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1.  IDENTIFICAÇÃO DA ESCOLA 
 

1.1.     Caracterização da escola 
 

O Centro Educacional 06 de Ceilândia é uma escola com quatro blocos (A, B, C e D) com cinco 

salas cada um, sendo a primeira sala do Bloco B, a sala de Informática; no Bloco D as salas D3 e D4, a 

Biblioteca. No período Matutino temos quatorze turmas do Ensino Médio Regular (cinco de 2º anos e 

nove de 3ºanos). 

No período Vespertino temos quatorze turmas do Ensino Médio Regular sendo onze primeiros 

anos e três turmas de segundos anos. 

No período Noturno temos doze turmas do Ensino Médio Educação de Jovens e Adultos (EJA), 

sendo quatro turmas do 1º semestre, quatro turmas do 2º semestre e quatro turmas do 3º semestre. 

Temos uma sala de recursos que atende também alunos especiais sendo dois de Baixa Visão; 

um com ASPERG; sete Deficiência Física; três com outras síndromes; quatro Distúrbio de 

processamento auditivo; treze Deficiência Intelectual; três com Transtorno de Déficit de Atenção e 

Hiperatividade (TDH) e um com Transtorno Global de Desenvolvimento (TGD). 

Nos finais de semana esta Instituição de Ensino é utilizada pela comunidade para realização de 

alguns eventos festivos ou religiosos, reuniões, atividades artísticas-culturais etc. 

1.2.     Localidade 
 

O Centro Educacional 06 de Ceilândia  –  CED  06;  telefone:  39016909 e 39016908,  e-mail: 

ced06.ceilandia@edu.se.df.go.br,  situa-se na EQNP 16 área especial – P Sul – Distrito Federal – DF, 

sob a gerência direta da CREC – Coordenação  Regional de Ceilândia - DF. Atualmente sob a gestão 

de Jefferson Reges Lobato e Ricardo Jardim de Medeiros. 

 

1.3.     Etapas e modalidades da Educação Básica que atende 
 

1.3.1.    Etapas:  Ensino Médio. 
 

1.3.2.    Modalidades: Especial e Ensino Médio Educação de Jovens e Adultos (EJA). 
 

 
 

1.4.     Programas e Projetos do Governo do Distrito Federal 
 

1.4.1.  Educação Integral. 
 

 

2.  Da elaboração do Projeto Político Pedagógico 
 

Este projeto político pedagógico nasceu da colaboração e trabalho efetivo de todos os 

segmentos da escola: gestores, professores, pais, alunos e funcionários tanto do quadro efetivo 

quanto terceirizados foram consultados a despeito de que tipo de escola eles almejavam. 

A elaboração deste Projeto Político Pedagógico tem sido construído de modo coletivo com a 

realização de diversas audiências públicas, em que toda a comunidade escolar foi convidada a 

mailto:%20ced06.ceilandia@edu.se.df.go.br
mailto:%20ced06.ceilandia@edu.se.df.go.br
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participar e contribuir com suas ideias e sanar suas dúvidas. De modo didático nas audiências 

promovidas sempre houve uma explanação sobre o que é um PPP e qual sua importância no 

contexto escolar. Nestes encontros foram abordados temas, como que perfil temos e que perfil 

queremos; avaliações diversas; trato disciplinar, papel da escola na comunidade entre outros. 

Aberto o debate, havia um redator que colhia sugestões e ideias, tudo isso formalizado e 

estruturado. 

3.  HISTÓRICO 

 

Esta instituição foi fundada em 18 de fevereiro de 1980. 
 

O Setor “P” Sul, implantado em 1979, está organizado por uma estrutura geométrica regular, 

similar ao desenho original de Ceilândia. Ocupa cerca de 331 hectares, com 12.017 lotes, ou seja, 36,3 

lotes por hectare.  Hoje a população é de aproximadamente 80.000 habitantes gerando uma alta 

densidade demográfica. Entretanto, quando este setor foi implantado já se buscava aumentar a 

densidade da ocupação urbana de Ceilândia e, a exemplo do Setor “O” (1976) e do setor conhecido 

como Guariroba (1977), reproduziram o padrão de organização espacial da malha urbana original e ao 

mesmo tempo aumentaram o número de lotes por unidade de área. Nesta fase, a SHIS (Sociedade de 

Habitações de Interesse Social Ltda), atualmente IDHAB-DF (Instituto de Desenvolvimento Habitacional 

do Distrito Federal), ainda concentrava a produção das unidades habitacionais dos assentamentos 

urbanos promovidos pelo poder público. 

A sua história setorial propriamente dita está inserida no contexto da “política habitacional da 

Ditadura Militar”, que tinha toda essa “zona Oeste de Brasília” como um natural e “desaguadouro” de 

invasões que se instalassem próximas aos palácios de Niemeyer. E assim com a “remoção da Vila 

Sarah Kubistchek” originou as QNA de Taguatinga, seguiu-se a “remoção da Vila IAPI” para as QNM de 

Ceilândia; até a formação de uma “QNP rachada” por uma grande erosão surgindo os setores P 

NORTE e o P SUL. 

As conquistas que o P Sul alcançou até hoje se deram pelo alto grau de participação da 

comunidade local ao longo de sua história, com a constituição de entidades sociais e a mobilização pela 

melhoria do setor. As mobilizações sociais resultaram no bom nível de urbanização e infraestrutura 

atuais, sem contar no exemplo de cidadania e autoestima que a cada dia vem se firmando entre os 

mais jovens. 

Aproximadamente em 1998, começou-se  um  movimento  de  fracionamento  e  vendas  das 

chácaras que estavam ao redor do Setor P Sul. Este movimento fez com que várias casas fossem 

construídas ao redor das antigas moradias. Sob a égide de condomínios. A região costuma ser 

denominada popularmente como Condomínio Pôr do Sol, apesar de cada conjunto ter adotado ou não 

nomes diferentes. As condições ainda são precárias nestes lugares, mas a tendência é a regularização 

http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Setor_%E2%80%9CO%E2%80%9D&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/wiki/Guariroba
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=SHIS&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/wiki/Condom%C3%ADnio
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Condom%C3%ADnio_P%C3%B4r_do_Sol&action=edit&redlink=1
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e urbanização, como vem ocorrendo em outros condomínios horizontais no Distrito Federal. 

No Setor P.Sul existe um sítio arqueológico localizado na Chácara Santa Terezinha n.º 112. Este 

foi descoberto em 1996 pelo arqueólogo Eurico Teófilo Mulher. Os primeiros fósseis, pedras e pontas de 

flechas de cristal foram encontradas em 1997, com datação indicativa de 10.000 anos. 

O CED 06 nasceu como uma das conquistas deste povo. Sendo uma das primeiras Instituições 

de Ensino do Setor, esta escola sempre teve uma relação constante com a comunidade. Desde 1980, o 

Centrão (como é conhecido pela comunidade) participa da mobilização para melhoria da infra-estrutura 

do setor, cedendo as suas dependências para atividades religiosas e culturais nos finais de semana e 

principalmente como centro formador de opinião local. Dessa forma, a história do P Sul e do CED 06 é 

fruto da luta de seu povo que fez e faz a história do Distrito Federal. 

O Centro Educacional 06, em 2004, atingiu os piores índices tanto na evasão quanto na 

repetência. De lá para cá esta Instituição reelaborou a sua proposta pedagógica de modo que os 

procedimentos administrativos, financeiros e  pedagógicos  gerassem  uma  mudança  efetiva.  Neste 

mesmo ano foi incluído o PDE escola como suporte  pedagógico  e  financeiro.  Ele  surtiu  o  efeito 

esperado, pois o IDEB mostra um crescimento significativo acima da média nacional neste período. 

Com o objetivo de melhorar qualitativamente e quantitativamente os índices, o Ced 06 de 

Ceilândia incluiu, também, na sua prática pedagógica a EDUCAÇÃO INTEGRAL  queestá  em  pleno 

desenvolvimento. 

Em 2008 a Secretaria de Educação do DF instituiu o IDDF (Índice de Desenvolvimento da 

Educação no Distrito Federal). Este indicador de qualidade espelha a situação específica de cada 

instituição de ensino do Distrito Federal baseado em dois critérios: aprendizagem dos alunos, medida 

pelo seu desempenho nos exames de proficiência do Siade – Sistema de Avaliação de 

Desempenho das Instituições Educacionais do Distrito Federal – e a movimentação escolar, apurada 

pelas taxas de aprovação. 

De acordo com o Diário Oficial do dia 26 de Janeiro de 2010 obtivemos o 7º lugar no Ensino 

Médio dentre as Instituições do Distrito Federal. Conforme tabela abaixo: 

Nº Cidade Satélite Escola Nota - Meta 2009 
1 Plano Piloto CEM Setor Oeste 3,82 (meta – 3,92) 
2 Samambaia CEF Myriam Ervilha 2,87 (meta – 3,03) 
3 Taguatinga CEM Taguatinga Norte 2,83 (meta – 2,99) 
4 Brazlândia CEM 01 de Brazlândia 2,65 (meta – 2,82) 
5 Plano Piloto CEM 01 do Cruzeiro 2,53 (meta – 2,7) 
6 Plano Piloto CEM Setor Leste 2,51 (meta – 2,68) 
7 Ceilândia CED 06 de Ceilândia 2,44 (meta – 2,62) 
7 Sobradinho CED 03 de Sobradinho 2,44 (meta – 2,62) 
8 Planaltina CED Várzeas 2,44 (meta – 2,62) 
9 Gama CEM Integrado 2,41 (meta – 2,59) 

10 Guará CED 02 do Guará 2,37 (meta – 2,55) 

http://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%ADtio_arqueol%C3%B3gico
http://pt.wikipedia.org/wiki/F%C3%B3ssil
http://pt.wikipedia.org/wiki/Cristal
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Atualmente os dados e informações coletados do CED 06 constituem um grande desafio dos 

gestores atuais desta Instituição de Ensino já que não houve evolução, nos últimos anos, da avaliação 

institucional que pudesse dirimir alguns gargalos existentes. 

 
Este Centro Educacional utiliza vários programas e projetos do Governo do Distrito Federal, tais 

como: Educação Integral, Gestão Democrática,  Merenda  para  todas  etapas  e  modalidades  de  

ensino, Olimpíada de Língua Portuguesa, Olimpíada de Física e de Matemática, Centro de Iniciação 

Desportiva (Cid) e o Novo Proinfo. 

 

4.    FUNDAMENTAÇÃO 

 

4.1.     Teórica: 
 

A globalização tem bombardeado milhares de pessoas com novidades e informações a todo 

instante e a educação para alcançar esta evolução precisa se adaptar aos novos padrões. 

O novo paradigma da educação prevê grandes mudanças em termos de enfoques e atitudes 

pedagógicas: conteúdos e programas são abordados de forma aberta e contextualizados, visando à 

formação futura do aluno; há busca de métodos e técnicas que visem a uma aprendizagem significativa 

e  efetiva  e  metodologias  que  preparem  pessoas  para  agir   de  maneira  eficaz  no  contexto 

contemporâneo; a avaliação procura impulsionar a aprendizagem e promover a melhoria do ensino; 

interdisciplinaridade; pedagogia de projetos; eixos geradores entre outras questões. 

Sabendo de todas estas mudanças que estão redirecionando e modernizando a educação não 

poderíamos deixar de seguir neste barco e proporcionar ao aluno o conhecimento necessário para o 

seu desenvolvimento pessoal, profissional, intelectual e social. 

Desta forma, temos adotado como eixos norteadores do nosso trabalho os seguintes princípios: 
 

 Igualdade: Pressupõe não só o tratamento igual a todos, observados os objetivos a 

serem alcançados, direitos e deveres, mas também o tratamento diferenciado na medida das suas 

diferenças para que tenham as mesmas condições que os outros de aprendizagem e participação no 

processo educacional sem discriminação de qualquer espécie. 

 Liberdade e responsabilidade: A comunidade escolar tem liberdade de expressão, 

trânsito e participação nas questões educacionais e administrativas observadas os limites de regimento 

interno e da legislação vigente. Contudo esta liberdade deve ser usada com responsabilidade evitando 

conflitos, ofensas e danos provenientes da manifestação de atos, expressões e fatos que podem 

implicar em possíveis reparações legais. 

Eficiência e Qualidade: estamos sempre buscando a excelência do nosso trabalho em 

conformidade com as mudanças emergentes do sistema educacional. 
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 Formação continuada: A busca por maior fundamentação teórica e atualização são 

constantes em nossa prática pedagógica para maior aperfeiçoamento profissional, pois acreditamos que 

o conhecimento não é algo inerte e imutável, mas permanente e o estudo é a melhor fonte de ideias 

para solucionar e entender os distúrbios e dificuldades de aprendizagem que nossos alunos enfrentam 

e escolher os caminhos para o seu desenvolvimento. 

 Respeito à natureza do ser humano: A preocupação em potencializar o ser em sua 

plenitude, levando em consideração o ritmo do aluno e sua individualidade, o contexto familiar e seus 

hábitos cotidianos, enfim, a preocupação em capacitar a pessoa para “ser eficaz no exercício da 

cidadania, da profissão  e  tornar  sua  vida  significativa”,  partindo  da  integração  entre  os  saberes 

escolares e a vida. 

Ética: O trabalho voltado para ética faz-se necessário para que valores morais sejam 

resgatados. Essa atitude promove a aceitação, valorização e reforço da pluralidade e diversidade. Além 

disso, esses valores ajudam a construir uma sociedade livre, justa e igualitária; a garantir o 

desenvolvimento racional; erradicar a pobreza e a marginalização, reduzir a desigualdade social e 

promover o bem de todos sem preconceitos ou qualquer forma de discriminação, numa convivência 

social harmônica. 

 Pluralismo: Consideram-se as diversas formas de postura e posicionamento político, social 

e cultural para enriquecimento e motivação do trabalho pedagógico. 

Inclusão:   Incluir   significa   fazer   parte   e   permitir   conhecer, compreender.   Nesta 

perspectiva trabalhamos em dois tipos de  inclusão  a  social  e  a  digital.  Nesta era  de  progressos 

científicos e avanços tecnológicos a utilização deste tipo de recursos é fundamental para ajudar nosso 

aluno a interagir e se comunicar no contexto contemporâneo. A inclusão social nos remete ao princípio 

da igualdade quando se trata de igualar os desiguais, sendo assim para que todos aprendam muitas 

vezes “requer medidas de flexibilização e dinamização do currículo para atender, efetivamente, às 

necessidades educacionais especiais dos alunos”. 

Publicidade:  O  compartilhamento constante  e  aberto  das  informações  e  sua  ampla 

disseminação  são  imprescindíveis  para que  os  trabalhos  dos  gestores  tenham  credibilidade  e  a 

confiança da comunidade escolar. 

4.2.   Legal: LDB 9394/96, PNE 10.172/01, PDE 
 

O  Centro Educacional 06 de Ceilândia  obedece,  além  da  Constituição  brasileira,  a  Lei  de 

Diretrizes e Bases da Educação – LDB (Lei 9394/96). Portanto, nesta unidade escolar tem-se uma 

proposta pedagógica que norteia todo o processo pedagógico, elaborada por toda a equipe da escola, 

orientando o seu projeto administrativo além  do pedagógico,  dando origem  ao regimento  escolar, 

subsidiando o plano de gestão, que embasa todos os planos de trabalho. 

O Plano Nacional de Educação – PNE contempla dimensões e problemas sociais, culturais, 
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políticos e educacionais brasileiros, embasados nas lutas e proposições daqueles que defendem uma 

sociedade mais justa e igualitária. Por isso, esta instituição busca promover a inclusão, valorizar a 

diversidade racial e cultural e formar cidadãs e cidadãos para o mundo do trabalho e para a vida. 

Nesta Instituição aplica-se o Plano de Desenvolvimento Escolar – PDE que prioriza uma 

educação básica de qualidade sendo necessário o envolvimento de todos os segmentos – pais, alunos, 

professores e gestores, em iniciativas que busquem o sucesso e a permanência do aluno na escola. 

E, ainda, obedece à várias leis e/ou decretos para melhor atender os estudantes e comunidade. 

4.3. Fundamentação legal da semestralidade 

O Centro Educacional 06 de Ceilândia deverá implantar o regime semestral para estudantes do diurno em 

2018. Essa mudança obedece as normativas da Secretaria de Educação do Distrito Federal e tem por 

objetivo a reorganização dos tempos e espaços escolares, favorecendo as aprendizagens dos estudantes 

no Ensino Médio e consolidando novos conhecimentos que visam ao desenvolvimento do senso crítico e 

da autonomia intelectual.  

Desse modo, o Centro Educacional 06 de Ceilândia, em conformidade com o Currículo em Movimento da 

Educação Básica do Distrito Federal alterou o regime de anual para organização do trabalho pedagógico 

em semestres (Semestralidade). 

A partir da organização do trabalho pedagógico em semestres a comunidade escolar e conselho escolar 

do Centro Educacional 06 de Ceilândia estabeleceram a organização pedagógica do corrente ano letivo 

enturmando os estudantes matriculados em dois blocos conforme distribuição abaixo. 

MATUTINO 

BLOCO 1 BLOCO 2 

Língua Portuguesa, Matemática, 
Educação Física, História, Filosofia, 
Biologia, Química, Inglês e PD 01 

Língua Portuguesa, Matemática, Educação 
Física, Geografia, Sociologia, Física, Arte, 

Espanhol e PD 02 

3ª C, D, E, F, G, H e I 2ª A, B, C, D e E 

 
3ª A e B 

  

VESPERTINO 

BLOCO 1 BLOCO 2 

Língua Portuguesa, Matemática, 
Educação Física, História, Filosofia, 
Biologia, Química, Inglês e PD 01 

Língua Portuguesa, Matemática, Educação 
Física, Geografia, Sociologia, Física, Arte, 

Espanhol e PD 02 

1ª A, B, C, D, E, F e G 1ª H, I, J e K 

 
2ª F, G e H 
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5.  CONTEXTUALIZAÇÃO 
 

A área para construção do CED 06 foi escolhida em 1979, estrategicamente, por situar-se no 

centro do P Sul.   Devido a isso, ainda hoje, é chamado carinhosamente de CENTRÃO. A estrutura 

física deste centro educacional é antiga necessitando de reforma principalmente na parte elétrica. 

A comunidade cobra há alguns anos, a construção de um auditório e uma quadra no terreno 

anexo ao CED 06. A quadra poliesportiva e o auditório são estruturas necessárias na formação de 

nossos futuros artistas e atletas, haja vista, que é notória a vocação para as artes, principalmente a 

cênica (tivemos em 2006 um grupo representando Brasília e o Brasil num festival de teatro Popular – 

ENTEPOLA – no Chile) e para os esportes (os nossos atletas do handebol são campeões, nas diversas 

faixas etárias, há vários anos em nível distrital e nacional). 

Vale ressaltar o desempenho dos estudantes da EJA na última edição dos Jogos escolares 

Corujão, participando da disputa de várias modalidades,  sendo campeões na modalidade futsal. 

 

 

5.1.     Perfil dos Educandos 
 

O nosso “Centrão” não é formado só por paredes e salas. É formado, como acreditava Paulo 

Freire, por gente, gente de luta, gente sonhadora, gente cidadã. No quadrilátero que forma o “Centrão”, 

nessas quase três décadas, vimos nascerem artistas, intelectuais, atletas. Ajudamos no crescimento da 

Ceilândia  e do Brasil. Neste quadrilátero atingimos o ápice de índices importantes no esporte, nas artes 

e no ENEM; neste, ficamos em 1º lugar de Ceilândia em 2007 e 2º lugar em 2008. 

No diurno a idade está entre 13 a 21 anos, totalizando 1232 estudantes e no noturno a partir de 18 

anos perfazendo um total de 543 estudantes. 

 

No início do ano letivo de 2017, durante o teste de diagnose, foi indagado aos estudantes do 

Centrão o que eles esperavam da escola. A maioria afirmou que esperavam que a escola os preparem 

para o mercado de trabalho e o mundo acadêmico, garantindo dignidade no futuro. Este anseio também 

é evidenciado atualmente. 

