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“Ninguém começa a ser educador numa certa terça-feira às quatro horas da tarde.
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Apresentação do Projeto

Aprender um idioma nunca foi tão necessário quanto nos últimos anos. Em
abril de 2020 o Google registrou o maior pico nas buscas de cursos de idiomas
online. Isso se dá porque falar uma outra língua em um mundo globalizado, torna
possível a comunicação com cidadãos dos cinco continentes, também a
multiculturalidade e o acesso ao conhecimento aumentam consideravelmente.
Dominar uma língua pode ser a diferença entre aprovar-se ou não em um processo
seletivo, sem falar na contribuição ao desenvolvimento das habilidades cognitivas
e em momentos não pandêmicos, usufruir e aproveitar melhor uma viagem. O
Centro Interescolar de Línguas de Samambaia se baseia no conceito de que o
acesso à educação é um direito universal básico, o CILSAM tem como princípios
orientadores a igualdade, o ensino de qualidade, a gestão democrática, a formação
integral dos cidadãos, e a valorização dos profissionais da educação como um todo.
O Projeto Pedagógico do Centro Interescolar de Línguas de Samambaia
representa a identidade inicial de nossa escola e é a maneira em que buscamos
excelência no ensino de idiomas.
A análise que fazemos é baseada no cotidiano dos nossos alunos, na
concepção de homem como um ser social, da educação como ferramenta de
trabalho e, principalmente, de cidadãos participativos que queremos formar. Nosso
princípio é o fortalecimento da solidariedade e da tolerância, formação de valores
e ética, além do desenvolvimento do indivíduo e a prática da cidadania. Sempre
tentamos utilizar a interdisciplinaridade e a contextualização para promover e
ajudar nosso aluno em seu campo de trabalho, com a prática social, dando-lhe
autonomia intelectual e o pensamento crítico, auxiliando também com os contextos
sociais diversos.
O Projeto Pedagógico do CILSAM promove uma ação para a melhoria da
qualidade de ensino, nos ajuda a assegurarmos a permanência do aluno na escola
e promove a autonomia/valorização em seu campo de trabalho. As etapas para a
construção desse Projeto foram definidas por:
a) Formação e elaboração do Projeto Pedagógico com a participação da equipe
escolar: diretora, vice-diretora, supervisora, coordenadores e professores e alunos.
b) Estudo e debate da parte teórica, incluindo a lei 5692/71, o Decreto 35.333 de
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14 de abril de 2014, as orientações da SEDF que constam no portal
www.se.df.gov.br, outros PP’s e os cadernos sobre o Ensino Fundamental (Anos
Finais), Ensino Médio e Educação Especial do Currículo em Movimento da
Educação Básica da SEEDF.
c) Avaliação Diagnóstica dos dados da escola, coleta de dados no sistema de
gestão escolar e pesquisas que estão sendo realizadas no decorrer do semestre.
Esse projeto apresenta um plano de ação para o desenvolvimento acadêmico
com objetivos, metas, estratégias e período para seu estabelecimento, baseandose em uma análise prévia e em dados de nosso sistema de gestão escolar.
Concluindo, essa proposta nos mostra os resultados de uma pesquisa prévia
sobre a comunidade de Samambaia, seus anseios, seu desenvolvimento e detalha
o Centro Interescolar de Línguas de Samambaia. Contamos com um estudo prévio
do impacto que causaremos em nossa comunidade e como podemos ajudá-la a se
desenvolver.
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1. Histórico

“Uma instituição é o que são os seus
gestores, os seus educadores, os pais
dos estudantes e a comunidade. A cara da
instituição educacional decorre da ação
conjunta de todos esses elementos”
(Luckesi, p.15)

1.1 Constituição Histórica

Os CILs fazem parte de uma visão inovadora na década de 70, cujo início se
consolidou com a Lei 5692/71. A lei trouxe mudanças sobre a reforma do ensino, o
que ajudaram na formação dos Centros Interescolares de Línguas. Essas escolas
seriam diferentes das escolas regulares, pois essas se pautam no estudo
gramatical e na escrita, privilegiando a leitura e exercícios estruturais e gramática
padrão. Os Centros Interescolares de Língua se pautam no entrosamento e a
intercomplementaridade dos estabelecimentos de ensino, na organização de
centros interescolares de ensino, na organização semestral, no nivelamento prévio
como condição determinante para a organização das turmas de língua estrangeira
moderna – LEM, e na criação das Associações de Pais e Mestres – APAM.
O CILSAM teve início em agosto de 2016 no Centro de Ensino Médio 414, e
no ano seguinte, fevereiro de 2017 já começamos na sede nova na QN 407
Conjunto G - Samambaia Norte, Brasília – DF. Um galpão abandonado, utilizado
como ponto de tráfico, foi transformado em um prédio moderno e bem estruturado
para atender 1200 alunos da rede pública e moradores da comunidade. A
inauguração da nova sede aconteceu no dia 9 de março de 2017 e contou com a
presença de diversas autoridades. Desde então tem se firmado como rede pública
de ensino de língua estrangeira e como escola de formação de cidadãos prontos
para o trabalho, e conhecimento, prezando por uma melhoria da comunidade, dos
estudantes e abrindo muitas oportunidades para eles.

