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RESUMO 
 
 

Este trabalho analisa como a Educação de Jovens e Adultos Interventiva está contemplada no 
projeto político-pedagógico do Centro de Educação Fundamental 01 da Candangolândia, escola 
da rede pública de ensino do Distrito Federal. O estudo procurou analisar a inclusão de pessoas 
com deficiência no Centro de Educação Fundamental 01 da Candangolândia, a partir da análise 
documental do Projeto Político Pedagógico da escola e de entrevistas com a professora regente 
da EJA-Interventiva, uma coordenadora pedagógica e o diretor da escola. Para chegar aos 
resultados buscou-se um entendimento de qual o papel da coordenação pedagógica e da 
articulação do Projeto político-pedagógico daquela escola, no processo de inclusão dos alunos 
da EJA-Interventiva na rotina escolar.  Foi observado nos depoimentos colhidos que a escola 
acredita que a inclusão só é possível na interação com os outros e com o meio e, nesse sentido, 
a concepção de inclusão perpassa pela subjetividade dos sujeitos envolvidos, já que a forma 
como cada um vê o aluno com necessidade educacional especial é o que delineia o processo de 
inclusão. Analisando as informações obtidas com as entrevistas percebemos que a formação 
dos professores deve levar a um olhar crítico da realidade do aluno com deficiência; a maior 
participação dos pais e profissionais da educação na elaboração de objetivos e planos de ação 
para este segmento, se fazem necessários para a sistematização de propostas inclusivas. 
 
PALAVRAS CHAVES: Projeto político-pedagógico; EJA-Interventiva; Inclusão. 
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INTRODUÇÃO 
 

Não somos apenas o que pensamos ser. Somos mais: 
somos também o que lembramos e aquilo de que nos 
esquecemos; somos as palavras que trocamos, os 
enganos que cometemos, os impulsos a que cedemos 
'sem querer'. 

Sigmund Freud  
 

Sou a quarta filha de uma família de cinco filhos, morei a maior parte da minha infância, 
numa pequena cidade no interior de Goiás, mas enquanto cursava a 3ª série do primário nós nos 
mudamos para a capital. 

Eu era uma aluna mediana, não ficava de recuperação, mas não tinha nenhum destaque 
em nenhuma área e dessa forma se sucedeu até o segundo grau. Academicamente, apesar de 
não ter nenhuma área na qual eu me destacasse, existiam aquelas -sempre na área de exatas- em 
que eu era fraca: Matemática foi a única matéria em que fiquei de recuperação. Foi na 6ª série 
e me lembro bem da tristeza e do sofrimento que experimentei naqueles dias. 

Os acontecimentos em minha vida me conduziram profissionalmente para a Educação, 
mais precisamente para a Educação Física. Tive a sorte de iniciar uma faculdade de pedagogia, 
onde tomei gosto pela leitura de estudiosos da Psicologia, da Filosofia, da História, da 
Sociologia, e da educação.  

Apesar de não ter concluído o curso de pedagogia, continuei na educação. Entrei na 
ESEFEGO, a Faculdade Estadual de Educação Física de Goiás, e por mais um desses 
acontecimentos que vão norteando nossas vidas, tive que concluir o curso em Brasília, na 
Universidade Católica. 

Assim que concluí o curso, passei no concurso público da Secretaria de Educação do 
DF e lecionei em uma escola no Gama. Especializei em Educação Física Escolar e atuei em 
escolas por dois anos. Fui convidada para integrar um programa de iniciação desportiva que 
atendia alunos com deficiências físicas ou intelectuais, o CID Paraolímpico, o Coordenador 
deste programa era o Professor Doutor Ulisses Araújo. 

Os três anos que passei no CID foram de intensas atividades e aprendizagem. Trabalhei 
com as mais diversas deficiências e modalidades. Mas sentia falta da escola, as palavras 
“educadora física”, não me representam! Sou professora! Queria voltar a trabalhar numa 
perspectiva emancipatória, levando meus alunos a serem sujeitos críticos e autônomos e para 
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isto, deveria ir muito além do desporto e trabalhar vários aspectos da cultura corporal. Voltei, 
então, à sala de aula. 

Estou atualmente em uma Escola de ensino fundamental da Candangolândia e sou 
professora das séries finais (7°s e 8°s anos), nestas séries temos uma média de 1 aluno com 
deficiência por sala, faço adaptações em minhas aulas para que todos possam ter garantido o 
seu direito à prática da Educação Física. 

Existe também, em minha escola uma turma de Educação de Jovens e Adultos 
Interventiva (EJA Interventiva), conforme as Diretrizes Operacionais da Educação de Jovens e 
Adultos 2014/2017 trata-se de interface da Educação de Jovens e Adultos com a Educação 
Especial que objetiva atender, exclusivamente, aos estudantes com transtorno global do 
desenvolvimento (TGD) e/ou deficiência intelectual, com ou sem associação de outras 
deficiências.  

Em minha trajetória como docente de Educação Física, vivenciei importantes 
experiências junto a alunos com diferentes tipos de deficiências e necessidades, o que 
oportunizou importante reflexão sobre a realidade escolar onde estão inseridos tais alunos. 

Analisar como a EJA interventiva está contemplada no Projeto Político Pedagógico 
(PPP) do Centro de Ensino Fundamental 01 da Candangolândia, refletir sobre a real 
participação destes alunos na rotina da escola é o objeto de estudo desta pesquisa cujo tema é: 
A coordenação pedagógica e a articulação do Projeto político-pedagógico. Elegi assim, o 
seguinte problema de pesquisa: 

A EJA-Interventiva está contemplada no PPP do Centro de Ensino Fundamental 01 da 
Candangolândia? 

A partir desta situação problematizadora levanto o objetivo geral deste trabalho:  
 Analisar o desenvolvimento pedagógico da EJA-interventiva no Centro 

Educacional 01 da Candangolândia. 
Com o objetivo geral deste trabalho definido elenco então, os objetivos específicos: 

 Analisar as concepções dos professores, coordenadores e gestores do CEF-01 da 
candagolândia, que fundamentam a inclusão nesta escola. 

 Analisar a percepção da docente da EJA, sobre a inclusão de seus alunos. 
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Justificativa  
 

A Educação das crianças nas escolas públicas brasileiras é um desafio cada vez maior. 
Falta de estrutura física adequada, deficiência na formação dos professores, indiferença da 
família em relação à vida escolar dos alunos e a apatia dos estudantes, são alguns dos problemas 
verificados nas escolas. Na Educação de Jovens e Adultos (EJA), o problema é ainda maior, 
grande parte destes alunos já integram o mercado de trabalho e padecem de grande cansaço 
físico e mental ao final da jornada diária de trabalho, quando chegam à escola. 

Quando se trata da clientela da EJA-interventiva, formada de jovens e adultos a partir 
de 15 anos, com TGD e/ou deficiência intelectual, os desafios são ainda maiores. Apesar dos 
grandes avanços alcançados nesta área, ainda são encontrados muitos problemas para a inclusão 
efetiva destes alunos ao cotidiano da escola, como falta de acessibilidade, inexistência de 
tecnologia assistiva, falta de preparo da comunidade escolar em acolher a pessoa com 
deficiência, entre outros. Desta forma surge a necessidade de observar como a EJA interventiva 
está contemplada no PPP da escola, no caso o Centro de Ensino Fundamental 01 da 
Candangolândia, e como a inclusão desses alunos se dá efetivamente na rotina escolar, se de 
forma integrada e eficiente ou de forma pontual e condescendente. 
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1 METODOLOGIA 

 
Foi escolhido, para a fundamentação do presente trabalho, o método qualitativo, haja 

vista que este enfoque nos permite usar mais técnicas e instrumentos e nos permite uma melhor 
compreensão do objeto estudado. 

A pesquisa qualitativa pode ser associada à noção “guarda-chuva”, que se refere à 
capacidade de abarcar vários métodos, técnicas e instrumentos a fim de propiciar a 
compreensão do objeto, com o menor afastamento possível do ambiente natural 
(GODOI et al, 2010 apud SOARES É.B.S et al, 2011 p 02).  
 

A presente pesquisa é um estudo de caso que busca a compreensão da realidade 
vivenciada pela EJA - interventivo no Centro de Ensino Fundamental – 01 da Candangolândia, 
uma escola pública do Distrito Federal, a partir da análise de sua inclusão no projeto político- 
pedagógico (PPP) daquela escola. Trata-se de uma escola da rede pública de ensino. 

O estudo de caso é uma modalidade de pesquisa amplamente utilizada nas ciências 
biomédicas e sociais. Consiste no estudo profundo e exaustivo de um ou poucos 
objetos, de maneira que permita seu amplo e detalhado conhecimento, tarefa 
praticamente impossível mediante outros delineamentos já considerados. (GIL, 2002 
p. 54) 
 

Essa escola faz atendimento em tempo integral e possui além de 13 salas de aulas 
regulares, uma sala do 1º segmento da EJA-Interventiva, com alunos entre 14 a 20 anos, uma 
aluna do sexo feminino e seis alunos do sexo masculino. A maior parte dos discentes do CEF – 
01 são moradores da Candangolândia, um número bem pequeno deles vêm das regiões do 
entorno do DF e de outras regiões administrativas. 