 
 

5.2.      Dados quantitativos – Matrícula, frequência, aproveitamento e presença dos pais 
 

5.2.1.   DESCRIÇÃO DO TURNO MATUTINO 
 

Horário de funcionamento: 7h15 às 12h15 

Números de professores: 30 

Números de coordenadores: 01 

Números de salas: 14 
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5.2.1.1. Ensino Médio Regular – Matutino 

 
 

Curso: Ensino Médio 

Modalidade: Regular 

Regime: Semestral 

Turno: Matutino 

 

ENSINO MÉDIO - REGULAR - MATUTINO 

2º ano 3º ano 

Números 

de turmas 

Números 

de alunos 

Alunos 

com NEE 

Números 

de turmas 

Números 

de alunos 

Alunos 

com NEE 

5 226 5 9 366 8 
 
 
 

 

Área do conhecimento 
 

Componente 
SÉRIE 

1ª 2ª 3ª 
 

 
 
 
 
 
 

BASE NACIONAL 

COMUM 

 

Linguagens, Códigos e 

suas Tecnologias 

Língua Portuguesa 4 4 4 

Educação Física 2 2 2 

Arte 2 2 2 
 

Ciências da Natureza, 

Matemática e suas 

Tecnologias 

Matemática 3 3 3 

Física 2 2 2 

Biologia 2 2 2 

Química 2 2 2 
 

 
Ciências Humanas e suas 

Tecnologias 

História 2 2 2 

Geografia 2 2 2 

Filosofia 2 2 2 

Sociologia 2 2 2 
 

 
PARTE 

DIVERSIFICAD

A 

 

 
Componentes Curriculares 

Língua Est. - Inglês 2 2 2 

Língua Est. - Espanhol 1 1 1 

Parte Interd.I - Produção de texto 1 1 1 

Parte Interd.II - Incentivo à leitura 1 1 1 

TOTAL CARGA HORÁRIA SEMANAL (módulo-aula) 30 30 30 

TOTAL CARGA HORÁRIA SEMANAL (hora-relógio) 25 25 25 

TOTAL SEMESTRAL (hora-relógio) 500 500 500 

TOTAL ANUAL (hora-relógio) 1000 1000 1000 

  Projeto Educação Integral 
 

Curso: Ensino Médio 

Modalidade: Ensino Médio 

Regime: Semestral 

Módulo: 40 semanas 

Turno: Matutino 



 

 

16 

 

 

 

ENSINO MÉDIO - REGULAR – MATUTINO 

Projeto Educação Integral 

Números de turmas Números de alunos Alunos com ANEE 

3 120 0 

 

5.2.2.       DESCRIÇÃO DO TURNO VESPERTINO 
 

Horário de funcionamento: 13h15 às 18h15 

Números de professores: 30 

Números de coordenadores: 01 

Números de salas: 14 

 

 

5.2.2.1.     Ensino Médio Regular (1º ano) 

 

Curso: Ensino Médio 

Modalidade: Regular 

Regime: Semestral 

Turno: Vespertino 
 

 

5.2.2.2.     Ensino Médio Regular – Vespertino (2ª série) 
 

Curso: Ensino Médio 

Modalidade: Regular 

Regime: Semestral 

Turno: Vespertino 
 
 

ENSINO MÉDIO - REGULAR - VESPERTINO 

Projeto Educação Integral 

Números de turmas Números de alunos Alunos com ANEE 

2 120 0 
 
 

ENSINO MÉDIO - REGULAR - VESPERTINO 

1º ano 2º ano 

Números 

de turmas 

Números 

de alunos 

Alunos 

com NEE 

Números 

de turmas 

Números 

de alunos 

Alunos 

com NEE 

13 472 4 3 124 6 
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Área do conhecimento 
 

Componente 
SÉRIE 

1ª 
 

 
 
 
 
 
 

BASE 

NACIONAL 

COMUM 

 

Linguagens, Códigos e 

suas Tecnologias 

Língua Portuguesa 4 

Educação Física 2 

Arte 2 
 

Ciências da Natureza, 

Matemática e suas 

Tecnologias 

Matemática 3 

Física 2 

Biologia 2 

Química 2 
 

 
Ciências Humanas e suas 

Tecnologias 

História 2 

Geografia 2 

Filosofia 2 

Sociologia 2 
 

 
PARTE 

DIVERSIFICAD

A 

 
 
 
Componentes Curriculares 

Língua Est. – Inglês 2 

Língua Est. - Espanhol 2 

Parte Interdisciplinar I - Temas atuais 1 

  

  
TOTAL CARGA HORÁRIA SEMANAL (módulo-aula) 30 

TOTAL CARGA HORÁRIA SEMANAL (hora-relógio) 25 

TOTAL SEMESTRAL (hora-relógio) 500 
 

5.2.3. Descrição do Turno Noturno 

 

 

 

 

 

 

 

5.2.3.1. Educação de Jovens e Adultos – EJA 
 

Curso: Educação de Jovens e Adultos – EJA 

Modalidade: 3º Segmento 

Regime: Semestral 

Módulo: 1200 semanas 

Turno: Noturno 
 

 

3º 
Segmento 

Números de 

turmas 

Números de 

alunos 

Alunos com 

NEE 

12 455 2 

 
 

Horário de funcionamento: 19h às 23h 

Números de professores: 26 

Números de coordenadores: 02 

Números de salas: 12 
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Área do conhecimento 

 
Componente 

SÉRIE 
1ª 2ª 3ª 

h/a h/s h/a h/s h/a h/s 
 
 
 
 
 

 
BASE NACIONAL 

COMUM 

 

Linguagens, Códigos e 

suas Tecnologias 

Língua Portuguesa 4 80h 4 80h 4 80h 
Educação Física 1 20h 1 20h 1 20h 

Arte 1 80h 1 80h 1 80h 
 

Ciências da Natureza, 

Matemática e suas 

Tecnologias 

Matemática 4 60h 4 60h 4 60h 
Física 3 40h 3 40h 3 40h 

Biologia 2 40h 2 40h 2 40h 
Química 2 40h 2 40h 2 40h 

 
Ciências Humanas e 

suas Tecnologias 

História 2 40h 2 40h 2 40h 
Geografia 2 40h 2 40h 2 40h 
Filosofia 1 20h 1 20h 1 20h 

Sociologia 1 20h 1 20h 1 20h 

PARTE 

DIVERSIFICAD

A 

Componentes 

Curriculares 

 

Língua Est. - Inglês 
 

2 
 

40h 
 

2 
 

40h 
 

2 
 

40h 

 

h/a – hora-aula semanal 
h/a – hora-aula semestral 

5.3.     Dados qualitativos 
 

 

A comunidade na qual o CENTRÃO está inserido tem uma aceitação das práticas pedagógicas 

utilizadas. Isso é evidenciado com a solicitação crescente de vagas nesta instituição de ensino. Os bons 

índices obtidos por esta entidade também atrai a comunidade que valoriza e preserva o espaço escolar. 

As políticas públicas da educação, sem nenhuma exceção, têm boas intenções esbarrando em 

muitos aspectos. Nesta instituição o que mais prejudica o ensino-aprendizagem e a ausência da família 

como integrante fundamental para formação acadêmica dos filhos, da estrutura física da escola que não 

atende às necessidades de uma educação contemporânea, da ausência de espaços como e sala de 

recursos e orientação, auditórios, centro de convivência e quadras esportivas, biblioteca com acervo  

atualizado,  recursos  humanos  para  o  laboratório  de  informática  e  das  diversas  ciências, formação 

continuada de professores. 

6.    OBJETIVOS E METAS 
 

 

6.1.     Objetivo Geral 

 

Apesar das realidades distintas (Ensino Médio Regular, Educação Integral e Ensino Médio 

Educação de Jovens e Adultos) o CED 06 busca aprofundar o conhecimento escolar mediante a 

contextualização, a interdisciplinaridade e o desenvolvimento de competências e habilidades básicas, 

superando, o compartilhamento do conhecimento e estimulando o raciocínio e a capacidade de aprender 

de todos os envolvidos no processo ensino-aprendizagem, priorizando a educação para a vida cidadã 

dos nossos Educandos. 
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6.2.     Objetivos Específicos 

 

 Aplicar as verbas federais e distritais valorizando a prática pedagógica. 

 

 Melhorar as práticas pedagógicas durante as coordenações; 

 

 Utilizar os indicadores como ENEM para análise sistêmica da aprendizagem e redução da 

evasão e repetência; 

  Mobilizar a comunidade escolar para melhorar a estrutura física escolar; 

 

 Proporcionar por meio de atividades interativas a melhoria do ambiente escolar; 

 

 Estimular os alunos a serem multiplicadores dos conhecimentos sobre Meio Ambiente em sua 

comunidade; 

 Estimular a permanência do aluno evitando a evasão escolar; 

 

 Aperfeiçoar a ação pedagógica; 

 

 Oportunizar encontros por área de ensino a fim de que juntos os professores possam programar 

e reformular o conteúdo programático; 

 Capacitar o aluno para uma tomada de consciência da necessidade de estudo voltado para uma 

realidade global; 

 Conhecimento e atitude de acolhimento à diversidade e à inclusão escolar; 

 

 Promover a construção de uma “cultura de paz” contra as violências nas escolas. 

 

 Contribuir para que os Educandos construam sua identidade de sujeitos capazes de desenvolver 

a compreensão do significado do ser, reconhecendo e valorizando as diversidades presentes na 

nossa sociedade. 

 Desenvolver o PDE na escola para melhoria do rendimento escolar. 

6.3.  METAS 

 Melhorar, a partir das políticas públicas, a qualidade de ensino; 

 Favorecimento da participação dos responsáveis pelos estudantes nas atividades propostas pela 

Escola; 

 Contenção do índice de evasão e retenção; 

 Conseguir a reforma da estrutura física com o apoio da Administração Pública para 

solucionar problemas de infra-estrutura. 
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7.  MISSÃO 
 

Proporcionar uma educação de elevada qualidade, que garanta o sucesso para todos os 

estudantes através da excelência no ensino e na aprendizagem e do desenvolvimento de valores éticos 

de honestidade, respeito, integridade física e moral, abertura e justiça. 

 

8.  METODOLOGIAS 

 

A rotina de procedimentos administrativos e financeiros do CED 06, nos últimos cinco anos, está 

em evolução. As metodologias adotadas têm fortalecido a parte pedagógica melhorando a qualidade de 

ensino. A organização da secretaria, da equipe pedagógica, o gerenciamento dos equipamentos 

disponíveis, a  atenção  dada  em  especial  aos  recursos  humanos,  planejamentos  e  avaliações 

constantes constituem alguns métodos que são adotados nesta Instituição de Ensino. 

A maioria dos Educadores desta Instituição Educacional tem habilidades na área de informática, 

portanto, utiliza várias técnicas também com a informática, além das diferentes estratégias, visando um 

maior interesse dos Educandos, tais como: gincanas culturais, chá literário, jogos pedagógicos, Aula 

expositiva dialogada, Estudo de texto, Dissertações ou resumos, Portfólio, Tempestade cerebral, Aulas 

orientadas, Lista de discussão por meios Informatizados, Projeção de slides, Solução de problemas, 

Resolução de exercícios em pequenos grupos, Dramatização,   Role-Play – Desempenho de papéis, 

Philips 66, Grupo de  verbalização e de observação (GO/GV), Seminário, Estudo de caso, Júri simulado,  

Simulações, Simpósio, Painel , Palestras e entrevistas, Fórum,  Discussão e debates, Oficina 

(laboratório ou workshop),  Laboratórios e oficinas, Ensino com pesquisa, Estudo do meio, Exposições, 

Excursões e visitas, Ensino individualizado. 

. (Na EJA temos dois momentos nas quais o conhecimento do aluno é valorizado, no primeiro 

semestre temos o AUÊ Cultural onde os alunos escolhem temas diversos e fazem apresentações sobre 

o mesmo, no segundo semestre temos a feira do trabalho. Nesta feira, alunos, professores, comunidade 

e convidados compartilham seus conhecimentos, habilidades e talentos por meio de oficinas práticas). 

Também no segundo semestre teremos a edição do Projeto Chá Literário – EJA Noturno.  

 
8.1. GESTÃO ADMINISTRATIVA E PEDAGÓGICA 

O trabalho da gestão administrativa e pedagógica é baseado em uma concepção democrático e 

participativa, respeitando as legislações vigentes. Procuramos consolidar uma estrutura com forte 

comprometimento de todos os segmentos que compõem a comunidade escolar. Buscamos cada vez 

mais definir responsabilidades de maneira clara, além de aperfeiçoar os canais de comunicação para 

que as informações sejam passadas e avaliadas periodicamente. 

Consideramos que este modelo é indispensável para assegurar um trabalho colaborativo, 
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solidário e motivado, visando à formação, desenvolvimento e a aprendizagem dos nossos Educandos. 

Há, ainda, crescente entendimento de que a família é necessária neste processo para o 

acompanhamento e orientação para o estudo. Por isso promovemos reuniões, encontros e projetos 

insistindo num maior envolvimento. 

O setor pedagógico está representado pelos supervisores e coordenadores pedagógicos que 

conduzem as reuniões com os docentes de maneira a apresentar a situação vigente para que juntos 

possam  diagnosticar,  acompanhar,  avaliar  e  propor  soluções  para  problemas  como  a  evasão, 

repetência e baixos rendimentos: é o momento ação-reflexão-ação. Eles também prestam assistência 

pedagógico-didática aos professores e suas disciplinas, ajudando a promover um trabalho interativo 

com o aluno. 

O orientador educacional tem um papel muito importante, pois cuida do atendimento e preocupa- 

se com o relacionamento escola-pais-alunos-professores e acompanha este relacionamento e o desvio 

do aluno do objetivo maior que é aprender: conviver, conhecer, fazer e ser. 

O Conselho de Classe por sua vez funciona como órgão de natureza deliberativa quanto à 

avaliação escolar dos alunos, decidindo sobre ações preventivas e corretivas em relação ao rendimento 

e comportamento dos discentes, às promoções e reprovações e outras medidas que visem a melhoria 

da qualidade de ensino e o do desempenho dos Educandos. 

Uma das ação-reflexão-ação primordial instituída pela Instituição de Ensino, desde os anos 

oitenta, o Estágio supervisionado. No decorrer dos anos vem reforçando os trabalhos visando melhorar 

o rendimento escolar, diminuir os índices de evasão e preparando o Educando rumo ao mercado de 

trabalho. 

Os objetivos supramencionados vêm sendo alcançados e o que se evidencia nos Estagiários é a 

disciplina na formação acadêmica e humana. 

Cabe salientar que o estágio oferecido pelo Centro Educacional 6 obedece a Lei Federal 11.788 

de 25 de setembro de 2008 e fundamenta-se nos princípios norteadores da prática pedagógica e dos 

objetivos e missão dessa Instituição. 

9.  RECURSOS FÍSICOS E FINANCEIROS 
 

9.1.     Espaços físicos disponíveis para as finalidades administrativas e pedagógicas 
 

A estrutura física desta Instituição de Ensino é composta por: 
 

 16 salas de aula; 
 

 01 área coberta; 
 

 01 sala para a biblioteca; 
 

 01 quadra de esporte; 

 01 sala de orientação educacional; 
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 01 sala de recursos; 

 01 Uma guarita; 
 

 01 Sala dos professores; 
 

 01 Sala de coordenação; 
 

 01 Depósito para secretaria; 
 

 01 Sala da supervisão pedagógica; 
 

 01 Lanchonete; 
 

 01 Secretaria; 
 

 01 Sala de direção; 
 

 01 Depósito; 
 

 01 Xerox; 
 

 01 Sala de Informática; 
 

 01 sala de vídeo; 
 

 01 sala da educação integral; 
 

 01 sala do administrativo. 
 

 
 

9.2. Equipamentos e materiais didático-pedagógicos úteis para as finalidades 

administrativas e pedagógicas 

CED 06 possui os seguintes equipamentos utilizados na prática pedagógica: televisores, 

Datashow’s, aparelhos de DVD, aparelho de rádio-cd, computadores, impressoras, duplicador, mapas, 

caixas amplificadas, microfones, ventiladores, retroprojetores e antena parabólica. 

 
 

9.3.     Recursos financeiros 
 

A parte administrativa e pedagógica desta Instituição de Ensino é mantida pelos Programas: 

Dinheiro Direto na Escola (PDDE); Programa de Desenvolvimento da Educação (PDE-Escola); PDAF 

(Programa de Descentralização Administrativa e Financeira); e Recurso próprios administrados pela 

Associação de Pais e Mestres do CED 06. 

Todas elas são acompanhadas pelas comissões de compra, recebimento e aprovadas pelo 

Conselho Fiscal. O Conselho Escolar tem a missão de aprovar as atas de prioridades e acompanhar a 

prestação de contas. 
 

9.3.1. Recursos adquiridos com a verba do PDDE 
 

9.3.1.1.     Aquisição de material de expediente para uso pedagógico e 

administrativo. 

9.3.1.2.     Manutenção de equipamentos: TV, computadores, 
equipamentos de som, impressoras. 
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9.3.1.3.     Manutenção e reparo de portão, grades, janelas e portas das 

salas de aula. 

9.3.1.4.     Aquisição de materiais para mecanografia (máster e tintas); 

projetor de multimídia; net book; micro system; Office 2007; 

Home student; impressora laser HP; estabilizador; arquivo de 

quatro gaveta; material de construção, pintura e elétrico para 

manutenção de salas de aula. 

 
 

9.3.2. Recursos adquiridos com a verba do PDE – escola 
 

9.3.2.1.     Aquisição de quatro armários com duas portas; material de 

uso do professor em sala de aula (marcador para quadro 

branco, tinta para marcador para quadro branco, apagador 

de quadro branco); grampeadores; material pedagógico 

(quebra-cabeças, xadrez, etc.); material de expediente para 

uso em sala de aula. 

9.3.3. Recursos adquiridos com a verba do Programa de Descentralização 
Administrativa e Financeira (PDAF) 

 
 

9.3.3.1.     O Programa de Descentralização Administrativa e Financeira 

(PDAF) constitui a principal fonte de aquisição de materiais de custeio e 

de capital. Ele é administrado e fiscalizado pelo conselho escolar e fiscal 

e tornando uma instância no CED 06 extremamente importante que 

coloca os gestores com sendo mais um no contexto escolar e suas 

atribuições auxiliando-o e apresentando as demandas de modo a 

executar o projeto político-pedagógico e planos de trabalho definidas pela 

gestão atual. 

9.3.4. Recurso próprio – Aluguel da Torre de Telefonia Móvel 
 

9.3.5.1.     Complementação da merenda escolar; aquisição de material 

de mecanografia; locação de ônibus para atividades extra- 

classe; compra de gás; pagamento de mão de obra em 

manutenções gerais; aquisição de materiais de limpeza. 

 

10. ORGANIZAÇÃO CURRICULAR 
 

10.1.   Fundamentação da proposta curricular 
 

10.1.1. Em Séries 
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Considerando o estudante como uma pessoa em desenvolvimento, nossa proposta pedagógica 

procura  concentrar  esforços  no  sentido  de  propiciar  ao  aluno  práticas  culturais,  sociais  e  de 

comunicação, além de um espaço que abranja os quatro pilares da educação: aprender a conhecer, 

fazer, conviver e ser. Ser uma pessoa criativa capaz de interagir, refletir e resolver problemas, uma 

pessoa autônoma intelectualmente e preparada para o mundo do trabalho e o exercício da cidadania. 

Sabemos que estes níveis de ensino coincidem com o período da adolescência entre 12 e 17 

anos. Para muitos jovens, esta é uma fase marcada por uma constante oscilação de humor e confusa 

em meio a dúvidas, incertezas e comparações. Muitos estudiosos a chamam de fase do patinho feio, 

pois para eles nada está bom e há muitos defeitos. Todos estes sentimentos causam rebeldia e muitas 

vezes isso prejudica a aprendizagem. Sendo assim nos preocupamos em desenvolver projetos como o 

Intervalo cultural, entre outros, em que o aluno se sinta valorizado e parte importante do meio: aluno- 

protagonista. 

A partir desta realidade apresentaremos a seguir a organização curricular desta Instituição de 
Ensino: 

 

 

Propostas, os projetos e Oficinas da Educação Integral 
 

Cultura e Arte (Teatro) 
 

Teatro na Escola permite ao aluno uma enorme “gama” de aprendizados favorecendo a 

socialização, a criatividade, a coordenação, a memorização, o vocabulário e muitos outros. 

Através do teatro, o professor pode perceber traços da personalidade do estudante, seu 

comportamento individual e em grupo, traços do seu desenvolvimento e essa situação permite ao 

educador, um melhor direcionamento para a aplicação do seu trabalho pedagógico. 

 
Cultura digital (Informática) 

 
O mundo contemporâneo exige do cidadão várias inserções que inclui a digital. Portanto, o 

objetivo principal desta oficina é utilizar a informática como ferramenta pedagógica e, sobretudo 

favorecer a aplicação da tecnologia nos afazeres diários dos estudantes. 

 
 

Esporte e Lazer (Futsal) 
 

 Oportunizar os alunos em participar ativamente dos programas do governo, 

fortalecendo ainda mais a cidadania; 

 Promover  e  ampliar  tempos  e  oportunidades  educacionais,  sociais,  culturais, 

esportivas e de lazer. 
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Acompanhamento Pedagógico  (Língua  Portuguesa  e  Matemática, Física e 

Química) 

 Contribuir  para  elevação  dos  índices  de  aprendizagem  dos  estudantes  

nestes componentes curriculares; 

 promover inter-relacionamentos  criativos  de  comunicação,  de  expressão  e  

de produção. 

 Possibilitar a interação, transformação  e  mudanças  voltadas  para  a  vivência  de 

aprendizagens significativas. 

 Viabilizar aprendizagens significativas, incluindo-se o    desenvolvimento   das 

habilidades, valores e atitudes. 

 Melhorar a aprendizagem em Matemática. 
 
 

Cabe lembrar que, além destes esforços para sanar as dificuldades existentes, nossa escola 

ainda contém o PDE  Escola  (Plano  de  desenvolvimento  da  escola),  que representa uma intervenção 

do Governo Federal para ajudar escolas nas suas práticas estruturais que apresentaram baixos 

indicadores oficiais de fluxo e desempenho. O PDE escola é constituído por um conjunto de ações que 

visam à melhoria da qualidade do ensino através de uma reavaliação profunda de todos os processos 

e procedimentos que a escola vem adotando em termos administrativos e pedagógicos. 

 
 

10.1.1.2.    Ensino Médio – Regular 

Nas últimas décadas, o Ensino Médio vem passando por transformações radicais no mundo, 

devido à revolução tecnológica e a globalização econômica. Tais mudanças influenciaram diretamente 

nesta modalidade, pois requer uma formação global do indivíduo: um cidadão consciente, que saiba 

conviver com o próximo e intelectualmente autônomo, criativo, capaz de lidar com situações adversas e 

estar inserido no mundo das novas tecnologias. O currículo preocupa-se em desenvolver habilidades e 

competências, fazendo uma associação entre a preparação geral para o trabalho e a preparação geral 

do Educando. Como diz a LDB em seu art. 22, que o Ensino Médio: 

“Tem por finalidades desenvolver o Educando, assegurar-lhe a formação comum indispensável 

para  o  exercício  da  cidadania  e  fornecer-lhe  meios  para  progredir  no  trabalho  e  em  estudos 

posteriores”. 

Este nível de ensino representa para o jovem o início de uma preparação para a vida adulta e 

para o mundo do trabalho. Nesta fase é importante a ênfase nos princípios axiológicos como: 

“O fortalecimento dos laços de solidariedade e de tolerância recíproca; formação de valores, 
 

aprimoramento da pessoa humana e formação ética”. 
 

Os princípios anteriormente citados somados à interdisciplinaridade e contextualização auxiliam 
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numa maior apropriação dos conhecimentos básicos e necessários para esta inserção. A chave 

deste novo paradigma educacional é a organização dos currículos traduzidos em habilidades e 

competências, onde os conteúdos não são mais um fim em si mesmo. 

De acordo com o art. 35 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação o Ensino Médio possui 

duração de três anos e tem como objetivo o desenvolvimento global do aluno mediante: 

 A consolidação e o aprofundamento dos conhecimentos adquiridos no ensino 

fundamental, possibilitando o prosseguimento de estudos; 

 A preparação básica para o trabalho e a cidadania do Educando, para continuar 

aprendendo, de modo a ser capaz de se adaptar com flexibilidade a novas condições 

de ocupação ou aperfeiçoamento posteriores; 

 O  aprimoramento  do  Educando  como  pessoa  humana,  incluindo  a  formação  

ética  e  o desenvolvimento da autonomia intelectual e do pensamento crítico; 

 A   compreensão   dos   fundamentos   científico-tecnológicos   dos   processos   

produtivos, relacionando a teoria com a prática, no ensino de cada componente 

curricular. 

 

Esta modalidade de ensino é caracterizada pela divisão dos componentes curriculares por área 

de conhecimento: 

 Linguagens, Códigos e suas tecnologias: Português, Arte e Educação Física; 

 Ciências  da  Natureza  e  Matemática  e  suas  tecnologias:  Química,  Física,  
Biologia  e Matemática; 

 Ciências Humanas e suas tecnologias: Geografia, História, Sociologia e Filosofia; 

 Parte Interdisciplinar. 
 

 

Matutino 

o Projeto Interdisciplinar I – “Formação Global”; 

o Projeto Interdisciplinar II – “Incentivo a escrita e leitura”. 
 

 
Vespertino: 

 

Ensino Médio – (Primeira Série) 

o Projeto Interdisciplinar I – “Formação Global”; 
 

o Projeto Interdisciplinar II – “Incentivo a escrita e leitura”. 
 

10.1.3. Ensino Médio – Educação de Jovens e Adultos – EJA 
 

O Centro Educacional 06 oportuniza, aos Educandos que não tiveram acesso ou não 

continuaram os estudos na idade regular a Educação de Jovens e Adultos do Terceiro Segmento – com 

idade a partir de 18 (dezoito) anos completos para a conclusão do curso, o desenvolvimento de suas 

potencialidades e de sua auto realização. 



