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APRESENTAÇÃO 

 
      O Projeto Político Pedagógico do Centro de Ensino médio 09 de Ceilândia foi 

elaborado coletivamente por todos os segmentos responsáveis pela educação 

(Direção, corpo docente, coordenadores, auxiliares de educação, comunidade 

escolar, alunos) ressaltando que toda proposta pedagógica implica em devir, ou 

seja, um vir a ser, pois todos os seres humanos estão em transição e a escola é o 

ambiente que mais reflete as contradições existentes na sociedade em que está 

inserido. 

      No sentido etimológico, o vocábulo projeto vem do latim projectu, particípio 

passado do verbo projicere, que significa lançar para diante. Plano, inteiro, desígnio. 

Nessa perspectiva, planejamos o que temos a intenção de realizar. Lançamo-nos 

adiante, buscando uma tomada de consciência dos problemas e das possíveis 

soluções estabelecendo as responsabilidades de todos. 

      Ao apresentarmos esta Proposta, expomos um trabalho que é coletivo e que 

ressalta a construção, organização, decisão e autonomia da escola, voltado para 

construir e assegurar uma gestão de fato democrática, além de revelar a identidade 

desta Instituição, seus propósitos e seus comprometimentos, intervindo em sua 

realidade. 

      Sendo assim, consideramos que a proposta ora apresentada constitui-se de 

objetivos e metas, bem como de princípios norteadores baseados na Lei da Gestão 

Democrática (4.751/2012), na Lei de Diretrizes e Bases Nacionais (9394/96), nas 

Novas Diretrizes Curriculares nacionais do Ensino Médio e o Currículo da Secretaria 

de Educação do DF) que dão suporte e sustentação ao trabalho pedagógico a ser 

desenvolvido a curto e médio prazo, sendo fundamental o envolvimento de toda a 

comunidade escolar. 

 

 
 

 



 

 

 

 

 

I - PERFIL INSTITUCIONAL 
 

1. MISSÃO 

      A missão do Centro de Ensino Médio 09 de Ceilândia é proporcionar uma 

educação pública de qualidade, gratuita e democrática voltada à formação integral 

do ser humano para que possa atuar como agente de construção científica, cultural, 

política e sustentável da sociedade, assegurando a universalização do acesso à 

escola e da permanência com êxito no decorrer do percurso escolar de todos os 

nossos estudantes, respeitando-se a idade escolar sugeridas pela SEEDF.  

A missão da SEEDF é “Proporcionar uma educação pública, gratuita 

e democrática, voltada à formação integral do ser humano para que 

possa atuar como agente de construção científica, cultural e política 

da sociedade, assegurando a universalização do acesso à escola e 

da permanência com êxito no decorrer do percurso escolar de todos 

os estudantes”. (PPP Carlos Mota, p. 25). 

Cada grupo coopera com suas crenças e valores para que, em conjunto, 

elaborem propostas que atendam os anseios e as expectativas num processo de 

respeito às individualidades, sem comprometer a identidade da instituição escolar. E 

toda a comunidade escolar, empoderada pela prática deliberativa e democrática, 

tenha consciência e responsabilidade participativa com a construção da Proposta 

Político-Pedagógica, avaliação e reestruturação. 

E aqui é imprescindível lembrar dois eixos norteadores da Lei nº 

9.394/96, que deverão orientar a ação executiva e normativa tanto 

dos sistemas como dos próprios estabelecimentos de Ensino Médio: 

• o eixo da flexibilidade, em torno do qual se articulam os processos 

de descentralização, desconcentração, desregulamentação e 



 

 

colaboração entre os atores, culminando com a autonomia dos 

estabelecimentos escolares na definição de sua proposta pedagógica; 

• o eixo da avaliação, em torno do qual se articulam os processos de 

monitoramento de resultados e coordenação, culminando com as 

ações de compensação e apoio às escolas e regiões que maiores 

desequilíbrios apresentem, e de responsabilização pelos resultados 

em todos os níveis. (DCNEM p.99) 

Diretamente influenciados com este princípio são a organização curricular, 

sua abordagem na sala de aula, os recursos pedagógicos, a avaliação e os projetos 

bimestrais que objetivam os anseios da comunidade escolar. 

 

Os conteúdos trabalhados na instituição educacional precisam ser 

abordados de forma que todos aprendam, cabendo aos professores a 

tarefa de viabilizar aprendizagens significativas, incluindo-se o 

desenvolvimento das habilidades, valores e atitudes. 

Consequentemente, a forma de ensinar e de avaliar os conteúdos 

permitirá ao aluno uma visão ampliada das diversas relações 

estabelecidas entre os componentes curriculares e as áreas do 

conhecimento, e da função que elas assumem na sua formação 

(DISTRITO FEDERAL, 2008b, p. 19).  

 

Indiscutivelmente, a formação consciente de indivíduos de uma sociedade é 

dever da escola. Portanto, todas as medidas que envolvam a instituição devem 

promover construção do conhecimento e inserção da comunidade no âmbito escolar 

como algo natural e gradativo.  

[...] trata-se de retomar vigorosamente a luta contra a seletividade, a 

discriminação e o rebaixamento de ensino das camadas populares. 

Lutar contra a marginalidade através da escola significa engajar-se e 

no esforço para garantir aos trabalhadores um ensino da melhor 

qualidade possível nas condições históricas atuais. O papel de uma 

teoria crítica da educação é dar substância concreta a essa bandeira 

de luta de modo a evitar que ela seja apropriada e articulada com os 

interesses dominantes (SAVIANI, 1992, p.42). 



 

 

 

2. BREVE HISTÓRICO DA ESCOLA 

 

      O Centro de Ensino Médio 09 de Ceilândia, criado pelo decreto nº 108 de 28 de 

novembro de 1978 é uma entidade de caráter educacional e ocupa um espaço de 

grande importância no contexto histórico- educacional da comunidade de Ceilândia. 

      Como Instituição de Ensino, o CEM 09 ocupa um lugar de destaque na 

comunidade do Setor O, sendo responsável pela inserção de vários jovens no 

contexto universitário do DF, tendo dentro de seus ex- alunos professores titulares 

da UNB.      A IE passou a ser atendida pelo PDFA em 2008 PDDE em 2009 bem 

como em consonância com as políticas públicas do MEC e da Secretaria de 

Educação. 

      Desde 2008 a escola vem despontando entre as melhores escolas públicas do 

Distrito Federal, progressivamente até atingir o primeiro lugar em nível de DF nos 

rankings das escolas públicas de Ensino Médio, há que se considerar que essa 

instituição também atende o terceiro segmento da modalidade EJA. 

      Em levantamento feito junto aos alunos, podemos verificar a importância da 

educação e do CEM 09 para comunidade do Setor O, como uma escola de 

gerações articulada com a comunidade no sentido de oferecer um ensino critico, 

criativo e participativo, pautado numa visão transformadora do processo de ensino 

aprendizagem. 

 
 

3. MAPEAMENTO INSTITUCIONAL 

3.1 Contexto Educacional 

 
   Nossa clientela é formada por alunos com faixa etária a partir de 13 anos, no 

diurno; e a partir de 18 anos no noturno. Nosso alunado, ou é filho de classe 

trabalhadora ou é trabalhador, isto é, comunidade de baixo a médio poder 

aquisitivo. 



 

 

 Atendemos também dentro do processo de inclusão, alunos das mais 

diversas necessidades especiais. 

   A escola é por excelência um espaço de conhecimento. É na mesma que 

encontramos a maior possibilidade para a função social do conhecimento e do 

processo de socialização do indivíduo. 

   O Centro de Ensino Médio 09 de Ceilândia ocupa um espaço de suma 

importância na comunidade local, onde o desenvolvimento de todas as ações 

pedagógicas e consequentemente dos conhecimentos científico–metodológicos de 

todas as áreas deverão estar a serviço da construção de uma realidade 

socioeconômica, cultural e ecologicamente sustentável. 

   O aluno é o elemento essencial da escola, sem o educando a escola perde a 

razão de existir. Mas para se elaborar uma Proposta Político-Pedagógica é 

necessário conhecer a comunidade escolar, principalmente o corpo discente, para 

nós torna-se importante indagar: quem são nossos alunos? Quais são suas 

trajetórias? Qual é a sua caracterização socioeconômicas? Qual a percepção que 

eles têm da escola e do processo educacional? Em busca de respostas as estas e 

outras questões, a coordenação pedagógica, juntamente com os professores, 

realizaram uma pesquisa, (através de questionário, por amostragem), no âmbito 

desta Instituição de Ensino a fim de coletar algumas informações que pudessem 

ajudar a responder tais perguntas. 

   Embora muitos dados pareçam evidentes como a predominância de 

mulheres em torno de 58,4%; e a pouca idade de nossos alunos, nossa indagação 

era se essas  

características influenciavam na dinâmica da escola, nos índices de reprovação, na 

evasão e na vontade de dar prosseguimento aos estudos. 

   A pesquisa revelou também que 71% deles têm acesso à rede mundial de 

computadores (internet). Cerca de 20% disseram que ao terminar o Ensino Médio, 

pretendem estudar  para  fazer  concursos  públicos,  20,42  pretendem fazer  curso  

técnico/profissionalizante, 45,03% pretendem fazer vestibular, 27,69% pretendem 

fazer vestibular e trabalhar, e somente 7,13% pretendem interromper os estudos 



 

 

para trabalhar. Com os dados pesquisados podemos concluir que os alunos que 

possuem acesso a internet, em geral, leem pouco e quase não estudam em casa. 

Quais são as implicações dessa situação, ao construirmos a Proposta 

Pedagógica? Quais as expectativas profissionais e acadêmicas dos alunos? 

