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[...] aprender é, principalmente, um ato social, no sentido que 
aprendemos de e com outros envolvidos na busca de conhecimen-
tos e significados comuns. Assim, aprender é um modo situado de 
estar no mundo com alguém, o que implica compreender que não é 
o indivíduo que aprende, mas a comunidade da qual participa 
(ROJO & MOITA LOPES, s/d, p. 39). 
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01. APRESENTAÇÃO DO PPP E SEU PROCESSO DE CONSTRUÇÃO 

 

Construir um projeto político-pedagógico implica pensar o tipo e a quali-

dade da educação que se quer, a concepção de homem e de sociedade que se 

pretende construir. Nesse sentido, entendemos que tal proposta necessita ser pen-

sada coletivamente pelos sujeitos, como afirma Vieira (2002): 

 

[...] o projeto pedagógico necessita escutar o que a prática dos sujeitos 
que o constroem tem a dizer, ao mesmo tempo em que deve amadurecer 
neles a ideia de que o princípio de autonomia implica o compromisso de 
decidir e assumir ações coletivas no âmbito da escola [...] (SOUSA e COR-
RÊA In VIEIRA, 2002, p. 52). 

 

 Além disso, a construção do projeto de escola remete-nos a uma necessi-

dade legal como prevista na LDBEN/96, a exemplo, o Artigo 12, Inciso I, que dá aos 

estabelecimentos de ensino a incumbência de elaborar e executar sua proposta 

pedagógica, ou o Artigo 14, no qual são definidos os princípios da gestão demo-

crática, cujo primeiro é a participação dos profissionais da educação na elaboração 

do projeto pedagógico, entre outros. 

 Esse é o desafio a ser enfrentado pelo Centro Educacional 03 do Guará: 

evitar que a exigência de construção do projeto político-pedagógico se reduza a 

mais uma atividade burocrática e formal a ser cumprida e se transforme em um 

projeto coletivo de referência para o trabalho que se desenvolve.  

 Entendemos, então, que não se trata de assegurar simplesmente o cumpri-

mento da legislação vigente, mas de garantir a construção, a organização, a decisão 

e a autonomia da escola, as quais devem ser vivenciadas cotidianamente por todos 

os membros da comunidade escolar, visando o seu amadurecimento e suas futuras 

contribuições para a sociedade que receberá os discentes que se formam nesta UE. 

O ambiente propício para a construção de um PPP que seja o reflexo fide-

digno das necessidades e dos anseios de uma unidade de ensino é aquele carac-

terizado pela vivência da gestão democrática, a qual permite a livre e madura par-

ticipação de todos os membros da comunidade na experiência cotidiana da escola. 

Neste sentido, o PPP torna-se o documento que guarda em suas páginas tanto os 

aspectos norteadores da prática pedagógica quanto os planos daquilo que se de-

seja realizar a curto, médio e longo prazos no ambiente escolar. 
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O PPP que aqui é apresentado e entregue à comunidade escolar foi cons-

truído por meio da participação e das discussões entre os membros desta comuni-

dade durante a realização do Fórum para elaboração do PPP, no dia 02 de setembro 

de 2017, que contou com a participação efetiva dos sujeitos da comunidade. As 

discussões no Fórum aconteceram em forma de assembleia e em grupos de dis-

cussão. Em todos estes espaços, procurou-se ouvir o que todos tinham a dizer so-

bre seus anseios e receios acerca da escola em que convivem, que mudanças de-

sejavam que fossem feitas e que aspectos mereciam uma continuidade, que proje-

tos poderiam ser realizados por cada Equipe em conjunto para enriquecer o currí-

culo e favorecer seu desenvolvimento.  

Discussões subsequentes, com a finalidade de sistematizar as sugestões 

apresentadas no Fórum tiveram lugar nas reuniões de coordenação pedagógica 

com a participação do corpo docente e das Equipes de profissionais que atuam na 

UE, reuniões do Conselho Escolar. Por fim, todas as propostas foram sistematizadas 

na forma deste PPP pela Equipe de Coordenação Pedagógica. Este trabalho se es-

tendeu efetivamente por um período de cerca de 60 dias decorridos entre os me-

ses de setembro e outubro de 2017. 
 

 
Sessão pública do PPP com discentes. 

  



  

 

  

|8| 
  

 
Sessão pública do PPP com professores, pais e responsáveis. 

 

Em todos estes momentos, foram levantadas questões relacionadas à reali-

dade escolar e os anseios nutridos pela comunidade em relação ao futuro, incluindo 

as dúvidas acerca da reforma do Ensino Médio e a implementação do regime de 

Ciclos no Ensino Fundamental e do regime de Semestralidade, este último já viven-

ciado pela UE no Ensino Médio. 

Estas assembleias resultaram em uma série de propostas e opiniões as 

quais foram estudadas e consideradas pela Equipe Gestora e depois sistematizadas 

e organizadas pela Equipe de Coordenação Pedagógica na forma deste projeto 

político-pedagógico. 

 

02 – HISTORICIDADE DA ESCOLA 

 

A Região Administrativa do Guará foi fundada em 1967. As primeiras oito-

centas residências foram construídas por meio do sistema de mutirão pelos funci-

onários da Novacap, que nelas iriam morar em 21 de abril de1969. 

Em setembro de 1969, a Novacap e a Secretaria de Habitação e Interesse 

Social (hoje, Secretaria de Estado de Habitação, Regularização e Desenvolvimento 

Urbano - Sedhab) prosseguiram com a urbanização do segundo trecho, o Guará II, 

inaugurado em 02 de março de 1972, para abrigar funcionários do Governo Fede-

ral. O Decreto 2 356, de 31 de agosto de 1973, criou a Administração Regional do 

Setor Residencial Indústria e Abastecimento, composta pelo Guará I, Guará II e o 

Setor Residencial Indústria e Abastecimento (setor do Guará). 
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Com o advento do Decreto 11.921, em 25 de outubro de 1989, o Guará, até 

então denominado Setor Residencial Indústria e Abastecimento e ocupando uma 

área de 8,6 km², passou a ter uma área de 45,66 km², sendo, então, criada a Região 

Administrativa do Guará. 

Inicialmente, por volta do ano de 1985, a Gerência Regional de Ensino cha-

mava-se Complexo Escolar "A" do Guará. Hoje, o Guará possui vinte e duas escolas 

públicas e onze conveniadas. 

 Inserido nesta região administrativa do Distrito Federal, o Centro Educaci-

onal 03 é um estabelecimento urbano da Rede Oficial de Ensino do Distrito Federal, 

atualmente vinculado à Coordenação Regional de Ensino do Guará, pertencente a 

X Região Administrativa (RA), localizado na EQ 17/19, Área Especial B - Guará II. 

 O recebimento do prédio deste estabelecimento se deu em 11 de julho de 

1974. Sua inauguração oficial ocorreu em 07 de novembro de 1974, sob a direção da 

Professora Malva de Jesus Queiroz Oliveira, com a denominação de Centro de En-

sino de 1º Grau nº 09 do Guará pela Resolução 29, de 20 de dezembro de 1974. Atra-

vés da Resolução 95-CD, de 21 de outubro de 1976, foi transformado de Centro de 

Ensino de 1º Grau nº 09, em Centro Educacional 03, vinculado ao Complexo Escolar 

“B” do Guará. Nesta época, o Guará tinha uma população de quase 30.000 habitan-

tes, e só contava com três centros educacionais. 

 O Centro Educacional 03, conhecido como “Centrão”, foi construído den-

tro de parâmetros arquitetônicos diferenciados, tanto na estrutura dos blocos 

quanto nas áreas contíguas à escola, além de ser escolhido para abrigar a Biblio-

teca Comunitária da Cidade. Atualmente a sua área física dispõe de vinte e seis 

salas de aula, quatro laboratórios, uma oficina pedagógica, uma sala para atendi-

mento psicopedagógico, uma sala para orientação educacional, uma sala para TV 

e vídeo, uma sala para TV Escola/videoteca, um auditório com capacidade para 

duzentas pessoas, uma rádio escolar (RadioAção), uma sala adaptada para ginás-

tica, um pátio coberto e três quadras poliesportivas. 

 Temos abrigado projetos em parceria com Organizações Não-governamen-

tais - ONGs, onde pretendemos manter diálogo em função das necessidades surgi-

das neste ano letivo, além de outras parcerias que, porventura, surjam ao longo 

deste ano e que estejam de acordo com as necessidades da comunidade educativa. 

Muitos prêmios têm sido recebidos pelo Centrão, em eventos nacionais, regi-

onais e locais, em várias modalidades esportivas, culturais e pesquisas científicas. 
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Vale destacar a premiação recebida em 2002, com o projeto “Parque Nacional de 

Brasília”, apresentado no Fórum de Experiências do Ensino Médio quando a escola 

venceu as etapas local e regional. Em 2005, esta Instituição foi avaliada pelo UNI-

CEF, dentro do Prova Brasil como uma das escolas referência em qualidade de en-

sino fundamental no país. Em 2006, o Centro Educacional 03 apresentou o projeto 

interdisciplinar desenvolvido pelo Ensino Médio Matutino - Alimentos - no 2º Fó-

rum da Educação Básica da Rede Pública de Ensino do DF, classificando-se em pri-

meiro lugar. Em 2007 e 2008 a escola desenvolveu projetos interdisciplinares 

tendo como cerne os problemas ambientais e o cuidado com o Meio Ambiente “A 

terra em nossas mãos”, como resultado, obtivemos a participação em eventos 

como feiras e fóruns de educação. Outro aspecto desenvolvido está relacionado ao 

Projeto “Direitos Humanos - uma questão de Cidadania” que propõe o conheci-

mento da Declaração Universal dos Direitos Humanos e a verificação de sua apli-

cação em nosso cotidiano escolar e na comunidade guaraense. 

 Ainda em 2008 obtivemos como positivo a classificação do aluno Lucas Al-

ves Elmiro para a semifinal (nacional) das Olimpíadas de Português, o 2º lugar do 

Prêmio ao Professor - Projeto de correção de fluxo escolar, entregue ao educador 

Marcos Fernandes. Esta Instituição também participou da Feira de Ciências da Di-

retoria de Ensino Médio - DEM e dos Projetos “Maus Tratos de Animais” e “Ma-

chado de Assis” na Feira de Ciências da CRE do Guará, além de apresentar o Pro-

jeto “Direitos Humanos: Uma questão de cidadania” no Fórum de Ciências Huma-

nas. Em atividades desportivas premiação na Olimpeg e a participação de três alu-

nos na Etapa Nacional dos jogos bancos em ação desenvolvida pela ONG Júnior 

Achievement, em São Paulo. 

 O trabalho desenvolvido pela equipe de profissionais do Centro Educaci-

onal 03 do Guará tem dado à escola o destaque merecido nos últimos anos, sendo 

apontada como referência de gestão eficiente e oferecendo um ensino público de 

qualidade.  