 

 

27 

 

 

A organização do Currículo da Educação de Jovens e Adultos do Terceiro Segmento: 
 

- Língua Portuguesa                                          - Matemática 
 

- Educação Física                                              - Geografia 
 

- Arte                                                                  - Sociologia 
 

- Física                                                               - Filosofia 
 

- Biologia                                                            - História 
 

- Química                                                           - Língua Estrangeira Moderna 
Este segmento tem a previsão conclusão de três semestres com a carga horária de 1200h. 

 

O Educando pode cursar todos os componentes curriculares do 3º segmento ou fazer 

aproveitamento de estudos referentes às séries cursadas no Ensino Médio Regular e cumprir apenas 

aquele(s) componente(s) curricular que estão faltando para efetivar a conclusão do Ensino Médio. 

A organização do currículo é feita de forma integrada.  Temos como prática pedagógica a 

contextualização do conhecimento, o respeito à natureza do ser humano e a preocupação com a sua 

qualificação social e profissional. 

10.1.5.   Objetivos gerais por área do conhecimento 
 

10.1.5.1.   Objetivos do Ensino Médio 
 

 A   consolidação   e   o   aprofundamento   dos   conhecimentos   adquiridos   no   ensino 

fundamental, possibilitando o prosseguimento de estudos; 

 A preparação básica para o trabalho e a cidadania do educando, para continuar 

aprendendo, de modo a ser capaz de se adaptar com flexibilidade a novas condições de 

ocupação ou aperfeiçoamento posteriores; 

 O aprimoramento do educando como pessoa humana, incluindo a formação ética e o 

desenvolvimento da autonomia intelectual e do pensamento crítico; 

 A compreensão dos fundamentos científico-tecnológicos dos processos produtivos, 

relacionando a teoria com a prática no ensino de cada componente curricular; 

 A preparação específica dos educandos interessados no ingresso às Instituições de 
 

Ensino Superior. 
 

10.1.5.2.   Objetivos do EJA 
 

 A Educação de Jovens e Adultos nas diversas modalidades tem como objetivos 

privilegiar o desenvolvimento dos processos cognitivos, a capacidade de pensar e 

desenvolver a competência de processar as experiências de aprendizagem com 

autonomia intelectiva. 

 Além disso, estes Educandos do 3º segmento – com idade mínima igual ou superior a 18 

(dezoito) anos tem a oportunidade de desenvolver suas potencialidades e de sua auto- 

realização. 
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10.1.5.3.   Objetivos da Educação Integral 
 

 Articular a utilização dos espaços públicos da cidade e a participação da família na escola. 

 Monitorar a implementação do Projeto “Educação Integral. 
 

 Oferecer formação para estudantes da série final em parcerias com ONGS locais. 
 

 Incentivar a freqüência e a reintegração dos alunos e participantes da escola a fim de que eles 

possam concluir o Ensino Fundamental. 

 Formar cidadãos conscientes e críticos com base teórica consistente para entrar no mundo do 

trabalho. 

 Ampliar espaços, tempos e oportunidades educativas; 
 

 Ofertar novas atividades educacionais e reduzir a evasão, a repetência e distorções de 

idade-série, por meio de ações culturais, educativas, esportivas, de educação ambiental, 

de educação em direitos humanos e de lazer. 

 Qualificar a experiência educativa das crianças e jovens das escolas públicas de 

ensino fundamental. 

 
 

10.2.   Avaliação 
 
 

10.2.1. Formas de avaliação internas: processual, contínua, cumulativa, 

formativa. 

 

O processo avaliativo do CED 06 segue os parâmetros da avaliação processual e que valoriza 

a participação efetiva do Educando. A avaliação é composta no mínimo por três modalidades: 

 A AM – Avaliação Multidisciplinar; 
 

 Estudo dirigido com consulta ou individual sob a orientação do professor; 

 Avaliação formativa. 

10.2.1.1.    Quanto a Avaliação Multidisciplinar (AM) 

Justificativa 
 

A Avaliação Multidisciplinar surgiu como uma forma de integração entre os vários componentes 

curriculares, oportunizando aos estudantes uma possibilidade de analisar algumas temáticas da vida 

cotidiana a partir dos conteúdos trabalhados em sala de aula. O distanciamento dos conteúdos com a 

realidade do estudante era um dos fatores que mais dificultavam o bom rendimento dos estudantes nas 

avaliações. 
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Desde 2003 a Avaliação Multidisciplinar vem sendo trabalhada com os estudantes do turno 

Vespertino e, a partir do ano de 2017 também vem sendo aplicada ao turno noturno, obtendo enorme 

aceitação pelos docentes e discentes. Numa análise comparativa com as avaliações anteriores, a 

Avaliação Multidisciplinar demonstra significativos resultados. Principalmente se levarmos em 

consideração à média geral e a possibilidade de uma melhor preparação dos estudantes para outros 

tipos de avaliações, como é o caso do ENEM, ENCCEJA, vestibulares ou concursos públicos. 

 
 

Objetivo 
 

Oportunizar ao Educando uma avaliação escrita contextualizada e interdisciplinar entre os 

diversos componentes curriculares, mesclando os conteúdos vistos a cada bimestre na forma de uma 

avaliação objetiva, buscando um tema gerador e significativo a vida do estudante. 

 
 

Orientações 
 

A   Avaliação Multidisciplinar   é   aplicada   bimestralmente, no Ensino de jovens e Adultos - EJA 

ocorre semestralmente, envolvendo   as   três   áreas   de conhecimento (Linguagens, Códigos e suas 

Tecnologias; Ciências da Natureza, Matemática e suas Tecnologias; Ciências Humanas e suas 

Tecnologias) onde são abordados temas previamente escolhidos. O valor dessa avaliação abrange até 

50% da nota bimestral do Educando em todos os componentes curriculares. 

A Avaliação Multidisciplinar conterá trinta questões em cada dia, realizada em três etapas (três 

dias),para a EJA houve uma adequação dividindo se a aplicação em 04 (quatro) dias, sendo que estes 

conterão questões objetivas, de alternativa única, questões de múltipla escolha e quando possíveis 

questões interdisciplinares por área de conhecimento. 

Cada docente elaborará as questões que comporão a avaliação a ser aplicada conforme 

calendário escolar e orientações da coordenação pedagógica. 

O Calendário da aplicação dessa Avaliação será definido nas coordenações pedagógicas, onde 

serão contemplados os dias de realização, as datas de entrega das questões para digitação, correção e 

impressão pelos docentes. 

Os   temas   transversais   e   Interdisciplinares   deverão   ser   previamente   escolhidos   nas 

coordenações pedagógicas, bem como, a distribuição do número de questões de componentes 

curriculares. 

10.2.1.2.   Estudo Dirigido (ED) 

 
Justificativa 

Há nove anos o Estudo Dirigido vem sendo executado no CED 06 com sucesso. A forma de 

organização conduz a uma padronização da atividade, gerando uma rotina de estudos que facilita o 

aprendizado dos estudantes em cada componente curricular. 
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 O Estudo Dirigido virtual passou a fazer parte do aprendizado dos estudantes do EJA. Este 

tipo de atividade visa dar maior conforto aos estudantes na hora de realizar este tipo de atividades, que 

pode ser realizado em casa com a utilização de ferramentas como computador e até mesmo telefone 

celular. 

 

 

Objetivo 
 

 

Propiciar aos Educandos uma atividade orientada pelo professor, contextualizada no trabalho 

realizado durante o bimestre, em cada componente curricular, de modo orgânico, padronizado e 

integrado. 

 

 Orientações 

 

O Estudo Dirigido será realizado a cada bimestre, salvo quando ocorrerem Feiras, Workshop e 

Gincanas nos referidos bimestres. Exemplo: no bimestre em que ocorre a Odisseia Cultural – feira 

cultural -  o Estudo Dirigido será substituído pela Odisseia. 

 

Os estudantes farão o Estudo de modo individual ou em grupo e com consulta sempre com 

orientação do professor. O valor dessa atividade abrange no máximo 30% da nota do estudante no 

componente curricular referente ao Estudo. 

O Estudo Dirigido será elaborado diante das especificidades de cada componente curricular, 

podendo ser trabalhada de modo específico ou de modo interdisciplinar, ficando a cargo do professor 

sua elaboração, conforme orientações da coordenação pedagógica. As questões ocorrerão de forma 

objetiva e/ou subjetiva conforme necessidades e possibilidades. 

 

Justificativa 

10.2.1.3.   Avaliação Formativa 

 
 

De acordo com os procedimentos para verificação do rendimento escolar cabe ao Centro 

Educacional 06 garantir o desenvolvimento da avaliação formativa, envolvendo as suas dimensões 

cognitiva, afetiva, psicomotora e social no processo avaliativo do Educando. 

 
 

Objetivo 
 

Avaliar trabalhos de pesquisa, seminários, monografias, dramatizações, entrevistas, fichas de 

acompanhamento, auto avaliação, portfólios e outros.  Ou seja, essa terceira avaliação valoriza o 

trabalho diário dos Educandos. 
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Orientações 

Essa parte da avaliação acontecerá bimestralmente sob responsabilidade de cada professor no 

valor mínimo de 20% da nota do bimestre. 

Dessa forma, dos 100% da média bimestral, temos: 
 

 A AM – Avaliação Multidisciplinar: Com no máximo 50% do total do bimestre; 
 

 Estudo dirigido sob a orientação do professor: Com no máximo 30% do total do bimestre; 
 

 Avaliação formativa: Com no mínimo 20% do total do bimestre; 
 

 
 

10.2.2. Formas de Registro Avaliativo 
 

Os registros da verificação do rendimento dos Educandos do Ced 06 seguem as normativas da 

Secretaria de Educação do Distrito Federal. No Ensino Regular seguem os seguintes trâmites: os 

professores registram as notas nos diários, a Secretaria desta Instituição de Ensino as recebem 

bimestralmente, são analisadas em Conselho de Classe e divulgadas aos Educandos em reunião de 

pais e mestres.  No entanto os registros do EJA sofrem algumas adequações. Isso acontece devido às 

suas especificidades. 

 
 

10.2.3. Proposta de Recuperação de Estudos 
 

A recuperação de rendimento é um direito do Educando e de responsabilidade direta do 

professor.  A recuperação de estudo é oferecida nas seguintes modalidades: 

 CONTÍNUA – inserida no processo de ensino e aprendizagem, no decorrer do ano letivo, 

assim que identificado o baixo rendimento do Educando. 

 FINAL – será realizada após o encerramento do segundo semestre do ano letivo, para o 

Educando que não obtiver rendimento suficiente em até 3(três) componentes curriculares, 

não podendo ser aplicada ao Educando com freqüência inferior a 75% do total de horas 

semestrais. 

A nota de recuperação final substitui o resultado anterior, expresso pela média final, se maior. O 

resultado da recuperação final é registrado no diário de classe, em ata própria e na ficha individual do 

Educando, sendo comunicado ao interessado por meio de instrumento próprio. 

 

 

10.2.4. AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL 
 

O CED 06 de Ceilândia ainda não realiza avaliações institucionais internas. No entanto, ela já 

começa a ser discutida a partir das avaliações externa como ENEM. A partir deles a nossa prática será 

avaliada e, consequentemente, atingindo as metas almejadas. 
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11.  AMBIENTE EDUCATIVO 
 

 
 

11.1.   RELAÇÕES INTERPESSOAIS 

O CED 06 de Ceilândia, de modo geral, possui uma boa relação entre servidores, corpo discente 

e docente e comunidade escolar tendo como princípio o respeito, a ética e a moral. 

 
 

11.2.    Formas de promover a cultura de paz 
 

É veemente que a escola como agente público promova mecanismos de combate a 

violência escolar. Assim, foi criando o comitê local de Cidadania e Promoção da Paz visando melhorar 

as condições de segurança, amenizar o problema da violência na escola com a participação da 

Comunidade Escolar que tem o encargo de discutir, cobrar, mapear os problemas e buscar as soluções 

possíveis. Dessa forma, bimestralmente, serão promovidas diversas atividades entre estudantes, pais, 

professores e comunidade em geral. 

 
 

11.3.    PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO 
 

O CED 06 busca durante o cotidiano escolar incentivar, discutir e a atuar na preservação do 

patrimônio público conscientizando para a preservação dos bens materiais e imateriais. 

12.  CORPO DOCENTE E TÉCNICO- ADMINISTRATIVO 
 

12.1.   Relação nominal 
 

12.1.1. Gestores (Diretor e vice) 
 

Diretor: Jefferson Reges Lobato 
 

Vice-Diretor: Ricardo Jardim de Medeiros 
 

 
 

12.1.2. Equipe pedagógica Supervisores 

Pedagógicos:  

Marcos Carlos (EJA) 

Romero de Almeida Sousa (REGULAR) 
 

 

Coordenadores Pedagógicos: 
 

Edilton da Silva Rego (DIURNO) 

Fernanda Guimaraes Martins (DIURNO) 

Gloria Maria de Moura (EJA) 

Marcia Andrea Barros Silva (EJA) 

Kleber da Silva Carvalho (EDUCAÇÃO INTEGRAL) 
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12.1.3. Equipe 

administrativa Supervisores Administrativos: 

Diorgenes Pedrosa Brito 

Mad Lane Claiton Carneiro 
 

 
 

Secretário: 
 

Tania Maria da Silva 
 

 

 

Auxiliares da Secretaria:  

Silvânia Braga da Silva  

Jone Regis de Resende  

Noemi Rodrigues Chaves de Oliveira 
 

 
 

Sala de Recursos: 
 

Kátia Rodrigues de Morais 
 

Wellington N. dos Santos 
 

 
 

12.1.4.  Professores lotados no Ced 06 de Ceilândia em 2018 
 
 

 

Nome Matrícula Turno 

ADRIANO WAGNER TAROUQUELA DA SILVA 300.498-8 Vespertino 

ALEKSANDRO WESLEY FERREIRA DE AZEVEDO 212.261-8 Mat/ Vesp 

ALESSANDRA MARIA DE C. ROCHA 032.818-9 Vespertino 

ALESSANDRO ALVES MORAES 213.876-X Matutino 

ALMIR CORTES ALMEIDA 204.171-5 Mat/ Not 

ANA CLAUDIA DE A. NOGUEIRA 036.505-X Matutino 

ANA VALERIA MACIEL 202.300-8 Matutino 

ANTONIO JOSE SILVA MARTINS 058.992-6 Vespertino 

CRISTIANE RIBEIRO CUNHA 032.666-6 Matutino 

CRISTINA MARISTANIA DE OLIVEIRA 205.805-7 Noturno 

DENEIR DE JESUS MEIRELLES 036.663-3 Noturno 

EDILTON DA SILVA REGO 035.970-X Matutino 

EDINA TOMAZ DA SILVA 035.814-2 Noturno 

EDSON DA SILVA SOARES 035.931-9 Noturno 

ELANE PATRICIA SOUSA MOURÃO 214.745-9 Matutino 

ELIANE DE CASTRO PINTO 036.868-7 Matutino 

ERICA CORREA COSTA LIMA 230.347-7 Vespertino 

ERICO TOSCANO DE OLIVEIRA 230.859-2 Noturno 

ERIVAN DE SOUSA PEDROSA 037906-9 Vespertino 

FERNANDA GUIMARÃES MARTINS 219.478-3 Mat/ Vesp 

FERNANDO ALEX GOMES DE MELO 024.018-4 Vespertino 
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FERNANDO ANTONIO VALLE MONTEIRO 226.571-0 Vespertino 

FLAVIO SERGIO DE LIMA CARVALHO 027.528-X Matutino 

FRANCISCO ALVES DE MIRANDA 202.365-2 Matutino 

FRANCISCO FREIRE LIMA 065404-3 Noturno 

FRANCISCO GEORGE DE SOUSA LOPES 175.540-4 Noturno 

FRANCISCO ROGES MADEIRO PINTO 237.363-7 Noturno 

GERALDO MOREIRA DE LIMA 031.364-5 Noturno 

GIOVANE RODRIGUES DOS SANTOS 034.159-2 Noturno 

GLAUCIA LAMARC LUCAS DE OLIVEIRA 220.328-6 Vespertino 

GLORIA MARIA DE MOURA 208.405-8 Noturno 

JACINTA MARIA ARAUJO MENEZES 223.105-0 Matutino 

JARLEY QUEIROZ DE OLIVEIRA 201.582-X Noturno 

JEAN FERREIRA DE SOUZA 226.377-7 Noturno 

JEFFERSON REGES LOBATO 036.102-X Mat/ Not 

JESSENI OLIVEIRA REBOUCAS 204.163-4 Noturno 

KATIA RODRIGUES DE MORAES 027.587-5 Mat/ Vesp 

KELCY DE BRITO BARROS 211.636-7 Vespertino 

KLEBER SILVA CARVALHO 045.521-0 Vespertino 

LILIANA DE PAULA REIS 038.070-9 Matutino 

MANOEL JEVAN GOMES OLINDA 023.938-0 Noturno 

MARCIA ANDREA BARROS SILVA 181.307-2 Noturno 

MARCOS ANTONIO GOMES MORAIS 229.265-3 Matutino 

MARCOS CARLOS 044.272-0 Noturno 

MIRIAM ALMEIDA COSTA 034.243-2 Noturno 

MONICA FELIX SILVEIRA 219.865-7 Matutino 

MONIKE DO NASCIMENTO 207.849-X Vespertino 

ORLANDO ALVES DE M. FILHO 038.854-8 Noturno 

OSVALDO LIMA DE OLIVEIRA 205.857-X Matutino 

PATRICIA DE CARVALHO LIPORONI 203.250-3 Matutino 

PATRICIA VALERIO DE VASCONCELOS 204.149-9 Noturno 

RANIVALDO JONAS DA SILVA 033.428-6 Matutino 

RICARDO JARDIM DE MEDEIROS 039.709-1 Mat/ Vesp 

RILDO RIBEIRO 066.938-5 Noturno 

ROGISLENE FREIRE DA SILVA 048.248-X Vespertino 

ROMERO DE ALMEIDA SOUZA 020.932-5 Mat/ Vesp 

ROSE MEIRE XAVIER 032.758-1 Matutino 

ROSIMEIRY DA SILVA 033.476-6 Noturno 

SILVANA AUGUSTA SOARES DE OLIVEIRA 229.907-0 Vespertino 

THIAGO DA SILVA SOARES 214.030-6 Vespertino 

VALDECI MOARES SANTOS 049.443-7 Mat/ Vesp 

VINICIUS JOSE DE OLIVEIRA 214.101-9 Vespertino 

WADAILTON DE DEUS ALVES 026.858-5 Matutino 

WELLINGTON NASCIMENTO DO SANTOS 205.379-9 Mat/ Vesp 

WILLIAM MARQUES MESQUITA 222.968-4 Noturno 

12.2.   Perfil e responsabilidade dos funcionários desta instituição de ensino 
 

Os servidores do CED 06 de Ceilândia possuem uma boa qualificação, sendo 

conhecedores da realidade local, tendo baixa rotatividade, principalmente de professores, o que 

favorece as práticas pedagógicas e administrativas. 

Oitenta e cinco por cento do corpo docente possui pós graduação e cem por cento 

Licenciados no componente curricular do qual é ministrante. 
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13. PLANO DE AÇÃO 

 

 
META 

 
AÇÃO 

 
JUSTIFICATIVA 

 
CRONOGRAMA 

 
RESPONSÁVEIS 

 
DESENVOLVIMENTO 

 
RECURSOS 

Aplicar as verbas 
federais e distritais 
valorizando a 
prática pedagógica 

Cobrir 
despesas de 
custeio, 
manutenção e 
de pequenos 
investimentos 

Maior autonomia 
da escola. 

Durante 
todo o ano 
letivo. 

Diretor, vice- 
diretor , conselho 
escolar e caixa 
escolar. 

Utilizar as verbas de 
acordo com a 
necessidade dos setores 
autorizados a recebê-las. 

Verbas 
federais e 
distritais 

Melhorar as 
práticas 
pedagógicas 

durante as 
coordenações 

Interagir com os 
colegas das 
áreas trocando 
conhecimentos. 

Para maior 
compreensão de 
conteúdos 
aplicados. 

Durante o 
ano letivo. 

Professores, 
coordenadores e 
supervisores. 

Aplicar em sala de aula 
as novas práticas. 

Data show e 
sala de 
informática. 

Utilizar os 
indicadores como 
ENEM para 
análise sistêmica 
da 
aprendizagem e 

redução da evasão 
e repetência 

Comparar 
resultados 
anteriores com 
os atuais. 

Melhorar  o índice 
do IDEB e 
também o 
aprendizado dos 
educandos. 

No final do 
ano letivo 

Diretor e 
supervisores 
pedagógicos 

Verificar junto aos 
estudantes, professores 
e orientadores 
educacionais. 

Indices 
anteriores, 
avaliações 
bimestrais. 

Mobilizar a 
comunidade 
escolar para 
melhorar a 
estrutura física 
escolar 

Realizar 
Reunião de pais 

Trabalhar a co- 
responsabilidade. 

Durante o 
ano letivo 
nos finais de 
semana. 

Toda a equipe 
escolar e 
comunidade 
escolar. 

Reunir os interessados e 
discutir a melhor forma 
de realizar o trabalho. 

Tijolos, 
cimento, areia, 
terra, tinta, 
esterco e mão 
de obra das 
pessoas 
disponíveis. 

Proporcionar por 
meio de atividades 
interativas a 
melhoria do 
ambiente escolar 

Realizar jogos, 
gincanas, feiras, 
café cultural, 
chá literário 

Melhorar 
relacionamento, 
cultura e 
conhecimento. 

Durante o 
ano letivo. 

Direção e 
professores. 

Realização dos jogos 
inter-classes, feiras 
culturais, auê cultural, 
chá literário. 

Bolas, rede de 
voleibol, futsal; 
material 
pedagógico em 
geral 

Estimular os alunos 
a serem 
multiplicadores dos 
conhecimentos 
sobre Meio 
Ambiente em sua 
comunidade 

Realizar 
atividades 
dentro e fora de 
sala de aula. 

Para 
responsabilizar o 
cidadão pela 
preservação 
ambiental. 

Durante o 
ano letivo. 

Toda 
comunidade 
escolar. 

Atividades pedagógicas 
e palestras. 

Data show e 
sala de 
informática. 

Estimular a 
permanência do 

aluno evitando a 
evasão escolar 

Buscar atender 
as necessidades 
individuais dos 
educandos. 

Conscientizar o 
aluno da 
importância do 
aprendizado em 
seu crescimento. 

Durante o 
ano letivo. 

Toda a equipe 
escolar 

Palestras, atendimentos 
individuais  e orientação 
educacional. 

Recursos 
humanos. 

Aperfeiçoar a ação 
pedagógica 

Reuniões entre 
os membros da 
escola e da 

Para atender os 
anseios da 
Comunidade 

Durante o 
ano letivo 

Professores, 
direção, 
coordenadores e 

Convidando a 
comunidade a participar 
das reuniões e palestras. 

Recursos 
humanos e 
data show. 

 

 comunidade dentro do plano 
pedagógico.  orientadores.   

Oportunizar 
encontros por área 
de ensino a fim de 
que juntos os 
professores 
possam programar 

e reformular o 
conteúdo 
programático 

Reuniões com 
cada grupo 
específico. 

