEI.)
Atendimento de responsáveis via
e-mail institucional e contato
telefônico.

-Ações junto às
famílias;
-Ações em rede;

- Ações junto às
famílias.

Março a
dezembro.

Instrumentos de Avaliação e Indicadores de Resultados:
● Conselho de Classe bimestral: devolutiva dos professores e direção.
● Devolutiva às famílias e estudantes nos atendimentos individuais.
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ANEXO B – Sala de Recursos

Professoras: Anásia Cipriano e Cândida Ivi Marcovich
A Sala de Recursos está acompanhando os alunos e alunas especiais de
diversas formas. Através de ligações para os pais e responsáveis, conseguimos
informações importantes a respeito das limitações de cada estudante e de como
lidar com ele (a), essas informações são passadas aos professores oralmente
durante as coordenações coletivas e também postadas nas salas de coordenações
do Google Classroom. Muitos desses alunos estão recebendo atividades impressas
que foram adequadas às limitações de cada estudante. Seguindo as orientações das
professoras da Sala de Recursos, os professores elaboram atividades que respeitam
as deficiências de cada um.
Em relação ao atendimento aos estudantes, eles estão sendo feitos pelo
whatsapp, seja por vídeo chamada ou áudios, percebemos que é mais fácil para
eles, utilizar esse recurso. Quanto às adequações curriculares, foi feita uma
apresentação na coordenação coletiva explicando passo a passo o preenchimento
do documento, e aberto nas salas de coordenações um campo para que os
professores anexem as adequações de seus alunos.
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Anexo C - PROJETO TOONTASTIC
Professor(es): Bruna Argôlo
Disciplina(s) Envolvida(s): Inglês
Público-alvo: Alunos do 1º ano do Ensino Médio
Período previsto: Ano letivo de 2021

1) Justificativa:
Em virtude do ensino remoto, os alunos não têm praticado em sala de aula o
vocabulário e pronúncia adquiridos no Ensino Fundamental, portando os estudantes
utilizarão esses dois elementos para construir diálogos utilizando o aplicativo
Toontastic, que consiste em criar desenhos animados utilizando os diversos recursos
inseridos dentro deste ambiente virtual, incluindo os recursos de inserção de voz.

2) Objetivo Geral:
Desenvolver um desenho animado com diálogos em inglês utilizando o aplicativo
Toontastic.

3) Objetivos Específicos:
Avaliar os conhecimentos linguísticos dos alunos na criação dos diálogos em inglês;

4) Metodologia:
A metodologia aplicada neste projeto consiste na utilização do Google Meet nas
aulas remotas com projeções de frames demonstrando como baixar o aplicativo
Toontastic, explicando passo a passo o funcionamento de cada uma das
ferramentas dentro do programa, além de sugestões de tradutores que eles possam
recorrer em momentos de dúvidas vocabulares. Dentro da plataforma Google
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Classroom farei um tópico no mural chamado Caixa de Dúvidas sobre o trabalho
Toontastic para que os alunos exponham suas dificuldades e sanem as dúvidas
coletivamente.

5) Avaliação
A avaliação será um diagnóstico para aferir o conhecimento linguístico dos alunos,
além de contemplar as possibilidades criativas que cada aluno fará em seu desenho
animado.
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ANEXO D – Projeto Consciência Negra

Problematização
Historicamente, o Brasil, no aspecto legal, teve uma postura ativa e
permissiva diante da discriminação e do racismo que atinge a população
afrodescendente brasileira até hoje. Nesse sentido, ao analisar os dados que
apontam as desigualdades entre brancos e negros, constatou-se a necessidade de
políticas específicas que revertam o atual quadro. O projeto tem como principal
objetivo promover uma educação ética, voltada para o respeito e convívio harmônico
com a diversidade deve-se partir de temáticas significativas, que propiciem
condições para que os alunos e as alunas desenvolvam sua capacidade dialógica,
tomem consciência de nossas próprias raízes históricas que ajudaram e ajudam a
constituir a cultura e formar a nação brasileira; pois, o preconceito e o racismo são
uma das formas de violência. São perguntas que o projeto prevê responder através
de um olhar interdisciplinar, uma concepção de conhecimento autônomo e
abrangente, com a inclusão dos alunos com necessidades especiais no processo.
Será desenvolvido no decorrer do ano e terá sua culminância em novembro. Neste
momento os alunos apresentaram os trabalhos desenvolvidos sobre o tema e
também assistirão várias apresentações on-line relacionadas ao tema.