                   
 

3.2 Perfil dos/as Profissionais da Educação 

 

 Gradativamente, o corpo docente dessa IE tem buscado fazer das salas de 

aula e da escola um espaço verdadeiramente educativo, democrático e cidadão, 

rompendo assim barreiras socioculturais e históricas de segregação, de não avanço 

pedagógico em um lugar onde o conhecimento acontece de maneira efetiva dentro 

de suas estruturas e das deficiências advindas ainda do processo educativo. 

 Na perspectiva dessa lógica outras construções foram sendo feitas 

repensando e reorganizando o trabalho pedagógico, não se voltando somente para 

a lógica do currículo pronto, mas construído naquele momento e espaço sem fugir 

do que preconiza a SEE e as Leis de Diretrizes e Bases da Educação. 

 Sob essa ótica, é considerado profissional da educação todos os envolvidos 

nesse cotidiano, todos que intencionalmente transformam sua rotina de trabalho em 

ação educativa.  

 O grande desafio hoje dos profissionais de educação independente dos 

cargos que ocupam é sentirem se pertencentes a esse processo, para tanto, se faz 

necessário uma valorização humana e social com aqueles que atuam no processo 

educativo para que se sintam sujeitos dessa história comprometidos com o avanço 

da sociedade e do conhecimento. 

      O Corpo Docente desta Instituição de Ensino é composto por professores 

graduados, especialistas, mestres e doutores. Os demais profissionais envolvidos 

detém conhecimento e escolaridade compatível para atuarem junto ao corpo 

docente nas necessidades da instituição e dos estudantes. 

 
 
Códigos e Linguagens 
 

 Língua Portuguesa 



 

 

Maria de Lourdes M de Araújo 

Maristela Francisca Reges 

Jemima de Nazareth Costa 

Celeste Gomes Lopes 

Porfírio Magalhães Sousa 

Valdinéia Chaves M do Vale / Edenize de Oliveira (CT) 

 
 Língua Inglesa/ Espanhol 

Eliana Macedo Oliveira 

Clery as Silva Pereira 

Ezivaldo Carvalho das Neves 

Valkíria Arcângela Patrocínio Alves 

 
 Arte 

Alana de Azevedo Silva Cruz (CT) 

Fabrícia Chagas Barboza Bispo 

 



 

 

 Educação Física 
Marrubson Melo Freitas 

Fábio Conrado Kran 

 
 
Ciências da Natureza 

 Biologia 
Ivaldo Jesus Lima de Oliveira 

Ailla de Oliveira Motta 

 
 Física 

Ricardo Santos Silva 

Hébio Bezerra Parreão 

 
 Química 

Marlene Almeida Sérgio Ribeiro 

Romário Aires Mendes Costa ( CT) 

 
Matemática e suas Tecnologias 

 Matemática 
Paula Reiko I Nishikaua 

Sttela Estelita Bastos 

Antônio Fernando Oliveira Alencar 

Antônio Rafael da Silva Júnior 

 
 
Ciência Humana 

 Filosofia 
André Azenha P Ribeiro 

Oraniel de Souza Galvão 

  
 Geografia 

Samuel da Silva Melo 

Rosa Neta Andrade dos Santos / Mário Ernane Pereira (CT) 

 
 História 

Janaina Pereira Martins (CT) 

Airton Rocha Silva 

 
 Sociologia 

Amanda Cristina A de Carvalho 

Patrícia Rodrigues Manso 

 

 



 

 

Corpo Docente / EJA 

Códigos e Linguagem: 

 Língua Portuguesa: 
Eurípedes Nunes Braga 

Ubirajara Menezes de Silveira 

Valdinéia Chaves Marques do Vale 

 
 Língua Inglesa: 

Claudia Rodrigues Cavalcante 

Rosimeire Aguiar Pereira 

 
 Arte 

Paola Talita de Oliveira Barbosa 
 

 Educação Física 
Ericson Jacob da Silva 
 

 Matemática e suas Tecnologias: 
 Márcio Melo Freitas 

 Saturnino José da Silva 

 Daniel Alves de Castro 

 
Ciências da Natureza: 

 Biologia 
Sebastião Lourenço de Souza 

Pedro Ivo Molina Pelicano 

 
 Física 

 Rômulo Alves Dias 

 Roberto Cirqueira Gonçalves de Carvalho 

 
 Química 

 Paulo Sérgio Tavares da Costa 

 Ladieslei Tâmara da Silva Souto 

 
 Ciências Humanas 

 Filosofia 
 Oraniel de Sousa Galvão 
  
 Sociologia 
 José Fernandes Pires Junior 
 
  



 

 

Geografia 
 Jair Gonçalves da Silva 

 Wellyngton Carvalho da Silva 

 Antônio Luiz Teixeira 

 
  
História 
 Wellyngton Carvalho da Silva 

Carlos Barreto Zaranza 

 
 

3.3 Perfil dos/as Estudantes e da Comunidade Escolar 

 

       No plano geral, a comunidade escolar apresenta níveis de aprendizagem 

com o seguinte panorama: 30% atendem as exigências pedagógicas da Secretaria 

de Educação estabelecidas nas suas diretrizes. 30% estão acima dessa média 

dentre os quais se evidenciam os alunos aprovados no PAS/ ENEM e 40% que 

estão aquém dos níveis de proficiência exigidos nos parâmetro curriculares, SE DF, 

MEC. 

Em sua maioria são alunos oriundos da Ceilândia e todo Setor O. Por ser 

uma escola próxima de avenidas principais recebe alunos vindos de Águas Lindas 

de Goiás. Apresentam um poder aquisitivo de baixo a mediano. 

 
 

3.4 Infraestrutura 

 Paulatinamente o CEM 09 vem melhorando sua estrutura, primeiro pelo 

investimento que a Secretaria de Educação tem feito no processo de recuperação 

das escolas, segundo com a descentralização dos recursos financeiros via PDAF e 

terceiro fruto de emendas parlamentares. 

Some se a isso, que não basta o fazer por parte do Estado – é preciso que o 

cidadão zele pelo patrimônio público, nesse sentido, diuturnamente o Corpo Diretivo 

do CEM 09 orienta os seus educandos no sentido de além de zelas pela coisa 

pública desenvolver uma sociedade sustentável. 

 
 
O Centro de Ensino Médio 09 de Ceilândia compõe em sua estrutura: 

 Laboratório de Informática 



 

 

 Laboratório de Física 

 Laboratório de Química 

 Laboratório de Biologia 

 Sala de Recursos 

 Sala de Atendimento Psicopedagógico e espaço da Escola de Pais 

 Sala Multiuso 

 Sala de Leitura 

 Salas de Aula 

 Direção 

 Coordenação Pedagógica 

 Sala dos Professores 

 Sala do Administrativo 

 SOE 

 Cantina 

 Banheiros Femininos e Masculinos para alunos e demais funcionários 

 Quadra de Esportes: vestiário e bebedouro 

 Pátio 

 Secretaria 

 Depósito de Livros Pedagógicos 

 Sala de Conservação e Limpeza 

 Sala das Merendeiras 

 
Dispomos de computadores na Sala de Coordenação, direção, sala de 

recursos e no administrativo; As salas de aula são todas aparelhadas com 

data show e quadro branco e climatizadores. 

 
 
 

3.5 Indicadores de Desempenho Escolar 

 
a) Indicadores Internos: 
 
 O CEM 09 vem desde 2008 implementando várias ações visando a melhoria 

do processo de ensino aprendizagem: primeiro, a ressignificação do papel da 

coordenação pedagógica como espaço de debate e ações para que o docente 

esteja como sujeito do processo educativo no que lhe toca,  estando sempre 

motivado a buscar novas perspectivas; Segundo, é a motivação do aluno envolvido 

pelo corpo docente que fará da sala de aula um ambiente propicio e agradável para 



 

 

que se dê o processo do aprendizado; Terceiro, as ações exercidas ao longo dos 

anos letivos como: 

Projeto Monitorias (reforço escolar aos sábados); 

Projeto Olímpiadas; 

Pré PAS/ ENEM; 

Clube da Leitura; 

Projeto Redação (PD); 

Projeto Mulher no Mundo das Ciências 

 

  



 

 

Número de Alunos Matriculados de 2013 a 2017 

Regular EJA 

 1º Ano 2º Ano 3º Ano 1º Ano 2º Ano 3º Ano 

2013 439 294 277 334 254 185 

2014 393 333 205 326 269 212 

2015 442 394 283 265 306 212 

2016 535 324 292 273 296 226 

2017 468 330 275 283 298 245 

 
 
 

Mapeamento Anual de Desempenho de 2013 a 2017 

2013 

 1º ano 2º ano 3º ano  

Aprovados 265 180 243  

Reprovados 85 45 26  

Dependência 70 55 -  

Desistência 19 14 06  

2014 

Aprovados 287 189 195  

Reprovados 22 58 05  

Dependência 60 74 -  

Desistência 24 12 05  

2015 

Aprovados 222 236 266  

Reprovados 139 65 06  

Dependência 58 82 -  

Desistência 23 11 11  

2016 

Aprovados 215 232 274  

Reprovados 143 17 12  

Dependência 142 66 -  

Desistência 35 09 06  

2017 

Aprovados 192 204 229  

Reprovados 105 35 36  

Dependência 143 80 -  

Desistência 28 07 10  

 
 
 
 
 



 

 

b) Indicadores Externos. 
 