Para acrescentar 
e/ou modificar 
alguns temas 
trabalhados de 
acordo com a 
necessidade do 
educando. 

Sempre no 
final dos 
bimestres. 

Professores, 
direção, 
coordenadores e 
orientadores. 

Através de discussões 
nas reuniões. 

Recursos 
humanos 
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Proporcionar a 
participação dos 
alunos, professores 
e direção em 

Projeto educacional 
organizados pela 
escola 

Divulgar e 
incentivar a 
participação na 
elaboração do 
projeto. 

Para que o projeto 
atenda a toda 
comunidade 
escolar. 

Final do ano 
anterior e 
início do ano 
letivo. 

Direção . Através de reuniões. Recursos 
humanos 

Capacitar o aluno 
para uma tomada 
de consciência da 

necessidade de 
estudo voltado para 

uma realidade 
global 

Conhecer e 
debater 
atualidades 

Aquisição de 
conhecimento do 
mundo. 

Durante o 
ano letivo 

Direção e 
professores. 

Atividades pedagógicas 
em sala e palestras. 

Recursos 
humanos, 
data show e 
sala de 
informática. 

Conhecimento e 
atitude de 
acolhimento à 
diversidade e à 
inclusão escolar 

Promover a 
cidadania 

Respeito às 
diferenças 
individuais. 

Durante o 
ano letivo 

Comunidade 
escolar 

Exemplos cotidianos e 
palestras com os 
professores 
responsáveis pela sala 
de recursos. 

Recursos 
humanos 

Promover a 
construção de uma 
“cultura de paz” 
contra a violência 
nas escolas. 

Promover a 
cidadania 

Respeito às 
diferenças 
individuais. 

Durante o 
ano letivo 

Comunidade 
escolar 

Exemplos cotidianos, 
palestras e atividades 
pedagógicas. 

Recursos 
humanos 

Contribuir para que 
os Educandos 
construam sua 
identidade de 
sujeitos capazes de 
desenvolver a 
compreensão do 
significado do ser, 
reconhecendo e 
valorizando as 

diversidades 
presentes na nossa 
sociedade 

Desenvolvimento 
das competências 
e habilidades 
trabalhando o 
conteúdo 
específico 

Pela convicção 
que é necessário 
desconstruir a 
negação das 
diferenças e 
construir o 
reconhecimento 
das mesmas. 

4º Bimestre Professora de 
Filosofia e áreas 
que tenham 
interesse. 

Aulas semanais e 
culminando com a 
Mostra de Arte e Cultura 
Afro-Indígena Brasileira. 

Jornais, 
revistas,livros, 
filmadora, 
máquina 
fotográfica,retr 
oprojetor, 
televisor, cola, 
tinta, papel, 
cartolina, 
barbante, etc. 

Desenvolver o PDE 
ESCOLA 

A melhoria do 
rendimento 
escolar 

Pois o índices 
ainda não 
atingiram os níveis 
desejados 

Durante o 
ano letivo 

Toda a 
comunidade 
escolar 

Com ações financiáveis 
e não financiáveis 

Recurso 
humanos e 
finceiras 

14.  CALENDÁRIO ESCOLAR E CRONOGRAMA 
 

O calendário escolar do CED 06 de Ceilândia possui duzentos dias letivos e segue o calendário 

oficial da Secretaria de Educação do Distrito federal. Esta referida Instituição possui as seguintes 

especificidades quanto ao cronograma pedagógico: 

14.1.   COORDENAÇÕES PEDAGÓGICAS 
 

As coordenações pedagógicas constituem um grande momento para avaliação da parte 

pedagógica sendo indispensável para o sucesso escolar. As nossas coordenações, nas segundas e 

quartas-feiras, são tratados temas gerais sempre buscando a transversalidade e a interdisciplinaridade. 

Nestes dois dias, também, são recebidos os pais para dirimir eventuais dúvidas. 

As coordenações com os professores do EJA ocorrem nos mesmos dias da semana, porém não 

há atendimento de pais. Todos os estudantes possuem a maioridade (acima de 18 anos). 

Cada área do conhecimento tem o seu dia específico para tratar de temas correlatos 
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àquele grupo de componentes. Assim, Matemática e Ciência da Natureza reúnem-se todas as 

terças-feiras, 

Códigos  e  Linguagens  reúnem-se  nas  quintas-feiras  e  nas  sextas-feiras  o  encontro  das  Ciências 
 

Humanas. 
 

15.  ANEXOS 
 

15.1.   Projetos interdisciplinares: 
 

15.1.1.   Projeto Jornal-Escola 
 

15.1.2.   Projeto Rádio-Escola 
 

15.1.3.  Projeto Ler 
 

15.1.4.  Projeto Educação Integral 
 

15.1.5.   Projeto Mostra de Arte e Cultura Afro-indígena brasileira 
 

15.1.6.   Projeto Jogos Interclasses 
 

15.1.7.   Projeto Feira Científica e cultural – EJA noturno 
 

15.1.8.   Projeto Oficina de Leitura Sarau Filosófico 
 

15.1.9.  Projeto Formação de Platéia 
 

15.1.10. Projeto Política de Promoção da Cidadania e Cultura da Paz 
 

15.1.11. Projeto Inclusão Digital de Professores 
 

15.1.12. Projeto Chá Literário – EJA noturno. 
 

15.1.13. Projeto Incentivo à Leitura 
 

15.1.14. Projeto Incentivo à Produção de Texto 
 

15.1.15. Projeto Biblioteca JK 
 

15.1.16. Projeto Sala de Recursos 
 

15.1.17. Projeto SOE 
 

15.1.18. Projeto Odisseia Cultural 
 

15.1.19. Outros 
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ANEXOS 
 

ANEXO 1 

Projeto Jornal – Escola 

Justificativa 

Os aparelhos de comunicação sejam eles jornais, revistas, rádios, televisão ou internet, são hoje 

uns dos principais meios formadores de opinião e do comportamento do povo brasileiro e mundial. 

Através do seu poder de persuasão, a mídia consegue influenciar desde o simples modo de vestir das 

pessoas até o conteúdo ideológico de um grupo social. 

Partido do pressuposto de que os meios de comunicação também contribuem para formação, 

faz-se necessário criar um espaço na escola que possibilite a utilização deste recurso de modo que 

estes contribuam para a formação plena do ser humano. 

Neste intuito, apresentamos o projeto Jornal-Escola, como tentativa de proporcionar uma 

experiência educativa aos Educandos do Centro Educacional 06 de Ceilândia. 

Objetivo geral 
 

Formar leitores propiciando uma experiência educativa que fundamente o indivíduo para alcance 

da cidadania plena, como ser pensante, criítico, interativo, inclusivo, realizado em todas as suas 

dimensões, vivendo e convivendo de maneira harmônica, equilibrada, pacífica e madura, o encontro 

consigo, com o outro, com o ambiente, mediado pelos meios comunicação, neste caso o jornal. 

Objetivos específicos 
 

 Oportunizar  o  acesso  deste  veículo  de  comunicação  entre  Educandos,  professores, 

direção e funcionários. 

 Possibilitar que os Educandos utilizem o jornal para a construção do saber. 
 

 Desenvolver atividades de montagem, produção e apresentação dos textos jornalísticos 

criados por eles. 

Componentes curriculares 
 

 As três áreas do conhecimento 
 

Público alvo 
 

 Professores 
 

 Alunos 
 

 Supervisor e coordenadores pedagógicos 
Expectativas de aprendizagem 

 

 Favorecer as habilidades e competências, de modo interdisciplinar, de comunicação 

e expressão. 

Desenvolvimento 

 

O jornal escola será dividido em onze seções: 
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1.  Tema Mensal (manchetes) 
 

2.  Espaço Jovem 
 

3.  Saúde 
 

4.  Curiosidades 
 

5.  Cursos e estágios/Classificados 
 

6.  Voz do Povo 
 

7.  Artistas da Escola 
 

8.  Informativos 
 

9.  Momento Econômico/Político 
 

10. Agenda Cultural (eventos) 
 

11. Entretenimento 
 

 As  turmas  serão  divididas  através  de  sorteio,  conforme  o  número  de  colunas  que 

compõem o jornal. 

 Cada grupo apresentará ao final de cada mês a matéria construída. 
 

 As melhores colunas de cada turma farão parte do Jornal-Escola. 
 

 A  escolha  das  colunas  que  comporão  o  Jornal-Escola  será  feita  em  consulta  aos 

professores, coordenadores e supervisor pedagógico. 

 O Jornal-Escola será publicado mensalmente e disponibilizado para comunidade escolar. 
 

 O padrão do jornal construído em sala fica a critério da turma, porém o Jornal-Escola 

seguirá uma padronização pré-determinada. 

 Haverá enquete para escolher o nome do Jornal-Escola. 
 

 Dois alunos do grupo usarão o laboratório de informática para a edição das colunas. 
 

 O restante do grupo deverá apresentar relatório e o assunto da coluna em sala para os 

componentes dos outros grupos que não estiverem no laboratório. 

 A pontuação será distribuída conforme os critérios estabelecidos pelo professor. 
 

 O grupo será avaliado pelo desenvolvimento do trabalho, comprometimento da equipe, 

pela apresentação do grupo, formatação de sua coluna e erros de Português. E a turma 

receberá  uma  pontuação  de  acordo  com  a  criatividade  da  finalização  da  arte, 

pontualidade na entrega deverá. 

 Os monitores deverão dominar os programas para auxiliar os alunos na execução da 

atividade. 

 Os grupos, cujas matérias compuserem o Jornal-Escola, participarão de uma visita à 

redação de um jornal de grande circulação. 

 As aulas seguirão as seguintes etapas: 
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Primeira Etapa: Explicação do projeto e divisão de grupos e sorteio das seções. Análise da 

estrutura de um jornal. (pedir para os alunos trazerem jornais e/ou revistas 

para a próxima aula). 

Segunda Etapa: escolha do tema da seção, seleção de matérias sobre o tema, análise do 

tipo de texto e início da construção da matéria. 

 
 

Terceira Etapa: Conclusão da matéria e divisão do grupo para formatação e apresentação 

na próxima aula. 

 
 

Quarta Etapa: Uma dupla apresenta o trabalho e a outra vai para o laboratório. A turma 

escolhe três alunos para formatação e finalização do jornal da turma. 

 
 

Recursos materiais 
 

 Microcomputadores 
 

 Impressora 
 

 Jornais e revistas 
 

 Tesoura 
 

 Cola 
 

 Canetinha Hidrocor 
 

 Papel e tinta 
 

 
 

Avaliação do Projeto 
 

 Durante as coordenações pedagógicas entre os envolvidos. 
 

 
 

Avaliação dos alunos envolvidos 
 

 Será pelos professores envolvidos. 
 

 
 

Cronograma 
 

Este projeto ocorrerá no 2º e 4º bimestres, alternando com Leitura e Produção de Texto para que 

todos os alunos possam participar. 
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ANEXO 2 
 

Projeto Rádio – Escola 
 

 
 

Justificativa 
 

A escola é um referencial de aprendizagem para crianças, jovens e adultos. Porém, a 

cada dia, é visível que o “encanto” da escola seduz tanto quanto o poder dos meios de 

comunicação. É preciso cultivar o discernimento para poder perceber tais influências. Mas 

como isso será possível? 

Nesse intuito, apresentamos o presente projeto “Rádio – Escola” que é uma tentativa 

de proporcionar uma experiência educativa aos alunos de Centro Educacional 06 de 

Ceilândia, bem como para toda a comunidade escolar, mediada pela produção e 

apresentação de uma Rádio – Escola. 

Enfatizamos que é um projeto que ainda está em fase de adequação. 
 

 
 

Objetivo geral 
 

Propiciar uma experiência educativa que fundamente o indivíduo para o alcance da 

cidadania plena, como ser pensante, crítico, inclusivo, realizado em todas as suas 

dimensões, vivendo e convivendo de maneira harmônica, equilibrada, pacífica e madura, no 

encontro consigo, com o outro, com o ambiente mediado pelos meios de comunicação, 

especialmente o rádio e o jornal. 

 
 

Objetivos específicos 
 

 Implementar   um   veículo   de   comunicação   entre   alunos,   professores,   

direção   e funcionários. 

 Possibilitar aos alunos atividades práticas de montagem, produção e 

apresentação de programas de rádio, bem como, produção de textos da 

programação. 

 Favorecer a convivência e o trabalho em grupo, respeitando as diferenças, 

os níveis de conhecimento, bem como, os ritmos de aprendizagem de cada 

integrante do projeto. 

 Evidenciar que a utilização dos meios de comunicação na escola possibilita 

uma melhora no rendimento estudantil. 

 Possibilitar que os alunos utilizem a rádio para a construção do saber. 
 

 

Componentes curriculares 
 As três áreas do conhecimento. 
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Público alvo 
 

 Professores 
 

 Alunos 
 

 Supervisor e coordenadores pedagógicos 

Expectativas de aprendizagem 
 

 Favorecer as habilidades e competências, de modo interdisciplinar, de 

comunicação e expressão. 

Desenvolvimento 
 

Como o projeto ainda está em fase de adequação, ele está dividido em 

algumas etapas de execução: 

 

Primeira Etapa -  Definição dos Recursos Materiais e Humanos 
 

 Relatório dos equipamentos e do mobiliário necessário fazer a relação 

do material necessário para a reunião com a direção. 

 Reunião com os diretores da escola. 
 

 Orientações gerais a respeito da Rádio – Escola e sobre o Jornal Estudantil, 

destacando a importância do projeto para a comunidade escolar. 

 Apresentar a relação de material necessário para a implementação do projeto. 
 

 Adquirir os equipamentos e o mobiliário necessário. 
 

 Adquirir conforme decisões da direção. 
 

 Sensibilizar a comunidade escolar 
 

 Destacar a importância do envolvimento dos alunos no desenvolvimento do 
projeto. 

 

 Estimular a participação dos alunos no projeto. 
 

 Destacar a possibilidade do trabalho interdisciplinar e a importância do 

envolvimento do professor na execução do projeto. 

 
 

Segunda Etapa – Escolha das Equipes de Trabalho 
 

   Coordenação: Professor. 
 

 Escolha dos alunos que comporão as equipes. 
 

 Definição dos critérios de seleção 
 

 Atender aos alunos bons, com “dificuldades” de aprendizado e/ou problemas 
disciplinares 

 

 Rendimento. 
 

 Manutenção de notas. 
 

 Avaliação dos professores. 
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Terceira Etapa – 
Aulas Teóricas 

 

 A Linguagem do rádio. 
 

 História dos meios de comunicação. 
 

 A importância da comunicação na sociedade contemporânea. 
 

 A questão da manipulação dos meios de comunicação de massa. 
 

 Aspectos técnicos de comunicação de rádio. 
 

 Aspectos técnicos da produção de um programa radiofônico. 

 

Quarta Etapa – Oficinas 
 

 Produção de laudas para os programas. 
 

 Impostação de voz. 
 

 Montagem, produção e apresentação de programas de rádio. 
 

Quinta Etapa – Implementação da Rádio-Escola 

a)  Recursos Técnicos 

 Amplificador. 
 

 Mesa de som. 
 

 Gravador. 
 

 Cd player ou mp3. 
 

 Caixa de som. 
 

 Microfones (som e computador). 
 

 Bloco de correio elegante. 
 

 Cabos. 
 

 
 

b)  Definição da Pauta de Programação 
 

 Bloco de notícias. 
 

 Bloco de músicas. 
 

 Bloco de teste de conhecimento (premiação). 
 

 Bloco de correio elegante. 
 

 
 

Recursos 
 

 Materiais adquiridos com a verba do governo. 
 

     Estudantes, professores e coordenadores. 
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Avaliação do Projeto e dos alunos envolvidos 
 

 A avaliação dessa ação realizar-se-á ao longo do processo pelos atores envolvidos. 
 

Cronograma 
 Este projeto ocorrerá ao longo do ano letivo. 
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ANEXO 3 

Projeto Ler (Leitura e Representação) 

Justificativa 
 

A educação escolar alcança relevância por favorecer aos diversos grupos sociais a possibilidade 

de promover um aumento quantitativo e qualitativo da prática cidadã da sociedade como um todo. 

Admitindo que a leitura e a arte sejam valores importantes no processo educativo e que a escola 

é um dos meios fundamentais para o desenvolvimento dos seus agentes, verifica-se a necessidade de 

geração de condições que favoreçam novas aprendizagens no que diz respeito à prática dos diversos 

tipos de leitura e expressão artística destas. 

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) nº. 9.394/96 estabeleceu para o ensino 

médio a tarefa de aprofundamento da educação geral, no sentido da preparação básica para o trabalho 

e para o exercício da cidadania. A dupla tarefa exige que o ensino médio se constitua como a etapa da 

educação básica em que o sujeito humano realize uma síntese do seu desenvolvimento biológico e da 

experiência sócio-cultural abrangendo todas as dimensões da vida, permitindo o pleno desenvolvimento 

de suas potencialidades. 

Através da Lei nº. 10.172/2001, o Plano Nacional de Educação, foi estabelecido metas para a 

educação brasileira durante dez anos para garantir avanços. 

Entre os avanços pretendidos estão a elevação global do nível de escolaridade da população, a 

melhoria da qualidade do ensino em todos os níveis e a redução das desigualdades sociais e regionais. 

 
 

Objetivo Geral 
 

Oportunizar aos Educandos do Ensino Médio do Ced 06 a construção de identidades baseadas 

na estética da sensibilidade, na política da igualdade e na ética da identidade a partir da literatura 

proposta pelo PAS/UNB e ENEM. 

 
 

Objetivos Específicos 
 

 Melhorar a qualidade do ensino e preparação dos estudantes para elevar o índice 

de aprovação no PAS e ENEM. 

Contribuir para que os Educandos construam sua identidade de sujeitos capazes de 

desenvolver a compreensão do significado do ser, reconhecendo e valorizando as diversidades textuais 

e artísticas presentes nas obras literárias do PAS/UNB e ENEM. 
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Componentes curriculares 
 

 A literatura interagindo com os demais componentes curriculares. 
 

 
 

Público alvo 
 

 Professores do turno matutino de todos os componentes curriculares, supervisores e 
coordenadores pedagógicos. 

 

 
 
 

Expectativas de aprendizagem 
 

As Orientações Curriculares para o Ensino Médio, publicadas pela Secretaria de Educação 

Básica do Ministério da Educação (BRASIL. 2006), confirmam que a condição essencial de inclusão e 

democratização das oportunidades no Brasil é a qualidade da escola. Também apresentam uma 

interconexão existente entre a política curricular e a cultural, pois afirmam que uma deve ser entendida 

como expressão da outra na medida em que opera a seleção dos conteúdos e a prática de uma 

determinada cultura para trabalhá-los nas instituições escolares. 

Um critério de qualidade para a escola pode ser enfocado no aspecto da ação docente coerente 

com os princípios estéticos, políticos e éticos. Eles possuem como eixo comum a constituição de 

identidades e assim estão expressos em três princípios conforme  estão discutidos a seguir. 

O primeiro princípio é o da estética da sensibilidade, que deverá substituir a da repetição e 

padronização,  estimulando  a  criatividade,  o  espírito  inventivo,  a  curiosidade  pelo  inusitado,  a 

afetividade,  bem  como  facilitar  a  constituição  de  identidades  capazes  de  suportar  a  inquietação, 

conviver com o incerto e o impossível, acolher e conviver com a diversidade; 

O segundo princípio apresentado é o da política da igualdade, tendo como ponto de partida o 

reconhecimento dos direitos humanos e dos deveres e direitos da cidadania, visando à constituição de 

identidades que busquem e pratiquem a igualdade de acesso aos bens sociais e culturais e o combate 

a todas as formas discriminatórias; 

E por fim o princípio da ética da identidade, buscando superar dicotomias entre o mundo da 

moral e o mundo da matéria, o público e o privado, para constituir identidades sensíveis e igualitárias no 

testemunho de valores de seu tempo, praticando um humanismo contemporâneo, pelo reconhecimento, 

pelo respeito e pelo acolhimento da identidade do outro e pela incorporação da solidariedade. 

Portanto, a leitura e encenação das obras literárias poderá ser o instrumento de ligação entre a 

política curricular e cultural do CED. 06 de Ceilândia. 

Publicadas pela Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal (2009), as Orientações 

Curriculares para o Ensino Médio apresentam como princípios estruturantes da educação básica a 

diversidade de experiências e vivências pessoais dos alunos; a resolução de problemas de diferentes 
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tipos; o domínio da palavra escrita como ferramenta para compreender o mundo e o conhecimento 

como recurso para tomar decisões. 

O projeto LER do CED 06 é uma das atividades sistemáticas de ensino-aprendizagem   que 

visam atender a estes princípios. 

 
 

Desenvolvimento 
 

 Aulas semanais com todas as turmas da escola sobre a temática da importância da leitura. 
 

 Leitura das obras ou trechos delas em sala de aula. 

   Elaboração de resenhas das obras literárias. 
 

 Escolha e preparação das atividades a serem apresentadas na culminância do projeto 

para cada turma sob a orientação de um dos professores, de acordo com a obra literária 

indicada. 

 Realização da mostra de teatro e literatura do PAS com participação de todas as turmas. 
 

 Avaliação multidisciplinar dos estudantes com textos e questões contextualizadas a partir 

das obras literárias trabalhadas. 

 

Competências 
 

 Apreensão da norma padrão da língua portuguesa e das várias linguagens: 

artísticas, científicas, corporal, filosófica, literária, matemática e tecnológica, bem 

como o conhecimento de línguas estrangeiras para ampliação da visão de mundo. 

 Compreensão dos elementos cognitivos, afetivos, sociais e culturais que 

constituem a identidade própria e a dos outros. 

 Compreensão  da  sociedade,  sua  gênese,  transformação  e  os  múltiplos  fatores  que  

nela intervêm, como produtos da ação humana, de si mesmo como ação social e os 

processos coletivos como orientadores da dinâmica da diversidade artística e pluralidade 

cultural. 

 Interação de conhecimentos sobre a pessoa, a sociedade, a economia, as práticas 

sociais e culturais de indagação, a análise, a problematização e o protagonismo para 

o tratamento de situações novas, problemas ou questões da vida pessoal, social, 

política, econômica e cultural. 

 

Habilidades 
 

 Reconhecer e compreender as diversidades geográficas, biológicas, sociais e culturais. 
 

 Perceber como acontecem as relações materiais de existência e de poder na sociedade. 
 

 Refletir criticamente em relação aos direitos e deveres de cidadão, além de entender os 

diferentes processos de construção da cidadania. 
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 Compreender   a   necessidade   de   transformações   sociais   para   a   redução   

das desigualdades sociais. 

 Construir seu projeto de vida no contexto da comunidade em que está inserido e 

em relação a contextos mais amplos. 

 

Conteúdo Específico 
 

 Obras indicadas para cada etapa do PAS/UNB. 
 

 
Avaliação do Projeto e dos alunos envolvidos: 
 
 Os estudantes serão avaliados através da encenação ou produção teatral e da produção de texto 

(resenha da obra encenada). 