Ações

Debater temas como: Preconceito racial/ O processo de abolição
Elaboração de pesquisas sobre o tema com culminância em
apresentações na plataforma.

Professores

Todos os professores do diurno

envolvidos
Alunos

Todos que tiverem interesse em participar do projeto.

beneficiados
Coordenadores

Todos

Envolvidos
Cronograma

3º bimestre
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Metodologia

Organização

das

ações

nas

coordenações

pedagógicas

e

elaboração do plano de ação do projeto. Divulgação aos estudantes
interessados.
Recursos

Sala de aula do Google class
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Principais ações

Objetivos

diversos,

especialmente

os

jornalísticos, visando à
atualização dos alunos
Anexo E

PRODUÇÃO
DE TEXTO
PAS/ENEM

perante

o

contexto

histórico atual.

produzir

analisar e
diferentes

gêneros textuais.
● Enriquecer

o

vocabulário e expandir
os sinônimos para a
redução de repetição de
palavras em produções
escritas.

● Leitura de textos com abordagem
para os mais variados gêneros.
● Produção de textos com foco no

Acompanhament

vestibular (PAS e Enem).
● Análise

de

diferentes

o da execução do

gêneros

projeto

textuais.
Todos

● Jogos para desenvolver vocábulo professores
(em especiais regras do Acordo língua
Ortográfico).

portuguesa

● Análise fragmentada da estrutura do
texto dissertativo.
● Debate acerca de temas atuais com
a presença de um mediador.
● Atividades

envolvendo

a

nas

coordenações

● Exercícios de análise de vícios de
linguagem.

● Compreender,
interpretar,

Avaliação

envolvidos

● Estimular a leitura de
textos

Professores

os
de

pedagógicas.
Avaliação

dos

estudantes

pelo

professor
responsável
durante as aulas
remotas.

coesão

textual e os principais elementos de
conexão entre as ideias do texto.
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● Desenvolver a análise
crítica para eventuais
situações de exposição
de

posicionamento

acerca

de

diversos

● Estudo dos elementos anafóricos no
texto dissertativo.
● Preparação para a redação do ENEM
desde o estudo da apresentação
visual até a estrutura textual.

temas.
● Identificar os diferentes
gêneros textuais.
● Conhecer as variações
linguísticas.
● Organizar
conhecimentos

os
de

língua portuguesa em
atividades de leitura e
escrita.
● Produzir

textos

dissertativos a partir de
temas de cunho social
com

produção

de

encaminhamentos
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diante dos problemas
abordados.
Recursos

Livros de domínio público e textos diversos
Principais ações

Projeto

Objetivos

Professore
s

Avaliação

envolvidos
Investigar

a

geometria

através da arte do mosaico
e pesquisar as obras de
Escher para encontrar os
Anexo F
“O
MÁGICO

ESCHER”

traços da matemática em
MUNDO
DE

suas

obras,

que

são

estudados em geometria. É
objetivo também, conhecer
as

fascinantes obras de

arte, que são influenciadas
por vários artistas, usando
elementos matemáticos que
são

transformados

verdadeiras obras.

em

O projeto proposto é dividido em três etapas.
Primeiro cada aluno pesquisará sobre o

Acompanhamento

artista Maurits Cornelis Escher e escolherá

da

uma obra para reproduzir. Na segunda etapa,
cada

projeto

aluno analisará a obra escolhida

uma apresentação das obras produzidas na
plataforma.
Conteúdos a serem trabalhados: Geometria
●

Medidas de segmentos

●

Área

●

Ângulos

●

Perímetros

●

Ponto médio

do
nas

coordenações

verificando o tipo de simetria e a técnica
utilizada. Por fim, na terceira etapa, haverá

execução

pedagógicas.
Caroline
Thomsen

Avaliação

dos

estudantes

pelo

professor
responsável durante
as aulas.
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●

Simetria

●

Translação
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