 
 

 
 
 

 
 

2015 

1º ANO TOTAL

1º ANO PAS

2º ANO TOTAL

2º ANO PAS

3º ANO TOTAL

3º ANO INSCRITOS

3º ANO PAS

2016 

1º ANO TOTAL

1º ANO PAS

2º ANO TOTAL

2º ANO PAS

3º ANO TOTAL

3º ANO INSCRITOS

3º ANO PAS

2017 

1º ANO TOTAL

1º ANO PAS

2º ANO TOTAL

2º ANO PAS

3º ANO TOTAL

3º ANO INSCRITOS

3º ANO PAS



 

 

 

II - FUNÇÃO SOCIAL DA ESCOLA 

 
A escola tem por função precípua fazer o interciso entre o público e o 

privado, pois a construção de uma sociedade de valor democrático não pode se 

pautar pela prevalência do privado sobre o público. A escola apresenta ao 

estudante o mundo público; o privado ele carrega diariamente. Assim é necessário 

que, a IE escolar pública norteie o individuo e o sujeito social para construção de 

valores; valores esses pautados pela ética, pela participação política, pela 

consciência crítica, pela estética e pela sustentabilidade. 

 Uma escola se distingue por um ensino de qualidade, capaz de formar 

pessoas com padrões requeridos por uma sociedade mais evoluída e humanitária. 

Quando conseguimos aproximar os alunos entre si, tratar os conteúdos curriculares 

como meio de conhecer o mundo e as outras pessoas, ter como parceira a família e 

a comunidade escolar na elaboração e participação do Projeto Político Pedagógico. 

  

“A educação é uma prática social, que une os homens entre si em 

torno do direito de aprender e da conquista da cidadania. A escola, 

instituição formal de educação, muitas vezes o equipamento público 

mais próximo da comunidade, é chamada a desempenhar 

intensivamente um conjunto de funções. Essa instituição se vê como 

educadora, mas também como “protetora” e isso tem provocado 

debates acerca não só de sua especificidade, mas também dos 

novos atores sociais que buscam apoia- la no exercício dessas 

novas funções e dos movimentos e organizações que igualmente 

buscam a companhia dessa instituição escolar para constituí-la e, 

talvez, ressignificá-la.” (Currículo em Movimento, Caderno 1, 

SEEDF, 2014a, p. 10). 

A proposta pedagógica da escola foi adequada para dar suporte à formação 

da identidade social e cultural dos nossos estudantes, respeitando as diferenças e 

singularidades, resgatando a cultura familiar com a implantação de projetos que 

fazem a ponte com o conhecimento e história de cada indivíduo.    



 

 

Escola é o lugar de encontros de pessoas, origens, crenças, valores 

diferentes que geram conflitos e oportunidades de criação de 

identidades.  “Espaço de difusão sociocultural; e também é um 

espaço no qual os sujeitos podem se apropriar do conhecimento 

produzido historicamente e, por meio dessa apropriação e da 

análise do mundo que o cerca, em um processo dialético de ação e 

reflexão sobre o conhecimento, manter ou transformar a sua 

realidade. [...]..  (PPP Carlos Mota, p.18). Desse modo, “A ação 

educativa deve ir além das aprendizagens de conteúdos formais, 

reconhecendo diferentes espaços, etapas, tempos e ferramentas 

educativas para que se consiga superar a distância entre o que se 

constrói dentro e fora da escola”.  (PPP Carlos Mota, p.20). 

 A escola busca a participação de todos os seguimentos: estudantes, pais, 

servidores e professores, com o fortalecimento das entidades escolares, na 

construção de saberes e ações que contribuam para a formação do estudante como 

ser atuante na sociedade na qual está inserido.   

  

III - CONCEPÇÕES TEÓRICAS / PRINCÍPIOS 

ORIENTADORES DAS PRÁTICAS PEDAGÓGICAS  
 

A Constituição Federal e a Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

preconizam e estabelecem que “a educação, dever da família e do Estado, 

inspirada nos princípios de liberdade e nos ideais de solidariedade humana, tem por 

finalidade o pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da 

cidadania e sua qualificação para o trabalho”.  

 
Art. 22. A educação básica 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. (LDB 9394/96) 



 

 

 Pensar sobre o papel que a educação cumpre na atualidade requer pensar 

sua função, sua organização e o envolvimentos dos sujeitos do processo educativo. 

Dessa maneira ela é pensada e executada para todos. O cidadão pleno é aquele 

que consegue exercer, de forma integral, os direitos inerentes à sua condição. 

 Este é hoje o grande desafio da educação: transformar a sociedade, 

conduzindo o processo de transição para uma humanidade sustentável. Essa 

construção se torna possível por meio de uma pedagogia que de sentido, que se 

paute na ética, nas estruturas sociais, econômicas e culturais, fazendo surgir outra 

civilização. 

 Dessa forma, proporcionar uma educação que possibilite o desenvolvimento 

do pensamento crítico, que problematize o estudante e sua realidade, que 

reconheça o território de influencia da escola no desempenho de sua função de 

formadora de sujeitos históricos é, o caminho para se fazer uma educação 

transformadora. 

As Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Médio (p.91) reforçam que 

o currículo não se traduz em uma realidade pronta e tangível, mas na aprendizagem 

permanente de seus agentes, que leva a um aperfeiçoamento da ação educativa.  

Os princípios axiológicos que devem inspirar o currículo foram propostos 

para atender o que a lei demanda quanto a: 

• fortalecimento dos laços de solidariedade e de tolerância recíproca; 

• formação de valores; 

• aprimoramento como pessoa humana; 

• formação ética; 

• exercício da cidadania. 

A interdisciplinaridade e contextualização foram propostas como princípios 

pedagógicos estruturadores do currículo para atender o que a lei estabelece 

quanto às competências de: 

• vincular a educação ao mundo do trabalho e à prática social; 

• compreender os significados; 

• ser capaz de continuar aprendendo; 

• preparar-se para o trabalho e o exercício da cidadania; 

• ter autonomia intelectual e pensamento crítico; 

• ter flexibilidade para adaptar-se a novas condições de ocupação; 



 

 

• compreender os fundamentos científicos e tecnológicos dos processos 

produtivos; 

• relacionar a teoria com a prática. 

A proposta pedagógica da escola será a aplicação de ambos, princípios 

axiológicos e pedagógicos, no tratamento de conteúdos de ensino que 

facilitem a constituição das competências e habilidades valorizadas pela 

LDB. As áreas que seguem, resultam do esforço de traduzir essas 

habilidades e competências em termos mais próximos do fazer pedagógico, 

mas não tão específicos que eliminem o trabalho de identificação mais 

precisa e de escolha dos conteúdos de cada área e das disciplinas às quais 

eles se referem em virtude de seu objeto e método de conhecimento. Essa 

sintonia fina, que, espera-se, resulte de consensos estabelecidos em 

instâncias dos sistemas de ensino cada vez mais próximas da sala de aula, 

será o espaço no qual a identidade de cada escola revelar-se-á como 

expressão de sua autonomia e como resposta à diversidade. (DCNEM, 

pp.92-93) 

IV - OBJETIVOS INSTITUCIONAIS E ESTRATÉGIA 

DE AÇÃO 

PDE 
Nº 

meta 

Nº METAS 2018 2019 2020 2021 

07 01 Diminuir os índices de repetência em 20% a 
partir de 2017; 

x x   

07 02 Elevar os índices de desempenho individual 

de nossos alunos, com base na média do 

Índice de Desenvolvimento da Educação 

Básica em 2017; 

x x x x 

07 03 Reduzir em 20% o percentual dos alunos 

defasados em idade/série com estratégias 

de intervenção, desenvolvidos em parceria 

coma Comunidade Escolar, a partir dos 

dados do Censo Escolar 2017; 

x x x x 

04/07 04 Garantir o acesso, a permanência e o 
atendimento aos alunos com Necessidades 
Educacionais Especiais, preferencialmente 

em classes comuns; 

x x x x 

07 05 Diminuir a evasão escolar em 20% ao ano a x x   



 

 

partir de 2017; 

07 06 Elevar os índices de desempenho da escola 

junto aos métodos de avaliação externas 

(ENEM, PAS, SAEB e etc); 

x x   

07 07 Articular ações internas e externas através 

de projetos visando qualificar o processo 

educativo; 

x x x x 

 08 Promover o fortalecimento das entidades 

escolares ( APAM, Caixa Escolar, Conselho 

Escolar, Grêmio Estudantil e etc); 

x x   

15 09 Buscar ações que visem à formação, 

qualificação, otimização, motivação da área 

administrativa; 

x    

04 10 Fortalecimento da Escola de Pais e do Apoio 

Psicopedagógico envolvendo a família ao 

mundo da educação; 

x x x x 

07 11 Incentivar a escolha do Aluno Monitor 

Solidário visando atividade de reforço para 

os alunos que apresentem dificuldades de 

aprendizagem; 

x x   

07 12 Desenvolver a recuperação ao longo do 

processo. Evitando a reprovação; 

x x x x 

07 13 Adequação da Parte Diversificada com os 

temas transversais de acordo com as 

necessidades do aluno, bem como as 

demandas advindas do avanço nas questões 

sociais, politicas, éticas e ambientais; 

x x x x 

07 14 Incentivo as oficinas de teatro, cinema e 

música (Sarau, Peças Filosóficas, Trotes, 

Curta o Nove e Simulados; 

x x x x 

07 15 Incentivo a participação dos alunos no PAS / 

ENEM, Olimpíadas de Matemática, Robótica, 

Filosofia e demais áreas do conhecimento; 

x x x x 

07/15 16 Incentivo a valorização da Coordenação 

Pedagógica, bem com a integração com os 

Centros de Ensino Fundamental Final; 

x x x x 

07/09 17 Valorização do Ensino Noturno, promovendo 

atividades do interesse daquele público; 

x x x x 

07 18 Incentivo a participação nos Jogos Escolares 

e demais eventos esportivos por meio do 

x x x x 



 

 

Clube do Esporte; 

07 19 Implementação do Código de Convivência 

entre todos os agentes da educação; 

x x x x 

07 20 Implementação do Código de Convivência 

entre todos os agentes da educação; 

x x x x 

07 21 Realização de saídas de campo que 

contemplem atividades e ou eventos 

culturais, sociais, esportivos e ambientais, 

entre outros; 

x x x X  

 

 

 



 

 

1. Gestão Pedagógica e Gestão das Aprendizagens e dos Resultados 
Educacionais 

 
        
               O CEM 09 de Ceilândia tem buscado construir nos dez anos um dialogo 

pedagógico administrativo, no sentido de dar suporte ao desenvolvimento do 

trabalho dos profissionais envolvidos, quer que no processo de aprendizagem, quer 

no processo administrativo. 