No que se refere aos segmentos econômicos tem a seguinte fala no projeto Político-
pedagógico da escola: “nossos alunos permeiam desde as Classes “C” até a Classe “A”. Não 
obstante, há também, um percentual desses alunos atendidos pelos Programas de Bolsa 
Família”. 

A faixa etária dos alunos atendidos em sua grande maioria é de 11(onze) a 13 (treze) 
anos. Salientam que um percentual de 90% deles, estão na idade/série adequada conforme 
recomendação da SEE/DF.  

A escola CEF 01 está localizada à EQR 2 E 4 AE 07 – Candangolândia e dista 11 km 
da capital – Brasília.   Há também, na composição da modulação de turmas uma classe da EJA 
Interventiva – Ensino dos Jovens e Adultos, os ANEE’S – Alunos com Necessidades 
Educacionais Especiais. 



9 
 

Foi pesquisada a sala da EJA Interventiva com seus 07 alunos, a professora regente, um 
membro da equipe gestora e um coordenador. 

 
1.1 Procedimentos/Instrumentos 

 
Com a modalidade da pesquisa escolhida, estudo de caso numa abordagem qualitativa, 

considera-se as possibilidades de observação da articulação do trabalho pedagógico do ensino 
especial, na perspectiva da inclusão, perpassando pela análise do PPP da escola, investigando 
os processos de organização dos profissionais na elaboração desse documento, bem como sua 
própria análise documental aprofundada e detalhada.  

Os processos utilizados na coleta de dados deste estudo de caso consistirão então na 
Análise documental do Projeto Político-Pedagógico do CEF-01 da Candangolândia e entrevista 
semiestruturada com a professora regente da EJA interventiva, com o gestor escolar e com um 
coordenador pedagógico. 

Pode-se dizer que, em termos de coleta de dados, o estudo de caso é o mais completo 
de todos os delineamentos, pois vale-se tanto de dados de gente quanto de dados de 
papel. Com efeito, nos estudos de caso os dados podem ser obtidos mediante análise de 
documentos, entrevistas, depoimentos pessoais, observação espontânea, observação 
participante e análise de artefatos físicos. (GIL, 2002, p.141) 
 

Gil (1999, p. 117) conceitua a entrevista como “uma forma de interação social. Mais 
especificamente, é uma forma de diálogo assimétrico, em que uma das partes busca coletar 
dados e a outra se apresenta como fonte de informação”. 

Constam nos apêndices, as perguntas da entrevista semiestruturada e o roteiro de análise 
preliminar do PPP. A entrevista possibilitou um aprofundamento das questões levantadas sobre 
o tema e trouxe elementos novos como pode ser observado na transcrição dos diálogos. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 
 

Este trabalho procura situar, refletir e analisar a inclusão de pessoas com deficiência no 
Centro de Educação Fundamental 01 da Candangolândia, a partir da análise documental do 
Projeto Político Pedagógico da escola, no que tange a turma da Educação de Jovens e Adultos 
Interventiva (EJA-Interventiva). 

Para tanto, o presente referencial teórico pretende trazer referências de pesquisas e 
conceitos que viabilizem a análise e reflexão do problema de pesquisa ora apresentado: A EJA-
Interventiva está contemplada no Projeto Político-Pedagógico do Centro de Ensino 
Fundamental 01 da Candangolândia? 

A partir da situação problematizadora e objetivos descritos, exponho um quadro teórico, 
onde a primeira parte situa a educação inclusiva: histórico e realidade atual da educação 
inclusiva no Brasil, chegando as origens e objetivos da sala da EJA-interventiva nas escolas 
regulares. Na segunda parte, serão apresentadas as bases legais para a elaboração do Projeto 
Político Pedagógico como uma ação coletiva, o conceito de PPP e seus objetivos. 

 
2.1 A Educação é Especial 
 

Desde a Declaração de Salamanca, publicada em 1994, iniciaram-se as ações políticas 
e práticas sociais em torno da Educação Inclusiva.  

A declaração de Salamanca, publicada em 1994, é um documento marcante para a 
área da Educação Especial, por reconhecer a seletividade do sistema escolar e advogar 
de forma incisiva a necessidade de construção de uma escola para todos com vistas a 
superar preconceitos e garantir o acesso, a permanência e o sucesso de alunos com 
deficiência nos sistemas escolares. (MAGALHÃES, 2011, p. 7)  
 

Esta abordagem defende que a participação de alunos com deficiência, deve ser da forma 
mais inclusiva possível, dentro das limitações de cada aluno. 

Com a finalidade de se alcançar tais objetivos são ofertados diferentes tipos de 
atendimentos ao longo da trajetória de escolarização de cada aluno, na rede de ensino público 
do Distrito Federal.  Na Portaria nº 244 de 19 de novembro de 2014, que trata da estratégia de 
matrícula 2015 na rede pública do Distrito Federal, existe uma descrição da Educação Especial 
na perspectiva da educação inclusiva, e como esta modalidade de ensino ofertada nas Unidades 
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de Ensino do DF. 

A Educação Especial na perspectiva da educação inclusiva, modalidade de ensino 
ofertada nas UE em articulação com os Centros de Ensino Especial (CEE), conforme 
a Lei nº 3.218, de 5 de novembro de 2013, e o Decreto nº 7.611, de 17 de novembro 
de 2011, é garantida aos (às) estudantes com deficiências, Transtorno Global do 
Desenvolvimento (TGD) e Altas Habilidades ou Superdotação [...]. (DISTRITO 
FEDERAL, 2014, p. 21). 
 

Ainda nessa portaria que trata da estratégia de matrículas é dito que nas Unidades 
Educacionais que ofereçam as etapas/modalidades da Educação Básica, os(as) estudantes serão 
atendidos(as) em seis tipos de turmas, são elas: 

[...]CLASSE COMUM INCLUSIVA que é constituída por estudantes de classe 
comum e estudantes com Deficiências, TGD, AH/SD, e TFE, conforme modulação 
para cada etapa de ensino e para a modalidade de EJA. Nos casos de Deficiência 
Auditiva/Surdez (DA) o(a) professor(a) deverá ter conhecimento acerca da 
singularidade linguística manifestada pelos(as) estudantes surdos dessas classes[...] 
INTEGRAÇÃO INVERSA: Classe constituída por estudantes com Deficiência 
Intelectual (DI), Deficiência Física (DF), Deficiência Visual (DV), Deficiência 
Múltipla (DMU) e TGD. O(A) estudante poderá permanecer em turma de Integração 
Inversa pelo período em que dela necessitar, a partir da Educação Infantil até o 5º ano 
do Ensino Fundamental, conforme previsto no Estudo de Caso/Adequação Curricular, 
com a participação do(a) professor(a) regente, dos profissionais do SEAA, do 
AEE/Sala de Recursos (SR), do SOE, da Equipe Gestora e do(a) Coordenador(a) 
Pedagógico, visto não se tratar de necessidade transitória [...] CLASSE ESPECIAL: 
É uma Classe pré-inclusiva, constituída exclusivamente por estudantes com DI, DMU, 
ou TGD, com modulação específica. É de caráter transitório, com autorização da 
SUBEB/COESP, SUPLAV/CACOED e SUGEPE/CPMOM. Durante o período de 
permanência nessa classe, o(a) estudante deverá desenvolver atividades conjuntas 
com os(as) demais estudantes das classes comuns[...]TURMA DE EJA 
INTERVENTIVA: Turma constituída exclusivamente por estudantes com DI, DMU 
e com TGD, a partir dos 15 (quinze) anos de idade, com modulação específica. O 
Estudo de Caso deverá ser anual e contar com a participação do SEAA do CEE ou de 
outra UE conforme indicação da GEB [..]CLASSE BILÍNGUE (antiga UNIDADE 
ESPECIAL): Classe constituída por estudantes Surdos (as) e Surdocegos(as). Nessas 
turmas, a Língua Brasileira de Sinais é a língua de instrução e ensino. Destina-se a 
todos os (as) estudantes que tenham LIBRAS como língua materna ou que a estejam 
adquirindo por opção do(a) estudante/família[...] CLASSE BILÍNGUE MEDIADA: 
Classe constituída por estudantes ouvintes e estudantes Surdos e/ou Surdocegos, com 
modulação diferenciada, é caracterizada pela presença do(a) professor(a) com 
formação em LIBRAS, atuando como intérprete e/ou guia-intérprete, e professor(a) 
regente[...]. (DISTRITO FEDERAL, 2014, p. 21-23). 
 