(2016- Galpão cedido para o CIL)

(CIL Samambaia 2021)
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Hoje, o CILSAM integra a SEEDF (Secretaria de Estado de Educação do
Distrito Federal), estando subordinado à Gerência de Educação Ambiental,
Patrimonial, Língua Estrangeira e Arte-Educação – GEAPLA. Faz também parte
de 17 escolas, com o intuito de ministrar aulas de LEM.
O CILSAM abriu com três professores: dois de inglês e um de espanhol; 12
turmas e 240 alunos, no período noturno e usando salas que estavam desocupadas
na escola CEM 414 de Samambaia em 2016. No ano seguinte, fundamos nossa
sede na QR 407 Área Especial 1 – Samambaia Norte com 8 professores: cinco de
inglês, três de espanhol e aula nos três turnos: matutino, vespertino e noturno,
contabilizando mais de 60 turmas e atendendo uma quantidade de 1000 alunos.
Hoje, em 2021, temos no diurno seis (6) professores de inglês e dois (2) de
espanhol, e no noturno três (3) professores de inglês e dois (2) de espanhol, além
da coordenação, supervisão, direção e secretaria. A prioridade para se estudar no
CIL é dada aos alunos da rede pública de ensino, mas vagas remanescentes do
são ofertadas à Comunidade Escolar em cronograma divulgado no site da SEEDF
todos os semestres. Tivemos cerca de 3 mil inscritos no último sorteio, nos
mostrando que a população da Samambaia está desejosa de oportunidades e está
interessada e motivada a estudar.
Os Centros de Línguas já são reconhecidos como um dos melhores cursos de
línguas de Brasília e a procura é grande. Todas as ações da nossa escola têm por
objetivo o desenvolvimento pleno do aluno e dos profissionais, melhorar o ensino e
aprendizagem de idiomas, sendo na busca de espaço físico ideal, ou no corpo de
profissionais condizentes com o que a SEEDF prega, com a inclusão dos alunos
especiais, ou captação de recursos financeiros e modelos de gestão e
administração.
Diretora: Ana Luzia Florenço.
Vice-diretora: Giuliana Cristina de Melo Evangelista
Supervisora pedagógica: Viviane Silva Lins Milhomem
Chefe de secretaria: Pamela Oliveira Alves
Coordenador Pedagógico: Iuri Arimura
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1.2- Caracterização Física
O Cilsam não é uma escola muito grande. A área construída é de 472m².
Contamos com sete salas de aulas, secretaria, direção, sala dos professores, sala
de leitura, cozinha para uso dos servidores, banheiros para os servidores e
banheiros para os alunos. A maioria dos ambientes da escola possuem arcondicionado. Há um estacionamento para os servidores, e de frente à escola há
um estacionamento para os alunos e pais. Há câmeras de monitoramento em toda
a escola. Sobre acessibilidade, há um banheiro adaptado para pessoas com
necessidades especiais. Há rampa com piso tátil direcional.
Para o retorno presencial foram providenciados totens com álcool gel, totens
com sabão líquido. Também foi construído no lado de fora, lavatórios para
higienização.

(Sala de aula)

(Estacionamento)

(Rampa de acessibilidade)

(Lavatórios)

(Sala dos professores)

(Entrada)

(Planta
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1.3 Dados de identificação da instituição

Nome
Endereço
Telefone/ WhatsApp
Endereços eletrônicos

Centro Interescolar de Línguas de Samambaia
QR 407 conjunto G lote 1 Área Especial- Samambaia Norte
3083-5005
www.cilsamambaia.com.br
cil01.samambaia@edu.se.df.gov.br
https://instagram.com/cil01samambaia
www.facebook.com/centrointerescolardelinguasdesamambaia-Cilsam

Nº de turmas
Nº de alunos

68
992

Código INEP:

53016980

1.4 Atos de regulação da instituição educacional

Portaria Nº96, de 08 de abril de 2016- Criação do Centro Interescolar de
Línguas 01 de Samambaia. O secretário de educação do DF, Júlio Gregório, no
uso de suas atribuições que lhe conferia o artigo 105, Parágrafo Único, incisos I e
III, da Lei orgânica do DF, aprovou a criação do CIL 01 de Samambaia vinculado a
CRE de Samambaia.
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2. Diagnóstico da realidade da instituição educacional
A maioria de nossos alunos provém da comunidade de Samambaia, sendo a
maioria alunos provenientes de escolas públicas e pessoas que já se formaram, e
algumas que estão no EJA ou já estão trabalhando. Há alunos de situações
socioeconômicas diversas, há muitos que dependem dos benefícios sociais e há
também familiares de funcionários públicos e outros. Para chegar até a escola,
muitos pais levam seus filhos de carro e outros vão de ônibus ou a pé. Os ônibus
que passam perto da nossa escola são: 0.397, 0.844, 056.4, 366.1, 372.3, 372.4,
391.3. Há uma parada de ônibus em frente.
Um dos principais problemas enfrentados é a falta de segurança ao redor da
escola. Há muita área deserta, o que faz que seja alvo de bandidos para assaltos.
Já houve assaltos inclusive na parada de ônibus que está em frente, onde
motoqueiro armado, levou celulares de alunos. Os ônibus também não são tão
abundantes. Alguns alunos têm de esperar cerca de uma hora, para que sua linha
passe.

(Foto do Street View)

( Foto do Street View )

2. 1 Características sociais, econômicas e culturais da comunidade
Samambaia foi criada em 1989 sendo a 12ª Região Administrativa do Distrito
Federal, para assentar famílias que viviam em invasões e fundos de quintal, vindas

de diversas partes do país. O nome foi dado em referência ao córrego que corta a
região. Na nascente dele, eram encontradas plantas da espécie Samambaia em
abundância. A cidade possui muitas casas e cada dia mais prédios. Os alunos
gostam da cidade onde moram. Já fizeram trabalhos apresentando Samambaia na
língua que estão aprendendo e mostraram gostar de onde vivem.
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.