     Articulação do currículo em movimento com o Corpo Docente via 

Coordenação Pedagógica no sentido de fazer acontecer e avançar o processo 

educativo levando em consideração as diversas aprendizagens bem como os níveis 

de dificuldades ou aprendizagens apresentados pelos nossos estudantes. 

      Coleta e analise dos resultados obtidos ao longo do ano letivo no intuito 

de se elaborar e implementar ações que consigam dirimir os problemas 

apresentados. Bem como utilizar os pontos de avanço para também se buscar 

ações que corroborem com todo o processo. 

 
 

 
2. Gestão Participativa e Gestão de Pessoas 
 
 A administração como ciência, tem seu surgimento no período da Terceira 

Revolução Industrial diante das necessidades inerentes ao processo e aos 

envolvidos. A ideia de que em uma organização ou espaço de trabalho há um que 

dita as regras e muitos a obedecem, vem sendo alterada graças a inserção do 

modelo de gestão participativa. Foi os princípios democráticos que fizeram nascer a 

necessidades de se ampliar as responsabilidades e as tomadas de decisões. 

 Na esfera da educação não poderia ser diferente, afinal o processo educativo 

está intimamente ligado às demandas sociais da comunidade em que a escola se 

insere. 

 Assim como acontece com qualquer organização, o desempenho eficiente da 

escola nesta tarefa está condicionado à participação efetiva de todos os 

interessados, tanto os gestores quanto os pais, alunos, professores e funcionários, 

que formam a comunidade escolar. 



 

 

 
 



 

 

3. Gestão Administrativa e Financeira: 
 

Conjugar os recursos financeiros da Secretaria de Estado de Educação (via 

PDAF) bem como PDDE/MEC visando à melhoria do processo de ensino 

aprendizagem do aluno, combate a repetência e a evasão, o incremento da 

coordenação pedagógica como espaço de reflexão e ação, incentivo aos projetos 

pedagógicos e também a melhoria dos aspectos físicos da unidade escola 

 

 

 

V - ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO PEDAGÓGICO 

DA ESCOLA 

 
1. Organização Escolar:  

 
   O CEM 09 apresenta dois regimes de organização pedagógica: 
 

 Regime Semestral Regular  Diurno desde 2013. 

 Educação de Jovens e Adultos 3º segmento Noturno. 

 
Regime Semestral Regular  Diurno. 

O projeto da Organização Escolar em Semestres para o Ensino Médio, aprovada no 

Conselho de Educação do Distrito Federal (CEDF), através do  Parecer 229/2013  e 

confirmado pela publicação da Portaria nº 314/2013. Desta forma o CEM 09 de 

Ceilândia funciona, em regime de Semestralidade desde 2013. 

 Na Semestralidade, é necessário considerar a organização do tempo e do espaço como 

integrantes do Projeto Político Pedagógico, a partir do estudo da realidade e ou 

peculiaridade de cada escola e da Rede Pública de Ensino como um todo. Para essa nova 

organização, os componentes curriculares do Ensino Médio e suas cargas horárias, 

previstas nas Diretrizes Pedagógicas da Secretaria de Estado de Educação do Distrito 

Federal (2008), foram divididos em dois Blocos (cf. Quadros 1 e 2) que devem ser 

ofertados concomitantemente, isto é, em um mesmo semestre devem ser ofertados os 

dois Blocos. DIRETRIZES PARA A ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO PEDAGÓGICO NA 

SEMESTRALIDADE: ENSINO MÉDIO, pag 16. 



 

 

 Seguindo as orientações das Diretrizes para a Semestralidade , metade 

das turmas estarão no Bloco 1 o a outa metade no Bloco 2, de maneira que 

no semestre seguinte, faz-se a troca da oferta dos Blocos para essas 

turmas. Desta forma fica garantido o processo de transferência de 

estudantes entre as escolas, exigindo que cada Unidade Escolar tenha um 

número par de turmas.  

 

Regime Bloco 1 Carga 

Horária 

Bloco 2 Carga 

Horária 

A
N

U
A

L
 

Língua 

Portuguesa 

04 Língua Portuguesa 04 

Matemática 

+ 

Geometria 

04 Matemática + 

Geometria 

04 

Educação 

Física 

02 Educação Física 02 

S
E

M
E

S
T

R
A

L
 

História 04 Geografia 04 

Filosofia 04 Sociologia 04 

Biologia 04 Física 04 

Química 04 Arte 04 

Inglês 04 Espanhol 02 

PD - Redação 02 

 Total 

semanal 

30 Total semanal 30 

 
 
Educação de Jovens e Adultos 

As diretrizes da EJA tem orientado os trabalhos da equipe pedagógica, 

assim como respeitadas as necessidades do aluno trabalhador. Contamos também 



 

 

com o apoio da Supervisão da Equipe Intermediária de Eja na Regional de Ensino 

de Ceilândia. 

Há também que se considerar a existência de um grande desafio que 

é contribuir para que todos os brasileiros e todas as brasileiras, 

independentemente de idade, possam, no mínimo, concluir o ensino 

fundamental, ou seja, exercendo o direito social à educação como direito de 

cidadania, assegurado pela Constituição de 1988. Daí a necessidade de se 

oferecer o maior número possível de oportunidades para que os jovens de 15 

a 17 que não concluíram o ensino fundamental possam escolher entre as 

diversas possibilidades, vendo, no caso da escolha pela EJA, não uma forma 

de alijamento, senão um aproveitamento dos conhecimentos adquiridos e das 

suas potencialidades. 

... 

Define-se que a idade mínima para os cursos de EJA deve ser a de 

15 (quinze) anos completos para o Ensino Fundamental e de 18 (dezoito) 

anos completos para o Ensino Médio (...) 

(...) realizar avaliação das aprendizagens dos estudantes da 

Educação de Jovens e Adultos, integrada às avaliações já existentes para o 

Ensino Fundamental e o Ensino Médio, capaz de oferecer dados e 

informações para subsidiar o estabelecimento de políticas públicas nacionais 

compatíveis com a realidade, sem o objetivo de certificar o desempenho de 

estudantes.  

§ 3º Toda certificação decorrente dessas competências possui 

validade nacional, garantindo padrão de qualidade. 

Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Básica. Brasília, 

2013. 

 
 2. Direitos Humanos, educação inclusiva e diversidade: 
 
 Na concepção da formação integral do ser humano, é preciso compreender a 

necessidade de oportunizar ao estudante ser autor de sua história, sujeito de 

direitos e deveres, assumindo assim, uma postura responsável, ética, autônoma e 

solidária diante da vida. 

 Pra que o estudante compreenda seu papel, deve ser despertado seu desejo 

e curiosidade de aprender e manifestar uma atitude sociável de respeito aos outros, 



 

 

as regras e ao bom convívio. Deve ser capaz de realizar escolhas que tenham em 

conta a defesa da saúde, de qualidade de vida, de não violência e a preservação 

ambiental. 

 Nesse sentido, o CEM 09 oferece aos estudantes uma formação onde os 

sujeitos tenham a capacidade de atuar com ética; possam conviver em sociedade e 

desenvolva a sua capacidade de se autocompreender e compreender o mundo em 

que vivem, para nele agir como promotores da justiça social e ambiental. 

A organização das aprendizagens tem a intenção de garantir o acesso ao 

currículo e a operacionalização da progressão curricular generalista/específica, 

possibilitando ao estudante independentemente de sua etnia, gênero, idade, 

deficiência, condição social ou qualquer outra situação, o direito ao acesso, 

permanência na unidade escolar e uma aprendizagem significativa. 

Na perspectiva da educação escolar, as práticas cotidianas podem 

determinar tanto a manutenção e reprodução de preconceitos, quanto a 

mudança de paradigmas e a construção de novos valores a partir do respeito 

às diferenças e da promoção da igualdade.  

A Constituição Federal estabelece que todos os cidadãos são iguais 

perante a lei. Há um conjunto jurídico composto de documentos legais 

relacionados aqui que asseguram tratamento e acesso igual à Educação para 

brasileiros e brasileiras indistintamente.  

Uma Educação pautada nos Direitos Humanos vai além da 

consciência negra como um privilégio somente de negros e negras, passa a 

ser uma prática de respeito aos seres humanos em suas diversas formas de 

ver e pensar o mundo, em que toda a coletividade se beneficia da riqueza das 

diferenças. (ORIENTAÇÕES PEDAGÓGICAS História e Cultura Afro-

Brasileira e Indígena Artigo 26 A da LDB, 2012, pag.37) 

 

4. Projetos Interdisciplinares: 
 
 

 Projeto Água como fonte da Vida; 

 Escola de Pais; 

 Mulheres e o mundo das ciências: As meninas superpoderosas; 

 Projeto de Redação: O ler, o interpretar, o analisar, e elaborar textos; 

 
5. Projeto de Transição entre Etapas e Modalidades: 



 

 

 
É prática diuturna o dialogo e o transito entre as disciplinas utilizando o 

espaço da coordenação pedagógica para que seja ofertado a nossos alunos uma 

consciência de sua vida escolar. 