 Quanto  ao  projeto,  sua  avaliação  será  contínua,  ao  longo  do  desenvolvimento  para diagnosticar 

as necessidades dos Educandos e a sua eficácia na preparação dos inscritos no PAS/UNB. 

 
 

Cronograma 
 

     No 3º bimestre culminando com a mostra de teatro e literatura. 



 

 

49 

 

 

ANEXO 4 
 

 
 

Projeto Educação Integral 
 

Justificativa 
 

Este projeto se justifica pela necessidade de uma escola de qualidade e para tanto precisa 

proporcionar aos Educandos condições para seu desenvolvimento físico e intelectual de forma mais 

consistente, eficaz e prazerosa; dando um novo sentido a palavra educar. Além de ser um recurso para 

reintegrar o educando à escola e promover a redução dos altos índices de repetência e evasão, 

aproximando a escola da comunidade e ampliando horizontes. 

 
 

Objetivo Geral 
 

A junção da permanência do aluno na instituição educacional, o dia todo, e a realização de 

atividades que possam reforçar e favorecer a aprendizagem desenvolvendo as competências inerentes 

ao desenvolvimento da cidadania. 

 
 

Objetivos específicos 
 

 Articular a utilização dos espaços públicos da cidade e a participação da família na escola. 
 

 Monitorar a implementação do “Educação Integral”. 
 

 Oferecer formação para estudantes da série final em parcerias com ONGS locais. 
 

 Incentivar a freqüência e a reintegração dos alunos e participantes da escola a fim de que eles 

possam concluir o Ensino Fundamental. 

 Formar cidadãos conscientes e críticos com base teórica consistente para entrar no mundo do 

trabalho. 

 Ampliar espaços, tempos e oportunidades educativas; 
 

 Ofertar novas atividades educacionais e reduzir a evasão, a repetência e distorções de idade- 

série, por meio de ações culturais, educativas, esportivas, de educação ambiental, de educação 

em direitos humanos e de lazer. 

 Qualificar  a  experiência  educativa  das  crianças  e  jovens  das  escolas  públicas  de  ensino 

fundamental. 

Componentes curriculares 
 

As três áreas do conhecimento. 
 

 

Público alvo 
 

Implantação Simultânea do “Educação Integral” para 120 alunos do Ensino Médio do Centro 

Educacional 06 de Ceilândia. 
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Expectativas de aprendizagem 
 

Melhora no rendimento escolar com as aulas de acompanhamento pedagógico e atividades extra, 
socializando-os. 

 

Desenvolvimento 
 

O   turno   vespertino   será   reservado   para   atividades   de   ensino-aprendizagem   com   os 

componentes do currículo comum e o turno matutino será preenchido com os macrocampos: Esporte e 

Lazer, Cultura e Arte, Cultura digital e e acompanhamento escolar (reforço). 

A Educação Integral no CED 06 terá a seguinte metodologia: 
 

 As turmas serão formadas a partir do interesse e necessidade dos alunos nas atividades. 
 

 Os alunos deverão participar de todas as modalidades oferecidas ao longo do ano. 
 

 Cada turma deverá ter no mínimo 15 alunos e o máximo de 30 alunos. 
 

 A carga mínima para cada aluno é de 15 horas/aula semanais divididos em cinco dias. 
 

 O laboratório de Informática atenderá 18 alunos por turma (dois alunos por computador). 
 

 
 

Operacionalização 
 

 Alimentação Escolar 
 

Será oferecida pela própria escola composta por almoço e lanche. 
 

 
 

 Projetos 
 

- Esportivos: Futsal, Voleibol e Futebol de Campo,  xadrez. 
 

- Acompanhamento e reforço escolar. 
 

- Informática. 
 

- Teatro e Violão. 
 

- Horta escolar. 
 

 

Metas 
 

 Reduzir a evasão escolar em 20% ao ano. 
 

 Dar condições de acesso à escola a 100% dos alunos. 
 

Redução de 20% da distorção idade / série. 
 

Redução de 20% ao ano do índice de reprovação. 
Recursos 

 

 Adquiridos com verbas Distritais e Federais (materiais e humanos). 
 

 Recursos próprios 
 

Avaliação do Projeto e alunos envolvidos 
 

 É feita uma avaliação contínua pela direção e coordenadora do projeto, em todos os aspectos, 
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caso seja necessário alguma modificação. 

 Espaços que serão utilizados 

 

- Salas de aula 
 

- Quadra externa 
 

- Pátio da escola 
 

 

 Período de Realização dos Projetos 
 

- Os projetos serão realizados ao longo do ano de segunda a sexta-feira. 
 

 Parcerias 
 

Haverá necessidade de parcerias com faculdades para disponibilizar profissionais, monitores e 

estagiários para a execução dos projetos em questão e com trabalho voluntário de professores da 

própria escola. 

 

 Recursos Humanos 
 

Haverá necessidade de disponibilizar um coordenador. 
 

 

 Material para as Oficinas 
 

Bolas, redes, bastões, cones, colchonetes, tintas para impressora, papel A4, colas     branca e 

colorida, réguas, lápis preto, cartolinas dupla face, pincéis para quadro branco e tinta para recarga, 

tecidos, maquiagem, máscaras. 

 

 Adequações na Estrutura Física 
 

O CED 06 possui uma estrutura antiga necessitando adequações para continuação do Projeto, 

principalmente na quadra de esportes. 

 

Cronograma 
 

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

Futsal X X X X 

Informática X X X X 

Reforço escolar X X X X 

Teatro X X X X 

Jornal escolar X X X X 
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ANEXO 5 
 

 
 

Projeto Mostra de Arte e Cultura Afro- Indígena Brasileira 
 

 
 

Justificativa 
 

Estamos convictos que à medida que formos desconstruindo a negação das diferenças 

estaremos construindo o reconhecimento e a valorização das mesmas. Neste sentido as Leis Federais 

10.639/2003 e 10.645/2008 são marcos de grande importância para a sociedade brasileira. 
 

Na apresentação que fez das Diretrizes Curriculares Nacionais para a educação das relações 

étnico-raciais e para o ensino de História e cultura Afro-brasileira e africana, a então ministra chefe da 

secretaria especial de políticas de promoção da igualdade racial, Matilde Ribeiro, observou que: 

 
 

“A educação constitui-se um dos principais ativos e mecanismos de transformação de um povo e 

é papel da escola, de forma democrática e comprometida com a promoção do ser humano na sua 

integralidade, estimular a formação de valores, hábitos e comportamentos que respeitem as diferenças 

e as características próprias de grupos e minorias. Assim, a educação é essencial no processo de 

formação de qualquer sociedade e abre caminhos para a ampliação da cidadania de um povo”. 

(BRASIL. 2004a, p.7). 
 

 
 

A educação escolar alcança relevância por favorecer aos diversos grupos sociais a possibilidade 

de promover um aumento quantitativo e qualitativo da prática cidadã da sociedade como um todo. 

As Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das Relações Étnico-raciais e para o 
 

Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana indicam que: 
 

“O sucesso das políticas públicas de Estado, institucionais e pedagógicas, visando a reparações, 

reconhecimento e valorização da identidade, da cultura e da história dos negros brasileiros depende 

necessariamente de condições físicas, materiais, intelectuais e afetivas favoráveis para o ensino e para 

aprendizagens: em outras palavras, todos os alunos negros e não negos, bem como seus professores, 

precisam sentir-se valorizados e apoiados. (BRASIL, 2004a, p.13). 

 
 

Admitindo que a afetividade seja um valor importante no processo educativo e que a escola é um 

dos  meios fundamentais  para o desenvolvimento  dos seus  agentes, verifica-se a  necessidade  de 

geração de condições que favoreçam novas aprendizagens no que diz respeito às relações étnico- 

raciais.  Ao ser educado para as relações étnico-raciais o estudante poderá assumir um papel mediador, 

facilitador e promotor de relações étnico-raciais solidárias na nossa sociedade. 
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A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) nº. 9.394/96 estabeleceu para o ensino 

médio a tarefa de aprofundamento da educação geral, no sentido da preparação básica para o trabalho 

e para o exercício da cidadania. A dupla tarefa exige que o ensino médio se constitua como a etapa da 

educação básica em que o sujeito humano realize uma síntese do seu desenvolvimento biológico e da 

experiência sócio-cultural abrangendo todas as dimensões da vida, permitindo o pleno desenvolvimento 

de suas potencialidades. 

Através da Lei nº. 10.172/2001, o Plano Nacional de Educação, foram estabelecidas metas para 

a educação brasileira durante dez anos para garantir avanços. Entre os avanços pretendidos estão a 

elevação global do nível de escolaridade da população, a melhoria da qualidade do ensino em todos os 

níveis e a redução das desigualdades sociais e regionais. 

 
 

Objetivo Geral 
 

Oportunizar aos Educandos do Ensino Médio do Ced 06 a construção de identidades baseadas 

na  estética da sensibilidade, na política da igualdade e na ética da identidade. 

 
 

Objetivo Específico 
 

Contribuir para que os Educandos construam sua identidade de sujeitos capazes de desenvolver 

a compreensão do significado do ser, reconhecendo e valorizando as diversidades presentes na nossa 

sociedade. 

 
 

Componentes curriculares 
 

 O componente curricular Filosofia interagindo com os demais componentes das áreas do 

conhecimento. 

 
 

Público alvo 
 

 Professores de Filosofia, Arte e quaisquer outros que queiram participar. 
 

Expectativas de aprendizagem 
 

Competências 
 

 Compreensão dos elementos cognitivos, afetivos, sociais e culturais que constituem 

a identidade própria e a dos outros. 

Compreensão da sociedade, sua gênese, transformação e os múltiplos fatores que 

nela intervêm, como produtos da ação humana, de si mesmo como ação social e os processos coletivos 

como orientadores da dinâmica dos diferentes grupos de indivíduos portadores de diversidade étnica e 

pluralidade cultural. 
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 Interação dos conhecimentos sobre a pessoa, a sociedade, a economia, as práticas sociais e 

culturais de indagação, a análise, a problematização e o protagonismo para o tratamento de situações 

novas, problemas ou questões da vida pessoal, social, política, econômica e cultural ligados às 

relações étnico-raciais. 

 Conhecimento e compreensão da diversidade, a fim de fortalecer os valores, ampliar a capacidade 

crítico-reflexivo, articulada à formação para o mundo do trabalho, priorizando a ética, o desenvolvimento 

da autonomia e do pensamento. 

Habilidades 
 

Reconhecer e compreender as diversidades geográficas, biológicas, sociais e culturais. 
 

 Perceber como acontecem as relações materiais de existência e de poder na sociedade. 
 

 Refletir criticamente em relação aos direitos e deveres de cidadão, além de entender os diferentes 

processos de construção da cidadania. 

 Compreender a   necessidade   de   transformações   sociais   para   a   redução   das desigualdades 

sociais. 

 Construir seu projeto de vida no contexto da comunidade em que está inserido e em relação a 

contextos mais amplos. 

 

Desenvolvimento 
 

 Aulas semanais com todas as turmas da escola sobre a temática, cuja abordagem recebe um 

tratamento multidisciplinar. 

 Escolha e preparação das atividades a serem apresentadas na mostra de arte e cultura afro-

brasileira. 

 Visita  a  alguma  comunidade  de  religião  afro-brasileira  ou  de  remanescentes  de quilombos 

para pesquisa. 

 Realização da mostra de arte e cultura afro-brasileira com participação de todas as turmas. 

 Avaliação multidisciplinar dos estudantes com textos e questões contextualizadas. 
 

 

Conteúdo Específico 
 

Tópicos de geografia da África Antiga e Atual; Principais reinos e organizações sociais africanas; 

Contribuições dos povos africanos e indígenas para a humanidade e o Brasil; Identidade cultural, 

preconceitos e racismo; Ações afirmativas e o sistema de cotas; Arte e literatura africana; Mitos e 

cosmovisões dos diversos povos afro e indígenas. 

 
 

Intenção 
 

As Orientações Curriculares para o Ensino Médio, publicadas pela Secretaria de Educação 
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Básica do Ministério da Educação (BRASIL. 2006), confirmam que a condição essencial de inclusão e 

democratização das oportunidades no Brasil é a qualidade da escola. Também apresentam uma 

interconexão existente entre a política curricular e a cultural, pois afirmam que uma deve ser entendida 

como expressão da outra na medida em que opera a seleção dos conteúdos e a prática de uma 

determinada cultura para trabalhá-los nas instituições escolares. 

Um critério de qualidade para a escola pode ser enfocado no aspecto da ação docente coerente 

com os princípios estéticos, políticos e éticos. Eles possuem como eixo comum a constituição de 

identidades e assim estão expressos em três princípios conforme  estão discutidos a seguir. 

O primeiro princípio é o da estética da sensibilidade, que deverá substituir a da repetição e 

padronização,  estimulando  a  criatividade,  o  espírito  inventivo,  a  curiosidade  pelo  inusitado,  a 

afetividade,  bem  como  facilitar  a  constituição  de  identidades  capazes  de  suportar  a  inquietação, 

conviver com o incerto e o impossível, acolher e conviver com a diversidade; 

O segundo princípio apresentado é o da política da igualdade, tendo como ponto de partida o 

reconhecimento dos direitos humanos e dos deveres e direitos da cidadania, visando à constituição de 

identidades que busquem e pratiquem a igualdade de acesso aos bens sociais e culturais e o combate 

a todas as formas discriminatórias; 

E por fim o princípio da ética da identidade, buscando superar dicotomias entre o mundo da 

moral e o mundo da matéria, o público e o privado, para constituir identidades sensíveis e igualitárias no 

testemunho de valores de seu tempo, praticando um humanismo contemporâneo, pelo reconhecimento, 

pelo respeito e pelo acolhimento da identidade do outro e pela incorporação da solidariedade. 

 

Recursos 
 

Material didático-pedagógico disponível na escola (jornais, revistas, cola, tinta, papel, cartolina, 

barbante, livros aparelhagem de som, filmadora, máquina fotográfica, retroprojetor, televisor). 

Docentes. 
 

Materiais Pedagógicos 
 

 Gráficos  Filmes 

 Contos africanos e ameríndios  Textos 

 Kalimba  Mapas 

 Reportagens  Mancala 

 Debates   

Avaliação do projeto e dos alunos envolvidos 
 

Os estudantes serão avaliados através da apresentação de diversas atividades tais como: 

produções literária, teatral, audiovisual, musical, coreográfica, artesanal e outras que estão registradas 

em vídeo e fotos. 
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Quanto ao projeto, sua avaliação será contínua, ao longo do desenvolvimento para diagnosticar 

as necessidades dos Educandos e a sua eficácia. Será feita através de um relatório bimestral que 

registre os dados quantitativos do desempenho dos Educandos e educadores participantes. 

 
 

Cronograma 
 

Ao longo do ano letivo nas aulas de Filosofia e Arte e culminará com a mostra de arte e cultura 

na semana nacional da Consciência Negra. 
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ANEXO 6 
 

Projeto Jogos Interclasses 

 

Justificativa 

O Centro Educacional 06 possui um histórico de vitórias em campeonatos de handebol, futsal e 

vôlei em virtude do trabalho desenvolvido por seus professores para maior integração entre alunos, 

compreensão e as vivências do corpo. A socialização e o trabalho em grupo também são objetivos do 

projeto para que o Educando perceba a importância de aprimorar corpo, mente e espírito. 

 
 

Objetivo Geral 
 

Promover o gosto pelo esporte, trabalhando a competição de maneira positiva e ética. 
 

 
 

Objetivos específicos 
 

 Desenvolver o trabalho em equipe; 
 

Ensinar a importância do cumprimento das normas e regras; 
 

Aprender a lidar com as vitórias e derrotas; 
 

Desenvolver a capacidade de iniciativa, criatividade e espírito esportivo; 
 

Despertar o prazer pelo esporte. 
 

 

Componentes curriculares 
 

As três áreas do conhecimento. 
 

 

Público alvo 
 

 Professores 
 

Alunos 
 

Supervisor e coordenadores pedagógicos 
 

 

Expectativas de aprendizagem 
 

 Maior socialização entre os envolvidos e compreensão do conteúdo trabalhado. 
 

 

Desenvolvimento 
 

Primeira Etapa 
 

 Formação das equipes por turma e inscrição do time. 
 

 

Segunda Etapa 
 

Equipes e sorteios de chaves. 
 

Conselho técnico e a definição da tabela dos jogos. 
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Terceira Etapa 

O campeonato. 
 

Classificam-se os dois primeiros times de cada chave que participarão de próxima fase com 

jogos eliminatórios até um sagrar-se campeão. 

 
 

Recursos Humanos 
 

Professores de Educação Física 
 

 
 

Recursos Materiais 
 

Bolas 
 

Redes 
 

Manutenção da quadra 
 

Apitos 
 

 
 

Avaliação do projeto dos alunos envolvidos 
 

Os alunos participantes deste projeto receberão certificados e os três primeiros colocados 

receberão medalhas. 

 

 
 
 

Cronograma 
 

 Será executado no final do 1º semestre de cada ano letivo. 
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ANEXO 7 
 

Projeto Feira Científica e Cultural  (EJA-NOTURNO) 
 

 

Justificativa 
 

Valorizar a contextualização, interdisciplinaridade e articulação entre as disciplinas em cada uma 

das áreas visando à aquisição de conhecimentos básicos, preparação científica e capacidade para usar 

as diferentes tecnologias influenciando diretamente a formação do aluno de ensino médio, contribuindo 

para a formação de uma cultura científica efetiva, que permita ao indivíduo a interpretação dos fatos, 

fenômenos e processos naturais; mostrando ao aluno que o conhecimento científico influencia 

diretamente o desenvolvimento tecnológico proporcionando melhoria na qualidade de vida das pessoas. 

E, ainda, transformando-os em cidadãos responsáveis, participantes e úteis em suas comunidades. 

Objetivo Geral 
 

Permitir o contado dos Educandos do Ced 06 com as novas tecnologias tornando os 

conteúdos científicos mais próximos de sua realidade cotidiana. 

 

Objetivos específicos 
 

Desenvolver o saber científico e tecnológico como condição de cidadania; 
 

 Desenvolver  a  capacidade  de  raciocínio  e  de  usar  a  ciência  como  elemento  de 

interpretação e intervenção. 

 

Componentes curriculares 
 

 As três áreas do conhecimento. 
 

 

Público Alvo 
 

A Feira Científica e Cultural do noturno CED 06 visa primeiramente a educação de jovens e 

adultos, mas lembrando que esse público é muito heterogêneo, assim, o conhecimento de novas 

tecnologias pode ajudar ou melhorar a inserção e recolocação em um mercado de trabalho muito 

mutável. 

 
 

Expectativas de aprendizagem 
 

Compreensão do conteúdo trabalhado e ter uma visão melhor das diferentes culturas. 
 

 

Desenvolvimento 
 

A primeira etapa a ser cumprida é a sensibilização do corpo docente e discente, fato que deverá 

ser feito pela comissão organizadora. 

Para  isso,  um  conjunto  de  reuniões,  será  necessário  para  a  escolha  dos  professores 

conselheiros e equalizar a real participação de todos para o sucesso do projeto. 
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Seguidamente as reuniões, os temas geradores levantados pelo corpo docente serão indicados 

para as turmas, respeitando-se a seguinte escala: 

 Primeiros anos – terão dois temas a serem desenvolvidos* 
 

 Segundos anos – terão dois temas a serem desenvolvidos*. 
 

Terceiros anos – terão dois temas a serem desenvolvidos*. 
 

Turmas de aceleração – um tema a ser desenvolvido*. 
 

A distribuição de temas foi baseada na atual estratégia de matrícula do turno, podendo ser 

previamente alterada se necessário. 

O desenvolvimento dos temas se dará com a ajuda dos professores conselheiros, sendo que 

cada tema deverá ser exposto na forma de uma apresentação explanativa e por meio de cartazes e/ou 

maquetes eventos que ocorrerão em salas próprias cedidas pelo Ced06 durante a Feira. 

 
 

Recursos Necessários 
 

O CED 06 cederá, durante o período da Feira Científica e Cultural, seu espaço físico para as 

apresentações. 

Os materiais de uso comum serão de responsabilidade das turmas apresentantes, para evitar 

questões de favorecimentos os equipamentos eletrônicos  pertencentes  ao  Ced  06 somente serão 

liberados aos alunos, após análise da real necessidade do recurso pela comissão organizadora. 

 
 

Responsabilidades 
 

O CED 06 se responsabilizará por fornecer o espaço físico, a segurança e a tranqüilidade aos 

alunos e professores para que o desenvolvimento das atividades possam ocorrer a contento. Desta 

forma não serão aceitos em nenhuma hipótese estranhos ao CED 06 percorrendo o colégio durante a 

feira. 
 

Os alunos serão responsáveis por danos causados a parte física da escola que forem 

comprovadamente causados pelos mesmos. 

É responsabilidade de a comissão organizadora julgar quaisquer recursos. 
 

Lembramos que todas as inferências e punições relatadas no estatuto da escola e leis orgânicas 

do DF continuam sendo válidas durante a Feira. 

 
 

Avaliação do projeto e dos alunos envolvidos 
 

Cada tema desenvolvido poderá render aos alunos até 3,0 pontos na avaliação de trabalhos nas 

disciplinas da área das ciências e suas tecnologias, podendo ser estendido a outras áreas se as 

mesmas assim desejarem. 
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Os   professores   conselheiros,   responsáveis   por   cada   tema,   relatarão   o   nível   de 

comprometimento das turmas envolvidas. Destacando possíveis problemas individuais e coletivos. 

Esse relato será firmado pelos alunos e valerá 0,3 pontos. 

A explanação do conteúdo valerá um total de 1,5 ponto. 

A montagem da sala, recepção aos alunos e professores, 

organização e demais itens ligados a socialização dos 

alunos valerá 1,2 pontos. 

Os deméritos de nota ocorrerão quando alguma das etapas descritas acima não for cumprida e 

serão dados exclusivamente pela comissão organizadora. 

Será feita uma reunião com os envolvidos (professores e alunos) ressaltando os pontos positivos 

e negativos. 

 

 
 
 

Cronograma 
 

Reuniões de sensibilização – (em abril de cada ano letivo). 
 

 Apresentações da Feira de Ciências no final do 1º semestre de cada ano. 
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ANEXO 8 
 

 
 

Projeto Oficina de Leitura: Sarau Poético 
 

Justificativa 
 

A Educação de Jovens e Adultos propõe a formação cidadã, significativa, criativa e literária do 

estudante, compreendendo que essa formação se dá a partir da interação deste com o meio e a escola 

e a orientação do professor, privilegiando a capacidade de pensar e processar, bem como a autonomia 

intelectiva. Com o intento de atender essa perspectiva consideramos essencial trabalhar aspectos que 

contemplem o ser humano como sujeito capaz de construir aprender e apreender quais sejam: a sua 

relação com o Outro, a capacidade de criação artística e intelectual, o aprofundamento do “eu” lírico. 

Objetivo geral 
 

Este projeto visa complementar a formação criativa e o gosto pela leitura poética, bem como, 

permitir ao estudante desenvolver sua socialização, auto-estima, e aprimoramento cultural, do mesmo 

modo como outras formas de aprimoramento que englobam o processo de aprendizagem. 