Link de um vídeo feito pela aluna Thauane em espanhol
Falando de Samambaia.
https://drive.google.com/file/d/1pVHUZSahM7ILEYu_UOi16bder4uQyChi/view?usp=sharing

2. 2 Recursos Materiais, Recursos Humanos e Espaços Pedagógicos

2. 2.1 Recursos Materiais didáticos-pedagógicos
Em época de aulas presenciais utilizamos:
a) Carteiras em círculo, semicírculo ou em forma de “U”
b) Quadro branco
c) Mesa de professor
d) Computador e aparelho de som
e) Recursos de multimídia
f) Livro didático
g) Exercícios extras
h) Data show
i) Projetos
j) Avaliações/Tarefas Escritas
k) Avaliações/Tarefas orais
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Em época de pandemia, nas aulas remotas, utilizamos:
a) Computador
b) Livro didático
c) Google meet
d) Formulários
e) Google Classroom
f) Jamboard
g) Canva
h) Youtube
i) Thinglink
j) Padlet
k) Kahoot
l) Mindmeister
m) Ted talk
n) Wordwoll
o) Edpuzzle
p) Flipgrid
E muito mais!
Nossos professores se empenharam muito nessa pandemia em aprender a
usar recursos tecnológicos para tornar nossas aulas melhores e mais agradáveis
aos alunos.

Conheçam nossa biblioteca virtual de espanhol aqui:
https://www.thinglink.com/scene/1448024472048107523?buttonSource=viewLimits
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2. 2.2 Recursos Humanos
Atualmente temos 26 servidores na unidade. Diretora, vice diretora,
supervisora

pedagógica,

supervisor

administrativo,

chefe

de

secretaria,

coordenadora pedagógica, professores regentes, professores readaptados,
agentes G.E. Temos uma boa equipe dos terceirizados que cuidam da segurança
e limpeza da escola.

2. 2.3 Espaços pedagógicos
Além do espaço físico mencionado no item 1.2, temos Instagram, Canal do
Youtube, Facebook, WhatsApp, um site que está em construção, mas entra no ar
já esse mês.

ite

www.cilsamambaia.com.br

Instagram

https://instagram.com/cil01samambaia

Youtube
espanhol
Youtube inglês
Facebook

cilsamonline.español
cilsamonline.english
www.facebook.com/centrointerescolardelinguasdesamambaiaCilsam

E-mail geral

cil01.samambaia@edu.se.df.gov.br

E-mail secretaria

cil01.secretaria@edu.se.df.gov.br

WhatsApp

3083-5005

3. Função Social
Os CILs têm como função social democratizar a oferta especializada e o
acesso à aprendizagem e à aquisição de línguas estrangeiras assim como
promover a formação integral dos estudantes por meio da ampliação do seu
universo cultural sob os preceitos contidos numa educação que corrobora os
direitos humanos, a sustentabilidade, a cidadania e a autonomia. Ensino que
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contribui para a construção de conhecimento, atitudes e valores do cidadão.
Entendemos que aprender idiomas favorece uma visão de mundo mais ampla e o
contato com diferentes culturas. O estudo de uma nova língua é uma porta que se
abre, um passaporte para novas oportunidades e ajuda o aluno a ser membro
participativo de sua comunidade.
Os princípios norteadores que buscamos perpassam pelos conhecimentos
pedagógicos estudados e continuam nos estudos da equipe escolar. A educação é
percebida como um processo que é construído pelos diferentes atores envolvidos,
transmitida em várias linguagens, posturas, condutas, comportamento e modelos
de ensino-aprendizagem, tendo que escolher qual percepção didática é mais
apropriada a cada turma e cada aluno, respeitando as singularidades e aspectos
típicos e atípicos em sala de aula. Como já mencionado, o público atendido em
nossa escola é bem variado. Para exemplificar, alguns passam todo o tempo de
estudo aqui, sem poder comprar o livro didático. Outros na pandemia, tem
dificuldades em ter o equipamento e o acesso as aulas online. Tudo isso levamos
em conta, e tentamos ajudar de todos os modos.
Para os alunos que não tinham o equipamento, conseguimos doações de
celulares e compramos alguns tabletes para empréstimo. Algumas pessoas na
escola até doaram chips de celulares com planos de internet para ajudar os
estudantes. Contamos com uma equipe incansável de apoio, que liga para os
alunos e pais para saber motivos de faltas consecutivas, oferecer ajuda e orientar
quanto as dúvidas e as dificuldades envolvidas no ensino online.
No ensino presencial ou online buscamos levar em conta os direitos humanos
e cidadania, a ética, o respeito ao indivíduo, a competência, a participação, a
solidariedade, a responsabilidade, a organização, a inovação e a autonomia.
Nossos profissionais usam de recursos diferentes para atender a diversidades que
temos e as dificuldades enfrentadas sobretudo nesse período pandêmico. Dessa
forma asseguramos que o educando aprenda não só o idioma, mas valores que o
farão ser melhores seres humanos a cada dia.
As práticas pedagógicas usadas em sala de aula são reflexo da aprendizagem
e para isso contamos com alguns métodos para o ensino do idioma. Em sala o
professor prioriza a fala. Busca estimular a língua estrangeira em sua oralidade e
16

ensina gramática em segundo plano sem ignorá-la. O livro didático é usado como
suporte para que se alcance o domínio efetivo da língua, mas não é o principal
protagonista para o ensino. Buscamos realizar atividades avaliativas que não sejam
formais, mas baseadas em objetivos comunicativos-situacionais e baseadas em
modelos dados em sala de aula. Não nos esquecemos de trabalhar o lado cultural
dos países e sua história. Afinal cometer um erro cultural é menos aceitável em
alguns países do que cometer um erro linguístico. Incentivamos o estudo fora da
sala de aula, indicamos e incentivamos que nossos alunos ouçam músicas, vejam
filmes, leiam periódicos, participem de manifestações artísticos culturais, façam
passeios culturais e constantemente se avaliem para buscar melhorias. Nossos
alunos sabem que podem buscar apoio na Direção escolar e em toda a equipe. E
não nos esquecemos de ter a família do educando em constante contato conosco,
na busca pela excelência.