    

 A relação entre escola e família é, sobretudo nos dias de hoje, uma das mais 

palpitantes questões discutidas por pesquisadores e ou gestores dos sistemas e 

unidades de ensino em quase todo o mundo. Esse fato é evidenciado, por um lado, 

pelo expressivo número de pesquisas e publicações especializadas no assunto, e 

por outro, pela preocupação manifestada nos diversos fóruns, debates e reuniões 

entre os agentes do processo educativo. 

 Segundo Perrenoud, “de uma maneira ou de outra, onipresente ou discreta, 

agradável ou ameaçadora, a escola faz parte da vida cotidiana de cada família”. É 

necessário que as famílias estejam em consonância com a escola, que faça parte 

de suas escolhas e decisões. 

 
 Atuação Articulada dos Serviços de Apoio 

 Atuação dos educadores sociais voluntários / monitor 

 
 

VI - PRÁTICAS E ESTRATÉGIAS DE AVALIAÇÃO DO PROCESSO DE ENSINO- 

APRENDIZAGEM 

 
1. Avaliação Continuada 

 
A Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB), aprovada em 1996, 

determina que a avaliação seja contínua e cumulativa e que os aspectos 

qualitativos prevaleçam sobre os quantitativos. Da mesma forma, os resultados 

obtidos pelos estudantes ao longo do ano letivo devem ser mais valorizados que a 

avaliação final. 

 Atualmente assistimos a um processo complexo de profundas mudanças 

em um mundo globalizado que debate as tendências para as novas convivências. O 

sistema educacional está imerso nesta dinâmica que prioriza aspectos estruturais e 



 

 

ideológicos, porém com escassa dedicação às rotinas cotidianas, como deveria ser 

todo processo de ensinar e aprender.  

Essa nova forma de avaliar põe em questão não apenas um projeto 

educacional, mas uma mudança social” diz Maria Zákia Lian Sousa, e continua “ a 

mudança não á apenas técnica, mas também politica”. 

 A avaliação formativa e continuada serve a um projeto social pautado pela 

cooperação e pela inclusão, em lugar da competição e da exclusão. É a busca por 

uma sociedade em que todos tenham o direito de aprender. 

 Para que a avaliação sirva à aprendizagem é essencial conhecer cada aluno 

e suas necessidades, somente assim, o professor poderá pensar e traçar caminhos 

para que todos alcancem os objetivos finais do processo de ensinar e aprender, 

assimilar conhecimento. O importante diz Janssen Felipe da Silva, pesquisador da 

Universidade Federal de Pernambuco,   não é identificar problemas, mas 

necessidades’. 

Conforme Regimento Escolar da SEEDF, a aprovação dos 

estudantes decorre da obtenção, ao final do ano (organização seriada), de 

nota igual ou superior a 5 (cinco) e frequência mínima de 75% do total de 

horas letivas. A pontuação de provas, quando adotadas pela escola, 

corresponderá, no máximo, à metade do valor total da nota do bimestre. Isto 

significa que a escola terá de adotar procedimentos/instrumentos de avaliação 

variados, levando em conta a natureza e a especificidade do componente 

curricular). DIRETRIZES DE AVALIAÇÃO EDUCACIONAL: pag 51 

 

§ 3º No caso de serem adotados testes/provas como instrumento 

de avaliação, o valor a eles atribuído não poderá ultrapassar 50% (cinquenta 

por cento) da nota final de cada componente curricular, por bimestre. 

Regimento Escolar da SEEDF, 2015. 

 
 

2. Conselho de Classe: 
 

A realização do Conselho de Classe está fundamentada no Regimento 

Escolar e sua realização é bimestral. Reúnem-se a direção da escola, coordenação 

pedagógica, Serviço de Orientação Educacional, a Escola de Pais, os professores 

das disciplinas que compõem o currículo e nos casos de conselho participativo, 

https://www.infoescola.com/educacao/regimento-escolar/
https://www.infoescola.com/educacao/regimento-escolar/
https://www.infoescola.com/educacao/coordenador-pedagogico/
https://www.infoescola.com/educacao/coordenador-pedagogico/


 

 

alunos e familiares também participam da análise do desempenho dos alunos de 

cada turma e série. Essa análise é bastante criteriosa e voltada para vida 

pedagógica do aluno, mas também para outros casos ou problemas que tragam 

algum prejuízo para a vida educativa. 

 O Conselho de Classe é, também, um espaço avaliativo para pensar, 

planejar, avaliar e promover o encontro dos processos de ensinar e aprender. 

 

 

 

 

VII - ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DO 

PROJETO POLÍTICO-PEDAGÓGICO 
 

O acompanhamento do Projeto Político Pedagógico desta IE se dá através 

do trabalho cotidiano, das coordenações pedagógicas, do pré-conselho com os 

alunos.  

 

O Projeto político-pedagógico de uma escola ocupa um papel central na 

construção de processos de participação e, portanto, na implementação de 

uma Gestão democrática.  (Caderno Conselho Escolar, 2008, Vol. 04, 

p.5).  http://www.webartigos.com/artigos/o-processo-de-

acompanhamento-e-avaliacao-do-projeto-politico-

pedagogico/85203/#ixzz4FF8NQ7W5 

 

                   Cabe à direção e à Coordenação Pedagógica da Escola articular e 

proporcionar   momentos para reflexão e implementação do PPP, seja nos 

encontros específicos com professores ou nos momentos que exigem a 

participação de toda a comunidade escolar. 

                    A avaliação deve acontecer no final da realização de cada ação, 

envolvendo todo o seguimento da escola: pais, estudantes, professores, servidores 

da educação, coordenação pedagógica e direção da escola e, no início de cada ano 

http://www.webartigos.com/artigos/o-processo-de-acompanhamento-e-avaliacao-do-projeto-politico-pedagogico/85203/#ixzz4FF8NQ7W5
http://www.webartigos.com/artigos/o-processo-de-acompanhamento-e-avaliacao-do-projeto-politico-pedagogico/85203/#ixzz4FF8NQ7W5
http://www.webartigos.com/artigos/o-processo-de-acompanhamento-e-avaliacao-do-projeto-politico-pedagogico/85203/#ixzz4FF8NQ7W5


 

 

letivo deve acontecer uma avaliação sistemática com a participação de toda a 

comunidade escolar para avaliar se os objetivos e metas definidos foram 

alcançados no ano anterior e apresentar propostas para a realimentação 

e  execução do Projeto Político Pedagógico no ano em curso. 

Para Souza (1995) a avaliação deve envolver toda a comunidade escolar, a 

mesma deve envolver a parte de infra-estrutura física da escola, bem 

como, os aspectos pedagógicos: professores, coordenação e direção. 

 http://www.webartigos.com/artigos/o-processo-de-companhamento-e-

avaliacao-do-projeto-politico-pedagogico/85203/#ixzz4FF96jxmL 

 

      Essa proposta passa a funcionar como referencial de orientação ao 

trabalho e como um importante marco teórico para o esforço coletivo, em que cada 

membro da comunidade escolar, a partir de sua especificidade, propõe-se a atingir 

objetivos comuns. O projeto é algo a ser permanentemente construído, pois aponta 

subsídios para o questionamento e superação da realidade, o que se torna difícil, 

porque pressupõe mudanças de hábitos e condicionamentos à que 

inconscientemente estamos submetidos. Estimulando autonomia, de modo que 

essas coexistam na prática educacional com engajamento ético. 

       A Proposta ilumina princípios filosóficos, otimiza recursos humanos, 

materiais e financeiros, mobilizando os diferentes setores na busca de objetivos 

comuns e, por domínio público, permite constante acompanhamento e avaliação. 

Portanto, está sujeita a mudanças de acordo com as necessidades e as dificuldades 

que forem surgindo durante o processo de execução. 

        É preciso avançar e ousar, com competência, mas só isso não basta, é 

necessário também coragem, paixão e dedicação. 

         Sentimos imensa necessidade de fazer mudanças na educação, 

buscando a melhoria da qualidade de ensino, bem como a viabilização de ações 

que permitam a construção da cidadania e de todos nós, dirigentes, professores, 

auxiliares, pais e alunos. 

 
 

http://www.webartigos.com/artigos/o-processo-de-companhamento-e-avaliacao-do-projeto-politico-pedagogico/85203/#ixzz4FF96jxmL
http://www.webartigos.com/artigos/o-processo-de-companhamento-e-avaliacao-do-projeto-politico-pedagogico/85203/#ixzz4FF96jxmL
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Estrutura de Projeto Interdisciplinar 

(PROJETOS) 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 

 
PROJETO MATEMATICA NO COTIDIANO 

Anexo I - Responsável pelo Preenchimento: Unidade Escolar 

Dados de Identificação do Projeto 
CRE: Ceilândia 
Título do Projeto:  A MATEMÁTICA NO COTIDIANO 
Unidade Escolar proponente: CEM 09 
Tema do Projeto: 
Parcerias (internas e externas à Escola) envolvidas na Execução do Projeto: 
Etapa/Modalidade da Educação Básica atendida: EM 
Número de Estudantes atendidos: 1100 
Espaços Utilizados para Desenvolver as Atividades do Projeto: A própria UE 
Período de Execução: Ano Letivo 2018 
Responsável(eis) pela Execução do Projeto: ANTONIO, RAFAEL, ESTELA E PAULA 

 

Anexo II – Responsável pelo Parecer: UNIEB 

Parecer Técnico-Pedagógico – Critérios Avaliativos 
Público-alvo Alunos do Ensino Médio 

Local de realização CEM 09 

Período de realização (turno e/ou 

contraturno); 

Fevereiro a Dezembro, diurno 

Motivação para a realização do 

projeto. 

Fixar e desenvolver novas aplicações da  

matemática Consonância do projeto com os 

pressupostos teórico- metodológicos 

do Currículo  

da Educação Básica da Secretaria de 

Estado de Educação dos Distrito 

Federal. 