 Dando continuidade ao Projeto Cidadania e Respeito: Por um mundo me-

lhor, desenvolvemos atividades/ações que culminaram em subprojetos como o do 

Voluntariado e a Gincana Centrão atendendo diferentes instituições filantrópicas e 

a comunidade, abrangendo os Ensinos Fundamental e Médio. 
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 No Ensino Fundamental, destacou-se a I Mostra do SuperAção Jovem, na qual 

pode ser detectado o protagonismo juvenil, proposta inicial do programa nos diferen-

tes projetos de ação. 

 Participamos do “Concurso Nacional Desafio Mudanças Climáticas – 2009” 

promovido pela Editora Horizonte no qual um dos nossos alunos do 9º ano foi sele-

cionado e premiado entre os três representantes do Distrito Federal. 

 Outras premiações foram obtidas no Concurso de produção textual do Cor-

reio Brasiliense “Leio e Escrevo Meu Futuro” e da “Escola sem Drogas”, promo-

vido pela Coordenação Regional de Ensino do Guará. 

 Alunos do Ensino Fundamental e Médio foram classificados na Olimpíada Bra-

sileira de Matemática das Escolas Públicas (OBMEP). Destacamos ainda a aprovação 

de alunos do Ensino Médio no Programa de Avaliação Seriada da Universidade de 

Brasília (PAS/UnB) e em seu vestibular, além da aprovação de alunos em outras insti-

tuições de ensino superior. 

Buscamos construir nossa proposta pedagógica considerando que a escola 

reconhece, nos projetos desenvolvidos, um suporte central na busca de seus obje-

tivos pelo fato de que tais ações propiciam ao aluno a construção do conhecimento 

e a capacidade de análise por meio de situações concretas, já que é uma exigência 

de educadores e educandos críticos a correlação entre teoria e prática. 

 No início do ano letivo de 2015, o Centro Educacional 03 do Guará, durante 

as reuniões da Semana Pedagógica e no decorrer dos encontros seguintes, profes-

sores, coordenadores, supervisor pedagógico e direção, decidiram, após inúme-

ros debates e explanações, por buscar uma identidade para a escola. Decidiu-se 

por manter o desafio de aumentar o número de alunos aprovados pelo PAS e ENEM, 

incentivando os alunos a fazer as avalições, participando de todas as etapas, com-

bater a evasão escolar e minimizar as reprovações, desenvolvendo projetos de in-

tervenção pedagógica. 

 Quanto ao seu espaço físico e disponibilidade de recursos didático-metodo-

lógicos, o Centro Educacional 03 do Guará busca oferecer de maneira adequada, 

dentro do possível, condições que propiciem ao corpo docente e discente o desen-

volvimento de um trabalho de qualidade. Atualmente, a escola conta dispõe de: 
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a) Instalações físicas: 

 22 salas de aula; 

 04 laboratórios (Biologia, Física, Química e Informática); 

 01 sala de ginástica; 

 01 sala de vídeo; 

 01 videoteca; 

 01 saleta para a rádio escolar; 

 01 sala de coordenação; 

 01 secretaria; 

 01 sala de professores; 

 01 mecanografia; 

 02 salas para serviço de orientação educacional; 

 01 sala para segurança; 

 01 sala e 01 antessala da direção com banheiro privativo; 

 01 sala para supervisores administrativos; 

 02 banheiros para professores (masculino e feminino); 

 04 banheiros para discentes; 

 01 auditório com 200 lugares; 

 01 biblioteca comunitária; 

 01 sala para servidores; 

 01 cozinha; 

 01 banheiro para portadores de necessidades especiais; 

 01 sala de recursos; 

 01 cantina; 

 01 sala para depósito de conservação e limpeza; 

 01 depósito de mantimentos. 

b) Recursos humanos: 

 65 professores regentes (30 do Ensino Médio e 18 do Ensino Fundamental); 

 01 secretária; 

 03 assistentes de secretaria; 

 01 diretora; 

 01 vice-diretora; 

 04 supervisores (pedagógicos e administrativos); 

 02 apoios pedagógicos; 
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 03 coordenadores pedagógicos; 

 02 servidores de copa e cozinha; 

 01 servidor de portaria; 

 04 seguranças de patrimônio (firma terceirizada); 

 02 professores na sala de recursos generalistas; 

 04 professores na sala de recursos de DAsç 

 03 mecanógrafos; 

 13 servidores na biblioteca comunitária (carreiras magistério e assistência); 

 02 orientadores educacionais; 

 14 servidores de limpeza (firma terceirizada). 

c) Recursos financeiros: 

 Programa Dinheiro na Escola - PDDE / FNDE; 

 Programa de Descentralização Administrativa e Financeira - PDAF / GDF; 

 Associação de Pais, Alunos e Mestres (APAM); 

 Plano de Desenvolvimento da Educação - PDE / Escola. 

d) Recursos de materiais e equipamentos: 

 11 televisores; 

 30 ventiladores (de parede) distribuídos nas salas de aula; 

 03 data show; 

 01 mesa de som com 16 canais; 

 04 caixas de som; 

 03 vídeos; 

 02 caixas amplificadoras de som; 

 01 aparelhagem de som completo no auditório; 

 06 armários (ciência em foco); 

 03 retroprojetores com tela; 

 Mapas e pranchas didáticas; 

 DVDs / fitas de vídeo cassete. 

e) Laboratórios de física, química e biologia (equipamentos)   

 05 aparelhos de som; 

 20 microcomputadores (laboratório de informática); 

 04 microcomputadores (secretaria); 

 01 microcomputador (mecanografia); 

 05 microcomputadores (coordenação); 
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 03 microcomputadores (direção); 

 01 microcomputador (supervisão administrativa); 

 03 máquinas copiadoras; 

 02 duplicadores digitais; 

 01 antena parabólica; 

 01 kit para videoconferência. 

 

03 – DIAGNÓSTICO DA REALIDADE ESCOLAR 

 

O Guará mudou totalmente o seu perfil nos últimos quarenta anos, concen-

trando, hoje, uma considerável parte da classe média do Distrito Federal. As casas 

originais da época dos mutirões cederam lugar para sobrados e condomínios de 

bom nível, evidenciando a seleção socioeconômica de sua população. Segundo 

pesquisas da Codeplan, o Guará tem a sexta maior renda per capita entre as regi-

ões administrativas do Distrito Federal. 

O Centro Educacional 03 do Guará, contudo, é uma escola com uma clien-

tela bastante heterogênea no que se refere à origem e às características econômi-

cas de seus discentes. Além de estudantes de classe média e média-baixa que re-

sidem no Guará, a escola também atende alunos que residem no bairro de Águas 

Claras, de classe média e média-alta, outros que residem no bairro de Vicente Pi-

res, de classe média e um grande número de alunos residentes na Cidade Estrutu-

ral, um bairro de classe baixa, formado por muitas famílias carentes, com baixa 

escolaridade e cuja renda vem de subempregos. 

 

04 – FUNÇÃO SOCIAL 

 

 O Centro Educacional 03 do Guará percebe-se como um espaço de imensa 

importância social, haja vista que é por meio dos resultados do trabalho com a edu-

cação desenvolvido pelos corpos docente e discente, e com o apoio de todas as 

demais equipes, que muitos jovens terão a oportunidade de se perceberem como 

cidadãos atuantes e promissores dentro de uma sociedade em que as diversidades 

são respeitadas e experimentadas de forma civilizada e madura e onde o bem co-

mum e a equidade social são os objetivos principais. 
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 Neste contexto, entendemos que a função social do Centro Educacional 03 do 

Guará é a de oferecer à sua comunidade a formação científica e humana necessária 

para o amadurecimento intelectual e moral de seus discentes, para que se tornem ci-

dadãos capazes de contribuir positivamente para o desenvolvimento social.  

  

05 – PRINCÍPIOS ORIENTADORES DAS PRÁTICAS PEDAGÓGICAS 

 

 Os profissionais do Centro Educacional 03 do Guará têm como princípio 

básico o aprender a aprender. Isso significa que estamos todos em processo de 

formação. Professores e alunos que trocam conhecimentos e incentivam a pesquisa 

e a formação continuada. Buscamos desenvolver em nossa comunidade educativa 

valores como solidariedade, respeito mútuo, justiça e paz. Nossa prática baseia-se 

na formação científica e de valores imprescindíveis para a construção de uma co-

munidade justa e igualitária. 

 Pretendemos promover a competência profissional, a autonomia e a sensi-

bilidade com a finalidade de oferecer aos alunos subsídios para que se tornem ins-

trumentos significativos na formação de uma sociedade na qual a justiça social, a 

honestidade, a ética e o respeito entre os indivíduos possa ser rotina e não exceção. 

 Pretendemos ser um instrumento de informação, motivação, mobilização, 

educação e construção de um cidadão mais crítico – uma cidadania ativa. Para isso, 

faz-se necessário uma ação pedagógica, permanente e sistemática, voltada para o 

desenvolvimento de hábitos, atitudes e valores. 

 A autonomia deve nortear todo o processo educativo, promovido numa 

concepção de liberdade e responsabilidade dos sujeitos. Uma participação efetiva 

nas decisões e proposições necessárias ao ambiente escolar e na comunidade. 

 A proposta dos profissionais desta UE visa a formação de cidadãos que pos-

sam transformar, por meio do conhecimento desenvolvido, a sua própria existên-

cia e a vida da sua comunidade. Buscamos ajudar o aluno a se apropriar de novas 

habilidades e competências para que este transforme sua realidade social, reco-

nhecendo, respeitando e convivendo com as diferenças e agindo para a construção 

de uma sociedade voltada para luta em favor do bem comum e da equidade social. 

 Sabemos, no entanto, que o conhecimento se constrói ao longo de uma vida 

inteira. Por isso nossas práticas pedagógicas se renovam a cada dia, visando levar 
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o educando a buscar um processo de aprendizagem que não se estanca aqui, neste 

estabelecimento de ensino, mas que o acompanhará por toda sua existência. 

 Entendemos que o aluno precisa e deve ser o sujeito de sua própria apren-

dizagem, pois o conhecimento é algo que, só partindo da própria vontade, pode 

ser construído e reconstruído a cada dia. Nessa perspectiva, o professor deve ser 

um mediador no processo de aprendizagem em que o educando deixa de ser um 

passivo e para se tornar o senhor de sua própria construção intelectual. 

 Entendemos a educação como um processo de emancipação que acontece 

por meio da reflexão, ultrapassando a mera obtenção de informações. A constru-

ção de conhecimentos deve resultar do diálogo do aluno com o seu pensamento e 

com o mundo a sua volta, sua realidade local e global. Devemos criar condições 

para que os alunos tenham uma postura proativa na comunidade, construindo sua 

identidade, descobrindo-se como parte importante e atuante de nossa cultura.  