4. Princípios
O CILSAM tem como missão o ensino/aprendizagem de línguas estrangeiras
modernas – LEM ofertadas a seus alunos de forma consistente eficiente,
diferenciada e motivadora. Ampliando assim as habilidades intelectuais, culturais e
o desenvolvimento pessoal de nosso aluno. Acreditamos que nosso aluno se
beneficia desse conhecimento e aumenta suas capacidades de inclusão social,
trabalhista e culturais.

4.1 Transversalidade
No ensino de idiomas contextualizamos os conteúdos, trabalhamos a memória e a história
dos países que usam as línguas ensinadas para que nossos alunos entendam melhor a os
significados, a cultura e costumes envolvidos.

Comida Colombiana
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4.2 Territorialidade
Brasília é um ambiente muito rico para quem estuda uma língua estrangeira.
Há embaixadas, restaurantes com comidas típicas e feiras internacionais. Antes da
pandemia usufruímos um pouco dessas oportunidades. Os alunos assistiram teatro
em língua espanhola, foram a exposições e cinema num festival de língua inglesa.
4.3 Flexibilização
Buscamos levar em conta a individualidade de cada aluno. Sabemos que todos
têm a capacidade de aprender e se aprimorar, mesmo que o ritmo de aprendizagem
seja diferente.
4.4 Educação Inclusiva
Não temos sala de recursos. Temos alunos com TDAH, DPAC. Deficiência
auditiva leve e baixa visão. Temos alguns professores que já fizeram cursos na
área de educação especial. Temos uma professora fluente em Libras, embora não
tenhamos necessidade de usar a língua de sinais até o presente momento.

5. Missão e objetivos da educação, do ensino e das aprendizagens
5.1 Missão

O CILSAM tem como missão oferecer o componente curricular LEM (Língua
Estrangeira Moderna), nos idiomas inglês, espanhol, prioritariamente aos alunos
da Secretaria de Estado de Educação do DF e em seguida também à comunidade
visando o ensino das quatro habilidades, (falar, entender, escrever e ler) envolvidas
na aquisição de uma língua estrangeira e promover o enriquecimento curricular e
a formação para a cidadania de nossos alunos, através de ensino e atendimento
de qualidade.
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5.2 Objetivos da Educação

5.2.1 Objetivos Gerais

O objetivo do CILSAM é promover a construção do pensamento crítico, inserir
a comunidade com o intuito de fortalecê-los e prepará-los para o mercado de
trabalho, favorecer uma reflexão crítica sobre nossa realidade, nossa identidade, o
papel individual de cada um em sociedade e no mundo; e proporcionar a
diversidade, inclusão e a valorização dos profissionais da educação.
O Centro de Línguas é importante para a rede pública de ensino, mas deve ser
fundamentado em cada realidade socioeconômica. A realidade de Samambaia não
é a mesma de Brasília. Há mais diversificação nessa área, há pessoas que não
têm nada, nem internet e pessoas com acesso a tudo. Isso possibilita ao aluno ter
contato com outras realidades, a ter objetivos definidos e a aprender de maneira
diversificada, pois o professor precisa trabalhar incluindo todos os alunos e usando
várias abordagens.

5.2.2 Objetivos Específicos

a) Oferecer ensino de LEM aos alunos da rede pública do DF.
b) Ampliar o universo cultural do aluno, levando-o a compreender o mundo
globalizado.
c) Promover a convivência harmônica entre alunos e escolas.
d) Propiciar trocas de experiências.
e) Aperfeiçoar o conhecimento de quem está ingressando em suas carreiras.
f) Capacitar o aluno para atuar no mercado de trabalho.
g) Proporcionar ação pedagógica voltada para aprendizagens significativas.
h) Atender alunos com necessidades educacionais especiais.
i) Aperfeiçoar o processo de ensino-aprendizagem.
j) Investir na formação integral do educando e do educador para desenvolver suas
habilidades e melhorar seu desenvolvimento em sala de aula.
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5.3 Objetivos do ensino
O Centro Interescolar de Línguas de Samambaia busca oferecer uma
educação de qualidade, incentivando a comunidade e os alunos no ambiente
escolar. Assim como os princípios da Lei da Gestão Democrática, a educação se
pauta em valores, em formar o cidadão, onde a família e a comunidade passam a
ter voz ativa no processo ensino-aprendizagem e na construção do PP. É a partir
desse processo que criamos o nosso PP, pois só, então, estabelecemos uma união
com nossos pais, alunos e comunidade. Com isso, poderemos fazer, cada dia mais,
um trabalho de qualidade e excelência, fundamentando nossas práticas
pedagógicas e administrativas nas tomadas de decisões e na forma de agir como
um todo, uma escola integrada e harmoniosa.