Observa-se que o documento do Distrito Federal “Estratégia de matrícula/2015”, 
elaborada a partir da portaria citada acima está totalmente de acordo com a Política Nacional 
de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva (BRASIL, 2008), haja vista que a 
educação especial é uma modalidade de ensino que perpassa todos os níveis, etapas e 
modalidades. A Educação de Jovens e Adultos Interventiva – EJA Interventiva, é o objeto do 
presente estudo.  

Conforme as Diretrizes Operacionais da Educação de Jovens e Adultos 2014/2017 a 
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EJA Interventiva é uma interface da Educação de Jovens e Adultos com a Educação Especial 
que objetiva atender, exclusivamente, aos estudantes com transtorno global do 
desenvolvimento (TGD) e/ou deficiência intelectual, com ou sem associação de outras 
deficiências. 

Ainda de acordo com as Diretrizes Operacionais da EJA 2014/2017: 
Na EJA Interventiva serão ofertadas turmas de classe especial para estudantes do 1º e 
2º segmentos em unidades escolares regulares que ofertam a EJA. Nessa ação está 
inserida a orientação profissional por meio do atendimento complementar do 
professor de Orientação para o Trabalho, a fim de propiciar a inclusão desse estudante 
no mundo do trabalho e a sua efetiva participação na sociedade. (p 46) 
 

A Educação de Jovens e Adultos deverá observar a concepção, metodologia, processos, 
normas e procedimentos de avaliação dispostos nas Diretrizes de Avaliação Educacional: 
Aprendizagem, Institucional e em Larga Escala 2014-2016 (DISTRITO FEDERAL, 2014). 
Desta forma, a proposta de reorganização estrutural, política e pedagógica desta modalidade de 
ensino, culminou na elaboração das Diretrizes Operacionais da EJA 2014/2017, que tem entre 
seus principais objetivos: 

Orientar a constituição de práticas educativas que atendam às especificidades e à 
diversidade dos sujeitos da Educação de Jovens e Adultos, a fim de dialogar com seus 
saberes, culturas, projetos de vida em articulação com o mundo do trabalho, e desta 
sociedade, com sua cultura e as tecnologias. Assegurar o acesso, a permanência, a 
continuidade e a conclusão do processo educativo escolar em um formato adequado 
ao perfil das pessoas jovens, adultas e idosas da classe trabalhadora, como sujeitos de 
saberes. Orientar os projetos político-pedagógicos das unidades escolares ofertantes 
da Educação de Jovens e Adultos. (P 6-7) 
 

2.2 O caminho para a educação 
 
Sem planejamento não é possível criar condições propícias para o aprendizado. Como 

observou-se no texto anterior, um dos objetivos das diretrizes operacionais da EJA é orientar a 
elaboração dos Projetos Políticos-Pedagógicos (PPP) nas unidades ofertantes desta modalidade, 
para que se trace um rumo, uma direção para que a “escola para todos” preconizada pela 
declaração de Salamanca, possa ser uma realidade nas escolas brasileiras. 

A LDB (Lei nº. 9394/96), em seu art.12, estabelece uma orientação legal de confiar à 
escola a responsabilidade de elaborar, executar e avaliar seu projeto pedagógico. A legislação 
define também normas de gestão democrática do ensino público na educação básica, de acordo 
com suas peculiaridades [...] 
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Ilma Passos Veiga, professora titular aposentada e pesquisadora associada sênior da 
Universidade de Brasília defende em seus estudos, a escola com um lugar de concepção, 
realização e avaliação de seu projeto educativo, uma vez que necessite organizar seu trabalho 
pedagógico com base em seus alunos.  

O documento projeto político-pedagógico é muito mais do que uma exigência. Ele se 
mantém, também, na perspectiva de que é um impulsionador de reflexões, um 
sistematizador de intencionalidades, um ponto de partida para novas reconstruções 
mais elaboradas, permitidas, principalmente, pela escrita. Nesse sentido, o projeto 
político-pedagógico é, antes mesmo de ser um documento, uma ação”. (VEIGA, 2010, 
p. 90). 
 

Veiga (2002) defende que o projeto político-pedagógico deve ser entendido como a 
própria organização do trabalho pedagógico da escola como um todo e sua construção deve 
partir dos princípios de igualdade, qualidade, liberdade, gestão democrática e valorização do 
magistério. Veiga diz em seu estudo que a escola é concebida como espaço social marcado pela 
manifestação de práticas contraditórias, que apontam para a luta e/ou acomodação de todos os 
envolvidos na organização do trabalho pedagógico. 

Ainda conforme essa autora:  
Nessa perspectiva, o projeto político-pedagógico vai além de um simples agrupamento 
de planos de ensino e de atividades diversas. O projeto político-pedagógico não é algo 
que é construído e em seguida arquivado ou encaminhado às autoridades educacionais 
como prova do cumprimento de tarefas burocráticas. Ele é construído e vivenciado em 
todos os momentos, por todos os envolvidos com o processo educativo da escola. 
(VEIGA, 2002, s/p).  
 

Para Saviani (1983), o eixo central do projeto polı́tico-pedagógico, é ser um instrumento 
de luta contra a seletividade, a discriminaçaõ, a exclusaõ e o rebaixamento do ensino das 
camadas populares. Ele segue falando que segundo esse eixo central, construir, executar e 
avaliar o projeto polı́tico-pedagógico significa preocupar-se com a qualidade da escola, ou seja, 
uma escola que garanta as condições de trabalho necessárias para o desenvolvimento do 
processo pedagógico.  

Então cabe ao Projeto Político-Pedagógico, ser instrumento de inclusão, de 
aproximação, de diversidade, de comunhão, de coletivo  

Conforme os estudiosos da educação, a escola não serve ou não deveria servir, para 
nenhum propósito individualista, para tal a democracia deveria ser a base das discussões e 
decisões tomadas nos momentos de planejamento e avaliação do projeto político-pedagógico 
da escola. Toda a comunidade escolar é chamada a se comprometer com o processo ensino e 
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de aprendizagem de forma que os resultados venham ao encontro aos anseios daquela 
sociedade. 
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3 ANÁLISE DE DADOS  
 

Esta análise de dados tem o objetivo de descrever e resumir as informações coletadas 
através das entrevistas e da análise documental do PPP realizadas anteriormente. Espera-se, 
neste estágio do trabalho, analisar o desdobramento das ações (o desenvolvimento) da EJA-
interventiva no Centro Educacional 01 da Candangolândia. 

O projeto político-pedagógico do CEF 01 da Candagolândia, analisado para a realização 
deste trabalho, trata-se de uma versão de 2014, e que está sendo utilizado até hoje. Para o 
corrente ano (2015), foi elaborado somente um novo plano de ação que contemplasse os 
projetos de professores novatos. 

Com o título de:  PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO - UMA CONSTRUÇÃO DO 
COLEGIADO COM A COMUNIDADE ESCOLAR e tendo como autores uma Comissão 
Organizadora formada por três professoras, uma coordenadora pedagógica, o diretor e o vice-
diretor. 

Apesar do título mencionar o colegiado e a comunidade escolar, a construção do projeto 
contou com a participação somente de membros da equipe gestora, professores e coordenação, 
conforme nos informou na entrevista, o diretor da escola. 

O texto do projeto é iniciado com um resgate histórico da origem daquela escola, conta 
que a instituição já foi sede de vários segmentos da Educação Básica no Distrito Federal, sendo 
também o Primeiro Centro de Educação Integral (Primeiro Centro de Referência em Educação 
Integral-DF). “Aqui, em anos anteriores funcionou o Ensino Médio, classes de Aceleração, EJA 
- noturno, bem como sediou e atendeu alunos oriundos de outras UPEs Integrais, dando 
complementação à formação desses discentes”. 

Hoje, a escola atende, ainda em Tempo Integral e com permanência de dez horas do 
aluno na instituição de ensino: 13 Turmas do Ensino Fundamental II, cada turma em média 26 
a 32 alunos, assim distribuídas: 2 turmas de Sexto Ano; 4 turmas do Sétimo Ano; 4 turmas do 
Oitavo Ano e 3 turmas do Nono Ano e 1 (uma) turma da EJA-Interventivo com 8 (oito) alunos. 
Da EJA- Interventiva somente três alunos permanecem na escola no período vespertino para as 
atividades nas oficinas ofertadas. 

A época da elaboração do PPP, a escola estava sem a principal verba do PDAF, que teria 
uma parte destinada a aquisição de equipamentos para melhorias nas salas de aulas, como 
ventiladores, aparelhos de som e TVs, Data shows, entre outras melhorias ansiosamente 
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aguardadas pelo colegiado e comunidade escolar. Demandavam também por espaços 
adequados para alunos de uma Escola em Tempo Integral, bem como outros para o descanso e 
lazer dos estudantes. 