 

06 – OBJETIVOS INSTITUCIONAIS 

 

 Considerando os princípios norteadores assumidos pelos profissionais do 

Centro Educacional 03 do Guará e as necessidades sociais que urgem diante da 

comunidade atendida por esta UE, elencamos como objetivos para este projeto po-

lítico-pedagógico: 

 consolidar, aprofundar e reconstruir os conhecimentos adquiridos pelo 

aluno ao longo de sua história;  

 desenvolver a autonomia intelectual o pensamento crítico do educando; 

 contribuir para que o educando torne-se o agente principal de sua 

aprendizagem; 

 contribuir para preparação do educando no que se refere a sua inser-

ção no mercado de trabalho; 

 contribuir para o amadurecimento e o exercício da cidadania do educando; 

 oferecer um ensino que favoreça a permanência e o sucesso dos estu-

dantes no ambiente escolar;   

 propiciar condições de convivência harmônica e de respeito mútuo 

para comunidade escolar; 
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 promover a vivência de valores éticos que contribuem para a formação de 

pessoas que se autorrealizem e participem construtivamente da sociedade; 

 oportunizar o desenvolvimento das inteligências múltiplas, respei-

tando a identidade de cada aluno na convivência social;  

 incentivar o fomento da atualização e do aperfeiçoamento de professo-

res e funcionários, de forma contínua e sistemática, visando à eficiência 

e eficácia nos serviços prestados; 

 promover o fortalecimento do relacionamento da escola com a comu-

nidade escolar e circunvizinha;  

 promover a convivência democrática na escola; 

 promover a gestão financeira da escola de acordo com os princípios de 

autonomia, e ética do administrador público;  

 implementar ações que incentivem a integração dos alunos portadores de 

necessidades educativas especiais e de respeito às diferenças individuais;  

 manter e suprir a estrutura física da escola; 

 propagar ações práticas que propiciem o cuidado com o meio ambi-

ente e a melhoria da qualidade ambiental na escola e na comunidade; 

 contribuir para o fortalecimento dos vínculos da família, dos laços de 

solidariedade humana e de tolerância recíproca em que se assenta a 

vida social; 

 ampliar o número de parcerias da Escola favorecendo o aumento da 

quantidade de pessoas atendidas nas atividades; 

 propiciar um ambiente acolhedor e descontraído, integrado a natureza 

e a vida cotidiana; 

 incentivar a construção do conhecimento de forma reflexiva; 

 fornecer meios para que os alunos que desejem possam ingressar nas 

universidades por meio de programas como o PAS e o ENEM; 

 incentivar, entre todos os membros da comunidade escolar, a respon-

sabilidade sustentada pelos princípios éticos;  

 incentivar o respeito ao meio ambiente, com ênfase na sustentabilidade; 

 incentivar a descoberta por meio da curiosidade, da pesquisa, da lei-

tura, da reflexão e da produção e exposição de novas ideias. 
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07 – CONCEPÇÕES TEÓRICAS FUNDAMENTADORAS DAS  
         PRÁTICAS PEDAGÓGICAS  
 

Vivemos em uma sociedade complexa, repleta de contradições, e carre-

gada de informações que o cidadão comum dificilmente conseguirá lidar. É uma 

avalanche de informações veiculadas em mídias diversas e que se entrecruzam 

com constantes e diferentes ideias, novas oportunidades, desafios e ameaças.  

 

 

Ao estabelecer uma nova relação com o mundo que os cerca, os estudantes 
dos Anos Finais utilizam uma linguagem peculiar que reflete suas visões 
sobre o mundo e sobre si mesmos. Inseridos em um mundo digital, seus 
processos de construção do conhecimento são muito mais dinâmicos, 
constituindo novas formas de interação com os outros, utilizando diferentes 
códigos para expressão e posicionamento frente ao mundo (Currículo em 
movimento da Educação Básica – Ensino Fundamental Anos Finais, 2014, p. 15). 
 

 

Saber selecionar aquilo que é significativo e benéfico entre todo este tur-

bilhão passa a ser uma ação cada vez mais complexa e que exige do ser humano 

criticidade, responsabilidade, honestidade, respeito e maturidade.  

 

Para que o currículo seja vivenciado e reconstruído no cotidiano escolar, a 
organização do trabalho pedagógico da escola é imprescindível. A utiliza-
ção de estratégias didático-pedagógicas deve ser desafiadora e provoca-
dora, levando em conta a construção dos estudantes, suas hipóteses e es-
tratégias na resolução de problemas apresentados (Currículo em movi-
mento da Educação Básica – Ensino Fundamental Anos Finais, 2014, p. 14). 

 

Neste contexto, o Currículo precisa ser pensado e organizado com o intuito 

de possibilitar ao discente o acesso a informações significativas, sistematizadas na 

forma do material didático de maneira que este sirva como um ponto de partida 

para o desenvolvimento de habilidades e a construção do conhecimento sobre o 

mundo por parte do educando, tornando-o capaz de perceber sua historicidade e 

sua existencialidade, respondendo às suas necessidades e aos seus anseios de 

vida, mas também satisfazendo as diretrizes educacionais vigentes as quais sinte-

tizam os conhecimentos e habilidades que a sociedade considera necessárias para 

a construção do bem comum. Afinal, é certo que “(...) a educação é determinada 

pela sociedade, mas essa determinação é relativa; a educação pode interferir na 
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mesma, contribuindo para a sua transformação” (Currículo em movimento da Edu-

cação Básica – pressupostos teóricos, 2014, p. 35).  

Assim, em consonância com os anseios da SEEDF, o Centro Educacional 03 

do Guará “[...] concebe a escola como centro privilegiado de apropriação do pa-

trimônio cultura historicamente acumulado pela humanidade, espaço de irradiação 

e de difusão de cultura” (ARAÚJO, 2012, p. 233) 

Torna-se necessário também que o Currículo responda à problemática re-

lacionada às diferenças e as relações de poder que moldaram a sociedade brasi-

leira e que hoje são colocadas em cheque, em nome da equidade social.  

Ao abrir espaço não apenas para ensinar a tolerância e o respeito, mas, 
sobretudo, para provocar análises “[...] dos processos pelos quais as dife-
renças são produzidas através de relações de assimetria e desigualdade” 
(SILVA, 2003, p.89), questionando permanentemente essas diferenças, são 
propostos como eixo transversais: educação para a diversidade, educação 
para a cidadania, educação para sustentabilidade e educação para e em 
direitos humanos (Currículo em movimento da Educação Básica – pressu-
postos teóricos, 2014, p. 22). 

 

A discussão destes temas fundamentais para a vida em sociedade no século 

XXI precisa perpassar tanto os conteúdos formais, contextualizados com o arca-

bouço teórico, quanto aqueles que emergem dos projetos interdisciplinares de-

senvolvidos pela escola, numa constante ação de reflexão. 

O Currículo, então, precisa ser o espaço profícuo para a discussão das coi-

sas do mundo, sob olhar do saber científico e suas metodologias, sob o olhar ques-

tionador e problematizador da Filosofia, sob o olhar expressivo e inquietante da 

Arte, mas também sob o olhar curioso e humanizado do educando. Este olhar sobre 

o mundo dará ao educando as ferramentas inicialmente necessárias para conhecer 

as relações sociais vivenciadas por ele na família, na rua, na escola etc. O Currí-

culo, desta forma, transforma-se em um “instrumento que define caminhos na 

busca pela qualidade social [...]” (Currículo em movimento da Educação Básica – 

pressupostos teóricos, 2014, p. 35).  

Diante destes pressupostos, passa a ser essencial entender que o processo 

de ensino e aprendizagem se sirva de uma atitude de avaliação que seja madura, 

significativa e eficaz em todas as suas etapas: exposição, reflexão, planejamento, 

solução. A avaliação formativa, neste contexto, emerge como a melhor e mais ma-

dura maneira de viver o processo avaliativo. Isso, porque, como afirmam Allal, Car-

dinet e Perrenoud (1986, p.14), a avaliação formativa 
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[...] visa orientar o aluno quanto ao trabalho escolar, procurando localizar 
as suas dificuldades para o ajudar a descobrir os processos que lhe permi-
tirão progredir na sua aprendizagem. A avaliação formativa opõe-se à ava-
liação somativa que constitui um balanço parcial ou total de um conjunto 
de aprendizagens. A avaliação formativa se distingue ainda da avaliação 
de diagnóstico por uma conotação menos patológica, não considerando o 
aluno como um caso a tratar, considera os erros como normais e caracte-
rísticos de um determinado nível de desenvolvimento na aprendizagem. 

 

 

Definidos os pressupostos básicos para o entendimento do que é o Currí-

culo e como o processo avaliativo é fundamental para o sucesso do planejamento, 

é preciso ter claro o ato reflexivo é fundamental para a existência de conhecimento, 

pois entendemos que só o pensamento pode organizar o conhecimento, assim nos 

ensina MORIN (2000): “para conhecer, é preciso pensar”.  

 

8 – ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO PEDAGÓGICO 

 

 No Centro Educacional 03 do Guará entendemos que um dos segredos 

para o sucesso do trabalho escolar é o planejamento, a consonância com as deter-

minações legais e as propostas governamentais, a afirmação de uma identidade, a 

observância das necessidades sociais contemporâneas e o desenvolvimento de 

ações mediante o trabalho coletivo e a participação democrática. Assim, a estru-

tura do trabalho pedagógico foi organizada da maneira como se segue. 

 

8.1 Organização escolar em ciclos e semestres 

 

a) Ciclos – Ensino Fundamental – Anos Finais 

  

  O currículo dos Ciclos-Ensino Fundamental-Anos Finais é constituído de 

uma Base Nacional Comum e de uma Parte Diversificada. A Base Nacional Comum 

do Ensino Fundamental é constituída de: Língua Portuguesa; Matemática; Geogra-

fia; História; Ciências Naturais; Educação Artística; Educação Física. A Parte Diver-

sificada do Ensino Fundamental é desenvolvida na forma do projeto intitulado 

“Ética e Cidadania: Eleitor do Futuro” (ver detalhes do projeto na página 85).  
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   Além disso, para a organização do currículo do Ensino Fundamental consi-

deramos de maneira essencial as proposições contidas no Currículo em Movimento 

da Educação Básica – Ensino Fundamental Anos Finais (2014), principalmente à de-

finição dos objetivos e dos conteúdos a serem desenvolvidos em cada área do co-

nhecimento e em suas dimensões configuradas nos componentes curriculares.  

 No Centro Educacional 03 do Guará, o Ensino Fundamental será oferecido, 

em 2018, no turno vespertino. A estratégia de matrícula contemplou três turmas de 

8º ano e onze turmas de 9º ano, correspondendo ao 3º Ciclo, totalizando 393 alunos.  

 Durante o desenvolvimento curricular deste 3º Ciclo, os discentes desen-

volverão estudos relacionados aos componentes curriculares e à ordenação de 

seus respectivos objetivos e conteúdos definidos e propostos pelo Currículo em 

Movimento da Educação Básica – Ensino Fundamental Anos Finais (2014, p. 17-139), 

além de estudos relacionados a temas vários e interdisciplinares que correspon-

dem à Parte Diversificada.  