5.4 Objetivos das Aprendizagens

Os

CILs

têm

como

objetivo

promover

aos

estudantes

a

aprendizagem/aquisição de línguas estrangeiras, fomentando o desenvolvimento
de seu pensamento crítico e a reflexão acerca da sua identidade, de seu papel na
sociedade e nas relações no mundo do trabalho por meio do uso ético da linguagem
e da interação sociocultural.

5.4.2 Objetivos Específicos

a) Propiciar condições para que o estudante desenvolva, de forma
colaborativa, a competência comunicativa nos diversos espaços de
interação social, familiar, nas relações no mundo do trabalho e em espaços
de aprendizagem diversos.
b) Incentivar o uso de estratégias de aprendizagem com vistas à formação
para a autonomia do estudante.
c) Preparar os estudantes para interações em práticas sociais reais de uso
de língua que requeiram conhecimentos linguísticos específicos, em
concordância com o Art. 1º inciso II da Lei 9394/96(LDB).
d)

Possibilitar o contato do estudante com outras culturas por meio da
aprendizagem/aquisição e do uso da língua.
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e) Propiciar a aprendizagem/aquisição de outra língua de forma inclusiva com
qualidade social, visando ao acesso, à permanência e ao desenvolvimento
integral do estudante. (DIRETRIZES PEDAGÓGICAS DOS CENTROS
INTERESCOLARES DE LÍNGUAS- CILS).
f)

Contribuir para a formação autônoma e integral do estudante com base nos
eixos “sustentabilidade, diversidade, educação para a cidadania e em/para
os direitos humanos”, permitindo-lhe sua inserção numa cidadania plena.

6 Fundamentos teóricos- metodológicos
6.1 Pedagogia histórico- crítica

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação – LDB – Lei 9394/96 e a Constituição
Federal estabelecem que “a educação, dever da família e do Estado, inspirada nos
princípios de liberdade e nos ideais de solidariedade humana tem por finalidade o
pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da cidadania e
sua qualificação para o trabalho” (PPP Carlos Mota, 2011). Então se percebe que
a educação é concebida como um processo envolvendo diferentes atores,
transmitida por posturas, percepções e aprendizagens diferentes. O profissional
deve usar de métodos diversificados para atender as estratégias de aprendizagem,
evitar privilegiar uns e detrimento de outros e deve buscar dar significado aos
contextos sociais e históricos.
O CILSAM também usa os temas transversais para o favorecimento à
compreensão do ensino/aprendizagem, assim como da realidade e da participação
social. São temas que envolvem aprender sobre a realidade, na realidade e da
realidade, preocupando-se também em interferir na realidade para transformá-la.
Tudo isso sendo trabalhado na língua alvo para que o aluno se forme como cidadão
pleno para a vida em sociedade e se qualifique para o mundo de trabalho.
Acreditamos que a escola é o ponto de encontro entre todas as políticas e
diretrizes e o trabalho em sala de aula deve ser de excelência e inclusão.
Buscamos assegurar as Diretrizes e Bases da Educação, as Diretrizes Curriculares
Nacionais para a Educação Básica, a Lei da Gestão Democrática, a organização e
a gestão escolar, a produção do conhecimento pedagógico e a formação do
cidadão.
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6.2 Pedagogia histórico-cultural

A SEEDF é uma instituição que fundamenta as políticas educacionais e o
desenvolvimento escolar, centrando na aprendizagem e na formação de pessoas
compreendidas como sujeitos das relações produzidas no espaço institucional.
Para isso há programas e políticas que visam à formação integral humana, em
ambiente social de todos. A organização centra-se na aprendizagem e na formação
do aluno quanto indivíduo e cidadão.
O aluno é tratado como um ser em formação, complexo e com multidimensões
e demanda uma educação diferenciada, dependendo de tudo que o envolve. O
Currículo em Movimento traz uma proposta de educação centrada em quatro eixos
norteadores: Educação para a diversidade, Educação em e para direitos humanos
e Educação para a Sustentabilidade.
A Educação Integral promove o conceito de mobilidade social para que o
cidadão possa se libertar de sua condição original e seguir seus objetivos, como
um ser pensante, agente e não um ser subjugado. Ela quebra paradigmas que
engessam o ambiente de aprendizagem, promovendo uma atmosfera onde tudo é
valorizado.
Levando em consideração todas as leis o CILSAM busca, então oferecer o
ensino da LEM pautado no melhor e mais moderno ensino de línguas, com o
objetivo de proporcionar um ambiente múltiplo e oportunidade de crescimento à
comunidade da Samambaia.
A educação possibilita o desenvolvimento harmonioso em suas dimensões
física, social, emocional, cultural e cognitiva nas relações individuais, civis e sociais.
Ela é um direito inalienável e capacita o homem a alcançar o exercício pleno da
cidadania de forma a ser promovida de forma contínua. A ética e a autonomia são
fundamentais, bem como a responsabilidade, solidariedade e respeito.
A escola usa a estruturação curricular da Lei de Diretrizes e Base da Educação, do
Currículo em Movimento do Distrito Federal e dos Parâmetros Curriculares
Nacionais, com metodologias específicas para o ensino de línguas. A organização
Curricular está regulamentada pelo Regimento das Escolas Públicas do DF – 2010,
a proposta da matriz curricular dos NCILS – Núcleo dos Centros Interescolares de
Línguas do Distrito Federal e pelas Diretrizes Pedagógicas dos CILs.
22

7. Organização do trabalho Pedagógico
.
O CILSAM ministra aulas em sua língua alvo, proporcionando imersão do
aluno, expondo-o diariamente a situações comunicativas que o estimulam a
aprender uma segunda língua. Queremos motivar nosso aluno e oferecer suporte
para que o estudante tenha um bom desempenho educacional. Organizamos
nosso ambiente para que as aulas sejam o mais harmoniosas possíveis e que o
processo pedagógico se dê sem interferências. Prezamos pelo aluno responsável,
autônomo e integrado em sua sala de aula. O aluno é considerado um ser original,
criativo e produtor de cultura. É na autonomia do aluno que vemos o
desenvolvimento desse trabalho e são consolidadas as práticas de ensino do
CILSAM.