Desenvolver a crítica, aplicação e busca de 

interdisciplinaridade 

Consonância do projeto com o Projeto 

Político Pedagógico da Unidade Escolar. 

Formação integral dos alunos, dando sentido ao que se 

estuda 
Consonância  do  projeto  com  as  

reais  necessidades  da 

Unidade Escolar à qual se destina. 

Existem conteúdos que se faz necessário novos espaços 

para seu desenvolvimento 
Eixos transversais propostos pelo  

Currículo da Educação Básica da SEEF, 

contemplados em alguma medida  

pelo Projeto 

Transdiciplinaridade, interdisciplinaridade e integralidade 

As dimensões formativas evidenciadas 

no projeto. 

Construção do pensamento matemático 

Clareza dos objetivos propostos no 

projeto. 

Os objetivos são claros quanto a busca de novos 

instrumentos de aprendizagem, baseados na 

experimentação, leitura, aplicações e modelagem 

matemáticas Os impactos esperados nas 

aprendizagens dos estudantes. 

Que os alunos testem novas metodologias de ensino, não 

sendo as baseadas apenas nas aulas expositivas, 

buscamos que os alunos construam o conhecimento de 

forma prática, sistemática e com estrutura bem 

solidificada 



 

 

Viabilidade de operacionalização e 

execução  

do projeto, tendo  em  vista  as   

condições  estruturais  da  Unidade 

Escolar. 

A escola em suas particularidades, oportuniza o 

desenvolvimento da atividade, os espaços são funcionais, 

os recursos didáticos e matérias necessários são 

suficientes Possibilidade  de  execução  do  

projeto,  utilizando  carga horária 

residual. 

É viável, pois o projeto busca que o aluno se dedique 

dento da escola, as orientações com o professor, mas que 

também desenvolva  Autonomia e criatividade nos momentos de estudos 

coletivos e fora da escola 
Possibilidade   de   execução   do   

projeto   por   professor readaptado, 

respeitando-se as suas limitações 

laborais. 

O projeto é baseado em um reforço de conteúdos 

desenvolvidos na grade, dependendo das limitações. Os 

readaptados poderão contribuir, mas como a maioria não 

pode estar em sala de aula, suas atividades seriam a de 

organizar e registrar o desenvolvimento das atividades 

A viabilidade de operacionalização e  

execução do projeto, tendo  em  vista  

as  condições  estruturais  da  Unidade 

Escolar. 

A estrutura da escola não inviabiliza em nada o 

desenvolvimento do projeto, nem quanto à estrutura, 

nem quanto aos recursos. 
Avaliação e aprovação do Coordenador 

Intermediário, com base em visita in 

loco; 

 

Observações/informações 

complementares 

 
 

A
n
e
x
o 
III 

Acompanhamento e Avaliação do Projeto por parte da Coordenação Regional de 

Ensino/Unidade Regional de Educação Básica, junto às Unidades Escolares Efetividade do projeto e os seus impacto nas 

aprendizagens dos estudantes (resultados 

qualitativos e quantitativos) demonstrados, 

inclusive, por meio de índices oficiais. 

O projeto visa sanar as dificuldades crônicas de 

leitura e escrita descritivos 

Aceitação e a participação efetiva dos 

estudantes nas atividades do projeto. 

 

Real necessidade de disponibilização de um 

profissional exclusivamente para a execução do 

projeto no ano subsequente. 

 

Possibilidade de execução do projeto, no ano 

subsequente, por um professor readaptado, 

respeitando-se às suas limitações laborais, ou 

utilizando carga horária residual de professores. 

 

Observações/informações complementares  
 



 

 

  



 

 

Anexo IV 

Unidade Regional de Gestão de Profissionais – UNIGEP 

Aspectos a serem verificados 
Se o projeto é referente a Parte Diversificada da 

UE 

 

Se utilizará carga residual.  

Se será desenvolvido por professor exclusivo, 

com justificativa, respeitando o embasamento 

(tema) do projeto e a habilitação do 

profissional. 

 

 

Anexo V 

Modelo para a Elaboração de Projetos 

 

1)Apresentação 

Elaborar um projeto é planejar, é delinear o que se pretende fazer, ao que se 

pretende chegar e como será feito. Quanto mais detalhado for este planejamento, 

melhores serão as condições para se prever os fatos, ou seja, um projeto bem estruturado 

se traduz em maior facilidade para lidar com o  imprevisível e mais chances de sucesso. 

Desse modo, deve-se: 

  Formar a equipe de trabalho 

  Analisar a situação 

  Identificar o problema 

  Estabelecer os objetivos e propósitos (com muita clareza) 

É fundamental que toda a equipe participe de todas as etapas do projeto (planejamento, 
implantação, execução, avaliação) 

2) Título do projeto 

O título, escolhido pela equipe envolvida, deve despertar a curiosidade e o interesse das 

pessoas pelo projeto e explicitar o foco do trabalho e/ou do estudo, por meio de palavras- 

chave. 

  



 

 

3) Problematização 

A problematização se dá a partir da análise da situação e da identificação do problema, o 

que possibilita perceber quais são as temáticas que realmente representam uma 

problemática. 

Deve-se se responder à seguinte  pergunta: 

O que se pretende alcançar com este projeto? 

Aqui a equipe deverá descrever o problema que se pretende 

enfrentar/minimizar/solucionar com o projeto. 

4)Escolha do tema gerador 

O tema surge do contexto observado e balizará todas as ações do projeto. É muito 

importante que o tema seja bem delimitado e que tenha relevância para o contexto no 

qual se pretende trabalhar. Como se trata de projetos escolares, deverá estar articulado 

ao PPP - Projeto Político Pedagógico da Unidade Escolar, bem como inserido neste. 

Deve-se deixar claro a contribuição do projeto para com as aprendizagens dos 

estudantes. 

5)Público Alvo 

Deve-se descrever a quem o projeto se destina. 

6)Justificativa 

Deve-se   informar   com   clareza   os   motivos   que   levaram   à   proposta   do   projeto, 

demonstrando a sua importância. 

Por que é importante que se faça este projeto? Qual será a sua contribuição? (Em que e 

como contribuirá) 

7)Objetivos 

O que se pretende alcançar com este projeto? 

Aqui deve-se descrever o resultado esperado quando o projeto estiver 

concluído. 

O que será diferente na escola, considerando-se aspectos distintos da sua realidade. O 

que se pretende alcançar com esta ação (aquisição de conhecimentos, mudanças de 

atitude e/ou conquistas de habilidades, outros). 



 

 

 

Normalmente tem-se um objetivo geral, de maior amplitude, e objetivos específicos, que 

detalham  o  objetivo  geral.  Estes  últimos,  dizem  respeito  às  ações  e  se  referem  aos 

diferentes ângulos da mudança que se pretende realizar com o projeto. 

7.1)Objetivo Geral: Reduzir a demanda do uso drogas entre os alunos da escola X. 

7.2)Objetivos específicos: 

- Introduzir a temática “Educação para a Saúde”, como vistas à prevenção do uso de 

drogas, lícitas e/ou ilícitas, entre crianças, adolescentes e jovens; 

- Esclarecer e alertar os estudantes e as famílias quanto aos riscos à saúde, bem como os 

riscos sociais decorrentes do uso de drogas ilícitas; 

- Reduzir os índices de criminalidade decorrentes do uso de drogas ilícitas entre os 

estudantes da Unidade Escolar. 

8)Conteúdos 

Especifique os principais conteúdos curriculares que serão trabalhados no projeto, para se 

atingir os objetivos propostos. É interessante que o projeto envolva outras disciplinas, ou 

seja, que contemplem uma ação interdisciplinar (em um trabalho colaborativo  com outros 

professores). Neste caso os conteúdos das outras disciplinas também  devem ser elencados. 

9)Metodologia 

Este é o momento de descrever de forma clara e objetiva como se pretende trabalhar para 

transformar o planejamento em realidade. 

Pense: De que modo as ideias acerca de como resolver o problema serão levadas à prática? 

Como você pretende alcançar os objetivos? Qual é a dinâmica do projeto? E assim por 

diante. 

9.1)Aqui é necessário descrever o desenvolvimento das ações: 

  Detalhar as ações a serem realizadas - Quais serão as principais atividades do projeto? 

  É importante, também, traçar as metas e os prazos para alcançá-las (organizar um 
cronograma das atividades) 

Observe o quadro abaixo: 

Como Onde Quando 
Indique   as   atividades   que 

serão realizadas 

Descreva o local onde serão 

realizadas as atividades (sala 

de aula, laboratórios, 

biblioteca, pátio, espaços 

externos à escola, outros 

Distribua as atividades no 

tempo previsto para a 

realização do projeto. 



 

 

 

Quem 

 

Com o quê 

Aprendizagens que se 

pretende alcançar 
Liste os nomes e funções das 

pessoas responsáveis pela 

realização das 

atividades/ações. 

Indique os 

recursos(humanos e 

materiais) necessários ao 

desenvolvimento das 

atividade/execução   do 

projeto. 

Esclareça o que os envolvidos 

no projeto (executores e 

público-alvo)  deverão 

alcançar (habilidades, 

competências etc.) com a 

execução do projeto.  

  É  importante  especificar  quais  os  recursos  serão  utilizados  e  como  eles  serão 
viabilizados (a escola tem, os integrantes do grupo vão levar, os alunos vão trazer de casa...). 

10) Cronograma: 

O cronograma constitui um instrumento de planejamento e controle das atividades a serem 

desenvolvidas, e que devem ser definidas e detalhadas minuciosamente dentro do período 

estimado  para  a  realização  do  projeto.  Configura-se  como  ferramenta  de  controle 

importante a partir do qual pode se fazer uma análise de viabilidade de realização das 

ações propostas. 