 Na Organização Escolar em Ciclos para o 3º Ciclo – aprovada pelo Conse-

lho de Educação do DF por meio do Parecer-CEDF n. 251/2013 – considera-se o 

tempo de aprendizagem de cada aluno individualmente. É respeitado o ritmo que 

cada um necessita para construir seu conhecimento acerca dos conteúdos e assun-

tos propostos de acordo com as Diretrizes Curriculares. O discente só avança para 

uma novo conteúdo e novas habilidades após, mediante instrumentos avaliativos 

vários, demonstrar ter aprendido e desenvolvido os objetivos e as habilidades a 

ele determinadas. A promoção para um novo ciclo só se dará após a consolidação 

da aprendizagem de todos os conteúdos e habilidades propostas para o ciclo em 

que o discente está matriculado. 

 

Os Ciclos para as Aprendizagens representam outra forma de organização 
dos tempos e dos espaços escolares, pois consideram a lógica do pro-
cesso, a utilização de uma pedagogia diferenciada, o trabalho coletivo e a 
avaliação formativa, visando promover a progressão dos estudantes sem 
prejuízo da qualidade. 
Esta política educacional busca ressignificar a Coordenação Pedagógica 
como espaço de formação continuada permanente e o conselho de classe 
como instância de convergência de todas as avaliações praticadas na es-
cola.1  
 

                                                
1 SEEDF. Guia prático – Organização Escolar em Ciclos para as Aprendizagens. Brasília. 2017, p. 11. 
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 Neste contexto, o trabalho escolar baseia-se no conceito de progressão 

continuada, na qual  

 

deve-se considerar os blocos para análise do alcance dos objetivos de 
aprendizagem dessa etapa e a decisão sobre a aprovação ou retenção do 
estudante. As informações sobre cada estudante em relação às suas apren-
dizagens de um ano para o outro podem garantir que a progressão seja 
continuada, afinal os objetivos de aprendizagem devem ser atingidos em 
cada bloco. Ao trabalharmos com os blocos reafirmamos nossa preocupa-
ção com os diferentes ritmos de aprendizagem.2 
 

 Em consonância com as propostas pedagógicas da SEEDF, no Centro Edu-

cacional 03 do Guará, assumimos como objetivos para a organização escolar por 

meio dos Ciclos-Ensino Fundamental-Anos Finais: 

 
 valorizar as aprendizagens dos estudantes e seu percurso formativo; 
 aprimorar os processos de ensinar, aprender e avaliar; 
 superar o ensino fragmentado criando experiências educativas que pos-

sibilitem a aprendizagem, a inclusão e o compromisso com a mudança 
de relações assimétricas de poder; 

 melhorar as condições pedagógicas por meio da reorganização do 
tempo/espaço do e no cotidiano escolar; 

 corrigir o fluxo escolar com qualidade; 
 tornar mais efetiva, ética e saudável a relação professor-estudante; 
 qualificar a avaliação, incluindo o processo contínuo de recuperação das 

aprendizagens.3 
 
 

 Além disso, assumimos também como norteadores para o trabalho nos Anos 

Finais dos Ensino Fundamental, os objetivos propostos pelo Currículo em Movi-

mento da Educação Básica – Ensino Fundamental Anos Finais (2014, 14-15): 

 

 possibilitar as aprendizagens, a partir da democratização de saberes em 
uma perspectiva de inclusão considerando os eixos transversais: Educa-
ção para Diversidade, Cidadania e Educação em e para os Direitos Hu-
manos, Educação para a Sustentabilidade. 

 promover as aprendizagens tendo como meios básicos o pleno domínio 
da leitura, da escrita e do cálculo e a formação de atitudes e valores, per-
mitindo vivências de diversos letramentos. 

 oportunizar a compreensão do ambiente natural e social, dos processos 
histórico-geográficos, da diversidade étnico-cultural, do sistema polí-
tico, da economia, da tecnologia, das artes e da cultura, dos direitos hu-
manos e de princípios em que se fundamenta a sociedade brasileira, la-
tino-americana e mundial. 

                                                
2 SEEDF. Guia prático – Organização Escolar em Ciclos para as Aprendizagens. Brasília. 2017, p. 20. 
3 SEEDF. Guia prático – Organização Escolar em Ciclos para as Aprendizagens. Brasília. 2017, p. 10. 
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 fortalecer vínculos da escola com a família, no sentido de proporcionar 
diálogos éticos e a corresponsabilização de papéis distintos, com vistas 
à garantia de acesso, permanência e formação integral dos estudantes. 

 compreender o estudante como sujeito central do processo de ensino, 
capaz de atitudes éticas, críticas e reflexivas, comprometido com suas 
aprendizagens, na perspectiva do protagonismo infanto-juvenil. 

 

b) Semestralidade-Ensino Médio 

 

  O currículo da Semestralidade-Ensino Médio é constituído de uma Base Na-

cional Comum e de uma Parte Diversificada. A Base Nacional Comum do Ensino 

Médio é constituída de: (1) Linguagens, Códigos e suas Tecnologias, abrangendo 

Língua Portuguesa, Educação Física e Educação Artística; (2) Ciências da Natureza, 

Matemática e suas Tecnologias, abrangendo Matemática, Física, Química e Biolo-

gia; (3) Ciências Humanas e suas Tecnologias, abrangendo História, Geografia, Fi-

losofia e Sociologia. Além disso, para a organização do currículo do Ensino Médio 

consideramos de maneira essencial as proposições contidas no Currículo em Mo-

vimento da Educação Básica – Ensino Médio (2014), principalmente à definição dos 

objetivos e dos conteúdos a serem desenvolvidos em cada área do conhecimento 

e em suas dimensões configuradas nos componentes curriculares.  

 

A proposta curricular do Ensino Médio aponta para procedimentos meto-
dológicos interdisciplinares e contextualizados, assim o processo avalia-
tivo deve convergir para uma avaliação formativa que propicie aprendiza-
gem dos processos avaliativos dever ser sensíveis às diferenças que per-
meiam a sala de aula e o contexto socioeducacional, devendo a prática 
avaliativa facilitar o diálogo e a mediação entre as várias histórias de vida 
que a instituição educacional acolhe (Currículo em Movimento da Educação 
Básica – Ensino Médio, 2014, p. 25) 

 

 No Centro Educacional 03 do Guará, o currículo do Ensino Médio está 

sendo oferecido e desenvolvido em 2018 no regime de Semestralidade, nos turnos 

matutino e vespertino, considerando as orientações dispostas nas Diretrizes para a 

Organização do Trabalho Pedagógico na Semestralidade: Ensino Médio (2014), na 

busca constante pela melhoria e pela experiência bem-sucedida as propostas e 

implementação deste regime, já com vistas às mudanças futuras resultantes da re-

forma do Ensino Médio a serem implantadas pelo MEC. Neste contexto, a estraté-

gia de matrícula contemplou nove turmas de 1º Ano (sendo cinco no turno matutino 

e quatro no turno vespertino), cinco turmas de 2º Ano e quatro turmas de 3º Ano, 

totalizando dezoito turmas e 647 alunos.  
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 No regime de Semestralidade, o ano letivo é dividido em dois blocos com 

100 dias letivos cada, totalizando 200 dias letivos. Cada bloco apresenta seis com-

ponentes curriculares semestrais e três anuais. Assim, a cada semestre, os discen-

tes estudam conteúdos e desenvolvem habilidades relacionadas a nove compo-

nentes curriculares, como mostra o quadro a seguir: 

 

 

 
 

 Como dispõe o Currículo em Movimento da Educação Básica – Ensino Médio 

(2014, 26), 

essa organização vem ao encontro de uma reformulação espaço-temporal 
do trabalho pedagógico e do currículo com vistas à funcionalidade e ao 
aproveitamento do tempo e do espaço da escola, o que melhora as condi-
ções de trabalho do professor e de aprendizagem dos estudantes e cen-
trada no processo de aprendizagem, possibilita uma reconfiguração das 
relações com o conhecimento e das relações inter e intrapessoais, na me-
dida em que amplia os horizontes interacionais entre estudantes e estudan-
tes, professores e estudantes, gestores e estudantes, gestores e professo-
res, escola e comunidade. 

 

 Na Semestralidade-Ensino Médio, a Parte Diversificada (PD) é composta 

por duas ramificações desenvolvidas em forma de projetos: (1) Projeto Múltiplas 

Linguagens, com 2 h/a no Bloco 02; (2) Projeto Geometria, com 1 h/a em cada um 

dos blocos. O Projeto Múltiplas Linguagens foi proposto, elaborado e é executado 

pela Professora Alvacy Correa Rodrigues. O Projeto Geometria foi proposto, ela-

borado e executado pela equipe docente de Matemática do turno matutino, a qual 

BLOCO 1 BLOCO 2 

Biologia Arte 

Filosofia Espanhol 

História Física 

Inglês Geografia 

Matemática Matemática 

Português Parte Diversificada 
(2 h/a para ML) 

(1 h/a para Geometria) 

Química Português 

Educação Física Educação Física 

Parte Diversificada 
 (1 h/a para Geometria) 

Sociologia 
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é formada, atualmente, pelos professores Julianderson de Matos Berg e Eronaldo 

Soares de Almeida.  

Em nossa prática, procuramos trabalhar de forma coerente com a ideia pro-

posta constante no Currículo em Movimento da Educação Básica – Ensino Médio 

(2014, p.25), o qual considera que as áreas do conhecimento precisam ser organi-

zadas em dimensões que se interconectam e se internalizam, na busca do favore-

cimento da interdisciplinaridade e ressignificação dos conteúdos historicamente 

demandados pelos componentes curriculares. 

A continuidade da formação escolar realizada no âmbito dos componentes 

curriculares dá-se por meio de atividades que são propostas na forma dos projetos 

interdisciplinares (vide item 13) que estão institucionalizados. 

 

8.2 Organização dos tempos e espaços 

 

a) Ciclos–Ensino Fundamental–Anos Finais 

 

Nos Ciclos–Ensino Fundamental–Anos Finais, as aulas são divididas em seis ho-

rários variando de 45 e 50 minutos, no período das 13h às 18h, com um intervalo de 

20 minutos logo após o 3º horário. O trabalho é realizado em salas ambientes. Assim, 

são os alunos que trocam de sala e não os professores. As atividades de Educação 

Física são desenvolvidas no espaço das quadras, bem como em sala de aula. Os alunos 

ainda contam com o uso de laboratórios de ciências e com o laboratório de informá-

tica, utilizados para atividades de componentes curriculares vários. 