 
 

Objetivos específicos 
 

Despertar o gosto pela leitura poética; 
 

Permitir aos Educandos o contato com os vários autores brasileiros e a linguagem poética; 
 

Oportunizar a leitura as várias estruturas e estilos poéticos; 
 

Estimular a produção textual na estrutura e concepção poética; 
 

 Evidenciar  a  importância  da  leitura  e  criação,  elevando  a  auto-estima  do  Educando 

permitindo a esses serem capazes de produzir e reconhecer seu real potencial. 

 

Componentes curriculares 
 

As três áreas do conhecimento. 
 

 

Público alvo 
 

 Professores 
 

 Alunos matriculados no semestre. 
 

Supervisor e coordenadores pedagógicos 
 

 

Expectativas de aprendizagem 
 

Perceber a evolução e interesse dos Educandos após o volume de leituras trabalhadas. 
 

 

Desenvolvimento 
A proposta é viabilizar o projeto em quatro etapas no período das aulas do turno noturno, bem como, 

atividades extraclasses que possam dinamizá-lo ainda mais. Pretendemos, ao longo do semestre e 
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conforme um cronograma apresentado, realizar o que se segue: 

 Primeira Etapa: O (a) professor (a) apresentará aos alunos as diversidades poéticas e 

explorará com eles; 

 Segunda Etapa: Os Educandos serão estimulados a produzirem, semanalmente, textos 

poéticos, sob o critério e orientação do (a)  professor(a); 

 Terceira Etapa: O empréstimo de livros será feito conforme as visitas feitas à biblioteca, e 

de acordo com o desenvolvimento do conteúdo e escolas literárias estudadas. 

 Quarta  Etapa:  Momento  da  Poesia/Sarau  poético  -  espaço  para  apresentação  dos 

trabalhos,  momento  expressivo  onde  os  Educandos  recitarão  poemas/poesias  de 

grandes nomes da literatura brasileira e universal, assim como os de autoria própria. 

A culminância do projeto dar-se-á com uma apresentação dos poemas e poesias elaborados 

pelos estudantes na biblioteca JK.  Momento expressivo onde os alunos recitarão poemas/poesias de 

grandes nomes da literatura brasileira e universal, assim como os de autoria própria. É importante 

ressaltar a relação entre obra e autor para mostrar ao aluno a unicidade de sua produção. 

 
 

Recursos Necessários 
 

Além dos professores da área de Códigos e Linguagem e biblioteca, que serão de fundamental 

importância, disponibilidade de livros tais como, de poemas e poesias, gramática, dicionários, espaço 

físico da biblioteca, cadeiras e carteiras, caneta, papel, borracha. 

 
 

Responsabilidade 
 

A professora responsável pela Biblioteca no turno noturno e os professores da área de Códigos 

e Linguagem serão responsáveis pela viabilização desse projeto juntamente com a Coordenadora 

Pedagógica, Encarregado Pedagógico e Direção. 

 
 

Avaliação 
 

A avaliação será feita no decorrer do processo junto aos estudantes através de ficha de 

acompanhamento, bem como pela professora responsável pela biblioteca e professores da área 

envolvidos neste. 

 

Cronograma 
 

A escolha do(s) autor(es) se dará na semana pedagógica no mês de Julho. 

. A culminância se dará na semana de 23 a 26 de novembro de 2018. 
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ANEXO 9 

Projeto Formação de Platéia 
 

Justificativa 
 

Ao longo dos anos o CED 06 se protagonizou por realizar oficinas e apresentações artísticas para 

a comunidade escolar com a finalidade maior de Formação de Platéia. Este projeto representa uma 

estratégia  eficaz de inclusão Cultural do Educando, despertando a arte como uma opção, capaz de 

proporcionar uma formação menos excludente, um veículo para o exercício de sua cidadania. 

Em 2017 nasce o Teatro de Bolso Valmir de Carvalho em homenagem a professor Valdemir de 

Carvalho falecido em 2014 e que prestou serviços relevantes a nossa comunidade escolar. 

O Teatro de Bolso Valmir de Carvalho tem realizado muitas ações artísticas nos últimos anos 

destacando o Festival de Música, realização de diversos espetáculos de Teatrais, oferecido oficinas de 

iniciação Teatral e este ano receberá vários espetáculos artísticos com apoio institucional do FAC.  

 

Objetivo geral 
 

Incentivar  na  participação  de  espetáculos  teatrais,  concertos  musicais  e  mostra  de  artes 

plásticas. 

  

Objetivos específicos 
 

Trabalhar a arte e a cultura como grandes propulsoras do desenvolvimento social da 

criação social. 

 Incentivar os projetos culturais produzidos pelos jovens. 
 

 Criar espaços para manifestação cultural e artística da juventude com estrutura para 

eventos, teatros, oficinas, palestras, dança, artesanato e espetáculos em geral geridos 

por organizações juvenis e valorizar os espaços já existentes. 

 Respeitar as diversas manifestações culturais, garantindo a liberdade de expressão das 

práticas culturais juvenis. 

 Desenvolver campanhas entre jovens para a preservação do patrimônio da instituição 

escolar. 

 Circular e fruir espetáculos artísticos a comunidade escolar. 

 

Componentes curriculares 
 

 As três áreas do conhecimento. 
 

 

Público alvo 
 

 Professores 
 

 Alunos 
 

 Supervisor e coordenadores pedagógicos 
 

 Comunidade escolar 
 

 

Expectativas de aprendizagem 
 

Oportunizar aos Educandos a inserção cultural. 
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Desenvolvimento 

 

Serão realizadas várias atividades dentro e fora da escola com caráter interdisciplinar 
oferecendo, principalmente arte cênica, plástica e música. 

 
 

Recursos humanos e materiais 
 

 Humanos: Professor e estudantes. 
 

 Materiais: Salas de aula, pátio coberto e aparelho de som. 
 

 
 

Avaliação do projeto e dos alunos envolvidos 
 

Todas  as  atividades  realizadas  serão  avaliadas  pelos  atores  (Pais,  Educandos, 

Professores, Comunidade e Direção) envolvidos. 

 
 

Cronograma 
 

 As atividades serão desenvolvidas ao longo do ano, nos três turnos, dentro e fora da 

escola, de acordo com a agenda cultural da Cidade e do Governo do Distrito Federal. 
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ANEXO 10 

Projeto Política de Promoção da Cidadania e Cultura da Paz 
 

 
 

Justificativa 
 

Desde outubro de 2008, quando a Secretaria de Educação do Distrito Federal lançou a Política 

de Promoção da Cidadania e da Cultura de Paz, começou a implementação de um conjunto de ações 

direcionadas à prevenção e ao enfrentamento da violência escolar, que simultaneamente promovesse a 

boa convivência entre os integrantes da comunidade escolar e a cultura de paz. 

Tais ações incluem, entre outras iniciativas, curso de formação para docentes, o estímulo à 

formação de grêmios estudantis e dos Conselhos de Segurança Escolar, além da criação de um prêmio 

para fomentar a expressão dos talentos artísticos da comunidade escolar, em particular dos alunos. 

A Política de Promoção da Cidadania na prática segundo Atílio Mazzoleni, chefe da assessoria 

responsável pela área de promoção da cidadania da SEDF, o monitoramento dos casos envolvendo 

agressões e violência em escolas públicas do Distrito Federal deve ser cotidiano. Esse trabalho é 

realizado em conjunto com o Batalhão Escolar e Ministério Público, dentre outros parceiros. “Nós 

fazemos  um  acompanhamento  dos  casos,  ouvimos  os  envolvidos  e  procuramos  encaminhá-los  e 

orientá-los”, explica. 

As parcerias também são fundamentais no campo da prevenção. Dentre os parceiros da SEDF 

estão também as secretarias de Saúde e de Esportes do Distrito Federal.  “Existe um diálogo e uma 

interação constantes, pois a violência é um fenômeno complexo que perpassa vários campos”, explica 

Mazzoleni. 

 
 

Objetivo Geral 
 

 Oferecer oportunidade de acesso à cultura, ao lazer, ao esporte e à arte para os jovens, a 

fim de reduzir a violência no interior e no entorno da escola, além de contribuir para os indicadores 

educacionais. 

 Contribuir para a melhoria da qualidade da educação, a inclusão social e a construção de 

uma cultura de paz. 

 
 

Objetivos Específicos 
 

 Estimular a abordagem de temas transversais relacionados às temáticas da paz. 
 

Apresentar  aos Educandos personalidades  e modelos  sociais que transformaram  ou 

transformam o contexto social local, nacional ou internacional para melhor. 

Organizar meios para oferecer ensino de qualidade a todos os Educandos. 
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 Demonstrar atenção à saúde e à auto-estima dos alunos, do corpo docente e demais 

servidores, promovendo espaço para o desenvolvimento da qualidade de vida de toda comunidade 

escolar. 
 

 Estabelecer um canal de comunicação aberto com os alunos, professores e servidores. 
 

Valorizar a diversidade existente no palco escolar e incentivar a convivência pacífica. 
 

Oferecer atividades aos Educandos, dentro e fora de aula, que favoreçam o trabalho em 

equipe e o exercício de posturas cooperativas. 

 Realizar a mediação dos conflitos existentes. 
 

Favorecer a construção da visão de futuro dos alunos e de perspectivas de realização, de 

modo a promover o investimento em suas potencialidades. 

Incentivar a contínua capacitação de todos os profissionais da escola. 
 

Buscar deixar o ambiente escolar acolhedor ao Educando. 
 

Promover atividades de valorização do espaço físico da escola e da necessidade da 

limpeza, conservação e qualidade ambiental. 

Oferecer oportunidade de participação dos alunos em algumas decisões da comunidade 
 

escolar. 
 

 
 
 
 
 
 

inserida. 

 

 
 

Favorecer o vínculo família-escola e comunidade-escola. 
 

Promover a participação da comunidade no espaço escolar. 
 

Divulgar as ações positivas realizadas na e pela comunidade na qual a instituição está 
 

 
 

Avaliar constantemente suas práticas e as repercussões de suas ações. 
 

 
Componentes curriculares 

 

 As três áreas do conhecimento. 
 

 
 

Público alvo 
 

 Professores 
 

Alunos 
 

Supervisor e coordenadores pedagógicos 
 

Comunidade 
 

 
 

Expectativas de aprendizagem 
 

 Reduzir os níveis de violência escolar. 
 

 
 

Desenvolvimento 
 

Procedimentos 
 

Debates,  oficinas  e  ações  que  ofereçam  um  espaço  para  a  discussão  de  temas 

relacionados à cultura de paz. 



 

68 

 

 

Eventos que apresentem e demonstrem o trabalho das instituições sociais que prezam 

pelos direitos da paz (Juizado da Infância e da Juventude, Conselho Tutelar, Batalhão Escolar, entre 

outros). 
 

 
 

Execução 

 

 Esclarecimentos sobre o que a escola e suas diretrizes. 

 

Serão realizadas uma atividade por bimestre a ser definida pelo Conselho de Promoção e 
 

Cidadania e Cultura da Paz local. 
 

 
Ações  

 

As ações de prevenção são diversificadas e têm como um de seus focos o fortalecimento do 
 

protagonismo juvenil e a ênfase na formação das equipes das escolas. “A participação e o envolvimento 

dos alunos ajudam a harmonizar as relações na escola”, analisa o assessor especial. 

Algumas das principais ações desenvolvidas desde outubro no âmbito da Política de Promoção da 
 

Cidadania e da Cultura de Paz são: 
 

 Criação do Festival da Alegria, uma parceria com secretaria de Esportes e Ministério 
 

Público que consiste na distribuição de kits com materiais para a prática de esportes. 
 

 Fortalecimento dos Conselhos de Segurança Escolar, considerados fundamentais para a 

prevenção e para a solução dos casos de violência instalada. 

 Fortalecimento dos grêmios estudantis. 
 

 Distribuição de 15 mil exemplares do manual “Violência e Escola: Definição,  

 
 

Recursos 
 

 Materiais: salas de aula, quadra, rádio-escola etc 
 

 Humanos: Direção com toda a sua equipe docente, estudantes, comunidade e parceiros 

da escola. 

 
 

Avaliação do projeto e dos alunos envolvidos 
 

 Será feita ao longo do processo. 
 

 
 

Cronograma 
 

Durante todo o ano letivo. 
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ANEXO 11 

Projeto Chá Literário – CL 

JUSTIFICATIVA 

Os estudantes do turno noturno são carentes no que concerne ao acesso e tempo para leitura. 

Portanto, o Chá Literário desponta para a promoção da leitura de obras e entrevistas com autores da 

cidade em benefício, principalmente, dos estudantes da terceira série do Ensino Médio, sacramentando 

o incentivo a leitura. 

 
 

Objetivo Geral 
 

Facilitar ao estudante do turno noturno o acesso ao mundo literato, mostrando a realidade das 

obras e mestres da nossa cidade principalmente. Criar no estudante o hábito da leitura prazerosa. 

 
 

Objetivos específicos 
 

Trazer um escritor para debater sobre o processo criativo na construção de um livro. 
 

 
 

Componentes curriculares 
 

 As três áreas do conhecimento. 
 

 
 

Público alvo 
 

 Professores 
 

 Alunos 
 

Supervisor e coordenadores pedagógicos 
 

 
 

Expectativa de aprendizagem 
 

 Fazer o aluno experimentar novos autores da cidade permitindo uma interação maior 

entre o conteúdo visto em sala e a vida cotidiana. 

 
 

Desenvolvimento 
 

Procedimentos 
 

1)  Sensibilização dos alunos quanto a obra do autor fazendo a leitura e ou retrabalhos das 

obras. 

2)  Organização da turma em grupos para discussões sobre as obras. 
 

3)  Avaliação do Chá Literário acontece em noite específica com a presença do(s) autor(es). 
 
 

Recursos humanos e materiais 
 

 Uso do audiovisual do Ced 06 ( datashow, netbook e teatro) 

 Corpo docente para apreciação 

 Corpo discente para participação no projeto plateia. 
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Avaliação do projeto e dos alunos envolvidos 

 

A avaliação se dará no final do segundo semestre de cada ano letivo. 
 

 
 

Orientações 
 

 A valorização desse Projeto fica a cargo da equipe de Códigos e Linguagens; a escolha 

do(s) autor(es) a ser(em) entrevistado(s) também fica a cargo da equipe. 

 
 

Cronograma 
 

 A escolha do(s) autor(es) se dará na semana pedagógica que antecede o início do segundo 

semestre. 
 

 
Recursos 

 

 

 O Ced 06 cederá seu espaço físico e os materiais audiovisuais para o momento da 

entrevista e as demais necessidades ficarão a cargo dos alunos envolvidos. 
 

 
Avaliação  

 

 A pontuação será distribuída no quesito projetos a todos os alunos envolvidos sendo que 

sua valoração não poderá ser superior a 5% da nota desse quesito. 
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ANEXO 12 

 
Projeto Incentivo à Leitura 

 

 
 

Justificativa 
 

Leitura é a base para o cidadão desenvolver o senso crítico. As escolas devem incentivar 

trabalhos de pesquisa, que podem ser feitos com a ajuda das bibliotecas. 

A  situação  é  calamitosa.  Os  alunos  não  aprendem  a  ler.  Os  adolescentes  de  hoje  têm 

dificuldades para interpretar, seja um livro, uma tabela ou um texto publicitário. Muitos são filhos de pais 

semianalfabetos e a escola precisa incentivar o hábito da leitura. 

Ler é interpretar, construir significados. O texto em si não tem significado, pessoas constroem 

significados lendo. 

A contribuição de quem lê é fundamental. Lendo, a pessoa que você é, com todos os 

preconceitos, conceitos, projetos políticos se reportam para o texto, trazendo assim, sua vida social, 

suas vivências. Nunca é demais lembrar que o tempo todo estamos sendo solicitados a fazer “leituras” 

em palavras, gestos, olhares, signos ou símbolos. O mundo moderno cada vez mais faz uso das leituras 

que  se interpenetram,  influenciam;  é necessário,  portanto que  a  escola  “ensine”  a  ler  as  ou  nas 

múltiplas linguagens. “Ao ler, ver, ou ouvir imagens evocadas por várias formas de linguagem, o sujeito- 

leitor participa e interage, criando-se um espaço simbólico que se recria na interpretação de cada um”. 

Visando essa perspectiva é essencial trabalhar aspectos que contemplem o ser humano como 

sujeito capaz de construir aprender e apreender quais sejam: a sua relação com o outro, a capacidade 

de criação artística e intelectual. 

 
 

1.  Objetivo Geral 
 

 Democratizar o acesso a leitura e criar uma prática de leitura consciente e significativa. 
 

 
 

1.1. Objetivos Específicos: 
 

 
 

 Integrar o estudante com a biblioteca e laboratório multimídia. 
 

 Incentivar a leitura evidenciando sua importância. 
 

 Transformar o conceito da palavra leitura. 
 

Ler textos informativos e discuti-los, socializando assim todas as informações. 
 

 Apreciar  livros  de  literaturas  diversas,  mas  enfocando  principalmente  os  livros  do 
 

Programa de Avaliação Seriada – PAS. 
 

 Identificar a leitura como meio de ascensão social. 
 

 Oportunizar  a  leitura  as  várias  estruturas  e  estilos  poéticos  existentes  na  literatura 
 

brasileira. 
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 Estimular a produção textual na estrutura e concepção poética, descritiva, narrativa e 

dissertativa. Buscando assim melhorar sua autoestima e permitir reconhecer seu real potencial. 

 Tornar  a  sala  de  aula  em  um  ambiente  atrativo  e  prazeroso  através  de  atividades 

dinâmicas, como: contar estórias, lendas, músicas, filmes, leituras coletivas, debates argumentativos 

com defesa de pontos de vista e outros. 

 
 

Componentes curriculares 
 

 As três áreas do conhecimento. 
 

 
 

Público alvo 
 

 Professores 
 

 Alunos 
 

 Supervisor e coordenadores pedagógicos 
 

 
 

Expectativas de aprendizagem 
 

 Aumentar o interesse dos estudantes pela leitura. 
 

 
 

2.  Metodologia 
 

 
 

Vivemos numa sociedade grafocêntrica, embora se saiba que essa posição conferida à palavra 

escrita não significa exclusividade, não só porque há culturas que dela prescindem como porque, na 

atualidade, confere à imagem uma nova dimensão. Tal postura não impede, no entanto, que nos 

aproximemos da escrita com relativa ênfase na leitura. Assim, o primeiro contato, o da compreensão, 

quando se faz pelo estudante que dialoga com o texto, dá-se pela correspondência ao nosso nível de 

leituras literal, no qual o estudante deverá reconhecer os elementos da superfície do texto, tais como 

personagens, espaço, tempo, dominando, evidentemente o código da língua portuguesa. 

O Projeto será viabilizado em quatro bimestres no período das aulas do turno matutino, bem 

como, atividades extraclasse que possam dinamizá-lo ainda mais. Ressalte-se que o Projeto abrangerá 

as turmas de primeiro, segundo e terceiro anos do ensino médio. 

A quantidade de obras indicadas pelo PAS na primeira, segunda e terceira etapas influenciará, 

significativamente, na metodologia. Visto que, se a indicação ultrapassar a quantidade de quatro livros, 

o Educador trabalhará dois ou mais por bimestre. Caso não indique mais de quatro, haverá a 

oportunidade de utilizar outras obras literárias. 

Pretende-se ao longo do ano realizar, por bimestre, o que segue: 
 

Aulas Atividades 

1ª Apresentação do autor(es) e de suas principais obras. 

2ª Início da apresentação do conteúdo do(s) livro(s) aos estudantes. 

3ª Apresentação do conteúdo do(s) livro(s). 
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4ª Término da apresentação do conteúdo do(s) livro(s). 

5ª Leitura sequencial e integral com interpretação e exposição de pontos de vista de 
 

trechos importantes do(s) livro(s). 

6ª Apreciação de filme(s) em DVD a respeito da(s) obra(s), quando houver. 

7ª Término da apreciação de filme(s) em DVD. 

8ª Início dos debates em forma de seminário ou não a respeito da(s) obra(s). 

9ª Prosseguimento dos debates. 

10ª Término dos Debates. 

11ª Leitura coletiva e/ou sarais e/ou apresentações de trabalhos. 

 

 

Primeiro, Segundo e Terceiro anos. 
 

 
1ª aula: Apresentação do autor(es) e de suas principais obras. 

 

Clientela: Estudantes dos primeiros, segundos e terceiros anos do ensino médio. 
 

Tempo: 50 minutos 
 

Material: Livro(s) indicado(s) pelo Programa de Avaliação Seriada. 
 

 
 

Desenvolvimento 
 

O Educador reúne a turma na sala de multimídia e se posiciona diante dos Estudantes, falando 

pausadamente a respeito da vida do autor e de suas principais obras. Em seguida indica uma ou mais 

páginas na Internet que fale a respeito do autor em discussão e solicita que as acessem visando uma 

pesquisa um pouco mais abrangente. Ao final os Estudantes farão comentários a respeito do que ouviu 

e pesquisou. 

 
 

2ª aula: Início da apresentação do conteúdo do(s) livro(s) aos estudantes. 

Clientela: Estudantes dos primeiros, segundos e terceiros anos do ensino médio. 

Tempo: 50 minutos 

Material: Livro(s) indicado(s) pelo Programa de Avaliação Seriada. 
 

 
 

Desenvolvimento 
 

O Educador reúne a turma na sala de aula em círculo e se posiciona diante dos Estudantes, 

falando pausadamente a  respeito do conteúdo da  obra(s) indicada(s) pelo  PAS.  Abordará  todo  o 

conteúdo tentando, quando possível, contextualizá-lo e solicitará aos Estudantes que façam anotações 

sobre o que ouvem. Lembre-se nesse momento a palavra é do Educador. 

 
 

3ª aula: Continuação da apresentação do conteúdo do(s) livro(s). 
 

Clientela: Estudantes dos primeiros, segundos e terceiros anos do ensino médio. 
 

Tempo: 50 minutos 
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Material: Livro(s) indicado(s) pelo Programa de Avaliação Seriada. 
 
 
 

 
Desenvolvimento 

 

O Educador reúne a turma na sala de aula em círculo e se posiciona diante dos Estudantes, 

falando pausadamente a  respeito do conteúdo da  obra(s) indicada(s) pelo  PAS.  Abordará  todo  o 

conteúdo tentando, quando possível, contextualizá-lo e solicitará aos Estudantes que façam anotações 

sobre o que ouvem. Lembre-se nesse momento a palavra é do Educador. 

4ª aula: Término da apresentação do conteúdo do(s) livro(s). 
 

Clientela: Estudantes dos primeiros, segundos e terceiros anos do ensino médio. 
 

Tempo: 50 minutos 
 

Material: Livro(s) indicado(s) pelo Programa de Avaliação Seriada. 
 

 
 

Desenvolvimento 
 

O Educador reúne a turma na sala de aula em círculo e se posiciona diante dos Estudantes, 

falando pausadamente a  respeito do conteúdo da  obra(s) indicada(s) pelo  PAS.  Abordará  todo  o 

conteúdo tentando, quando possível, contextualizá-lo e solicitará aos Estudantes que façam anotações 

sobre o que ouvem. Lembre-se nesse momento a palavra é do Educador. 