7.1 Plano de ação da Coordenação Pedagógica

7.1.1 Objetivos
A proposta pedagógica do CILSAM incorpora as quatro premissas da UNESCO
como eixos estruturais da educação: “aprender a conhecer as

diferenças

culturais, necessárias para um entendimento entre os povos e a redução de
conflitos; aprender a fazer uma comunicação eficaz com as diferentes culturas
conhecidas, através de uma qualificação profissional e aquisição de competências
que tornem a pessoa apta a enfrentar experiências sociais ou de trabalho;
aprender a viver juntos, desenvolvendo a compreensão e a capacidade de
respeitar valores como a convivência e a paz; e finalmente, aprender a ser para
melhor desenvolver a personalidade e a capacidade de autonomia, discernimento
e responsabilidade pessoal de cada educando.” (PPP CIL 2014). As competências e
habilidades são de extrema importância para o conhecimento linguístico e social
da língua, as estratégias usadas devem ser diferenciadas e devemos sempre
abordar as quatro habilidades. Assim, o CILSAM é um espaço propício de
construção de conhecimento, ressignificação social e implementação de projetos
específicos para o desenvolvimento do aluno.
As teorias desenvolvidas usam o Círculo de Bakhtin, no qual a língua é um
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discurso, prática social e integrante do processo histórico e socioeconômico em
constante transformação. A língua é interação entre a parte oral e a escrita e o texto
é a materialização de um enunciado e é entendido como unidade contextualizada
da comunicação verbal.

7.1.2 Ações
Na Pandemia nossas aulas acontecem no Meet, em encontros síncronos, duas
aulas por semana para cada turma, além da plataforma Google Sala de aula ser
usada como apoio para postagens de materiais, exercícios e atividades diversas.
A

organização

curricular

tem

como

objetivo:

a

consolidação

e

o

aprofundamento dos conhecimentos adquiridos nos níveis anteriores; cada ciclo
ajuda na preparação básica para o próximo ciclo e consequentemente para o
trabalho e a cidadania do educando, e possibilita continuar aprendendo de modo
eficaz e com flexibilidade; o aprimoramento do educando como pessoa humana,
incluindo

formação ética e o desenvolvimento da autonomia intelectual e

pensamento crítico; a compreensão dos fundamentos científico-tecnológicos do
processo produtivo, relacionando teoria com a prática de ensino.
A todos os alunos é dado o direito de conclusão do curso, não importando se
o aluno durante o curso deixou de ser aluno da escola pública, de acordo com o
princípio da permanência na escola (CF 88, art. 206, I), o qual implica na garantia
de

continuidade dos estudos, não podendo haver vacância no atendimento

escolar.

7.1.3 Metas
O CILSAM tem como meta fazer com que o aluno se sinta acolhido e tenha
orgulho de estar estudando aqui. Precisamos de um ambiente de colaboração
mútua e de harmonia com todos para termos mais diálogos e uma escola em
consonância com os objetivos da SEEDF. Queremos uma escola que seja
condizente com nossa realidade, mas que possibilite a abertura de portas em
termos de crescimento e formação de nossos alunos, motivando-os a querer mais,
a lutar por mais.
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Nosso objetivo é proporcionar a todos, uma escola com um ambiente
agradável, salas de aulas equipadas e decoradas para facilitar o aprendizado do
aluno. Queremos que nosso corpo docente seja constantemente capacitado e
competente ao transmitir o ensino da língua alvo. Que nossos alunos desenvolvam
cada vez mais as habilidades que envolvem o falar e entender um idioma. Que
também busquem e potencial criativo e vontade de estar em contato com línguas
e culturas estrangeiras.

7.1.4 Indicadores
Não há em nosso estado provas indicadoras de desempenhos nacionais ou
estaduais para Centro de Línguas.

7.1.5 Prazos
Os CILs possuem dois currículos: um com duração de 5 ou 6 anos e outro com
duração de 3.

Currículo Pleno: destinado a estudantes que estejam entre o 6º e o 9º ano do
Ensino Fundamental, com duração entre 10 e 12 semestres, de acordo com a porta
de entrada. (Se o aluno entra no 6º ano cursará desde o nível 1A, se entrar no
8ºano, entrará no nível 1C).

Currículo Específico: para os que ingressam no ensino médio, EJA ou
comunidade em geral.

7.1.6 Recursos Necessários
Os 26 servidores na unidade são imprescindíveis, os recursos materiais e
tecnológicos já mencionados no item 2.2.1.

7.1.7 Responsáveis
Toda a equipe escolar, alunos, pais e responsáveis podem contribuir para que
a organização do trabalho pedagógico flua melhor.
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7.2 Estratégias de valorização e formação continuada dos profissionais
de educação.
Nossos servidores contam com formação continuada de qualidade por
diversos órgãos. Entre eles EAPE, Consejería de Educación de España, Casa
Thomas Jefferson, Educamidia, BRELT e as editoras dos livros que trabalhamos.