 

b) Semestralidade-Ensino Médio  

 

Na Semestralidade-Ensino Médio, as aulas são divididas em seis horários 

variando de 45 e 50 minutos, no período das 7h às 12h e das 13h às 18h, com um 

intervalo de 20 minutos logo após o 3º horário. O trabalho é realizado em salas 

ambientes. Assim, são os alunos que trocam de sala e não os professores. As ativi-

dades de Educação Física são desenvolvidas no espaço das quadras, bem como 

em sala de aula. Os alunos ainda contam com o uso de laboratórios de ciências e 

com o laboratório de informática, utilizados para atividades de componentes cur-

riculares vários. 
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8.3 Relação escola-comunidade 

 

O Centro Educacional 03 do Guará vivencia uma gestão que procura de-

senvolver uma relação participativa e profícua com a comunidade. Esta relação se 

realiza na forma de atividades como:  

 reuniões que contam com a participação dos pais e responsáveis dos 

discentes, os quais são convidados a visitarem a escola com a finali-

dade de conhecerem os profissionais que nela atuam, sua estrutura fí-

sica, para conversar com os professores, para acompanhar o anda-

mento da vida escolar dos discentes, para participar do Conselho Es-

colar, entre outras. 

 realização da festa junina, a qual ocorre anualmente e aberta ao público 

em geral e é um dos produtos resultantes do projeto Gincana Cultural. 

 realização de campanhas de arrecadação de roupas e alimentos para 

serem doados a comunidades e famílias carentes do Distrito Federal. 

 realização de projetos de intervenção que promovam a conservação 

das áreas públicas, seja por iniciativa unicamente da escola ou em par-

cerias com a iniciativa privada. 

 

8.4 Atuação de equipes profissionais e outros profissionais 

 
Além da atuação dos docentes em suas áreas de conhecimento e compo-

nentes curriculares que atuam diariamente de maneira direta junto aos discentes, 

ministrando aulas e desenvolvendo os conteúdos e habilidades propostas, o Cen-

tro Educacional 03 do Guará dispõe de outras equipes e profissionais que realizam 

atividades de apoio no desenvolvimento curricular. 

 
a) Equipe de Direção 

 
A Equipe de Direção é formada pela Diretora, o Vice-Diretor, e a Supervi-

sora Pedagógica, os quais, tem as funções primordiais de gerir o patrimônio da UE 

e de gerir a implementação do PPP mediante o apoio das demais equipes que com-

põem o corpo profissional da escola. 
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b) Equipe de Coordenação Pedagógica 

 

A Equipe de Coordenação Pedagógica é formada por quatro docentes elei-

tos pelos seus pares durante a semana pedagógica realizada no início do ano le-

tivo. Esta Equipe procura desenvolver um trabalho em consonância com as pro-

postas apresentadas na Orientação pedagógica Projeto político-pedagógico e coor-

denação pedagógica nas escolas (2014), para a implementação dos projetos e pro-

postas do PPP, atuando em três frentes:  

 

(1) realiza atividades de apoio aos professores em todos os assuntos ligados 

ao desenvolvimento do currículo, tais como: presidir as reuniões sema-

nais de coordenação, oferecer atividades de formação continuada, acon-

selhar e orientar os professores em situações cotidianas, entre outras;  

 

(2) realiza atividades de apoio à Direção da escola nos assuntos ligados à 

práxis pedagógica, tais como: organização de simulados, elaboração de 

documentos pedagógicos, realização de reuniões com pais, alunos e 

professores, organização de atividades de enriquecimento curricular 

entre outras;  

 

(3) realiza atividades de acompanhamento e de apoio aos discentes nos as-

suntos relacionados ao desenvolvimento do currículo, tais como: cons-

cientização das necessidades e exigências da vida escolar; resolução 

de problemas disciplinares, entre outros. 

 

Segue abaixo o Plano de Ação da Equipe de Coordenação Pedagógica para 

o ano letivo de 2018: 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

  

|28| 
  

PLANO DE AÇÃO DA COORDENAÇAO PEDAGÓGICA 
PRIMEIRO SEMESTRE LETIVO DE 2018 

TEMA OBJETIVOS JUSTIFICATIVA ESTRATÉGIAS RESPONSÁVEIS AVALIAÇÃO 
LIBRAS na es-
cola 

 conhecer a LIBRAS. 
 compreender a importância 

de seu uso pelos alunos com 
deficiência auditiva. 

A discussão sobre a im-
portância da LIBRAS e o 
fomento a sua vivência co-
tidiana contribui para pro-
cesso de comunicação en-
tre professores e estudan-
tes com deficiências audi-
tivas. 

 realização de palestras e ofi-
cinas de LIBRAS para todos 
os professores. 

 realização de palestras e ofi-
cinas de LIBRAS para dos 
alunos com deficiências audi-
tivas. 

 Equipe de Coorde-
nação Pedagógica. 

 Equipe da Sala de 
Recursos de DA. 

 Equipe da Sala de 
Recurso Genera-
lista. 

A avaliação do tra-
balho será feita 
mediante a exposi-
ção de opiniões dos 
participantes ao fi-
nal das palestras. 

Semestralidade 
no Ensino Mé-
dio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 conhecer os pressupostos 
teóricos e práticos da Se-
mestralidade. 

 conhecer as proposições 
para a avaliação das apren-
dizagens na Semestralidade. 

 conhecer as proposições 
para a recuperação contínua 
na Semestralidade. 

 conhecer as propostas de 
reagrupamento. 

 esclarecer dúvidas sobre re-
provação na Semestrali-
dade. 

 esclarecer dúvidas sobre os 
registros escolares na Se-
mestralidade. 
   

O estudo do regime de Se-
mestralidade, o conheci-
mento de seus pressupos-
tos e a discussão de sua 
práxis são fundamentais 
para a organização das 
ações pedagógicas com 
vista à vivência plena dos 
benefícios desta forma de 
organização curricular por 
toda a comunidade esco-
lar. 

 disponibilização de materiais 
informativos sobre a Semes-
tralidade via plataforma Mo-
odle da UE. 

 manutenção de fóruns  per-
manentes abertos a todos os 
professores da UE para dis-
cussão, esclarecimento de dú-
vidas e de sugestões sobre a 
vivência da Semestralidade. 

 realização de reuniões para 
debate, palestras e oficinas 
nos horários de coordenação 
geral para discussão da vi-
vência da Semestralidade na 
UE. 

 Equipe de Coorde-
nação Pedagógica. 

A avaliação do tra-
balho será feita 
mediante a exposi-
ção de opiniões dos 
participantes ao fi-
nal da exposição e 
das discussões. 
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TEMA OBJETIVOS JUSTIFICATIVA ESTRATÉGIAS RESPONSÁVEIS AVALIAÇÃO 
Organização 
escolar em ci-
clos no Ensino 
Fundamental 

 conhecer os pressupostos 
teóricos e práticos da orga-
nização curricular por Ci-
clos de Aprendizagens. 

 conhecer as proposições 
para a avaliação das apren-
dizagens na organização 
por Ciclos. 

 conhecer o conceito de 
progressão continuada. 

 conhecer as propostas pro-
jetos interventivos. 

 esclarecer dúvidas sobre 
reprovação na organização 
por Ciclos. 

 esclarecer dúvidas sobre os 
registros escolares na orga-
nização por Ciclos. 

O estudo da organização 
curricular por Ciclos de 
Aprendizagens, o conheci-
mento de seus pressupos-
tos e a discussão de sua 
práxis são fundamentais 
para a organização das 
ações pedagógicas com 
vista à vivência plena dos 
benefícios desta forma de 
organização curricular por 
toda a comunidade esco-
lar. 

 disponibilização de materiais 
informativos sobre a organi-
zação por Ciclos de Aprendi-
zagens via plataforma Moodle 
da UE. 

 manutenção de fóruns perma-
nentes abertos a todos os 
professores da UE para dis-
cussão, esclarecimento de dú-
vidas e de sugestões sobre a 
vivência da organização por 
Ciclos. 

 realização de reuniões para 
debate, palestras e oficinas 
nos horários de coordenação 
geral para discussão da vi-
vência da organização por Ci-
clos na UE. 

 Equipe de Coorde-
nação Pedagógica. 

A avaliação do tra-
balho será feita 
mediante a exposi-
ção de opiniões dos 
participantes ao fi-
nal da exposição e 
das discussões. 

Inclusão de 
alunos com ne-
cessidade espe-
ciais de apren-
dizagem 

 conhecer a realidade dos 
alunos com necessidades 
especiais na UE. 

 esclarecer dúvidas sobre 
formas de atuação e elabo-
ração de materiais didáti-
cos para alunos com neces-
sidades especiais. 

 esclarecer a importância e 
o espaço de atuação das Sa-
las de Recursos.  

O conhecimento das espe-
cificidades que caracteri-
zam a realidade dos alunos 
com necessidades especiais 
de aprendizagem matricu-
lados na UE, bem como a 
ações pedagógicas de apoio 
oferecidas pelas  
Salas de Recurso contribui 
sobremaneira para um me-
lhor relacionamento entre 
professores e alunos com 
necessidade especiais e 
para a efetiva aprendiza-
gem destes estudantes. 
 
 

 realização de reuniões entre 
as Equipes das Salas de Re-
cursos e o corpo docente para 
esclarecimentos de dúvidas, 
orientações sobre procedi-
mentos e acompanhamento 
do desenvolvimento da 
aprendizagem entre os alunos 
com necessidades especiais 
de aprendizagem. 

 Equipe de Coorde-
nação Pedagógica. 

 Equipe da Sala de 
Recursos de DA. 

 Equipe da Sala de 
Recurso Genera-
lista. 

A avaliação do tra-
balho será feita 
mediante a exposi-
ção de opiniões dos 
participantes ao fi-
nal da exposição. 

TEMA OBJETIVOS JUSTIFICATIVA ESTRATÉGIAS RESPONSÁVEIS AVALIAÇÃO 
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PLANO DE AÇÃO DA COORDENAÇAO PEDAGÓGICA 

Projeto Feira 
das Profissões 

 conhecer os pressupostos 
teóricos e práticos que 
compõem o Projeto Feira 
das Profissões. 

 colher sugestões de organi-
zação da Feira das Profis-
sões a partir da discussão 
com o corpo docente. 

 estabelecer ações necessá-
rias para a realização da 
Feira das Profissões.  

A discussão sobre a orga-
nização e a execução dos 
projetos propostos para o 
ano letivo é de suma im-
portância o amadureci-
mento destes projetos, 
bem como para o fomento 
à efetiva participação de 
toda a comunidade escolar 
em suas execuções, obser-
vando a harmonização das 
ações com o PPP da UE. 

 realizar reuniões com o corpo 
docente para promover a dis-
cussão e a organização para 
execução do Projeto Feira das 
Profissões no ano letivo de 
2018. 

 Equipe de Coorde-
nação Pedagógica. 

 Equipe do Labora-
tório de  Informá-
tica. 

A avaliação da exe-
cução do projeto 
será feita, pelos 
professores, du-
rante as reuniões 
de coordenação 
subsequentes  à 
Feira das Profis-
sões e com os alu-
nos durante a reali-
zação do pré-con-
selho de classe, ao 
final do bimestre. 

Projeto Gin-
cana Cultural 

 conhecer os pressupostos 
teóricos e práticos que 
compõe o Projeto Gincana 
Cultural. 

 discutir os termos que 
comporão o regulamento 
para a realização da Gin-
cana Cultural. 

 definir os termos  do regu-
lamento para a realização 
da Gincana Cultural. 

 definir o cronograma de re-
alização das atividades que 
comporão a Gincana Cultu-
ral. 
 