Havia uma expectativa muito grande em relação à construção de um novo prédio para 
abrigar o CEF-01, haja vista a existência de um projeto para tal, do qual não se tinha data 
prevista para iniciarem-se as obras. 

Há no capítulo que trata sobre: “problemas identificados”, um relevante relato de que 
desde 2012 a escola não possui o Serviço de Orientação Educacional - SOE, é destacada a 
importância deste atendimento:  

Entre as urgências basilares para o funcionamento de uma Escola de Ensino 
Fundamental em Tempo Integral. Haja vista, atendermos um número significativo de 
alunos diagnosticados entre outros precisando urgentemente de especialistas para o 
devido encaminhamento às redes de apoio. (P 03) 
 

Outros problemas foram apontados: “[...] remontamos a falta de verbas, de locais 
adequados à refeição dos alunos, a falta de espaços de lazer, de uma biblioteca com acervo 
destinado ao público infanto-juvenil, como também a ausência de equipamentos para as salas 
de aulas”. 

Transcrição dos objetivos gerais do PPP - analisado. Projeto Político Pedagógico: Uma 
Construção do Colegiado com a Comunidade Escolar (Anexos): 

Oferecer Educação Integral para as séries finais do Ensino Fundamental. Elevar os 
índices de conhecimentos nas avaliações do IDEB a fim de melhorar a qualidade do 
ensino aprendizagem. Promover a acessibilidade aos conhecimentos, aos espaços 
físicos escolar para o atendimento aos cadeirantes e as demais pessoas portadoras de necessidades especiais. (p.05) 
 

Transcrição dos objetivos específicos do PPP analisado - Projeto Político Pedagógico: 
Uma Construção do Colegiado com a Comunidade Escolar (Anexos): 

Promover a prática dialógica entre os diversos segmentos escolar e da sociedade 
civil. Resignificar os conteúdos de forma a atender às necessidades peculiares dos 
discentes. Disseminar as práticas da boa convivência no ambiente escolar e dentro 
da sala de aula a fim de exercer a excelência na qualidade da aprendizagem em 
todas as áreas de conhecimento. Reconhecer a importância do conhecimento como patrimônio imaterial de relevância imprescindível para a formação do cidadão. 
Modular e adequar as transposições didáticas de forma a facilitar a compreensão das 
aprendizagens, bem como a transmissão de conhecimentos previstos na matriz 
Curricular do Ensino Fundamental II. Promover ações que contemplem os conteúdos 
da Lei Nº 10.636/92 e Lei Nº 11.645/2010. Em âmbito multidisciplinar, interdisciplinar e transdisciplinar. (P. 5b) 
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No que tange ao problema de pesquisa levantado por este trabalho: A EJA-Interventiva 
está contemplada no PPP do Centro de Ensino Fundamental 01 da Candangolândia?, 
verificamos nesta análise do documento “PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO - UMA 
CONSTRUÇÃO DO COLEGIADO COM A COMUNIDADE ESCOLAR”, que a sala da EJA-
interventiva é citada enquanto parte efetiva daquela instituição, de uma forma indireta está 
contemplada pelos objetivos gerais e específicos (vide grifos) mas no plano de ação do referido 
projeto (Anexo), não se encontram os procedimentos a serem adotados para que os objetivos 
destacados, fossem alcançados. 

Apesar de não existir no PPP, a descrição de um planejamento de ações para a EJA-
Interventiva, durante as entrevistas, feitas com a coordenadora que participou da elaboração do 
PPP, com o diretor da escola, também membro da comissão que elaborou aquele documento, e 
com a professora regente da turma (Professora em contrato temporário) que não estava ainda 
na escola à ocasião da elaboração do PPP, foram relatados projetos e ações que certamente 
contribuíram para que os objetivos de uma sala de EJA-Interventiva fossem alcançados, ainda 
que de forma parcial. 

Nas entrevistas, foram feitas perguntas onde os interlocutores falaram sobre suas 
experiências em suas funções atuais, a professora regente conta com mais de 15 anos de prática 
docente na Educação Especial e diversos cursos na área, a coordenadora pedagógica que é 
graduada em matemática, está há 4 anos na função e já foi membro da equipe gestora de outra 
escola e o diretor, por sua vez, relatou estar no CEF-01 desde sua inauguração há seis anos e há 
03 nesta função. 

Sobre as perguntas da entrevista, comum aos três interlocutores: “Você tem 
conhecimento se a EJA-interventiva está contemplada no PPP?” e “Em sua opinião a EJA-
interventiva está integrada às ações da escola?”, a professora regente, que chegou na escola 
após a elaboração do mesmo, diz que sabe que pode ter acesso ao documento, mas que nunca 
o leu. Apesar disso, na opinião dela, a sala da EJA-Interventiva participa das ações da escola 
de uma forma tímida e que a maioria do tempo seus alunos ficam restritos ao espaço da sala de 
aula, onde não ocorre interação com o resto da escola. 

O diretor e a coordenadora lembram que a sala da EJA foi citada no PPP apenas como 
sendo uma das salas componentes da escola, mas em relação a integração da mesma às ações 
da escola acham que ocorre e ambos citaram ações dos gestores para aumentar a participação 
dos alunos da EJA-Interventiva em eventos como gincanas, jogos inter-classe, festas temáticas, 
momentos cívicos, etc. Trata-se da distribuição destes alunos nas turmas regulares, essa 
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“pulverização” deixa os alunos da EJA, mais confortáveis pois é de conhecimento das pessoas 
que atuam com a EJA, que os meninos não gostam de enxergarem a si mesmos como parte de 
uma turma de “diferentes”. 

O diretor relatou ainda, que desde que o EJA-Interventivo começou na escola, a 
participação da sala está mais ativa nos eventos “extra-classe” e ressalta que para os alunos 
tidos como da modalidade “regular”, tanto os alunos da EJA-Interventiva quanto os ANEE’S 
(alunos com deficiência, porém incluídos nas salas regulares), não sofrem com bullying e são 
bastante respeitados e acolhidos pelos demais alunos. 

Já quando a pergunta foi direcionada para o acolhimento destes alunos pela comunidade 
escolar nos segmentos de pais, servidores e professores, as respostas dos interlocutores foi de 
que não são acolhidos, e o motivo para tal foi falta de informação e conhecimento da condição 
destes alunos. 

Também foi mencionado, pela coordenadora e pelo diretor, que a maioria dos 
professores não querem ter mais trabalho tendo que lidar, ainda que de forma indireta com este 
público. 

 Em relação a pergunta: “Quanto à coordenação pedagógica coletiva, você acredita que 
ela tem contribuído para a articulação do trabalho coletivo incluindo a sala EJA-Interventiva? 
O diretor acha que não. Já na fala da coordenadora pedagógica, a dificuldade deste tópico reside 
na falta de interesse do professor em formações continuadas e no trabalho coletivo, apesar de a 
mesma concordar que não foram propostas ações no tempo e espaço da coordenação, que 
favorecessem esta forma de trabalho. 

Para o docente da sala da EJA-Interventiva, o tempo das coordenações é muito voltado 
para informes e não existe uma estruturação do trabalho que permita discutir, planejar ou avaliar 
as ações pedagógicas da escola. Ela também relata que em sua opinião, a falta de utilização de 
formações continuadas, fazem muita falta e trazem prejuízo à escola. Ela credita a falta de 
articulação para as ações pedagógicas coletivas se deva à falta de formação dos profissionais à 
frente destas funções.   Uma iniciativa que se mostrou interessante foi a disponibilização de 
professores por parte do diretor, das áreas de educação física, artes, inglês e matemática para 
encontros semanais com o objetivo de enriquecer o currículo da EJA, e oportunizar a 
experiência dos professores em lidar com a diversidade. Foi uma iniciativa válida, mas alguns 
dos professores sentiram grande dificuldade em lidar com aqueles alunos. 

Esta iniciativa teve início já ao final do terceiro bimestre e ainda é muito recente para 
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uma avaliação, mas percebe-se um esforço no sentido de trabalhar com as diversidades, o que 
segundo o diretor, só traz benefícios quer seja para os alunos, quer seja para os professores. 

Dentre os objetivos analisados no PPP da escola ouve o destaque do seguinte: 
“Promover a acessibilidade aos conhecimentos, aos espaços físicos escolar para o atendimento 
aos cadeirantes e as demais pessoas portadoras de necessidades especiais”. 

Os demais objetivos que constam no PPP, mesmo os destacados, não parecem ter sido 
postos ali objetivando a inclusão dos alunos com necessidades educacionais especiais àquela 
instituição, mas podemos verificar nos relatos, que recursos institucionais de apoio a 
objetivação de ações inclusivas, são disponibilizados de uma forma não planejada, apesar de 
não serem descritos objetivos no PPP. 