11) Bibliografia/referências: livros, artigos, revistas, vídeos, sites... 

Especificar  quais  e  onde  estão  disponíveis  (os  integrantes  do  grupo  têm,  existe  na 

biblioteca da escola, a professora da escola vai emprestar, será xerografado...) 

É fundamental que a listagem de todo o material utilizado (produzido ou compilado) para o 

desenvolvimento da atividade seja anexado ao projeto. 

12) Revisão bibliográfica 

É fundamental que se consulte a bibliografia sobre o tema que se pretende abordar no 

projeto e se faça uma revisão bibliográfica, que servirá como aporte teórico ao seu 

desenvolvimento. 

13) Acompanhamento e avaliação 

13.1) Como será feito o acompanhamento do projeto? 

Deve-se definir e relacionar as formas de acompanhamento e registro (reuniões de 

acompanhamento, relatórios acerca dos efeitos do projeto...), ou seja, descrever os meios 

que serão utilizados para avaliar a sua trajetória, se está avançando ou não, se as metas 

estão sendo alcançadas ou não... 

13.2) Como serão medidos os efeitos do projeto? 

Deve-se relacionar os indicadores (sinais que mostrem o que está acontecendo) dos efeitos 

do projeto com o público-alvo (alunos, professores, comunidade...), à medida que ele está 

sendo executado. 



 

 

13.3) Avaliação 

É necessário indicar que instrumentos de avaliação serão utilizados, além da periodicidade 

da avaliação: 

  É importante destacar as dificuldades, as novas construções, resultados obtidos, as 
alterações que se fazem necessárias no planejamento, entre outros; 

   Avaliar o projeto do ponto de vista pedagógico, verificando em que sentido o projeto 

afetou este aspecto: os pontos positivos e ou negativos, as falhas, as mudanças necessárias, 

entre outros; 

   A avaliação das atividades desenvolvidas torna-se imprescindível a medida em que 

fornecerá elementos que permitirão promover o aprimoramento das ações, a partir 

da análise dos resultados avaliativos. 
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APRESENTAÇÃO 

 

 O projeto propõe regatar as competências do estudante acerca dos termos abrangentes- o 

ato de ler, interpretar, analisar e produzir textos-, de forma bem definida e objetivamente clara. 

A produção textual é necessidade costumeira na comunicação e deve ser exercitada desde cedo.  

 O aperfeiçoamento acontece ao longo da prática do modo de escrever, tal 

aprimoramento se estende aos variados campos da língua formal brasileira- ortografia, 

concordâncias, coerência, coesão-.  

 A produção textual ganhou forte destaque nos vestibulares, ENEM´s, PAS, concursos, e 

processos seletivos, o que fez despertar também, a necessidade de se lançar um olhar voltado 

para a carência de projetos com enfoque nas práticas textuais. 

 O Projeto Redação visa dar suporte estudantes que estão em eminência de prestar as 

provas. 

 

Palavras- chave: Projeto Redação. Prática textual. Aperfeiçoamento. Vestibulares. ENEM. PAS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Problematização 

 

 A partir da análise das dificuldades acerca da produção textual apontadas pelos próprios 

estudantes, foi possível delinear uma estratégia com enfoque nos diferentes âmbitos que 

compõe a produção textual, que emana desde a insuficiência de leitura permeando até a falta de 

debates e análises críticas em torno de temas geradores. 

 Alguns dos problemas apontados pelos estudantes, além dos observados pelos docentes 

implicam em: insuficiência de leitura; falta de práticas textuais em outras disciplinas que não 

comporta a de língua portuguesa; a deficiência da continuidade da prática textual, desde os 

anos iniciais.  

 Outros aspectos apontados que dificultam a criação textual consiste na falta de projetos, a 

exemplo do clube do livro, ambiente com espaço e estrutura necessários que motive a leitura- 

biblioteca bem amparada-, oficinas e fóruns de debates que envolvam os assuntos da atualidade 

em destaque. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Escolha Do Tema Gerador 

 

 Com a balização da problematização, e com base no contexto escolar observado, 

tornou-se evidente a necessidade de dar enfoque ao Projeto Pedagógico “o ler, o interpretar, o 

analisar, e o elaborar textos” tendo em vista que, a partir de um aprendizado consistente no 

tocante ao tema em tela é possível articular interdisciplinarmente todos os conteúdos 

abordados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Público Alvo 

 

 O projeto pedagógico é direcionado aos alunos do Centro de Ensino médio 09 de 

Ceilândia. A escola acolhe 1120 alunos do 1º ao 3º ano do ensino médio, em dois turnos 

distintos. O projeto pedagógico será trabalhado dentro da semestralidade, com professores e 

forma intercalada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Justificativa  

 

 Entende-se que não é possível ignorar a necessidade do estudante em busca de 

aprimoramento de conhecimentos específicos acerca da Redação. Diante disso, o projeto 

justifica-se pela insegurança dos alunos ao criar um texto, principalmente para aqueles que 

estão prestes a ingressar o curso superior.  

 Com a intenção de dar a estes alunos o suporte indispensável, o projeto pedagógico irá 

abordar não as debilidades dos estudantes na prática textual como fará as correções dos vícios 

comuns da escrita de modo ostensivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Objetivo 

 

Objetivos gerais.  

  

 Promover o gosto pela leitura de modo simples e acessível ao entendimento do 

corpo discente específico, viabilizando, por meio de aulas dinâmicas e direcionadas às 

turmas do Ensino Médio, as condições e as ferramentas pedagógicas no contexto 

interpretativo, de obras literárias, textos jornalísticos, propagandas, e as de cunho 

meramente informal, do cotidiano.  

 

Objetivos específicos. 

 

- Desenvolver a capacidade de criação textual nos aspectos dissertativos, narrativos e 

descritivos, observando as fases de evolução oracional, dos períodos compostos, 

parágrafos e o texto/contexto elaborado em si.  

- Enraizar o hábito da escrita nos alunos do Ensino Médio, contribuindo-lhes para o 

desenvolvimento das redações e de outras práticas textuais. 

- Consolidar a prática textual de modo que se torne, para o aluno, hábito rotineiro que 

ultrapasse os limites da escola. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Conteúdos 

 

 A frase e a oração como veículos precípuos na construção do parágrafo; 

 A estrutura paragrafal (tópicos frasais, encadeamento das orações e parágrafos, 

coordenação direta e indireta dos elementos, ligações paragrafais para a sincronia dos 

textos); 

 Estrutura estética do texto (alinhamento, aspectos distanciais, tipos de parágrafos 

expostos na folha); 

 Gramática (correção gramatical, novo acordo ortográfico); 

 Criatividade e coerência (coesão, objetividade, impessoalidade); 

 Intertextualidade; 

 Tipologias redacionais (elementos, fatores de identificação, dissertação, narração, 

descrição, argumentação). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Metodologia 

 Considerando as dificuldades atribuídas aos alunos, o projeto enseja viabilizar o ato da 

escrita. Sabendo-se que os principais obstáculos enfrentados pelos jovens estão insistentemente 

enraizados desde os primeiros anos do ensino o que se pretende é explorar aulas expositivas 

dinâmicas, com fluidez e criatividade para que o aluno se sinta confortável e disposto a 

participar de modo significativamente efetivo. 

 Amparados pelo corpo discente, o aluno aplicará os conteúdos abordados, tanto de 

língua portuguesa quanto das várias áreas de conhecimento na elaboração de textos dos 

diversos gêneros textuais que, entre outros estão, a dissertação, a narração, a argumentação e a 

descrição.  

 O projeto também usará como importante ferramenta, a interdisciplinaridade, haja vista 

ser de suma importância que os jovens não se sintam limitados somente aos conteúdos  

pragmáticos da língua portuguesa. A interdisciplinaridade permite ao estudante explorar todas 

as formas de aprendizagem facilitando a ele analisar, interpretar, e contextualizar os assuntos 

geradores de conhecimento.  

Como Onde  Quando 

Análises, 

interpretações,contextualizações, 

e produção textual. 

Sala 

ambiente,biblioteca,quadra 

de esportes. 

As aulas serão presenciais 

uma vez por semana durante 

90 minutos de aula. 

Quem Com o que Aprendizagem que se 

pretende alcançar. 

Alunos com a colaboração dos 

professores das diversas 

disciplinas. 

Textos formais e informais, 

jornalísticos/informativos, 

obras literárias. 

Habilidades praticas da 

produção textual aplicada às 

varias áreas de 

conhecimento. 

 

 Os alunos deverão fazer a produção textual, utilizando como recurso os textos 

motivadores, em sala de aula e produzirão  também  as atividades em casa, que deverão 

apresentar sempre na aula seguinte. 



 

 

  

 

 

 

 

Cronograma  

 

 

Leitura dos textos motivadores em sala de 

aula. 

 

 

 Individual; 

 Em grupo;  

 Leitura dinâmica.  

 

Textos motivadores formais e informais. 

 

 Jornalísticos; informativos; 

técnicos/científicos; discursos; redação 

oficial; poemas; anedotas; gírias; calões; 

regionalismos... 

 

Análises e interpretações textuais debates e 

fóruns  

 Em sala com os alunos da turma; 

 Na escola, com alunos de outras turmas e 

outras disciplinas. 

 

Produção textual 

 

 Em sala; 

 Atividade para casa 
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Acompanhamento E Avaliação 

 O acompanhamento e as avaliações das produções textuais serão feitas semanalmente, 

tanto em conjunto quanto de modo individual com cada aluno, dando, aos que apresentarem 

maior dificuldade, atendimento especifico. 