A discussão sobre a orga-
nização e a execução dos 
projetos interdisciplinares 
propostos para o ano le-
tivo é de suma importân-
cia o amadurecimento 
destes projetos, bem como 
para o fomento à efetiva 
participação de toda a co-
munidade escolar em suas 
execuções, observando a 
harmonização das ações 
com o PPP da UE. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 realizar reuniões com o corpo 
docente para promover a dis-
cussão e a organização para 
execução do Projeto Gincana 
Cultural no ano letivo de 
2018. 

 A avaliação da exe-
cução do projeto 
será feita, pelos 
professores, du-
rante as reuniões 
de coordenação 
subsequentes à 
Gincana Cultural e 
com os alunos du-
rante a realização 
do pré-conselho de 
classe, ao final do 
bimestre. 

TEMA OBJETIVOS JUSTIFICATIVA ESTRATÉGIAS RESPONSÁVEIS AVALIAÇÃO 
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SEGUNDO SEMESTRE LETIVO DE 2018 
TEMA OBJETIVOS JUSTIFICATIVA ESTRATÉGIAS RESPONSÁVEIS AVALIAÇÃO 

Avaliação For-
mativa 

 conhecer a importância da 
avaliação formativa para a 
aprendizagem. 

 discutir estratégias pedagó-
gicas para avaliação forma-
tiva na realidade do CED-
03. 

A discussão sobre a estra-
tégias pedagógicas para a 
avaliação formativa é im-
prescindível para o enten-
dimento e a prática da 
avaliação como momento 
essencial para a promoção 
da aprendizagem. 

 realizar reuniões e oficinas 
com o corpo docente para 
promover a discussão, o ama-
durecimento e a aplicação de 
estratégias pedagógicas para a 
experiência da avaliação for-
mativa nas salas de aula. 

 Equipe de Coorde-
nação Pedagógica. 

 SOE. 

A avaliação será 
feita pelos profes-
sores, em reuniões 
de coordenação no 
decorrer do ano e 
pelos alunos du-
rante a pré-conse-
lhos de classe, ao 
final de cada bi-
mestre. 

Integração en-
tre CED-03 e 
Escola Técnica 
do Guará 

 discutir ações de integração 
e de intervenção relacio-
nada ao aproveitamento dos 
alunos comuns   à Escola 
Técnica e ao CED-03. 

 realizar o acompanhamento 
pedagógico do aproveita-
mento dos estudantes co-
muns às duas UEs. 

O trabalho integrado en-
tre a Escola Técnica e o 
CED-03 ajudará na melho-
ria do aproveitamento dos 
alunos comuns às duas 
UEs e ao estabelecimento 
de ações que promovam 
uma maior aproximação 
entre o Ensinos Médio e 
Profissionalizante. 

 realizar reuniões com o corpo 
docente para realização das 
discussões necessárias para a 
efetivação do trabalho de in-
tegração entre o CED-03 e a 
Escola Técnica do Guará. 

 Equipe de Coorde-
nação Pedagógica. 

A avaliação será 
feita pelos profes-
sores, durante as 
reuniões de coorde-
nação no decorrer 
do ano letivo. 

Projeto de PD 
“Política: os 
direitos huma-
nos e os deve-
res cidadão”  

 elaborar propostas para for-
talecer a cidadania entre os 
alunos. 

 elaborar propostas para de-
senvolvimento da consciên-
cia política entre os alunos. 

 elaborar propostas para de-
senvolvimento da responsa-
bilidade social. 

 elaborar propostas para esti-
mular a participação consci-
ente nos atos políticos. 

 
 

A discussão sobre temas e 
ações em prol do amadure-
cimento da consciência po-
lítica é importante para 
que os alunos desenvol-
vam responsabilidade e a 
participação cidadãs.  

 realização de reuniões com o 
corpo docente para discussão 
e a organização do projeto e 
debates para a escolha do ma-
terial a ser trabalho junto aos 
alunos. 

 Equipe de Coorde-
nação Pedagógica 

 Professores de 
PD. 

A avaliação será 
feita mediante a ex-
posição das opini-
ões dos participan-
tes das reuniões e e 
com os alunos du-
rante a realização 
do pré-conselho de 
classe, ao final do 
bimestre. 
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Projeto Jogos 
Interclasse 
 

 conhecer os pressupostos 
teóricos e práticos que 
compõe o Projeto Jogos 
Interclasse. 

 discutir os termos que 
comporão o regulamento 
para a realização dos Jogos 
Interclasse. 

 definir os termos  do regu-
lamento para a realização 
dos Jogos Interclasse. 

 definir o cronograma de 
realização das atividades 
que comporão os Jogos In-
terclasse. 

A discussão sobre a orga-
nização e a execução dos 
projetos interdisciplinares 
propostos para o ano le-
tivo é de suma importân-
cia o amadurecimento 
destes projetos, bem como 
para o fomento à efetiva 
participação de toda a co-
munidade escolar em suas 
execuções, observando a 
harmonização das ações 
com o PPP da UE. 

 realizar reuniões com o corpo 
docente para promover a dis-
cussão e a organização para a 
execução do Projeto Jogos In-
terclasse no ano letivo de 
2018. 

 Equipe de Coorde-
nação Pedagógica. 

 Equipe de Profes-
sores de Educação 
Física. 

A avaliação da exe-
cução do projeto 
será feita, pelos 
professores, du-
rante as reuniões 
de coordenação 
subsequentes aos 
Jogos Interclasse e 
com os alunos du-
rante a realização 
do pré-conselho de 
classe, ao final do 
bimestre. 

Projeto Festival 
Cultural 

 conhecer os pressupostos 
teóricos e práticos que 
compõe o Projeto Festival 
Cultural. 

 discutir os termos que 
comporão o regulamento 
para a realização do Festi-
val Cultural. 

 definir os termos  do regu-
lamento para a realização 
do Festival Cultural. 

 definir o cronograma de 
realização das atividades 
que comporão o Festival 
Cultural. 

 
 

A discussão sobre a orga-
nização e a execução dos 
projetos interdisciplinares 
propostos para o ano le-
tivo é de suma importân-
cia o amadurecimento 
destes projetos, bem como 
para o fomento à efetiva 
participação de toda a co-
munidade escolar em suas 
execuções, observando a 
harmonização das ações 
com o PPP da UE. 
 

 realizar reuniões com o corpo 
docente para promover a dis-
cussão e a organização para a 
execução do Projeto Festival 
Cultural no ano letivo de 
2018. 

 Equipe de Coorde-
nação Pedagógica. 

A avaliação da exe-
cução do projeto 
será feita, pelos 
professores, du-
rante as reuniões 
de coordenação 
subsequentes ao 
Festival Cultural e 
com os alunos du-
rante a realização 
do pré-conselho de 
classe, ao final do 
bimestre. 

TEMA OBJETIVOS JUSTIFICATIVA ESTRATÉGIAS RESPONSÁVEIS AVALIAÇÃO 
Recuperação 
Contínua na Se-
mestralidade 

 compreender a importân-
cia da recuperação contí-
nua. 

A discussão sobre o que é 
e como pode ser aplicada 
a recuperação contínua na 
Semestralidade fornecerá 

 realizar reuniões com o corpo 
docente para promover a dis-
cussão sobre a recuperação 
contínua na Semestralidade 

 Equipe de Coorde-
nação Pedagógica. 

 Corpo Docente. 

A avaliação do tra-
balho será feita me-
diante a exposição 
de opiniões dos 
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 conhecer possibilidades de 
instrumentos e atividades 
de desenvolvimento de re-
cuperação processual na 
Semestralidade. 

aos professores o instru-
mental necessário para a 
recuperação de conteúdos 
junto com alunos que não 
atingiram o rendimento 
necessário durante os bi-
mestres letivos. 

um instrumental mínimo ne-
cessário para o seu desenvol-
vimento junto aos alunos com 
baixo rendimento. 

participantes ao fi-
nal da exposição e 
das discussões. 

Reagrupamento 
nos Ciclos de 
Aprendizagem e 
na Semestrali-
dade 

 compreender a utilidade e 
a importância do reagrupa-
mento para aprendizagem 

 conhecer estratégias de 
Reagrupamento no Ciclos 
de Aprendizagens. 

 conhecer estratégias de 
Reagrupamento na Semes-
tralidade. 

A discussão sobre o que é 
e como pode ser aplicada 
o Reagrupamento nos Ci-
clos de Aprendizagem e na 
Semestralidade fornecerá 
aos professores o instru-
mental necessário para a 
propiciar formas de pro-
mover o avanço contínuo 
dos alunos considerando 
suas dificuldades e poten-
cialidades individuais, 
além de fomentar os valo-
res da coletividade e da 
ajuda mútua.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 realizar reuniões com o corpo 
docente para promover a dis-
cussão e a implementação do 
Reagrupamento nos Ciclos de 
Aprendizagens e na Semestra-
lidade. 

 Equipe de Coorde-
nação Pedagógica. 

 Corpo Docente. 

A avaliação do tra-
balho será feita me-
diante a exposição 
de opiniões dos 
participantes ao fi-
nal da exposição e 
das discussões, 
bem como em reu-
niões subsequentes 
com a apresentação 
de resultados da 
implementação do 
Reagrupamento. 

TEMA OBJETIVOS JUSTIFICATIVA ESTRATÉGIAS RESPONSÁVEIS AVALIAÇÃO 
Projetos Inter-
ventivos 
 

 compreender a utilidade e 
a importância da realiza-
ção de Projetos Interventi-
vos no ambiente escolar. 

A discussão sobre a reali-
zação de Projetos Inter-
ventivos contribuirá para 
a implementação de ações 

 realizar reuniões de esclareci-
mento sobre o trabalho com 
os Projetos Interventivos e 
para a discussão de propostas 

 Equipe de Coorde-
nação Pedagógica. 

 SOE. 

A avaliação do tra-
balho será feita me-
diante a exposição 
de opiniões dos 
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 colher propostas de ativi-
dades para os Projetos In-
terventivos na Semestrali-
dade e nos Ciclos de 
Aprendizagens. 

que promovam aprendiza-
gem entre alunos com de-
fasagens de aprendizagem 
e de idade/série dentro do 
contexto do CED-03. 

de atividades contextualiza-
das à realidade do CED-03. 

  

participantes ao fi-
nal da exposição e 
das discussões, em 
reuniões subse-
quentes com a 
apresentação de re-
sultados dos Proje-
tos. 

Novo Ensino 
Médio 

 conhecer as propostas e a 
legislação referente à imple-
mentação do Novo Ensino 
Médio. 

 discutir o processo de im-
plementação do CED-03. 

A discussão sobre a o Novo 
Ensino Médio é fundamen-
tal para que os professores 
estejam preparados para o 
trabalho com a base nacio-
nal comum e com as mu-
danças estruturais que vi-
rão. 

 realizar reuniões de esclareci-
mento sobre a implementação 
do Novo Ensino Médio na re-
alidade do CED-03. 