 
 

5ª aula:    Leitura sequencial e integral com interpretação e exposição de pontos de vista de trechos 

importantes do(s) livro(s). 

Clientela: Estudantes dos primeiros, segundos e terceiros anos do ensino médio. 
 

Tempo: 50 minutos 
 

Material: Livro(s) indicado(s) pelo Programa de Avaliação Seriada. 
 

 
 

Desenvolvimento 
 

O Educador reúne a turma na sala de aula em semicírculo e posiciona diante dos demais, cinco 

Estudantes alternadamente, pedindo-os que leiam alguns trechos selecionados pelo Educador e por 

Eles (estudantes). Ao término da leitura ocorrerá a interpretação e exposição de pontos de vista do que 

foi lido. O Educador agirá apenas como mediador. 

 
 

6ª aula: Apreciação de filme em DVD a respeito da(s) obra(s), quando houver. 

Clientela: Estudantes dos primeiros, segundos e terceiros anos do ensino médio. 

Tempo: 50 minutos 

Material: Fita de vídeo ou DVD. 
 

Desenvolvimento 
 

Os  Estudantes  se  direcionarão  a  sala  de  vídeo  e  assistirão  a  um  filme  que  pode  ser 

documentário, filme com legenda ou educativo. Após a apresentação realizar-se-á uma discussão com 
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questionamentos a respeito do que viram. O Educador atuará de forma incisiva na tentativa de fazer 

com que todos participem. 

 

 
 
 

7ª aula: Término da apreciação de filme(s) em DVD. 
 

Clientela: Estudantes dos primeiros, segundos e terceiros anos do ensino médio. 
 

Tempo: 50 minutos 
 

Material: Fita de vídeo ou DVD. 
 

Desenvolvimento 
 

Os  Estudantes  se  direcionarão  a  sala  de  vídeo  e  assistirão  a  um  filme  que  pode  ser 

documentário, filme com legenda ou educativo. Após a apresentação realizar-se-á uma discussão com 

questionamentos a respeito do que viram. O Educador atuará de forma incisiva na tentativa de fazer 

com que todos participem. 

 
 

8ª aula:    Início dos debates em forma de seminário ou não a respeito da(s) obra(s). A essa altura o 
 

Estudante já deverá ter feito, leitura extraclasse, da(s) obra(s) indicada(s) pelo PAS. 
 

 
Clientela: Estudantes dos primeiros, segundos e terceiros anos do ensino médio. 

 

Tempo: 50 minutos 
 

Material: Livro(s) indicado(s) pelo Programa de Avaliação Seriada. 
 

 
 

Desenvolvimento 
 

O Educador reúne a turma na sala de aula e poderá ou não promover um seminário. Caso não 

desenvolva um seminário deverá ser criativo quanto a forma de debater a(s) obra(s). O importante é 

que haja participação maciça dos Estudantes nos trabalhos a serem desenvolvidos. O Educador atuará 

como mediador ou dinamizador. 

 
 

9ª aula: Prosseguimento dos debates. 
 

Clientela: Estudantes dos primeiros, segundos e terceiros anos do ensino médio. 
 

Tempo: 50 minutos 
 

Material: Livro(s) indicado(s) pelo Programa de Avaliação Seriada. 
 

 
 

Desenvolvimento 
 

O Educador reúne a turma na sala de aula e poderá ou não promover um seminário. Caso não 

desenvolva um seminário deverá ser criativo quanto a forma de debater a(s) obra(s). O importante é 

que haja participação maciça dos Estudantes nos trabalhos a serem desenvolvidos. O Educador atuará 

como mediador ou dinamizador. 

 
 

10ª aula: Término dos Debates. 
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Clientela: Estudantes dos primeiros, segundos e terceiros anos do ensino médio. 
 

Tempo: 50 minutos 
 

Material: Livro(s) indicado(s) pelo Programa de Avaliação Seriada. 
 

Desenvolvimento 
 

O Educador reúne a turma na sala de aula e poderá ou não promover um seminário. Caso não 

desenvolva um seminário deverá ser criativo quanto a forma de debater a(s) obra(s). O importante é 

que haja participação maciça dos Estudantes nos trabalhos a serem desenvolvidos. O Educador atuará 

como mediador ou dinamizador. 

 

 
 
 

11ª aula:  Leitura coletiva e/ou sarais e/ou apresentações de trabalhos coletivos ou individuais. Os 

preparativos serão extraclasse. 

Clientela: Estudantes dos primeiros, segundos e terceiros anos do ensino médio. 
 

Tempo: 50 minutos 
 

Material: Livro de literatura sugerido pela bibliotecária. 
 

 
 

Desenvolvimento 
 

O título sugerido pela bibliotecária, para cada Estudante, deverá ser o mesmo e todos receberão 

um exemplar e depois farão leitura extraclasse, coletiva ou silenciosa. 

A apresentação de trabalhos realizados em grupo ou individual podem ser: redações, poesias, 

declamações de poesias, jograis e dramatizações. Os Educadores da área de Códigos e Linguagens 

supervisionarão os trabalhos. 

 
 

3. Cronograma 
 

O Educador terá uma hora aula para cada turma semanalmente e o projeto realizar-se-á durante 

todo o ano letivo. 

 
 

4. Culminância 
 

A escola promoverá concursos literários e inscreverá os melhores em eventos culturais 

promovidos pela Secretaria do Estado de Educação ou pelo Ministério da Educação. (quando possível) 

 
 

5. Avaliação 
 

A avaliação se dará, ao fim de cada bimestre, a partir da observância do aumento dos leitores ou 

participantes das atividades propostas pela escola; da qualidade demonstrada nos trabalhos 

apresentados; do desempenho satisfatório no rendimento escolar; da transformação da biblioteca e do 

laboratório multimídia em centros de convivência mais estreito entre os Estudantes; dos resultados 

observados  no  crescimento  da  linguagem  verbal  e  escrita  dos  frequentadores  da  biblioteca  do 

laboratório multimídia. 
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6. Responsabilidades 
 

Os Educadores da área de Códigos e Linguagens, a Bibliotecária serão responsáveis pela 

viabilização desse projeto juntamente com a Coordenadora Pedagógica e Direção. 

 
 

7. Conclusão 
 

Tendo em vista o desenvolvimento intelectual do Estudante enfocando a multidisciplinaridade, 

pode-se constatar que o Projeto de leitura possibilita uma construção de uma nova prática educacional, 

onde se mescla lazer e cultura eliminando a concepção de que leitura seja um castigo. Acredita-se que 

essa mudança poderá modificar hábitos seja na escola, seja entre a população, procurando criar novas 

formas de conceber a leitura. 

Este trabalho incentiva a leitura dos Estudantes de nossa comunidade de maneira prazerosa. 

Espera-se através da leitura melhorar o desempenho acadêmico da nossa clientela e de forma eficaz 

levá-los a ler mais e cada vez mais encher nossa biblioteca de leitores conscientes. 

É fundamental a presença da biblioteca na escola, bem como projetos que viabilizem a 

criatividade e favoreça o desenvolvimento integral da Instituição Educacional como centro de gerador de 

cultura. 
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ANEXO 13 
 

 
 

Projeto Incentivo à Produção de Texto 
 

 
 

Justificativa 
 

A Produção de texto é uma das bases para o cidadão desenvolver o senso crítico, socializar-se 

e atingir postos profissionais nunca antes sonhados. 

A situação não é confortável. Os Estudantes não aprendem a escrever. Os adolescentes de hoje 

têm dificuldades em produzir textos, seja descritivo, narrativo ou dissertativo, entre outros. Muitos são 

filhos de pais semianalfabetos e a escola precisa incentivar o hábito da escrita. 

Todos sabemos que o homem é um ser gregário e, como tal, precisa comunicar-se, tendo em 

vista que ele não se basta, necessita de contato com o mundo exterior para sobreviver. 

Assim, o homem sente carência de integrar-se no convívio social, exteriorizando-se em 

pensamentos sentimentos e emoções, e interiorizando-se, adquirindo conhecimentos pela leitura do 

mundo e da palavra escrita, obtendo uma visão de si mesmo e das coisas que o cercam. 

Devido  a  essa  busca  constante  de  contato,  a  história  da  comunicação  transforma-se  num 

simples retrato da luta do homem à procura de vencer os obstáculos de tempo e espaço. Para tanto não 

lhe basta a palavra. A escrita é, igualmente, de suma importância. 

E aí está a importância da Produção de textos. Redigir faz parte integrante da comunicação 

humana. É a superação das limitações da oralidade e o meio mais adequado para a reflexão e o 

raciocínio. É escrevendo que se aprende a analisar e a meditar sobre tudo o que nos cerca. Mas 

atenção: ninguém aprende a redigir por meio de técnicas e teorias. Redigir é o mesmo que andar de 

bicicleta. As técnicas são a bicicleta. Aprenda as técnicas. Use a bicicleta e ande, isto é, escreva. 

 
 

Objetivo Geral 
 

Democratizar o acesso a escrita e criar uma prática de produção de textos consciente e 

significativa. 

 
 

Objetivos Específicos: 
 

 Integrar o estudante com a biblioteca e laboratório multimídia. 
 

 Incentivar a escrita evidenciando sua importância. 
 

 Transformar o conceito da expressão produção de textos. 
 

 Ler textos informativos e discuti-los, socializando assim todas as informações. 
 

 Identificar a produção de textos como um dos meios de ascensão social. 
 

 Oportunizar a produção de textos as várias estruturas e estilos existentes na língua 

portuguesa. 
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 Estimular a produção textual na estrutura e concepção poética, descritiva, narrativa e 

dissertativa. Buscando assim melhorar sua autoestima e permitir reconhecer seu real 

potencial. 

 Tornar  a  sala  de  aula  em  um  ambiente  atrativo  e  prazeroso  através  de  atividades 

dinâmicas, como: contar estórias, lendas, músicas, filmes, leituras coletivas, debates 

argumentativos com defesa de pontos de vista e efetuando o desfecho de todas as 

atividades com produção de textos. 

 
 

Componentes curriculares 
 

 As três áreas do conhecimento. 
 

 
 

Público alvo 
 

 Professores 
 

 Alunos 
 

 Supervisor e coordenadores pedagógicos 
 

 
 

Expectativas de aprendizagem 
 

 Fornecer fundamentos pedagógicos necessários para que o aluno seja capaz de produzir 

textos de vários gêneros literários. 

 
 

Metodologia 
 

Vivemos numa sociedade grafocêntrica, embora se saiba que essa posição conferida à palavra 

escrita não significa exclusividade, não só porque há culturas que dela prescindem como porque, na 

atualidade, confere à imagem uma nova dimensão. Tal postura não impede, no entanto, que nos 

aproximemos da escrita com relativa ênfase na leitura. Assim, o primeiro contato, o da compreensão, 

quando se faz pelo estudante que dialoga com o texto, dá-se pela correspondência ao nosso nível de 

leituras literal, no qual o estudante deverá reconhecer os elementos da superfície do texto, tais como 

personagens, espaço, tempo, dominando, evidentemente o código da língua portuguesa. 

O Projeto será viabilizado em quatro bimestres no período das aulas do turno matutino, bem 

como, atividades extraclasse que possam dinamizá-lo ainda mais. Ressalte-se que o Projeto abrangerá 

as turmas de primeiro, segundo e terceiro anos do ensino médio. 

Pretende-se ao longo do ano realizar, por bimestre, o que segue: 
 

Aulas Atividades 

1ª Estudo do parágrafo: conceito, extensão, organização e qualidades. 

2ª Estudo do parágrafo: desenvolvimento e exercícios. 

3ª A composição do texto: elementos do texto, estrutura e conteúdo. 

4ª A composição do texto: expressão e exercícios. 

5ª Tipos de textos: descrição e exercícios; Narração e exercícios. 
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6ª A crônica: definição, crônica x dissertação. 

7ª A crônica: versatilidade da crônica, exercícios. 
 

O que evitar numa produção de textos. 

8ª Técnica da dissertação: conceituação, espécies, estrutura, características. 

9ª A montagem do texto dissertativo: tema, objetivo, seleção de ideias, organização de 
 

ideias, desenvolvimento do texto, conclusão, introdução e exercícios. 

10ª Avaliação: estudo dirigido. 

11ª Avaliação: produção de textos – descritivo, narrativo ou dissertativo. 

Nota: O Estudante produzirá textos descritivo narrativo e dissertativo, extraclasse. 

 

 

Primeiro, Segundo e Terceiro anos. 
 

 
1ª aula: Estudo do parágrafo – conceito, extensão, organização, qualidades. 

 

 

Clientela: Estudantes dos primeiros, segundos e terceiros anos do ensino médio. 
 

Tempo: 50 minutos 
 

Material: Apostila e multimídia. 
 

 
 

Desenvolvimento 
 

O Educador reúne a turma na sala de multimídia e se posiciona diante dos Estudantes, 

falando pausadamente a respeito do assunto em pauta. Em seguida indica uma ou mais páginas na 

Internet que fale a respeito do assunto discutido e solicita que as acessem visando uma pesquisa um 

pouco mais abrangente. Ao final os Estudantes farão comentários a respeito do que ouviu e pesquisou. 

 
 

2ª aula: Estudo do parágrafo – desenvolvimento e exercícios. 
 

 
 

Clientela: Estudantes dos primeiros, segundos e terceiros anos do ensino médio. 
 

Tempo: 50 minutos 
 

Material: Apostila. 
 

 
 

Desenvolvimento 
 

O Educador reúne a turma na sala de aula e se posiciona diante dos Estudantes, falando 

pausadamente  a  respeito  do  restante  do  conteúdo.  Abordará  todo  o  conteúdo  tentando,  quando 

possível, contextualizá-lo. Em seguida pedirá aos Estudantes que resolvam os exercícios propostos. 

 
 

3ª aula: A composição do texto: elementos do texto, estrutura e conteúdo. 
 

 

Clientela: Estudantes dos primeiros, segundos e terceiros anos do ensino médio. 
 

Tempo: 50 minutos 

    Material: Apostila. 
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Desenvolvimento 

 

O Educador reúne a turma na sala de aula em círculo e se posiciona diante dos Estudantes, 

falando pausadamente a respeito do conteúdo. Abordará todo o conteúdo tentando, quando possível, 

contextualizá-lo. Solicitará aos Estudantes que façam anotações sobre o que ouvem. Lembre-se nesse 

momento a palavra é do Educador. 

 
 

4ª aula: A composição do texto: expressão e exercícios. 
 

Clientela: Estudantes dos primeiros, segundos e terceiros anos do ensino médio. 
 

Tempo: 50 minutos 
 

Material: Apostila. 
 

 
 

Desenvolvimento 
 

O Educador reúne a turma na sala de aula em círculo e se posiciona diante dos Estudantes, 

falando pausadamente a respeito do restante do conteúdo e, quando possível, tentando contextualizá- 

lo. Em seguida pedirá aos Estudantes que resolvam os exercícios propostos. 

 
 

5ª aula: Tipos de textos: descrição e exercícios; Narração e exercícios. 
 

 
 

Clientela: Estudantes dos primeiros, segundos e terceiros anos do ensino médio. 
 

Tempo: 50 minutos 
 

Material: Apostila e textos avulsos. 
 

 
 

Desenvolvimento 
 

O Educador reúne a turma na sala de aula em semicírculo e se posiciona diante dos Estudantes, 

falando pausadamente a respeito do conteúdo. Abordará todo o conteúdo tentando, quando possível, 

contextualizá-lo. Solicitará aos Estudantes que façam anotações sobre o que ouvem. Lembre-se nesse 

momento a palavra é do Educador. 

 
 

6ª aula: A crônica: definição, crônica x dissertação. 
 

 
 

Clientela: Estudantes dos primeiros, segundos e terceiros anos do ensino médio. 
 

Tempo: 50 minutos 
 

Material: Apostila. 
 

Desenvolvimento 

O Educador reúne a turma na sala de aula em círculo e se posiciona diante dos Estudantes, falando 

pausadamente a respeito do conteúdo. Abordará todo o conteúdo tentando, quando possível, 

contextualizá-lo. Solicitará aos Estudantes que façam anotações sobre o que ouvem. Lembre-se nesse 
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momento a palavra é do Educador. 

 

7ª aula: a) A crônica: versatilidade da crônica, exercícios. 

b) O que evitar numa produção de textos. 

 
 

Clientela: Estudantes dos primeiros, segundos e terceiros anos do ensino médio. 
 

Tempo: 50 minutos 
 

Material: Apostila. 
 

 
 

Desenvolvimento 
 

O Educador reúne a turma na sala de aula em semicírculo e se posiciona diante dos Estudantes, 

falando pausadamente a respeito do conteúdo. Abordará todo o conteúdo tentando, quando possível, 

contextualizá-lo. Solicitará aos Estudantes que façam anotações sobre o que ouvem. Lembre-se nesse 

momento a palavra é do Educador. 

 
 

8ª aula: Técnica da dissertação: conceituação, espécies, estrutura, características. 
 

 
 

Clientela: Estudantes dos primeiros, segundos e terceiros anos do ensino médio. 
 

Tempo: 50 minutos 
 

Material: Apostila. 
 

 
 

Desenvolvimento 
 

O Educador reúne a turma na sala de aula em semicírculo e se posiciona diante dos Estudantes, 

falando pausadamente a respeito do conteúdo. Abordará todo o conteúdo tentando, quando possível, 

contextualizá-lo. Solicitará aos Estudantes que façam anotações sobre o que ouvem. Lembre-se nesse 

momento a palavra é do Educador. 

 
 

9ª aula:    A montagem do texto dissertativo: tema, objetivo, seleção de ideias, organização de ideias, 

desenvolvimento do texto, conclusão, introdução e exercícios. 

 
 

Clientela: Estudantes dos primeiros, segundos e terceiros anos do ensino médio. 
 

Tempo: 50 minutos 
 

Material: Apostila. 
 

 

Desenvolvimento 
 

O Educador reúne a turma na sala de aula em semicírculo e se posiciona diante dos Estudantes, 

falando pausadamente a respeito do conteúdo. Abordará todo o conteúdo tentando, quando possível, 

contextualizá-lo. Solicitará aos Estudantes que façam anotações sobre o que ouvem. Lembre-se nesse 

momento a palavra é do Educador. 
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10ª aula: Avaliação: estudo dirigido. 
 

Clientela: Estudantes dos primeiros, segundos e terceiros anos do ensino médio. 
 

Tempo: 50 minutos 
 

Material: Avaliação por escrito. 
 

 

Desenvolvimento 
 

O Educador reúne os Estudantes em sala de aula para, em dupla e com consulta, fazerem o 

estudo dirigido. 

 
 

11ª aula: Avaliação: produção de textos – descritivo, narrativo ou dissertativo. 
 

 
 

Clientela: Estudantes dos primeiros, segundos e terceiros anos do ensino médio. 
 

Tempo: 50 minutos 
 

Material: Formulário apropriado para produção de texto. 
 

 
 

Desenvolvimento 
 

O Educador reúne os Estudantes em sala de aula para participarem da produção de textos 

descritivos, narrativos ou dissertativos. 

 
 

Cronograma 
 

O Educador terá uma hora aula para cada turma semanalmente e o projeto realizar-se-á durante 

todo o ano letivo. 

 
 

Culminância 
 

A escola promoverá concursos literários e inscreverá os melhores em eventos culturais 

promovidos pela Secretaria do Estado de Educação ou pelo Ministério da Educação. (quando possível) 

 
 

Avaliação 
 

A avaliação se dará, ao fim de cada bimestre, a partir da observância da qualidade demonstrada 

nos trabalhos apresentados; do desempenho satisfatório no rendimento escolar; da transformação 

biblioteca e do laboratório multimídia em centros de convivência mais estreito entre os Estudantes; dos 

resultados observados no crescimento da linguagem verbal e escrita dos frequentadores da biblioteca 

do laboratório multimídia. 

Responsabilidades 
 

Os Educadores da área de Códigos e Linguagens serão responsáveis pela viabilização desse 

projeto juntamente com a Coordenadora Pedagógica e Direção. 

 

 
 
 

Conclusão 
 

Tendo em vista o desenvolvimento intelectual do Estudante enfocando a multidisciplinaridade, 
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pode-se constatar que o Projeto de produção de textos possibilita uma construção de uma nova prática 

educacional, onde se mescla lazer e cultura eliminando a concepção de que redigir seja um castigo. 

Acredita-se que  essa mudança  poderá  modificar  hábitos  seja  na  escola,  seja  entre  a  população, 

procurando criar novas formas de conceber a escrita. 

Este trabalho incentiva a escrita dos Estudantes de nossa comunidade de maneira prazerosa. 

Espera-se através da produção textual melhorar o desempenho acadêmico da nossa clientela e de 

forma eficaz levá-los a redigir cada vez mais, pois só se aprende a escrever, escrevendo. 

É fundamental a presença da biblioteca na escola, bem como projetos que viabilizem a 

criatividade e favoreça o desenvolvimento integral da Instituição Educacional como centro de gerador de 

cultura. 
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ANEXO 14 
 

Projeto Biblioteca JK 
 

“Cada um lê com os olhos que tem e interpreta a partir de onde os pés pisam.” 
 

LEONARDO BOFF 
 

 
 

Justificativa 
 

A Biblioteca JK, localiza-se no Centro Educacional 6 de Ceilândia, é   um espaço de leitura, 

estudo e pesquisa.. 

Em virtude da demanda de alunos e professores que utilizam a biblioteca para pesquisa, leitura 

de Ensino Fundamental/Séries Finais e Ensino Médio - também são de responsabilidade da biblioteca: 

distribuição, recolhimento, conservação e remanejamento dos livros excedentes. 

As atribuições do responsável pela biblioteca estão previstas na Seção I, Art. 33 do Regimento 

das Instituições Educacionais da Rede Pública de Ensino do Distrito Federal. São elas: 

I-       Participar da elaboração da Proposta Pedagógica da Instituição educacional; 
 

II-      Planejar  e  executar  as  atividades  da  Biblioteca/Sala  de  Leitura,  mantendo-a 

articulada com as demais atividades da instituição educacional; 

III-     Subsidiar e orientar as atividades de leitura e pesquisa; 
 

IV-    Assegurar  a  adequada  organização  e  o  funcionamento  da  Biblioteca/Sala  de 
 

Leitura; 
 

V-     Propor  aquisição  de  livros,  de  periódicos  e  de  outros  materiais,  a  partir  das 

necessidades indicadas pela comunidade escolar; 

VI-    Manter intercâmbio com bibliotecas e centros de documentação; 
 

 
 

VII-   Divulgar,   periodicamente,   o   âmbito   da   instituição   educacional,   o   acervo 

bibliográfico existente; 

VIII-    Elaborar o inventário anual do acervo; 
 

IX-    Acompanhar e avaliar as atividades, apresentando relatório anual do trabalho 
desenvolvido; 

 
X-     Praticar os demais atos que dão suporte às atividades da  Biblioteca/Sala de 

Leitura; 
 
Objetivo Geral 

 

A Biblioteca procura incentivar a leitura e a pesquisa ampliando os conhecimentos gerais dos 

alunos e comunidade, acessando as múltiplas fontes de informação, organizando e processando essas 

informações, utilizando o patrimônio da biblioteca observando as normas de conservação e devolução. 