  Em cada produção textual o professor irá avaliar o gênero literário, a ortografia, divisão 

de parágrafos, estética da escrita, o tema proposto, os elementos de coerência e coesão, a fim de 

garantir o bom desempenho do aluno. 

  



 

 

 

Título do Projeto 

As Meninas Super Poderosas  
 

 

Introdução 

Por que as mulheres não fazem curso superior na área de exatas? A igualdade entre os sexos e a 

autonomia das mulheres é um compromisso firmado pela Organização das Nações Unidas (ONU), mas 

apesar do reconhecimento da capacidade das mulheres, sua ascenção na sociedade brasileira nos 

mais variados cargos e na criação de leis para que possam garantir sua igualdade, isso está longe de 

acontecer na prática. De acordo com a socióloga Cynthia Epstein(2007), a maior divisão social que a 

sociedade atual enfrenta é a sexual. As barreiras enfrentadas pelas mulheres são explicadas por dois 

mecanismos: a segregação horizontal e a segregação vertical. Através da pratica cultural e da 

influência da educação e da família, a segregação horizontal leva as mulheres a fazerem escolhas, 

exercerem atividades e determinarem estratégias de vida diferentes dos homens, incluindo a escolha 

de carreiras. O segundo tipo de segregação, chamada de segregação vertical, inclui um mecanismo 

social conhecido como "teto de vidro", que faz com que as mulheres não progridam em seus ambientes 

de trabalho e mantenham posições mais subordinadas do que os homens, inclusive nas carreiras de 

Ciência e Tecnologia (OLINTO, 2011) e consequentemente ganhando menos e tendo menos 

reconhecimento dentro de sua carreira. É notório que os cargos com mais prestígio e com maior poder 

aquisitivo estão nas mãos de homens. O que interfere diretamente na qualidade de vida destas 

mulheres e de suas famílias, pois de acordo com o repórter Estevão Taiar do site g1.com(2017) o 

número de lares chefiados por mulheres subiu de 23% para 40% nos últimos dez anos o que 

representa quase a metade das famílias brasileiras.    

Lidar com essas desigualdades é um desafio não só da sociedade, mas também dentro das escolas 

quebrando as “amarras” impostas pelo sexíssimo. Não é difícil observar que as maiores notas nas 

áreas de exatas no ensino médio é pertencentes das mulheres, pois têm-se experiências em conselhos 

de classes e diários. Para mudar a realidade, principalmente quando se estar enfrentando 

adversidades na difícil tarefa de construir jovens para as melhorias necessárias no país, é preciso 

mudar a se mesmo. O principal motivo para tentar contornar essas dificuldades é que a escola dispõem 

de vontade política, social, cultura e intelectual para enfrentar esses os grandes entraves que se 

enraizaram se dentro da cultura brasileira. É fazer com que as educandas desenvolvam conhecimentos 

mais sólidos para que possam lidar com os desafios atuais torna-se cada vez mais imperativa e 

independentes. A Unidade de Ensino conhece os problemas e o que se tem de fazer algo. A pergunta é 

como? 

Objetivo Geral 



 

 

Ao propiciar o acesso aos conhecimentos na Área de Exatas, o aprendizado sobre a história 

das mulheres na sociedade brasileira, explicar a reprodução da sexualização/gendramento das 

carreiras/trabalho no contexto do sucesso educacional das mulheres, manipulação das mais variadas 

equações matemáticas, desenvolver estratégias de busca e curadoria para acessar informações com 

auxílio de equações junto a uma ampla variedade de fontes, considerando a natureza e o escopo do 

problema a ser resolvido e aplicar o conhecimento adquirido para solucionar problemas diversos 

dentro da sociedade que estão inseridas devem promover a articulação de toda uma visão de mundo, 

de compreensão dinâmica da sociedade, mais ampla, sendo, portanto capaz de transcender os limites 

temporais e espaciais. Assim, ao lado de um caráter mais prático, a ciência revela também dimensão 

social, com a beleza e importância que não deve ser subestimadas no processo educativo. 

Objetivos Específicos 

1. Acompanhamento Pedagógico 

 Promover a orientação necessária para que as alunas possam desenvolver-se de forma 

autônoma;  

 Fazer a aferição do aprendizado e desenvolvimento das alunas no decorrer do projeto; 

2. Leitura e Letramento 

 Instigar o hábito da leitura como finalidade para buscar informações e conhecimentos; 

 Incentivar o hábito da leitura de gráficos, tabelas e dados estatísticos como finalidade 

para buscar informações e conhecimentos; 

 Relatar por meio de textos, dispositivos eletrônicos, cartazes ou outro gênero textual o 

que foi trabalhado durante os momentos de encontro do projeto; 

3. Iniciação Cientifica e Pesquisa 

 Desenvolver capacidades de pesquisa e investigação como fundamento para o 

crescimento intelectual das alunas; 

 Coletar dados e resultados a partir de experimentos realizados previamente como 

forma de absorver o conhecimento adquirido; 

4. Comunicação, Cultural Digital e uso de Mídias 

 Estimular o uso de software e programas virtuais para desenvolver o aprendizado e 

otimizar o tempo;  

 Utilizar-se das redes sociais para resolver questões, tirar dúvidas e interar-se de 

determinado assunto de difícil conhecimento; 

5.        Mudança Comportamental 



 

 

 Reorganizar as estruturas de relacionamento das mulheres dentro da sociedade, 

buscando ênfase na ocupação dos espaços ditos masculinos; 

 Incentivar através de palestras motivacionais e saídas de campo;  

Competências e Habilidades 

1. Desenvolvimento de estratégias de enfrentamento de situações-problemas. (Identificar 

em dada situação as informações relevantes e possíveis estratégias para resolvê-las); 

2. Modelos explicativos e representativos (reconhecer, utilizar, interpretar e repor modelos 

explicativos para fenômenos ou sistemas naturais e tecnológicos). 

3. Desenvolvimento interpretativo e escrito (ler, entender, desenvolver, interpretar e rever 

os métodos a partir de criticas em cima de textos, escrever e montar textos do ponto de vista da 

coesão e coerência). 

4. Desenvolvimento interpretativo de imagens (identificar, entender, interpretar e visualizar 

em imagens, figuras, tiras, charges e historinhas as linguagens figurativas, a pressuposição, 

inferência que se faz da situação). 

5. Desenvolvimento crítico da sociedade (identificar as sutis diferenças de relação de 

gênero, rever as escolhas de forma mais neutra, identificar o que induziu a tais escolhas e reconhecer 

comportamentos de discriminação de gênero). 

 

Resultados Esperados com a Realização do Projeto 

 

Buscar o desenvolvimento autônomo das alunas, adquirir conhecimento básico e sólido, 

aperfeiçoar as montagens de problemas matemáticos, rever conceitos fundamentais sobre a 

discriminação de gênero, estimular a curiosidade natural do ser humano, desenvolver a busca pela 

verdade através do método cientifico, instigar as alunas a buscarem carreiras cientificas e 

tecnológicas, promover a igualdade dos gêneros, e ascensão profissional e salarial. 

Abrangência do Projeto 

Todas as alunas que demonstrarem interesse no projeto. O projeto não visa obrigar e nem 

pontuar a sua participação. É livre a todos que queiram contribuir. 

Duração do Projeto 

O ano de 2018 

Plano de Ação 

1) Busca de palestrantes mulheres para motivação e inspiração; 

2) Aulas práticas e experimentais de física, química, matemática e biologia; 



 

 

3) Saídas de campo para conhecer essas áreas e carreiras científicas e tecnológicas; 

4) Conhecer sobre influências sociais e familiares que levam as mulheres a fazer escolhas 

mais voltadas para áreas mais “femininas”. 

5) Promover a prática de ensinar para que possam ensinar o que aprenderam para mais 

pessoas e multiplicar seus conhecimentos; 

6) Promover dentro da escola, ações diretas que possam modificar o comportamento 

social dos alunos, professores e servidores.    

Justificativas e Necessidades 

Quando se fala em educação de qualidade, o que os profissionais da Área de Ensino precisam 

planejar é a sua eficiência. Não se pode pensar em uma educação em que não funcione, que não 

liberte, que não provoque mudanças ou que não possa promover a igualdade dentro da sociedade. 

Mas qual é o objetivo desse Projeto? Fazer s alunas terem um contato direto e sistemático com 

conceitos básicos e fundamentais para seu desenvolvimento social, educacional, profissional, salarial 

e cidadã, de tal forma que essas possam não só ter um contato formal com o conhecimento científico 

aprendidas em sala de aula mas também faze – lo pensar em resolução de problemas geradores 

sociais, na sua formação profissional (fazer um profissional que seja capaz da aplicar o seu 

conhecimento no seu próprio meio profissional), na sua formação para cidadania (como explica 

Vinicius Machado e Nilcéia Aparecida Maciel Pinheiro no seu artigo que fala DOS PROBLEMAS 

GERADORES DE DISCUSSÃO: APLICAÇÕES NA DISCIPLINA DE FÍSICA NO ENSINO DE 

ENGENHARIA) e na forma de seleção para que não se busquem os melhores candidatos, mas que 

se busquem pessoas melhores. 

Diante do exposto, o projeto deverá contar com o auxílio de todos os profissionais da Área de 

Ensino da escola. A direção colaborará com o material necessário ao pleno desenvolvimento das 

aulas e das pesquisas enquanto os alunos deverão utilizar o material de forma prudente e racional 

para melhor aproveitamento dos conhecimentos ministrados. 

Avaliação 

Os professores do Centro de Ensino Médio 09, no uso de sua autonomia, conhecimento e 

experiência, não comunga da idéia de se distribuir pontuação. Logo, acreditasse no desenvolvimento 

do cidadão como um todo. Pensando nisso, o projeto será avaliado nos conselhos de classe que 

deliberará sobre seu prosseguimento ou extinção. 
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