 

 Equipe de Coorde-
nação Pedagógica. 

A avaliação do tra-
balho será feita me-
diante a exposição 
de opiniões dos 
participantes ao fi-
nal da exposição e 
das discussões. 

Projeto de PD 
“Política: os di-
reitos humanos 
e os deveres ci-
dadão”  

 elaborar propostas para te-
mas e ações de fortaleci-
mento da cultura da cida-
dania. 

 elaborar propostas de te-
mas e ações para desenvol-
vimento da consciência 
política e estimular a par-
ticipação consciente nos 
atos políticos. 

 elaborar propostas de te-
mas e ações para desenvol-
vimento da responsabili-
dade social. 

A discussão sobre temas e 
ações em prol do amadure-
cimento da consciência po-
lítica é importante para 
que os alunos desenvol-
vam a responsabilidade, a 
participação e que exerçam 
a plena cidadania. 

 realização de reuniões com o 
corpo docente para discussão 
e a organização do projeto e 
debates para a escolha do ma-
terial a ser trabalho junto aos 
alunos. 

 

 Equipe de Coorde-
nação Pedagógica 

 Professores de PD. 

A avaliação será 
feita mediante a ex-
posição das opini-
ões dos participan-
tes das reuniões e e 
com os alunos du-
rante a realização 
do pré-conselho de 
classe, ao final do 
bimestre. 
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b) Equipe do Laboratório de Informática 
 

A Equipe do Laboratório de Informática, responsável pelo Laboratório de 

Informática da escola, responde aos objetivos educacionais atuando em duas fren-

tes: nas áreas técnica e pedagógica. Na área técnica, faz a manutenção de máquinas 

e o atendimento da rede de internet. Na pedagógica, apoia alunos e professores 

na elaboração e execução de projetos colaborativos. O laboratório serve aos alu-

nos dos Ensinos Médio e Fundamental, em ambos os turnos. 

Ainda pensando em inovações, o CED 03, incentiva os alunos e professores 

a trabalharem com ambiente virtual de ensino e aprendizagem – AVA, por meio da 

plataforma Moodle, na qual são disponibilizadas salas de aula virtuais com dispo-

nibilização e materiais didáticos na forma de mídias várias os quais funcionam 

como elementos enriquecedores do livro didático e das atividades desenvolvidas 

na sala de aula presencial. Para tanto, a Equipe do Laboratório de Informática dá 

todo o suporte técnico bem como ministra cursos de formação para a utilização da 

plataforma Moodle pelos profissionais da educação. 

 

c) Equipe da Sala de Recurso Generalista 

 

A Equipe da Sala de Recurso Generalista, a qual atua no espaço da Sala de 

Recursos mantida pela escola, oferece um serviço de apoio pedagógico que atua 

junto ao corpo docente da escola. Ela desenvolve duas funções básicas: (1) ajudar 

os discentes portadores de deficiência física, intelectual, múltipla e os com trans-

torno global do desenvolvimento no desenvolvimento de suas atividades de es-

tudo; (2) apoiar o trabalho dos docentes, esclarecendo as dificuldades pertinentes 

a cada deficiência, bem como na utilização de métodos pedagógicos complemen-

tares, tecnologia assistida, de modo que a compreensão dos conteúdos, o desen-

volvimento de habilidades e a construção do conhecimento aconteça de forma sig-

nificativa, respeitando as diferenças e as necessidades individuais. 
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d) Equipe do Polo de Deficiente Auditivo – DA 

 

No ano de 2016, a escola tornou-se polo de discentes com necessidades 

auditivas. Os discentes são integrados as salas comuns acompanhados por um in-

térprete. Os professores, por sua vez, recebem o apoio necessário para o trabalho 

com estes discentes e são orientados pelos profissionais da Equipe do Polo de DA 

a fazer a adequação curricular, atendendo as diferenças e as necessidades apre-

sentadas por estes discentes.  

A Equipe do Polo de DA, a qual atua nos espaços das salas de aula e tam-

bém no espaço da Sala de Recurso para DA, desenvolve seu trabalho com discen-

tes que apresentem deficiências auditivas leve, moderada e profunda, no turno de 

aula e no contraturno, oferecendo outros recursos para que estes discentes apren-

dam a conviver e superar os limites, as dificuldades e as barreiras com as quais 

possam se deparar. 

 

e) Equipe do Serviço de Orientação Escolar (SOE) 

 

A Equipe do Serviço de Orientação Escolar (SOE), formada por um profis-

sional que atua junto ao Ensino Fundamental e outro que atua junto ao Ensino Mé-

dio, atua no espaço das salas de aula e na sala de atendimento do SOE e em três 

frentes: (1) fornece apoio e orientação psicopedagógicos aos professores no que 

se refere às relações humanas docente/discente, bem como oferece subsídios para 

que os professores possam lidar melhor com as demandas e necessidades relaci-

onadas à vida escolar dos discentes; (2) fornece apoio e orientação psicopedagó-

gicos aos discentes, escutando e orientando, quando necessário, em assuntos re-

lacionados à vida particular destes e que interferem no desenvolvimento escolar; 

(3) fornece apoio e orientação psicopedagógicos aos pais e responsáveis a lidar 

com problemas que emergem da vida escolar dos discentes.  

 

f) Equipe de Limpeza e Conservação 

 
A Equipe de Limpeza e Conservação é mantida por empresa terceirizada 

pelo GDF e atua realizando a limpeza diária e a conservação dos ambientes físicos 

da escola. 
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g) Equipe de Segurança 

 

A Equipe de Segurança é mantida por empresa terceirizada pelo GDF e atua 

realizando a segurança dos espaços da escola, controlando a entrada e saída de pes-

soas nas dependências da escola e fazendo rondas por todo o período da UE. 

 

h) Equipe de Biblioteca 

  

A Equipe de Biblioteca (ver também projeto na página 84) é formada por 

professores readaptados e desenvolve atividades tais como: conservação do 

acervo bibliotecário; organização, conservação e distribuição dos livros didáticos 

aos alunos; controle de entrada e saída de títulos do acervo por meio de emprésti-

mos; gestão do espaço, da infraestrutura, do mobiliário e do acervo da biblioteca; 

atendimento aos usuários da biblioteca; aquisição e recebimento de doações de 

livros e outros materiais bibliográficos e de outras mídias. 

 

i) Equipe Administrativa 

  

A Equipe Administrativa é responsável pelo controle dos recursos huma-

nos da UE, realizando atividades de controle de frequência, abonos, atestados en-

tre outras atividades. A Equipe é chefiada por um profissional da carreira assistên-

cia e seus outros integrantes são professores readaptados de diversas áreas do co-

nhecimento. 

 
j) Equipe de Mecanografia 

  

A Equipe de Mecanografia é responsável por toda a reprodução de mate-

riais impressos didáticos ou não, fazendo o controle de papéis e tintas destinados 

à impressão e cópias, bem como pela operação e manutenção das máquinas foto-

copiadoras. Atualmente, a Equipe é formada por três professores readaptados de 

áreas do conhecimento diversas. 
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8.5 – Atuação dos jovens educadores sociais, jovens candangos, educadores  
          comunitários, monitores, entre outros 

 

O Centro Educacional 03 do Guará conta anualmente a ajuda de Educado-

res Sociais e Voluntários escolhidos a partir de processo de seleção pública, para 

desenvolver atividades de apoio a professores, coordenadores e outras equipes, 

tendo em vista as áreas de atuação para a qual foram selecionados. Em 2018, a es-

cola tem quatro ESVs, sendo dois para o turno matutino e dois para o turno vesper-

tino, que prestam assistência a ENEEs. 

 
09 – CONCEPÇÕES, PRÁTICAS E ESTRATÉGIAS DE AVALIAÇÃO DO   
         PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM 

 
No Centro Educacional 03 do Guará, a avaliação é formativa, processual e 

contínua, nos termos da Lei e Diretrizes de Avaliação e das orientações constantes 

nas Diretrizes de avaliação educacional: aprendizagem, institucional e em larga es-

cala (2014). Entendemos a avaliação como elemento essencial do processo de en-

sino e aprendizagem, haja vista que ela se configura em instrumentos e momentos 

que permitem aos alunos e aos professores perceberem o andamento da assimila-

ção de informações e a construção do conhecimento. Tais instrumentos e momen-

tos possibilitam a decisão de ir adiante na aprendizagem ou retomar conteúdos e 

habilidades que não conseguiram ser desenvolvidas ainda. Permitem ainda a re-

flexão acerca das metodologias de ensino e dos instrumentos de aprendizagem 

utilizados pelos discentes. Acreditamos que  

 
para que se sustente a avaliação formativa, o estímulo às práticas como au-
toavaliação para estudantes e demais profissionais da unidade escolar, 
bem como o feedback constituem-se elementos imprescindíveis para tor-
nar o processo avaliativo em um espaço-tempo das aprendizagens de to-
dos no interior da escola (Currículo em movimento da Educação Básica – 
Ensino Fundamental Anos Finais, 2014, p. 13-14). 

 

No Centro Educacional 03 do Guará, as práticas e estratégias avaliativas 

consideram o crescimento global do aluno, o seu envolvimento pedagógico, bem 

como o seu trabalho diário em consonância com os princípios orientadores das 

práticas pedagógicas da UE. Coerentes com as Diretrizes de avaliação educacional: 

aprendizagem, institucional e em larga escala (2014, p. 13), acreditamos que “a ava-

liação formativa serve para que os processos sejam conduzidos de maneira atenta 
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e cuidadosa, a fim de que não se priorize o produto (quantidade) em detrimento da 

qualidade a ser considerada em todo o decurso”. Valorizamos a interdisciplinari-

dade e a contextualização, respeitando os objetivos, metas e especificidades de 

cada área do conhecimento e de cada componente curricular. 

Além disso, temos claro em nossa prática que  

  
a avaliação está intrinsecamente ligada à organização do trabalho peda-
gógico, pois incorpora os objetivos da aprendizagem e aponta uma dire-
ção de intervenção pedagógica. Se não se alinham os objetivos da apren-
dizagem e a avaliação, não há como dimensionar o processo de aprendi-
zagem do estudante [...] (Currículo em Movimento da Educação Básica – En-
sino Médio, 2014, p. 25). 
 

Diante destas proposições, deixamos claro que, assim como assumido pela 

SEEDF, no Centro Educacional 03 do Guará  

 
a avaliação formativa foi adotada como concepção e prática norteadora 
para toda a Educação Básica e suas respectivas modalidades [...], indepen-
dentemente da organização seriada ou em ciclos [ou semestralidade] e 
fundamenta-se na utilização de diferentes instrumentos e procedimentos a 
fim de possibilitar as aprendizagens de todos na escola. A avaliação for-
mativa possibilita análise e apreciação do processo de ensino e de apren-
dizagem, oportunizando a progressão continuada e assistida das aprendi-
zagens de todos os estudantes de maneira responsável. Com base nessa 
concepção, torna-se possível corroborar avanços, progressos e a continu-
ação de aprendizagens durante toda a trajetória dos estudantes (Currículo em 
movimento da Educação Básica – Ensino Fundamental Anos Finais, 2014, p. 13). 