Houve uma importante constatação, na fala da professora regente, de que há uma 
dificuldade em adequar as práticas pedagógicas e a realidade social do aluno, como por 
exemplo, oferecer um serviço de orientação profissional onde encaminhe esses jovens ao 
mercado de trabalho, como é proposto no projeto da EJA-Interventiva. Relembremos os 
objetivos das Diretrizes Operacionais da EJA 2014/2017, descritos na página 12 e verifiquemos 
que esta é uma preocupação legítima. 

Acerca das concepções dos entrevistados sobre a terminalidade específica do Ensino 
Fundamental e as atividades futuras dos seus alunos, os sujeitos pesquisados mostram uma 
preocupação em relação ao futuro ocupacional dos mesmos, a professora numa tentativa pessoal 
e voluntária, tem buscado parcerias com a APAE-DF para uma ação pedagógica de cunho 
profissionalizante. 
 
 

 



 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Esta pesquisa qualitativa teve por objetivo geral analisar o desenvolvimento da EJA-
interventiva no Centro Educacional 01 da Candangolândia. Partindo desse objetivo, foram 
utilizados como instrumentos de pesquisa: A análise documental do PPP da escola pesquisada 
e entrevistas semiestruturados com um coordenador pedagógico, com a professora regente da 
turma da EJA-Interventiva e com o diretor da instituição. Compõem os objetivos específicos: 
Analisar as concepções que fundamentam a inclusão nesta escola e a percepção da docente da 
EJA, sobre a inclusão de seus alunos. 

  Sobre os objetivos específicos elencados, analisamos a fala da docente da EJA-
Interventiva em relação a participação de seus alunos em projetos coletivos, junto aos 
professores e alunos das demais salas componentes da escola, como ela relatou em sua 
entrevista, não parecia haver nenhum projeto no plano de ação do PPP que envolvesse a sala da 
EJA-Interventiva, no entanto alguns projetos da escola, como “A semana da conscientização 
do uso sustentável da água”, projeto da SEEDF, ela se preocupou em operacionalizar este 
conteúdo, junto à seus alunos já que era algo em que toda a escola estava envolvida. Relatou 
que não houve a interação que ela desejava com as demais turmas, mas aconteceu, inclusive 
com exposição de cartazes de seus alunos junto aos dos demais. 

Outra ação individual desta professora, relatada na entrevista do diretor da escola, foi 
elaborar uma prova multidisciplinar, nos moldes de uma prova bimestral que acontece nas salas 
regulares. O tema da prova foi o comum da escola e os alunos se sentiram incluídos nas ações 
da escola, pois nos bimestres anteriores, quando não faziam tal prova, tinham um sentimento 
de serem diferentes e muitos faltavam naquele dia. O diretor mencionou que em todos os anos 
em que acompanha o trabalho no EJA-Interventiva, que nada como uma professora 
comprometida para fazer com os resultados obtidos nesta sala, sejam satisfatórios. 

Sobre a ausência de trabalhos coletivos voltados para o ensino especial na escola, a 
docente da EJA-Interventiva credita à falta de tempo e de “um articulador” nas coordenações 
pedagógicas, para o planejamento e operacionalização destes trabalhos. Ela conta ainda, que a 
ignorância dos demais professores sobre os objetivos da EJA-Interventiva, faz com que muitos 
não se envolvam ou quando o fazem, fazem até mesmo de uma forma equivocada, até um pouco 
preconceituosa. 

A inclusão de alunos que necessitam de atendimento especial na sala de aula da EJA-
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Interventiva, que funciona nesta escola de ensino regular, isto é, junto com alunos considerados 
sem problemas ou “normais” faz parte de luta que congrega as garantias da legislação e as 
concepções de que todas as pessoas possuem habilidades para a aprendizagem e a construção 
de alguma coisa. Pude observar nos depoimentos colhidos que a escola acredita que a inclusão 
só é possível na interação com os outros e com o meio.  

Nesse sentido, a concepção de inclusão perpassa pela subjetividade dos sujeitos 
envolvidos pois a forma como cada um vê o aluno com necessidade educacional especial, é o 
que formata o processo de inclusão. Os preconceitos que são transferidos na relação entre as 
pessoas ditas normais e as pessoas com alguma deficiência são reflexos de uma educação 
preliminar que deixou as primeiras impressões do “normal” em relação ao “diferente”. Essa 
forma de ver o mundo pode até ser modificada, a partir da inserção de novas concepções a 
respeito da diversidade humana, mas não sem esforço pessoal de exercitar a alteridade, de se 
enxergar no lugar do outro. 

Tecendo uma breve reflexão sobre as informações obtidas com as entrevistas 
percebemos, que a formação dos professores deve levar a um olhar crítico da realidade, a maior 
participação dos pais e profissionais da educação na elaboração de objetivos e planos de ação 
para este segmento, se faz necessário para a efetivação das propostas inclusivas, sistematizadas. 
Fica evidente uma leitura mais aprofundada da realidade, para a modificação da estrutura que 
alicerça a exclusão, esse é um excelente começo para as mudanças desejadas. 

 Fica a necessidade de prosseguimento dos estudos sobre o tema, pois a literatura 
presente não contempla essa parcela da sociedade. Pesquisas e aperfeiçoamento de instrumentos 
de coletas de dados, para que abranjam a perspectiva dos alunos. E ainda pesquisas que 
acompanhem esse desenvolvimento do processo da inclusão nas escolas, seriam de grande 
ajuda para que conseguisse atingir os objetivos da declaração de Salamanca. 

Sem dúvidas com todas as possibilidades de interação proporcionadas pela inclusão e 
integração dos alunos da EJA-Interventiva com os demais atores da comunidade escolar do 
CEF-01 da Candangolândia, sendo exploradas e efetivadas, todos sairiam ganhando e teremos, 
ali, uma Escola para Todos. 

 



 
 

REFERÊNCIAS 
 
 
BRASIL, Ministério de Educação e do Desporto. Lei de Diretrizes e Bases da Educação 
Nacional. Brasília: MEC, 1996.  
BRASIL. Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva. 
Inclusão: Revista da Educação Especial, Brasília, Secretaria de Educação Especial – 
MEC/Seesp, jan/jun. 2008. 
DECLARAÇÃO DE SALAMANCA: Sobre Princípios, Políticas e Práticas na Área das 
Necessidades Educativas Especiais, 1994, Salamanca-Espanha. 
DISTRITO FEDERAL. Governo do Distrito Federal- Secretaria de Estado de Educação do 
Distrito Federal. Projeto Político-pedagógico do CEF-01 da Candangolândia: Projeto Político 
Pedagógico: Uma Construção do Colegiado com a Comunidade Escolar. Brasília, 2014, 
43p.  
DISTRITO FEDERAL. Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal - SEDF. 
Orientação Pedagógica Projeto Político-pedagógico e coordenação pedagógica nas 
escolas, Brasília-DF, 2014. 
DISTRITO FEDERAL. Secretaria de Estado de Educação. Diretrizes de Avaliação 
Educacional: Aprendizagem, Institucional e em Larga Escala 2014-2016. Brasília, 2014. 
DISTRITO FEDERAL. Secretaria de Estado de Educação. Diretrizes operacionais da 
educação de jovens e adultos 2014/2017. Brasília, 2014. 
DISTRITO FEDERAL. Secretaria de Estado de Educação. Estratégia de Matrícula 2015. 
Brasília, dezembro de 2014. 
GIL, A C. Métodos e técnicas de pesquisa social. São Paulo, SP: Atlas, 1999. 
 
GIL. A.C. Como Elaborar Projetos de Pesquisa. São Paulo, SP: Atlas, 2002. 
 
MAGALHÃES, R. C. B. P (org). Educação Inclusiva: escolarização. Política e formação 
docente. Brasília: Liber Livro, 2011.  
 
SAVIANI, D. Escola e democracia: teoria da educação, curvatura da vara, onze teses 
sobre educação e política. São Paulo: Cortez: Autores Associados, 1983.  
SOARES É.B.S, PEREIRA A. D.S, SUZUKI, J.A., EMMENDOERFER M.L. Análises de 
Dados Qualitativos: Intersecções e Diferenças em Pesquisas sobre administração 
Pública. 2011. Disponível na internet via: http://www.anpad.org.br/diversos/ trabalhos 
/EnEPQ/enepq_2011/ ENEPQ261.pdf. 
VEIGA, Ilma Passos Alencastro. (org) Projeto político-pedagógico da escola: uma 
construção coletiva. 14ª edição, Papirus, 2002. Documento digitalizado e não possui número 
de pg. Texto extraído sob licença da autora e da editora do livro. 
 



 
 
VEIGA, Ilma P.A. Quem Sabe Faz A Hora De Construir O Projeto Político Pedagógico. 
Campinas, São Paulo: Papirus, 2007. 
 
 
 

   
  



 
 

APÊNDICE 01 
 

Roteiro de análise preliminar do PPP 
 

Esta análise faz parte de uma pesquisa de Monografia de Especialização em 
Coordenação Pedagógica da Universidade de Brasília cujo tema é “EJA Interventiva: a 
experiência do Centro de Ensino Fundamental 01 da Candangolândia”. 