7.3 Metodologias de ensino adotadas
Os alunos atualmente têm o curso Pleno, entrando no 1A ou 1C e continuando
até o 3D, e no Específico, entrando no E1 e continuando até o E6; o básico;
intermediário e avançado. No noturno temos turmas de E6 e no diurno estamos no
nível 3C.
O CILSAM considera o aluno como um ser único, criativo e produtor de cultura.
Ele aprende na vida social e no espaço escolar e modifica o que sabe
constantemente, usando tudo para seu melhoramento e desenvolvimento pessoal.
A equipe gestora e o corpo docente trabalham juntos, a favor de um planejamento
pedagógico sistemático, coletivo e cooperativo com a proposta curricular.
O curso possibilita a aprendizagem de línguas estrangeiras por meio de uma
mediação efetiva do professor em sala de aula, uso de livro didático, material extra,
material audiovisual, computadores, dicionários e outros recursos.
Os resultados da aprendizagem e as dificuldades encontradas são analisados
e ações pedagógicas são desenvolvidas com o objetivo de melhorar o rendimento
escolar. A frequência é monitorada e comunicada ao aluno. Toda a comunidade
escolar é responsável pelo processo educativo, então é imprescindível a reunião
de pais-mestres regularmente, assembleias gerais escolares e outras medidas.
Práticas pedagógicas diferenciadas são implementadas para atender as
necessidades e ritmos de aprendizagem de nossos alunos com os recursos
didáticos e tecnológicos educacionais. Nesse processo, a escola se desenvolve,
se aprimora e se torna parte atuante do processo de aprendizagem.

7.4 Alinhamento com Diretrizes/ Orientações pedagógicas

7.4.1 Ciclos e semestres
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Currículo Pleno:
Ciclo 1
Ciclo 2
Ciclo 3

1A
2A
3A

1B
2B
3B

1C
2C
3C

1D
2D
3D

Currículo Específico:
Ciclo 1
Ciclo 2

E1
E4

E2
E5

E3
E6

7.5 Relação escola comunidade
7.5.1 Reunião de pais
As reuniões de pais ocorrem três vezes por semestre. Há uma primeira reunião
inicial para explicar aos pais e alunos novos a metodologia da escola, uma segunda
para a entrega de notas do primeiro bimestre e a terceira para a entrega da nota
final.
7.5.2 Eventos abertos à comunidade
Antes da pandemia fazíamos a festa de Halloween e dia dos mortos, e fizemos
a primeira formatura em uma chácara em Samambaia.

7.6 Outros profissionais
Nossas professoras readaptadas exercem um papel fundamental na escola.
Elas fazem a busca dos alunos nessa pandemia. Telefonam, atualizam dados,
ajudam o aluno a acessar a plataforma, conversam com os pais, avisam sobre o
reforço e fazem todo o possível para manter a busca ativa dos alunos.

7.6 Plano de permanência e êxito escolar dos estudantes
No início da pandemia, foi feito um trabalho amplo na escola para encontrar
todos os alunos matriculados. Alguns não estavam com o telefone atualizado.
Contamos com a ajuda das escolas de origem. Após esse passo, os alunos foram
organizados em grupos de WhatsApp, e após a formação de turmas no Google
Classroom, os alunos foram orientados a acessar. Estávamos atentos e ainda
estamos aos alunos que não acessam e os que faltam duas vezes seguidas.
Nesses casos os alunos são contatados individualmente juntamente com seus
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responsáveis para alertá-los da importância da presença às aulas e para orientálos sobre quaisquer dificuldades.

Também, como já mencionado, doamos

equipamentos e emprestamos alguns.

8. Estratégias de avaliação
Por ser de natureza especial, nossa escola não participa do IDEB nem Prova
Brasil ou similares.
8.1 Avaliação das aprendizagens

Fazemos em nossa escola a avaliação formativa, esta é feita por meio de
projetos em sala de aula, pela observação da participação dos alunos e por tarefas
ou testes propostos, tendo como foco o aprendizado do aluno e o comprometimento
para com a língua alvo. Os alunos são avaliados a cada dia de aula. O professor
leva em conta a participação, a contribuição para o bom desenvolvimento da aula,
a qualidade da produção, tanto oral quanto escrita. Cada dia de aula conta, e para
tal, o professor sempre está atento aos seus alunos, fazendo registro cuidadoso
sobre o desempenho deles. Usamos as avaliações como uma maneira de
organizar os conteúdos, de checar a aprendizagem do aluno e de sabermos o que
precisamos melhorar como equipe também.

O CILSAM considera o aluno como um ser único, criativo. Tudo isso conta
como aprendizagem. Buscamos valorizar tudo que o estudante aprende e produz
em sua vida social e no espaço escolar. Avaliamos para o melhoramento e
desenvolvimento pessoal de cada um. A equipe gestora e o corpo docente
trabalham juntos, a favor de um planejamento pedagógico sistemático, coletivo e
cooperativo com a proposta curricular.