Levar o leitor potencial a descobrir o valor lúdico do livro, e que essa descoberta o ajude na leitura ativa 

e o leve a identificar a diversidade de materiais que se encontram a seu alcance. 

Segundo Solé (1998) a leitura de verdade é aquela que realizamos os leitores experirentes e que 

nos motiva, é a leitura na qual temos controle: relendo, parando para saboreá-la ou para refletir 
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Objetivos específicos 
 

 Orientar e subsidiar diversos temas utilizando as fontes de referência da biblioteca; 
 

 Localizar informações nas fontes de referência para solucionar problemas; 
 

 Orientar a consulta de dicionários; 
 

 Consultar índices para localizar temas; 
 

 Orientar a execução dos trabalhos de síntese; 
 

 Planejar objetivos para leitura; 
 

 Orientar  sobre a importância das várias leituras em  diversos textos  (literários, jornalísticos, 

editoriais, publicitários); 

 Organizar momentos de leitura livre, observando o prazer de ler e a instauração de novos 

conhecimentos; 

 Preservar o acervo da biblioteca; 
 

 Organizar arquivos de textos literários, jornalísticos, editoriais e publicitários; 
 

 Organizar arquivos do jornal diário, incentivando a utilização dos mesmos; 
 

 Orientar  os  alunos  com  relação  à  execução  de  trabalhos  de  pesquisa,  observando  as 

respectivas normas; 

 Planejar e executar as atividades da biblioteca mantendo-a articulada com as demais atividades 

da instituição educacional. 

 Sensibilizar a conservação dos livros e círculos de leitura. 
 

 Incentivar à leitura a insistir na vertente criativa 
 

 
 

Plano Operativo 
 

A biblioteca atende aos alunos e comunidade do Centro Educacional 06 de Ceilândia. 

Horário de atendimento: MAT:   07h às 12h 

VESP: 13h às 19h 
 

NOT:  19h às 22h. 
 

 
 

Componentes curriculares 
 

 As três áreas do conhecimento. 
 

 
 

Público alvo 
 

 Professores 
 

 Alunos 
 

 Supervisor e coordenadores pedagógicos 
 

 
 

Expectativas de aprendizagem 
 

 Motivar a leitura. 
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Desenvolvimento 
 

Procedimentos 
 

Empréstimo dos livros didáticos, no início do ano letivo e devolução dos mesmos ao término do 
 

ano; 
 

 
 

Empréstimo de livros literários, pelo prazo de 7 (sete) dias. Caso os livros não sejam usados no 
 

PAS e não estejam utilizados para leitura avaliativa, poderá haver renovação por mais 7 (sete) dias. 

Na EJA o empréstimo é de 14 dias pois os alunos são adultos, trabalhadores normalmente não tem 

hábito de leitura e possuem dificuldade em relação ao cumprimento do prazo de 7 dias. 

Se  o  aluno  não  entregar  o  livro  no  prazo  determinado  pagará  multa  no  valor  de  R$0,50 

(cinqüenta centavos) por dia de atraso. A multa tem por objetivo forçar o aluno a devolver o livro no 

prazo e assim preservar o acervo da biblioteca. A prestação de conta será realizada mensalmente na 

Direção do CED 06. Os recursos financeiros obtidos através desse procedimento serão aplicados na 

própria biblioteca. 

A  confecção  da  carteirinha  para  empréstimo  de  livros  será  feita  somente  aos  alunos 

regularmente matriculados nesta instituição de ensino, funcionários do CED 06 ,a carteirinha custa 

R$2,00 anuais para o aluno do ensino regular e R$2.00 por semestre no caso da EJA, mediante 1 

(uma) foto 3X4, de preferência atualizada. 

A biblioteca não empresta os livros didáticos ou de pesquisa. Desta forma, sugerimos que as 

pesquisas sejam feitas na biblioteca. Mas, se o aluno desejar tirar cópias dos livros que está 

pesquisando, deixará um documento na biblioteca e os levará até a sala de xérox. Ao retornar o 

funcionário fará a conferência do material que foi levado à xérox e devolverá o documento do aluno. 

É proibido lanchar na biblioteca, jogar lixo no chão, riscar livros e móveis. 
 

O aluno que for pego rasgando, recortando ou danificando livros ou outros materiais de pesquisa 

será encaminhado a Equipe Diretiva desta escola para as providências cabíveis e previstas no 

Regimento Escolar das Instituições Educacionais da Rede Pública de Ensino do Distrito Federal. 

A  biblioteca  não  dispõe  de  folhas,  fita  adesiva,  cola,  canetão  ou  outros  materiais  para 

empréstimo, assim o aluno que comparecer nesta sala deverá portar seus objetos pessoais para 

pesquisa. 

A renovação da carteirinha da biblioteca será anual no Ensino Regular e semestral na Educação 

de Jovens e Adultos observando se o aluno não tem nenhuma pendência: 

Deve livro ou multa. 
 

No caso do aluno devolver o livro, muito tempo após o prazo determinado, 
 

o valor da multa será negociado, normalmente sugerimos a doação de um livro literário usado no PAS 
 

ou EJA. 
 

Ao solicitar quaisquer documentos, na Secretaria Escolar desta Instituição de Ensino, o aluno 

será encaminhado à biblioteca para verificação de pendência(s) (devolução dos livros didáticos ou 

literários). Se estiver em dia com suas responsabilidades receberá o nada consta. 
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Recursos Humanos 
 

 Equipe Diretiva do CED 06 
 

 Professores responsáveis pela Biblioteca JK 
 

 Alunos regularmente matriculados 
 

 Comunidade escolar 
 

 
 

Recursos Materiais 
 

Mobiliário: 11 estantes, 6 mesas para pesquisa, média de 30 cadeiras, 4 armários fechados, 2 

arquivos, 5 prateleiras para livros literários, 1 armário médio com porta de vidro para revistas, 1 estante 

grande para livros e enciclopédias localizado na parede ao fundo, 5 estantes – suporte – para livros 

literários. 

Livros: acervo de aproximadamente 6200 livros; 
 

Jornal: 1 (um) exemplar diário do Correio Braziliense; 
 

Revistas: atualmente são doadas pela comunidade para pesquisa e recorte; 
 
 
 
 
 

 
Avaliação 

 

A avaliação deverá ser feita através de relatório anual do trabalho desenvolvido, conforme 

previsto no inciso IX, do artigo 33, seção I, do Regimento Escolar das Instituições Educacionais da 

Rede Pública de Ensino do Distrito Federal. 

Expectativa de aprendizagem – o dever da escola e dos professores em geral é fazer com que 

o aluno aprenda o que não sabe. Ler o mundo ele já sabe - em termos – agora precisa aprender a ler a 

palavra, não a decodificação desta isolada. Assim, o incentivo da leitura é responsabilidade de todos o 

que têm compromisso com uma educação de qualidade. 

 
 

Referência Bibliográfica 
 

Regimento Escolar das Instituições Educacionais da Rede Pública do Distrito Federal. 4ª Ed., 

Brasília, Subsecretaria de Educação Pública, 2006. 

 

Projeto de Inclusão de disciplina na base dos projetos interdisciplinares do Ced 06 de Ceilândia. 

Objetivos. 

É comum percebermos nos discentes uma grande dificuldade quanto a metodologia de trabalhos 

escolares de cunho científico, as normas  e métodos de construção são pouco explorados, porém é amplo 

conhecimento a sua importância nos níveis superiores de ensino. 

Tendo como principal meta elucidar as necessidades do conhecimento e aplicação das  metodologias 

ligadas a trabalhos científicos , a disciplina – Metodologia Científica Aplicada a Trabalhos Escolares 
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(MCATE) está inclusa na grade horária dos alunos do Ced 06 de Ceilândia na parte diversificada sendo,  

sua carga horária é de 1h/aula por semana. 

Aplicabilidade do projeto. 

Nas coordenações pedagógicas é levantado pelo docente responsável pela MCATE quais trabalhos 

escolares serão feitos no bimestre/semestre (é aplicável também a semestralidade), a partir destes o 

mesmo levanta as bibliografias e metodologias necessárias para o que o estudante tenha um melhor 

rendimento. Na falta de trabalhos específicos as metodologias ligadas as avaliações institucionais como 

ENEM, PAS, PRONATEC , Olimpíadas  Científicas (matemática OBMEP, física OBFEP,   química OBCN , 

saúde e meio ambiente  OBSMA, astronomia OBA , biologia OBB ). 

Lembrando que as temáticas dos trabalhos são todas participantes dos eixos interdisciplinares previstos 

pela legislação educacional em vigor ( LDB Leis de Diretrizes e Bases, PNE Plano Nacional de Educação, 

PDE  Plano Distrital de Educação)  

Organograma das ações. 

Aula/Bim Atividade Série 

1ª aula  Apresentação da ementa do curso 1ª 

2ª aula  Etapas da Metodologia Científica  

3ª aula  Etapas da Metodologia Científica  

4ª aula  Etapas da Metodologia Científica  

5ª aula  Ética nas Ciências  

6ª aula  Ética nas Ciências  

7ª aula  Ética nas Ciências  

8ª aula  Debate avaliativo  

9ª aula  Criação do código de Ética comportamental 

da sala. 

 

10ª aula  Criação do código de Ética comportamental 

da sala. 

 

11ª a 15ª aula  Sugestão das bibliografias,  videografias e 

explicação da metodologia dos trabalhos 

passados pelos demais docentes no 2º bim 

 

16ª a 20ª aula Apresentações dos Trabalhos  

21ª a 25ª aula Sugestão das bibliografias,  videografias e 

explicação da metodologia dos trabalhos 

passados pelos demais docentes no 3º bim 

 

26ª a 30ª aula Apresentações dos Trabalhos  

31ª a 33ª aula Instruções para o PAS 1ª etapa  



 

90 

 

 

34ª a 37ª aula Refinamento as atividades metodológicas   

38ª a 40ª aula Rediscussão e reescrita do código de ética da 

turma. 

 

41ª aula Apresentação da ementa do curso no 2ª ano  

42ª aula Etapas da Metodologia Científica – Exercícios  

43ª aula Etapas da Metodologia Científica– Exercícios  

44ª a 47ª aula Sugestão das bibliografias,  videografias e 

explicação da metodologia dos trabalhos 

passados pelos demais docentes no 1º bim, 

descrição das Olimpíadas Científicas 

Escolares.  

 

48ª aula Ética nas Ciências  

49ª aula Debate avaliativo  

50ª aula Criação do código de Ética comportamental 

da sala. 

 

51ª a 55ª aula Sugestão das bibliografias,  videografias e 

explicação da metodologia dos trabalhos 

passados pelos demais docentes no 2º bim 

 

56ª a 60ª aula Apresentações dos Trabalhos – OBB 

Olimpíada Brasileira de Biologia (geralmente 

em abril) OBMEP Olimpíada Brasileiras de 

Matemática das Escolas Públicas (geralmente 

em junho) 

 

61ª a 65ª aula Sugestão das bibliografias,  videografias e 

explicação da metodologia dos trabalhos 

passados pelos demais docentes no 3º bim.  

 

66ª a 70ª aula Apresentações dos Trabalhos  – OBFEP 

Olimpíada Brasileira de Física das Escolas 

Públicas) OBSMA e OBCEN – geralmente 

ocorrem de agosto a outubro. 

 

71ª a 73ª aula Instruções para o PAS 2ª etapa  

74ª a 77ª aula Refinamento as atividades metodológicas   

78ª a 80ª aula Rediscussão e reescrita do código de ética da 

turma. 

 

81ª aula Apresentação da ementa do curso no 3ª ano  

82ª aula Etapas da Metodologia Científica – Exercícios  

83ª aula Etapas da Metodologia Científica– Exercícios  

84ª a 87ª aula Sugestão das bibliografias,  videografias e 

explicação da metodologia dos trabalhos 

passados pelos demais docentes no 1º bim, 

descrição das Olimpíadas Científicas 

 



 

91 

 

 

Escolares.  

88ª aula Ética nas Ciências  

89ª aula Debate avaliativo  

90ª aula Criação do código de Ética comportamental 

da sala. 

 

91ª a 95ª aula Sugestão das bibliografias,  videografias e 

explicação da metodologia dos trabalhos 

passados pelos demais docentes no 2º bim 

 

96ª a 100ª aula Apresentações dos Trabalhos – OBB 

Olimpíada Brasileira de Biologia (geralmente 

em abril) OBMEP Olimpíada Brasileiras de 

Matemática das Escolas Públicas (geralmente 

em junho) 

 

101ª a 105ª aula Sugestão das bibliografias,  videografias e 

explicação da metodologia dos trabalhos 

passados pelos demais docentes no 3º bim.  

 

106ª a 110ª aula Apresentações dos Trabalhos  – OBFEP 

Olimpíada Brasileira de Física das Escolas 

Públicas) OBSMA e OBCEN – geralmente 

ocorrem de agosto a outubro. Instruções para 

o ENEM. 

 

111ª a 113ª aula Instruções para o PAS 3ª etapa  

114ª a 117ª aula Refinamento as atividades metodológicas   

118ª a 120ª aula Rediscussão e reescrita do código de ética da 

turma. 

 

 

Como demonstrado qualquer professor pode proferir essa disciplina , pois, basta o domínio metodológico 

ligado aos trabalhos escolares e uma visão mais ampla dos temas interdisciplinares .
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ANEXO 15 
 

 
 

Projeto Sala de Recursos 
 

 
 

Justificativa 
 

A sala de recursos é um espaço de investigação e compreensão dos processos cognitivos, sociais 

e emocionais, visando a superação das dificuldades de aprendizagem e o desenvolvimento de diferentes 

possibilidades dos sujeitos. 

Visa promover a igualdade, aprimoramento de ações, desenvolvimento de habilidades práticas e 

atividades da vida diária e social. 

Faz-se  necessário  o  desenvolvimento  deste  projeto  para  integrar,  incluir  e  respeitar  as 

diferenças. 

 
 

Objetivo Geral 
 

 Promover a inclusão e facilitar a aprendizagem do aluno portador de necessidade especial. 
 

 
 

Objetivos Específicos 
 

 Facilitar o sucesso do aluno em seu desenvolvimento educacional e social; 
 

 Oferecer orientação para favorecer o crescimento intelectual e rompimento da discriminação 

social; 

 Elevar a auto-estima dos alunos e familiares. 
 

Componentes curriculares 

         As três áreas do conhecimento. 
 

Público Alvo 
 

         Alunos portadores de necessidades especiais. 
 

 
 

Expectativas de aprendizagem 
 

        Que os alunos consigam cumprir o proposto na adequação curricular de cada um. 
 

Desenvolvimento 
 

Desenvolvimento de atividades que elevem a auto-estima, aplicação de tarefas diferenciadas da 

sala de aula, que sejam estimulantes, readaptação e consolidação das avaliações conforme as 

adequações curriculares, formar uma base para que o aluno possa se preparar para o mercado de 

trabalho e aplicação de atividades individualizadas conforme necessidades específicas. 

Cronograma 
 

Todo o ano letivo. 
 

Avaliação 
 

Será feita ao longo do processo, observando o desenvolvimento do aluno, para que mudanças 

sejam feitas, caso necessário. 

 



 

93 

 

 

 

ANEXO 16 
 

PROJETO DO SERVIÇO DE ORIENTAÇÃO EDUCACIONAL 

Justificativa 
 

Por meio de observações, atendimentos e análise da realidade escolar o SOE juntamente com a 

comunidade escolar identificou alguns indicadores prioritários: Orientação para hábitos de estudo, 

integração escola-família, cultura de paz na escola e reflexão sobre valores, Orientação Profissional, 

educação sexual. 

 
 

Objetivo Geral 
 

Assistir  o  educando,  individualmente  ou  em  grupo,  visando  o  desenvolvimento  integral  e 

harmonioso da personalidade,  ordenando e integrando  elementos que exercem  influência  em sua 

formação e preparando-o para o exercício das opções básicas levando-o a identificar suas potencialidades 

e limitações, as do meio, e a adquirir habilidades necessárias ao processo decisório. (Decreto 27846/73 

Art. 1º) 

 Colaborar  com  a  direção  e  professores  e  formar   parceria  com  a  família   visando  o 

desenvolvimento integral do educando. 

 
 

Objetivos Específicos 
 

 Contribuir para o processo de integração escola-família-comunidade 
 

 Identificar possíveis influências do ambiente familiar que possam prejudicar o desempenho do 

aluno 
 

 Realizar Orientação Profissional em ação integrada com os demais serviços pedagógicos a 

partir de uma análise crítica do contexto socioeconômico, cultural. 

 Proporcionar  aos  estudantes  situações  de:  auto-conhecimento,  expectativas  

profissionais, projeto de vida, conhecimento de diversas áreas de trabalho 

 Instrumentalizar o aluno para aquisição de bons hábitos de estudo e atitudes responsáveis 

em relação aos estudos 

 Desenvolver  ação  integrada  com  a comunidade  escolar  visando  à  melhoria  do  

rendimento escolar 

 Levar o aluno a analisar, discutir, desenvolver valores e atitudes fundamentais aos 

princípios universais de direitos humanos e cultura de paz 

 Atuar preventivamente e meditativamente via encaminhamento, em relação à saúde física 

e mental dos alunos. 

 
 

Avaliação Geral (projetos e alunos envolvidos) 
 

A  avaliação  acontecerá  durante  o  ano  letivo  ao  decorrer  do  processo,  conforme  forem  se 

desenvolvendo as atividades dentro dos projetos. 

 

 



 

94 

 

 

PLANO DE AÇÃO SOE 
Nº Indicador 

do 
problema 

Objetivo da 
intervenção 

(expectativas 
de 

aprendizagem) 

Período 
de 

execução 

Resultados 
esperados 

Público 
Alvo 

Recursos 
humanos 

e 
materiais 

1 Índices  altos de         
alunos 

advindos do 
projeto da 
Aceleração 
com  déficit  de 

aprendizagem 

Instrumentar o estudante para 
organização  eficiente  do  
trabalho 

escolar, tornando a aprendizagem 
mais eficaz. 
Estimular e motivar para o 
desenvolvimento    de    hábito    
de 
estudo.   Parceria   com   ONG   de 
reforço escolar incentivo a aula de 
reforço 

1º e 2º 
Semestre
s 

Aumento     do 
rendimento 
escolar 

Turmas de 
Aceleração 

- Data show 
- Impressões 

2 Baixo     índice 
de  rendimento 
Escolar 

Instrumentar o estudante para 
organização  eficiente  do  
trabalho 
escolar,  tornando  a  
aprendizagem 
mais 
eficaz. 

Estimular o desenvolvimento de 
hábito de estudo. 
Parceria   com   ONG   de   
reforço 

escolar incentivando o acesso e 
permanência dos alunos. 
Conscientizar os pais ou 
responsáveis a motivar o aluno 
para os estudos 

1º e  2º 
Semestres 

Aumento     do 
rendimento 
escolar 

1º,2º e 3º 

anos 
- Data show 

- Impressões 

3 Indisciplina, 
prevenção   da 
violência 

Semear ações e valores 
pacíficos construídos na 
coletividade. Respeito aos 
direitos humanos, sensibilizar 
sobre o fenômeno bullying, 
construir regras coletivamente, 
abordar o tema Educação digital 
dentro e fora da sala de aula . 
Contribuir com a escola na 
busca de melhores soluções 
para indisciplina. 

1º e  2º 
Semestres 

Promoção do 
respeito da 
tolerância e 
cultura de não 
violência 

1º 2º e 3º 
anos, 
professores 
e direção 

- Data show 
- Impressões 

4 Baixa 
participação 
familiar na vida 

Sensibilizar   a   família   quanto   
à responsabilidade   no   processo   
de 
educação    e    a    importância    
da 

1º e  2º 
Semestres 

Maior 
participação 
da  família  na 

Pais       e/ou 
responsáveis 

- Data show 
- Impressões 

5 Baixa 
motivação 
para             
os 
estudos 

Proporcionar reflexão e situações 
que promovam autoconhecimento, 
expectativas profissionais, 
conhecimento de diversas áreas de 
trabalho e motivação para 
participação do 
PAS/VESTIBULAR/PROUNI/ENEM 

1º e  2º 
Semestres 

Ampliação 
das 
expectativas 
profissionais 

1º   2º   e   3º 
anos 

- Data show 
- Impressões 

6 Prevenção   
da gravidez 
precoce 

Promover o amor próprio o cuidado 
com o corpo e responsabilidade 
Orientar,   informar   sobre   
doenças sexualmente 
transmissíveis. 

2º 
semestre 

Valorização 
da auto- 
estima, 
diminuição 
de gravidez 
precoce e 
doenças 
sexualmente 
transmissívei
s 

1º,  2º  e  3º 
anos 

- Data show 
- Impressões 

7 Atendimento 
individualizad
o problemas 
familiares, 
emocionais, 
abuso   
sexual, 
violência 
escolar do 
aluno. 

Assistir os alunos individualmente 
colaborando na resolução dos 
problemas    e    encaminhando    a 
profissionais e órgãos competentes 
quando necessário parceria com a 
escola sala de aula. Contribuir com 
a escola na busca de melhores 
soluções para indisciplina 

1º e  2º 
Semestres 

Atendimento 
de escuta e 
orientações 
diversas 
conforme o 
caso 
apresentado. 

1º, 2º e 3º 
anos 

- Impressões 
- Ata de 
registro de 
atendimento 

 

 

OBSERVAÇÕES: O cronograma das ações educacionais poderá sofrer alterações conforme o contexto 
escolar. 
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ANEXO 17 
 

 
 

PROJETO “ODISSÉIA CULTURAL” 
 

 
 

Por que Odisseia? 
 

Para podermos sair do estigma das feiras; a Odisseia também é definida como série de acontecimentos 

anormais e variada; com isso vamos transformar a escola numa “viagem”, onde serão demonstrados 

trabalhos e/ou atividades com os quais oportunizaremos a comunidade escolar a vivenciar um momento 

diferente e quiçá prazeroso. 

Tema: pela definição de Odisseia, não poderíamos amarrar este evento com um tema gerador, portanto 

fica livre para o professor orientador e sua turma decidirem juntos o que é e como irão apresentar. 

Pontuação: A Odisseia substituirá o estudo dirigido do Bimestre em que ocorrerá, daí a importância da 

seriedade nos trabalhos. Haverá equipe de avaliação cabendo a ela 50% e os demais 50% ao professor 

orientador. 

1ª fase: Entrega dos projetos de apresentação: cada turma deverá apresentar um projeto, com nome, 

tipo de apresentação, local da apresentação, duração e objetivo – em linhas gerais a turma deve expor 

o que pretende com o seu trabalho. 

Data limite: a definir 
 

Datas das apresentações: a definir 
 

Turmas e Orientadores: a definir 
 

Os demais professores irão compor a equipe de avaliação, desde que não estejam fazendo parceria 

com outro professor orientador. 
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CED 06 NO INÍCIO – 1980 
 

 
 

 
 

MANHÃ DE RECREIO – 1980 
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1ª PARTICIPAÇÃO NO ANIVERSÁRIO DE CEILÂNDIA – 26.06.80 
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