Os dados obtidos serão utilizados para analisar o desdobramento das ações (o 
desenvolvimento) da EJA-interventiva no Centro Educacional 01 da Candangolândia”.  

 Contexto social da escola 
 Autores 
 Contextualização da elaboração do PPP 
 Dados da escola 
 Conceitos chave: educação especial, Educação inclusiva, coordenação pedagógica, 

trabalho coletivo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 

APÊNDICE 02 
 
Roteiro de entrevista semiestruturada 

 
Esta entrevista faz parte de uma pesquisa de Monografia de Especialização em 

Coordenação Pedagógica da Universidade de Brasília cujo tema é “EJA Interventiva: a 
experiência do Centro de Ensino Fundamental 01 da Candangolândia”. Os dados obtidos com 
essa entrevista serão utilizados para analisar as bases que fundamentam a inclusão nesta escola. 

O nome do participante da pesquisa, não será divulgado, sendo utilizado o termo 
professora, quando necessária alguma inferência sobre esse instrumento. Agradecemos pela 
colaboração em dispor do seu tempo para esse trabalho. 

 
Roteiro de entrevista semiestruturada 
Dados do entrevistado (professora regente): 
 

 Há quanto tempo você dá aula?  
 Há quanto tempo atua na SEDF? 
 Você é efetivada na SEDF? 
 Há quanto tempo atua na Educação Especial? 
 Há quanto tempo atua na Educação de Jovens e Adultos - Interventiva? 
 Você tem conhecimento se a EJA-interventiva está contemplada no PPP? 
 Você participou da elaboração do PPP da sua escola? 
 Você já desenvolveu algum trabalho articulado coletivamente com os demais 

professores e alunos, em caso positivo cite exemplos:  Para você quais seriam as maiores dificuldades para a articulação do seu trabalho com 
o dos demais professores das salas regulares?  Você considera que os alunos da EJA se sentem acolhidos pela comunidade escolar?  Você reconhece ações da gestão escolar para facilitar a inclusão dos alunos da EJA 
nas atividades da escola tidas como “regulares”? 

 Você reconhece ações dos coordenadores pedagógicos para facilitar a inclusão dos 
alunos da EJA nas atividades da escola tidas como “regulares”? 

 Em relação à coordenação pedagógica, você acredita que ela tem contribuído para a 
articulação do trabalho coletivo?  Foi desenvolvido algum projeto no sentido de respeitar a diversidade e valorizar a 
pessoa com deficiência na escola? 

 Você poderia comentar sobre as possibilidades de articulação da EJA-Interventiva com 
o PPP da escola no tempo-espaço da coordenação pedagógica? 
 



 
 

APÊNDICE 03 
 
Roteiro de entrevista semiestruturada 
Dados do entrevistado (membro da equipe gestora e coordenação pedagógica): 
 

Esta entrevista faz parte de uma pesquisa de Monografia de Especialização em 
Coordenação Pedagógica da Universidade de Brasília cujo tema é “EJA Interventiva: a 
experiência do Centro de Ensino Fundamental 01 da Candangolândia”. Os dados obtidos com 
essa entrevista serão utilizados para analisar as bases que fundamentam a inclusão nesta escola. 

Os nomes dos participantes da pesquisa, não serão divulgados, sendo utilizado o termo 
coordenador e membro da equipe gestora, quando necessária alguma inferência sobre esse 
instrumento. Agradecemos pela colaboração em dispor do seu tempo para esse trabalho. 
 

 Qual a função que você exerce na escola?  Há quanto tempo você está nessa função?   Há quanto tempo atua na SEDF?  Você participou da elaboração do PPP da sua escola?  Você tem conhecimento se a EJA-interventiva está contemplada no PPP?  Em sua opinião a EJA-interventiva está integrada às ações da escola?  Você considera que os alunos da EJA se sentem acolhidos pela comunidade escolar?  Você reconhece ações da gestão escolar para facilitar a inclusão dos alunos da EJA 
nas atividades da escola tidas como “regulares”?  Em relação à coordenação pedagógica do coletiva, você acredita que ela tem contribuído 
para a articulação do trabalho coletivo incluindo a sala da EJA-interventiva?  Como coordenador pedagógico/gestor o que você tem feito para articular o trabalho da 
EJA-interventiva com os demais trabalhos desenvolvidos na escola?  Você reconhece ações dos coordenadores pedagógicos/gestores para facilitar a 
inclusão dos alunos da EJA nas atividades da escola tidas como “regulares”?  Foi desenvolvido algum projeto no sentido de respeitar a diversidade e valorizar a 
pessoa com deficiência na escola?  Você poderia comentar sobre as possibilidades de articulação da EJA-Interventiva, com 
o PPP da escola no tempo-espaço da coordenação pedagógica? 
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UMA CONSTRUÇÃO DO COLEGIADO COM A COMUNIDADE 
ESCOLAR 

 
 

 
                                         COMISSÃO ORGANIZADORA: 
                                  
                                       

1. Anair Cipriano Oliveira- PROFESSORA   
2. Edilene Sá de Carvalho Paiva - PROFESSORA                                                                                                                3. Fabiano Pereira Correa Samir - DIRETOR 

                                        4. José Carlos Telles de Macedo – VICE-DIRETOR 
                                        5. Marinalva Alzira da Silva – PROFESSORA 
                                        6. Patrícia Lopes                                                                              
                                                

 
 
 
 

 
 Junho, 2014.   

 

 

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO-DF 

COORDENAÇÃO REGIONAL DE ENSINO DO NÚCLEO BANDEIRANTE  
CENTRO DE ENSINO 01 DA CANDANGOLANDIA-DF 

  

 
 



 
 

 
SUMÁRIO 

 
 
1. História..............................................................................................................1 
2. Qual a situação atual e as perspectivas da escola?....................................2 
3. Qual a situação atual e as perspectivas da escola?....................................3 
4. Educação e os direitos fundamentais......................................................................4 
5. Objetivos...........................................................................................................5 
6. Concepções Teóricas - Organização do trabalho pedagógico..............................6 
7. Bibliografia Básica...........................................................................................7 
8. Anexos..............................................................................................................8 

 
 

 .  
 

 
     

  



 
 

1. História 
 
 
       O CEF 01 da Candagolândia já foi sede de vários segmentos da Educação Básica 
no Distrito Federal, sendo também o Primeiro Centro de Educação Integral 
(PRIMEIRO CREI-DF). 
       Aqui, em anos anteriores funcionou o Ensino Médio, classes de Aceleração, Eja 
noturno, bem como sediou e atendeu alunos oriundos de outras UPEs Integrais, 
dando complementação à formação desses discentes. 
       Em 2013 passou a atender as Séries Finais do Ensino Fundamental II: Sexto Ano 
e Sétimo Ano em Tempo Integral. Sendo nessa época 13 turmas, somando-se 
aproximadamente um total de 295 alunos atendidos em Tempo Integral.  
       No ano de 2014 esta UPE atendeu em Tempo Integral, com dez horas de 
permanência na Escola no horário de 7h30 às 17h30: 15 Turmas do Ensino 
Fundamental II, cada turma com 25 ou 26 alunos, assim distribuídas: 5 turmas de 
Sexto Ano; 5 turmas do Sétimo Ano; 5 turmas do Oitavo ano e 1 (uma) Turma do EJA 
Interventivo com  5 alunos. 
       Hoje, a escola atende, ainda em Tempo Integral e com permanência de dez horas 
do aluno na instituição de ensino: 13 Turmas do Ensino Fundamental II, cada turma 
em média 26 a 32 alunos, assim distribuídas: 2 turmas de Sexto Ano; 4 turmas do 
Sétimo Ano; 4 turmas do Oitavo Ano e 3 turmas do Nono Ano e 1 (uma) turma do EJA 
Interventivo com 8 (oito) alunos. 
        
 
2. Quem são os nossos estudantes? 
 
     A maior parte dos discentes que aqui estão são moradores da Candangolândia, já 
que um número bem pequeno deles vêm das Regiões do Entorno do DF e Cidades 
Satélites. 
     No que se refere aos segmentos econômicos, nossos alunos permeiam desde as 
Classes “C” até a Classe “A”. Não obstante, há também, um percentual desses alunos 
atendidos pelos Programas de Bolsa Família. 
     A faixa etária dos alunos aqui atendidos em sua grande maioria é de 11 anos (0nze) 
á 13 (treze) anos. Salientamos que um percentual de 90% deles estão na idade série 
acordada com a recomendação da SEE/DF.  
      Há também, na composição da modulação de turmas uma Classe do EJA 
Interventivo – Ensino dos Jovens e Adulto , os ANEE’S – Alunos com Necessidades 
Educacionais Especiais. 
 