A avaliação formativa respeita o aprendizado contínuo do aluno e considera o
seu crescimento individual, suas necessidades e potencialidades. Não se pode
ignorar os objetivos definidos no planejamento, as habilidades e as competências
a serem desenvolvidas, a contextualização, a cultura, os hábitos, as crenças, a
linguagem e a visão de mundo dos nossos alunos. Com isso, a avaliação formativa
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analisa o desenvolvimento do aluno e do professor, valorizando a aprendizagem,
os diferentes estilos, tratamos os erros como informações diagnósticas e avaliamos
o aluno individualmente.
a) Avaliação Diagnóstica – Realizada no começo de cada bimestre, pretende
avaliar o conhecimento prévio do aluno, suas competências e habilidades que
possam ajudar no processo de aprendizagem.
b) Avaliação Contínua – Objetiva detectar as dificuldades do aluno, corrigir os erros,
fornecer dados para que o aprendizado ocorra e fazer os ajustes necessários,
possibilitando trabalhar o aluno individualmente.
c) Autoavaliação – Favorece o comprometimento e a reflexão, se os alunos
entenderem o processo e forem honestos em suas avaliações.
d) Avaliações e tarefas escritas, avaliações orais, testes, ditados, redação etc. –
são formas de avaliar o aluno e possibilitar um maior desenvolvimento em todas as
áreas.
Quando necessário faremos uma comissão para avaliar os alunos que precisarem
ser promovidos ou retidos. Em épocas de ensino presencial, a frequência inferior
a 75% (setenta e cinco por cento) faz com que o aluno seja retido, sem direito a
dependência.

9. Organização Curricular
Dado o caráter complementar e orgânico da aprendizagem de línguas, os
currículos nos CILs se pautam por práticas sociais de linguagem que visam
propiciar a aprendizes contextos adequados para o desenvolvimento de sua
competência comunicativa, de forma coerente e progressivamente autônoma.
As unidades didáticas foram separadas, adaptadas e metas foram propostas
para que se atinja o máximo de desempenho em sala de aula. Um cronograma
(Syllabus) é feito a cada semestre e o conteúdo dado é sempre estudado de
maneira ampla, com atividades extras, exercícios, pesquisas, diálogos, interação
com alunos para incluí-los nas atividades propostas e deixá-los mais aptos à nova
cultura
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Nos quadros abaixo, não são explicitados os objetivos de aprendizagem por
semestre, mas sim por ciclos, motivo pelo qual os semestres letivos de cada um
deles ficam aglutinados na primeira coluna. Procura-se, com isso, reforçar a
perspectiva do trabalho pedagógico que deve ser desenvolvido nos CILs, em
alinhamento com a implantação dos Ciclos de Aprendizagem nas escolas públicas
do DF. Tal organização confere aos objetivos um caráter fluido ao longo de cada
ciclo, pois poderão ser desenvolvidos em um processo de progressão em espiral.
Isso permite frequentes retornos a conteúdos já abordados de modo a ampliar os
objetivos a serem alcançados.
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10. Planos de para implementação do PP
O CILSAM implementa este PP todo ano, e está sempre em processo de
construção. O PP foi avaliado por todos os servidores que trabalham no
CILSAM, as legislações foram lidas, analisadas e o projeto foi pensado em
equipe. Vamos sempre continuar reescrevendo-o para mais ideias, mais
melhorias e a busca por um ensino de excelência.

10.1 Gestão pedagógica
A gestão pedagógica é feita pela equipe gestora, a supervisão e a
coordenação. Essa equipe se reúne semanalmente, algumas vezes mais de
uma vez por semana para tratar das necessidades pedagógicas da escola.
Sempre buscamos levar em conta a legislação, os estudos sobre
aprendizagem de idioma, as experiências positivas e negativas de ensino
que são constantemente compartilhadas por nossos professores nas
reuniões por área e nas coletivas.
10.2 Gestão dos resultados educacionais
As experiencias compartilhadas, os resultados das notas, aprovações e
reprovações são analisadas com frequência. Buscamos utilizar esses
resultados para a melhoria dos resultados educacionais.
10.3 Gestão de pessoas
Nossos servidores são incentivados a se atualizarem em cursos oferecidos.
E percebemos que temos uma equipe bem preocupada em aprender
novidades tecnológicas e novas tendências no ensino de línguas. Muitos
usam até mesmo seus finais de semana em atualizações.
10.4 Gestão financeira
O dinheiro é usado em nossa escola com bastante cuidado. Não
desperdiçamos os recursos. Não temos outras fontes como cafeterias ou
aluguéis. Não temos telefone nem internet pagos pela SEDF. São pagos com
nossos recursos.
10.5 Gestão Administrativa
Temos um supervisor administrativo 20 horas, que se empenha em passar
todas as informações com clareza aos demais funcionários para que tudo
funcione conforme o esperado.
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11. Acompanhamento e avaliação do PP
Acontece anualmente com a contribuição de toda a equipe do CILSAM, pais e
alunos.

12. Projetos específicos
a) Projeto Halloween / Dia de los Muertos nos quais o aluno é inserido na
cultura da língua estrangeira aprende e se diverte. Acontece final de
outubro ou início de novembro.
b) Projeto do dia do livro cujo objetivo é incentivar a leitura. Acontece nos
meses de abril. Nos anos de aula presencial, ocorreu sorteio de livros,
produção de livros lapbooks e smash books feitos pelos alunos e até
mesmo recebemos a visita do Secretário de educação para ver a
apresentação dos alunos.
c) E6 Plus é uma pós formação de duração de dois semestres para a prática
da língua inglesa. Tem por objetivo complementar o curso Específico e
ajudar que o aluno se desenvolva ainda mais no idioma.
d) Projetos em planejamento- Monitoria, em que alunos de níveis mais
avançados darão suporte aos alunos com dificuldades, mas com
supervisão da equipe pedagógica.
e) Projetos em planejamento- Festival gastronômico, em que os alunos
apresentarão aos demais, a gastronomia de países onde se fala a língua
estudada.

Halloween

Alunos presenteados com livros

Dia do livro concurso no Instagram 2021
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