3. Nossa localização Geográfica 
REGIÃO ADMINISTRATIVA - DF - CANDANGOLÂNDIA RA XIX  
Sites: http://www.candangolandia.df.gov.br/ (Consultado em: 04 de junho, 2014). 
 
Localização CEF 01: EQR 2 E 4 AE 07 



 
 
 Limites da Candagolândia: 
Norte: DF-051 - Estrada Parque Guará (EPGU)  
Sul: DF-025 - Estrada Parque Dom Bosco (EPDB)  
Leste: DF-047 - Estrada Parque Aeroporto (EPAR)  
Oeste: DF-003 - Estrada Parque Indústria e Abastecimento (EPIA)  
Acesso Rodoviário: Carro, ônibus, trem, etc. 
 Distâncias da Capital: 11 km da região administrativa - Brasília  
  
4. Qual a situação atual e as perspectivas da escola? 
 
     Atualmente, esta UPE está sem a principal verba do PEDAF, que teria uma parte 
destinada a aquisição de equipamentos para melhorias nas salas de aulas, como 
ventiladores, aparelhos de som e TVs, Data shows, entre outras melhorias 
ansiosamente aguardadas pelo colegiado e comunidade escolar. 
     Salientamos a necessidade de espaços adequados para alunos de uma Escola em 
Tempo Integral, bem como outros para o descanso e lazer dos estudantes. 
      Há uma expectativa muito grande em relação à construção de uma Nova Escola 
nesse terreno. Sabemos existir o projeto do qual não se tem data prevista para 
iniciarem-se as obras. 
 
5. Que problemas identificamos? 
 
      Há necessidade premente de recursos humanos, principalmente professores 
substitutos para as ausência por LTS. Bem como, desde 2012 a escola não tem 
atendimento do SOE. Entre as urgências basilares para o funcionamento de uma 
Escola de Ensino Fundamental em Tempo Integral. Haja vista, atendermos um 
número significativo de alunos diagnosticados entre outros precisando urgentemente 
de especialistas para o devido encaminhamento às redes de apoio. 
      Salientamos a necessidade de profissionais especialistas para atuar na 
organização e otimização de projetos no contra turno, fato esse que tem tornado a 
escola pouco atrativa para a grande maioria dos alunos. Sabemos que muitos não 
pedem transferência por falta de outras escolas seriadas em localidades próximas. 
Isto causaria uma evasão em massa nessa UPE.             
       Dentre as questões supracitadas remontamos a falta de verbas, de locais 
adequados á refeição dos alunos, a falta de espaços de lazer, de uma biblioteca com 
acervo destinado ao público infanto – juvenil, como também a ausência de 
equipamentos para as salas de aulas. 
      A proposta inicial da Escola Integral em Tempo Integral abrange saídas externas 
para o CIEF – Centro Integrado de Educação Física e para a Escola Parque da 308 
Sul de Brasília para ampliação de tempo, espaço e oportunidade .No entanto, ano 



 
 
passado foi retirado, pela Secretaria de Educação do Distrito Federal, a saída para o 
segundo espaço citado e, atualmente, os alunos não frequentam nenhum ambiente 
externo; e desta forma, os discentes permanecem dez horas integralmente no espaço 
deste estabelecimento de ensino, o que gera cansaço e desestímulo nos estudantes.  
 
6. Que Escola queremos? 
           
                     
 
        Vivemos no milênio em que urge a excelência em praticamente todos os campos 
da existência humana. Tanto das relações econômicas, quanto nos segmentos 
interpessoais, culturais, científicos. Portanto, faz-se necessário acompanharmos as 
mudanças ocorridas neste ambiente globalizado: o sistema capitalista cada vez mais 
necessita de indivíduos hábeis em tempo real para interagir nesse processo cada vez 
mais disputado por altas e Hitec tecnologias. Ou seja, a atividade coletiva, que implica 
em objetivos comuns, que depende também de capacidades e responsabilidades 
individuais de uma ação controlada e coordenada. Segundo Ferreira (2001), a escola, 
em consequência disto está exigindo novos conteúdos de formação e organização da 
Gestão Democrática e participativa, ressignificando o valor da teoria e da prática na 
supervisão, administração da Educação Democrática.  
        As bases legais, hoje existentes, indicam um sentido mais profundo do princípio 
da Gestão Democrática do Ensino Público, que tem sido objeto de discussão a partir 
da Constituição de 1988, momento onde foi instituída a GESTÃO DEMOCRÁTICA DO 
ENSINO PÚBLICO, como preceito de uma nova ordem a ser implementada nas 
escolas brasileiras. A Lei 9394-96, das DIRETRIZES E BASES DA EDUCAÇÃO 
NACIONAL consolidou a obrigatoriedade, todas as escolas públicas devem funcionar sobre a eleição para diretor e vice-diretor. 
        
7. Educação e os direitos fundamentais 
 
     Através dos direitos e garantias fundamentais previstos constitucionalmente, os 
indivíduos, e conhecidos na sua condição de cidadãos, são detentores de um extenso 
rol de direitos oponíveis aos demais cidadãos e até mesmo ao próprio Estado. Está, 
assim, garantida a defesa em face do poder estatal e de outras possibilidades 
coativas.   
     As garantias fundamentais cumprem assim o papel de defesa dos cidadãos e da 
prestação social à qual está obrigado o Estado. Neste sentido ensina CANOTILHO2: 
[...] direitos fundamentais são os direitos do homem, jurídico-institucionalmente 
garantidos e limitados espaço-temporalmente. [...] os direitos fundamentais seriam os 
direitos objetivamente vigentes numa ordem jurídica concreta. [...] Função de 
prestação social, os direitos a prestações significam, em sentido estrito, direito do 
particular a obter algo através do Estado (saúde, educação, segurança social).  
Pensar em direitos fundamentais é pensar nos direitos que tem maior relevância 
garantidora dos direitos dos cidadãos e das instituições democráticas. Numa 
sociedade concreta os direitos sociais fundamentais, tais como a educação e a saúde, 
devem ser protegidos e estarem em permanente equilíbrio com os direitos individuais 
fundamentais, pois, a concepção de dignidade da pessoa humana e do livre 
desenvolvimento da personalidade deve estar na origem de qualquer política de 
realização de direitos sociais comprometidos com a democracia. 
    A Constituição cidadã assegura o direito à educação, seja no seu reconhecimento 



 
 
como direito público subjetivo do cidadão brasileiro, seja ao regular expressamente o 
direito de acesso dos costumeiramente excluídos (trabalhadores, deficientes, 
indígenas, os que não tiveram acesso na idade própria, crianças pobres e 
vulneráveis), como ao estabelecer as formas de financiamento da educação básica. 
Na consolidação dos ideais democráticos e da dignidade da pessoa humana, 
especialmente na regulação do direito humano à educação, se comparada as 
anteriores, foi avante a Carta atual: elegeu a dignidade da pessoa humana (integrada 
também pela dignidade intelectual) como um dos cinco fundamentos do estado 
democrático de direito brasileiro; localizou topologicamente os direitos fundamentais, 
entre eles o direito à educação, nos primeiros títulos e capítulos da Constituição, antes 
dos dispositivos relativos à organização do Estado e da ordem econômica, sinalizando 
que prioriza o cidadão ao Estado; e afirmou textualmente a condição do ensino 
obrigatório e gratuito como direito público subjetivo. 
                                                             Vide art. 6º. 5 - Vide artigos 227 205 e 229. 
In: 2 CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito constitucional e teoria da constituição. 7 ª ed. Coimbra - Portugal: Livraria Almedina, 2003. Pag. 393, 407 e 408. 
  8. Missão 
       Resgatar os reais valores da educação no contexto familiar, escolar, da pesquisa, 
da convivência mútua saudável adequando-os à Proposta Curricular do CEF 01 da 
Candangolândia. Concentrando esforços com todos os atores: coordenação, 
supervisão e professores juntos contribuindo para o sucesso desta missão. 
 
9. Visão 
 
       Ser o centro de referência de Educação Integral em Tempo Integral da SEEDF. 
Considerando os seguintes aspectos: concepção de Educação de Anísio Teixeira, 
incluindo as metas dos índices de avaliação externos (PISA, PROVA BRASIL, 
OBMEP, OLIMPÍADAS DE LÍNGUA PORTUGUESA). Entre outros. 
 
 
10. Objetivos Gerais  
 
     Oferecer Educação Integral para as séries finais do Ensino Fundamental.  
      Elevar os índices de conhecimentos nas avaliações do IDEB a fim de melhorar a 
qualidade do ensino aprendizagem. 
      Promover a acessibilidade aos conhecimentos, aos espaços físicos escolar para 
o atendimento aos cadeirantes e as demais pessoas portadoras de necessidades 
especiais. 
 
 11. Objetivos Específicos  
 
      Promover a prática dialógica entre os diversos segmentos escolar e da sociedade 
civil. 
      Resignificar os conteúdos de forma a atender às necessidades peculiares dos 
discentes. 
           Disseminar as práticas da boa convivência no ambiente escolar e dentro da 
sala de aula a fim de exercer a excelência na qualidade da aprendizagem em todas 
as áreas de conhecimento. 



 
 
             Reconhecer a importância do conhecimento como patrimônio imaterial de 
relevância imprescindível para a formação do cidadão.  
            Modular e adequar as transposições didáticas de forma a facilitar a 
compreensão das aprendizagens. Bem como a transmissão de conhecimentos 
previstos na matriz Curricular do Ensino Fundamental II. 
            Promover ações que contemplem os conteúdos da Lei Nº 10.636/92 e Lei Nº 
11.645/2010. Em âmbito multidisciplinar, interdisciplinar e transdisciplinar. 
           Modular e adequar as transposições didáticas de forma a facilitar a 
compreensão das aprendizagens. Bem como a transmissão de conhecimentos 
previstos na matriz Curricular do Ensino Fundamental II. 
           Promover ações que contemplem os conteúdos da Lei Nº 10.636/92 e Lei Nº 
11.645/2010. Em âmbito multidisciplinar, interdisciplinar e transdisciplinar. 
 
 
 12. Concepções de Currículo 
 
         As ações pedagógicas desenvolvidas no CEF 01 DA CANDAGOLÃNDIA 
objetiva por transcender os muros deste espaço físico de forma que o discente possa 
aplicá-las em sua vida cotidiana. Assim, entende-se que a Função Social da escola é 
formar cidadãos críticos e conscientes, transformadores da realidade como sujeitos 
ativos de todos estes processos. A escola não é mera transmissora de conteúdos, 
mas, formadora de pessoas na sua integralidade: humana, cultural, científica, etc. 
      O currículo  escolar abrange as experiências de aprendizagens implementadas 
pelas instituições escolares e que deverão ser vivenciadas pelos estudantes. Nele 
estão contidos os conteúdos que deverão ser abordados no processo de ensino-
aprendizagem e a metodologia utilizada para os diferentes níveis de ensino. Ele deve 
contribuir para construção da identidade dos alunos na medida em que ressalta a 
individualidade e o contexto social que estão inseridos. Além de ensinar um 
determinado assunto, deve aguçar as potencialidades e a criticidade dos alunos. 
      Nessa perspectiva, a função da teoria curricular é compreender e descrever 
fenômenos da prática curricular. É através da teoria que teremos a compreensão do 
objeto e intenções de um determinado grupo social. Temos como teorias do currículo: 

 Teorias tradicionais: ela tem como objetivo principal preparar para aquisição 
de habilidades intelectuais através de práticas de memorização. Esse tipo de 
currículo teve origem nos Estados Unidos e tem como base a tendência 
conservadora, baseada nos princípios de Taylor, esse que igualava o 
sistema  EDUCACIONAL ao modelo Organizacional e administrativo das 
empresas. 

 Teorias críticas: argumenta que não existe uma teoria neutra, já que toda 
teoria está baseada nas relações de poder. Isso está implícito nas disciplinas e 
conteúdos que reproduzem a DESIGUALDADE SOCIAL que fazem com que 
muitos alunos saem da escola antes mesmo de aprender as habilidades das 
classes dominantes. Percebe o currículo como um campo que prega a 
liberdade e um espaço cultural e social de lutas. 

 Teorias pós-críticas: nessa perspectiva o currículo é tido como algo que 
produz uma relação de gêneros, pois predomina a  CULTURA patriarcal. Essa 
teoria critica a desvalorização do desenvolvimento cultural e histórico de alguns 
grupos étnicos e os conceitos da modernidade, como razão e ciência. Outra 
perspectiva desse currículo é a fundamentação no pós-estruturalismo que 



 
 

acredita que o conhecimento é algo incerto e indeterminado. Questiona 
também o conceito de verdade, já que leva em consideração o processo pelo 
qual algo se tornou verdade. 

É por causa dessa divergência entre as teorias curriculares que a escola deve procurar 
discutir qual currículo ela quer adotar para se chegar ao objetivo desejado. Essa 
escolha deve ser pensada a partir da concepção do seu Projeto Político 
Pedagógico, esse que deve fundamentar a prática teórica da instituição e as 
inquietudes dos alunos. 
 
 
 
13. Concepções Teóricas - Organização do trabalho pedagógico da escola 
 
        Este Estabelecimento de Ensino público, atualmente, oferece à comunidade local 
e em Tempo Integral as Séries Finais do Ensino Fundamental II. A permanência do 
aluno em Tempo Integral na escola faz com que os responsáveis daqueles, sejam 
mais participativos e presentes para que juntos se engajem na cobrança de recursos 
materiais, alimentares e humanos objetivando melhorias diárias para que se atenda à 
formatação deste modelo de ensino. 
Para tanto, a escola conta com a participação de ações pedagógicas envolvendo além 
da equipe docente e gestora, contribuições externas de outros profissionais na 
elaboração e desenvolvimento de atividades que alcancem a interdisciplinaridade dos 
componentes curriculares da Base Nacional Curricular.  
    Neste sentido, a Unidade Escolar é privilegiada com a atuação de terceiros, como 
por exemplo, os jovens educadores sociais, não vinculados à SEEDF, mas, que 
contribuem de forma a facilitar o andamento das atividades da escola. 
    A escola se engaja para que a APAM – Associação de Pais e Mestres se firme e, 
assim, possa contar com recurso financeiro a fim de que seja revertido em prol de 
necessidades na escola.  
 Além do mais, o Centro de Ensino Fundamental 01 da Candangolândia 
desenvolverá as seguintes atividades a fim de que o Ensino Aprendizagem alcance 
sua qualidade em excelência: Semana da Água em março de 2015, Semana para a 
Vida em maio com ida ao Hemocentro para doação de sangue com participação dos 
voluntários, Fisioterapeuta abordando Educação Postural Festa dos Estados/Junina, 
Palestras sobre drogas, bullying entre outros temas, criação do Grêmio Estudantil, Dia 
do Estudante, Semana da Criança em outubro do corrente ano, Haloween em outubro, 
Batalhão Escolar, Memória (Reunião de Pais), Jogos Interclasse, Conselho 
Participativo e Representante de Turma.  
 
14. Concepções, práticas e estratégias de avaliação do processo de ensino e 
aprendizagem. 
 
       Mensalmente ocorrem na escola as reuniões de Pais e Mestre para que os 
mesmos tenham a oportunidade de acompanhar o rendimento escolar e 
comportamental do filho. Geralmente, a mesma ocorre em dia útil no horário normal 
de aula; no entanto, por vezes a reunião acontece aos sábados pela manha para que 
oportunize o comparecimento em massa dos responsáveis.  
     * Idem ao Plano de Ação - Gestão de avaliação da aprendizagem: Neste item 



 
 
todos os sujeitos contribuíram por meio de projetos em anexo, onde elencamos 
formas para otimizar a avaliação, bem como o diagnóstico e intervenção do processo 
ensino aprendizagem nessa UPE.* 
Uma diversidade de atividades avaliativas são desenvolvidas na escola, entre elas: 
bimestralmente a Prova Multi que consiste em uma avaliação interdisciplinar com 
tema único gerador escolhido pelos docentes; Prova Brasil para os Nonos Anos, Feira 
dos Estados/Festa Junina, Ás segundas-feiras Reforço Escolar como forma 
interventiva em turno contrário, Técnica de Ensino/Oficina das Finanças, Criação da 
Rádio na escola, Semana da Consciência Negra, Projeto Circo, Projeto Xadrez.  
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17. Anexos- projetos dos professores: 
 

1. Alexandre Ribeiro Paiva- Valores na Educação 
2. Anair C Oliveira -  Valores. 
3. Anair C  Oliveira- Copa 2014 
4. Anair c Oliveira -  Superando Limites. 
5. Cibele Lima  - identificando Rótulos. 
6. Danilo de carvalho e Frabetti – oficina prática de violão. 
7. Elbio de Almeida – educação ambiental na escola. 
8. Elane Mendes -  projeto de geografia. 
9. Daniel dos Santos- Laboratório de matemática. 
10. Eliane Mendes-  Estrutura e dinâmica da Terra. 
11. Karina de Jesus Cabral-  Blog da escola. 
12. Edna- projeto de  incentivo a leitura. 
13. Lucilene Martins-  Horta na escola. 
14. LILIAN ROLIN – Desmitificando ! Eu não sei nem português, como vou 

aprender inglês! 
15. Marinalva Alzira- orientações pedagógicas. 
16. Moema Filippi – Espaço para sonhar. 
17. Márcia Martins- “ Por que estudar!” 
18. Patricia  Lopes- Valores. 
19. Renata Silva – ginástica AEROLOCAL. 

 
 