 

 Nos Ensinos Fundamental e Médio, a verificação do rendimento escolar se-

gue ainda as diretrizes da SEEDF constantes no Currículo em Movimento da Educa-

ção Básica (2014) e será realizada, entre outros, por instrumentos como: 

 

 preenchimento de fichas diárias de acompanhamento das atividades 

de cada turma e aluno; 

 aplicação de trabalhos programados individualmente ou em grupos; 

 proposição de pesquisas bibliográficas e de campo; 

 participação ativa do aluno em seminários, debates e projetos; 

 testes escritos, orais e dissertativos. 
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 Por outro lado, além dos instrumentos formais e cotidianos utilizados para 

realização de avaliações, compreendemos também como instrumento avaliativo do 

processo de ensino e aprendizagem o espaço de reflexão que se constitui no Con-

selho de Classe. Isso, porque o Conselho de Classe tem a possibilidade de lançar 

um olhar macro sobre o processo de ensino e aprendizagem, comparando situa-

ções experimentadas nos vários componentes curriculares, compartilhando expe-

riências bem-sucedidas de abordagens e metodologias, realizando uma troca de 

informações sobre cada aluno individualmente e inserido dentro do grupo de dis-

centes. Afinal, 

 
quando o Conselho de Classe consegue refletir sobre os índices de de-
sempenho, sobre o espaço da coordenação pedagógica, sobre os projetos 
e demais atividades realizadas no âmbito da escola e das salas de aula, 
sobretudo com vistas às aprendizagens de todos, potencializa sua cami-
nhada na direção da avaliação aqui defendida e consegue promover a de-
sejada autoavaliação da escola (Diretrizes de avaliação educacional: apren-
dizagem, institucional e em larga escala, 2014, p. 44). 

 
  

 Os Conselhos de Classe são realizados sempre ao final de cada bimestre, 

nas datas pré-definidas pelo corpo docente e constantes no Calendário Escolar. 

Contudo, reuniões extraordinárias podem acontecer quando da necessidade da 

sua convocação. 

 
10 – ORGANIZAÇÃO CURRICULAR DA ESCOLA 

 
 Como propõe o Currículo em movimento da Educação Básica – Ensino Fun-

damental Anos Finais (2014, p. 16), 

 
A organização curricular deve proporcionar a discussão e reflexão da prá-
tica pedagógica para além da sala de aula, ampliando-a a toda unidade 
escolar e sua comunidade, como exercício de planejamento coletivo e de 
ação concretizadora da proposta pedagógica; uma educação para além da 
escola, que busque ensinar na perspectiva de instigar, provocar, seduzir 
o outro par ao desejo de aprender, por meio de relações que possam ser 
estabelecidas entre conteúdos e a realidade dos estudantes. 

 

 É de acordo com este entendimento da organização curricular que o Centro 

Educacional 03 do Guará procura nortear suas ações pedagógicas, na busca constante 

do aprimoramento do trabalho a ser oferecido aos seus discentes e à sociedade. 
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10.1 – Interdisciplinaridade 

 
 A interdisciplinaridade é elemento essencial para o êxito do Currículo e 

sua presença no Currículo está diretamente ligada ao trabalho de contextualização 

e dos conteúdos para o desenvolvimento de habilidades e o princípio das relações 

imediatas entre teoria e prática.  

 
A matriz curricular em dimensões prevê que os conteúdos sejam aborda-
dos sob o signo da interdisciplinaridade e da flexibilidade, em que o ponto 
de partida seja norteado pelo levantamento de conhecimentos prévios do 
grupo de estudantes no qual o professor atua (Currículo em Movimento da 
Educação Básica – Ensino Médio, 2014, p. 24).  

 

O planejamento das possibilidades de trabalhos e práticas interdisciplina-

res é realizado durante as Coordenações Pedagógicas, levando em consideração 

a experiência dos professores junto aos seus alunos e a demanda de temas-proble-

mas que urgem no decorrer do trabalho pedagógico durante o ano letivo. Assim, 

a interdisciplinaridade, tanto no Ensino Fundamental quanto no Ensino Médio, é 

contemplada em projetos como a Gincana Cultural, a Mostra Cultural, o Festival 

Cultural, a Feira das Profissões, nos Simulados para o PAS/UnB e ENEM entre ou-

tros. Também está a interdisciplinaridade inserida na abordagem dos conteúdos 

feita pelos professores, mediante a contextualização dos conteúdos que, conse-

quentemente, provocam nos discentes a necessidade de pensar sua realidade sob 

o olhar das várias áreas do conhecimento contemplados no Currículo. 

 
10.2 – Trabalho com Projetos 

 
 O Centro Educacional 03 incentiva sua comunidade ao trabalho com projetos, 

por entender que este tipo de trabalho é uma forma importante de estabelecer a rela-

ção entre a teoria e a prática. Em consonância com as concepções dispostas no Currí-

culo em Movimento da Educação Básica – Ensino Médio (2014, p. 25),  
 

desejamos que a organização curricular leve à discussão de outras dimen-
sões do fazer pedagógico e educativo e promova a reflexão da necessi-
dade de atentar-se para não reduzir a prática escolar apenas ao trabalho 
da sala de aula [...]. 
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Neste sentido, buscamos desenvolver projetos de iniciativas individuais ou 

de equipes de trabalho formadas por professores da UE ou propostos por parceiros 

externos como a Junior Achievement e o UniProjeção, por exemplo.Os projetos 

elencados para serem desenvolvidos durante o ano letivo de 2018 seguem abaixo 

e seu detalhamento consta no item 13 deste PPP: 

 Alimentação Saudável; 

 Atendimento psicopedagógico; 

 Projeto Biblioteca, Sala de Leitura e Readaptação de Professores; 

 Coordenação Pedagógica; 

 Educação Ambiental; 

 Educador Social; 

 Eleitor do Futuro (TRE). 

 Empreendedorismo SEBRAE; 

 Feira de Ciências; 

 Feira de Profissões; 

 Festival Cultural; 

 Ginástica para todos (GINPAT); 

 Gincana Cultural / Festa do Junina; 

 Jogos Interclasses do Centrão (JINC); 

 Laboratório de Informática e Ambiente Virtual de Aprendizagem;  

 Múltiplas Linguagens; 

 PD de Geometria; 

 Preparatório para OBMEP; 

 Preparatórios para o PAS/UnB e ENEM; 

 Produção de Vídeos Didáticos/Educativos de Química e Interdisciplinares; 

 Programa Instituição de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID)/UnB; 

 Sala de Recursos Generalista; 

 Sala de Recursos do Polo de DA; 

 Semana da Consciência Negra; 

 Semana da Mulher; 

 Semana de Conscientização do Uso Sustentável da Água; 

 Semana de Educação para a Vida; 

 Semana Distrital de Conscientização e Promoção da Educação Inclusiva 

aos Alunos com Necessidades Educacionais Especiais. 
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Os projetos desenvolvidos configuram-se como espaços e momentos impor-

tantes para a aprendizagem, uma vez que promovem o trabalho em equipe, a autocrí-

tica, a reflexão sobre temas vários relacionados ao cotidiano da vida em sociedade e 

com os problemas brasileiros, fomentam a prática da pesquisa e o desenvolvimento 

de valores éticos tais como: a honestidade, a humildade, a amizade, o empreendedo-

rismo, a criticidade, a responsabilidade, o respeito mútuo e o compromisso. Assim, 

estes projetos assumem, na vivência curricular, a função de suprir a vida escolar com 

experiências coletivas em que a teoria estudada em sala de aula, mediante seus vários 

instrumentos e métodos, é posta em prática de maneira significativa. 

 
10.3 – A relação da teoria com a prática 

 
 A relação entre teoria e prática deve ser colocada no cerne do processo de 

ensino e aprendizagem. No Centro Educacional 03 do Guará, entendemos que os 

conteúdos só se tornam significativos e as habilidades apenas são verdadeira-

mente desenvolvidas no momento em que o discente percebe que as informações 

adquiridas por meio das várias fontes de pesquisa e das várias mídias estão dire-

tamente relacionadas com sua vida e servem, principalmente, para compreender 

a complexidade da existência do ser humano nos universos macro e micro em que 

está inserido e no qual convive.  

 Neste sentido, o trabalho diário de contextualização feito desde as discus-

sões realizadas em sala de aula até as atividades manuais desenvolvidas nos pro-

jetos propostos pela escola são espaços eficazes e profícuos para que os discentes 

possam estabelecer as relações imediatas que devem ser percebidas entre a teoria 

e a prática. 

 

10.4 – Contextualização 

 
Para que os conteúdos ganhem significação e para que os discentes consi-

gam construir seu conhecimento de maneira efetiva, a contextualização, como es-

paço de estabelecimento das relações entre teoria e prática e de interdisciplinari-

dade, é ação imprescindível para a significação dos conteúdos e o desenvolvi-

mento das habilidades. Como já dissemos, a contextualização, a interdisciplinari-

dade e as relações entre teoria e prática são experimentadas na rotina escolar tanto 

nas atividades em sala de aula quanto nos projetos desenvolvidos extraclasse. 
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Em nosso trabalho pedagógico diário, a contextualização é experimentada 

e incentivada por todas as equipes envolvidas no cotidiano escolar, a fim de que o 

currículo ganhe vida e os discentes possam desenvolver o currículo de maneira 

plena durante as atividades do período letivo. 

 
10.5 – Trabalho com temas transversais 

 
 No Centro Educacional 03 do Guará, entendemos que os temas transversais 

são importantes para a discussão de questões contemporâneas que permeiam os 

conteúdos estudados nas áreas do conhecimentos e suas várias dimensões. São as-

pectos que não estão explicitamente dispostos nos materiais didáticos, mas que 

estão presentes no dia a dia, bem como fazem parte dos aspectos abordados em 

provas seletivas como o PAS/UnB e o ENEM.  

 Assim, a discussão dos temas propostos pela SEEDF no documento Orien-

tação Pedagógica Projeto Político-Pedagógico e Coordenação Pedagógica Nas Esco-

las (2014, p. 27), a saber:  

 Educação para a Diversidade; 

 Cidadania e Educação em e para os Direitos Humanos;  

 Educação para a Sustentabilidade;  

 
em todos os componentes curriculares é uma prática incentivada pela Direção e 

Equipe de Coordenação Pedagógica dentro da rotina de nossa UE. Ademais, a dis-

cussão destes e de outros temas também ocorrem em atividades extraclasse, na 

forma de palestras e oficinas contempladas nos projetos interdisciplinares (vide 

item 13) especialmente ofertados pela escola em semanas temáticas incluídas no 

Calendário Escolar, tais como a Semana Distrital de Conscientização e Promoção 

da Educação Inclusiva aos Alunos com Necessidades Educacionais Especiais, a Se-

mana de Conscientização do Uso Sustentável da Água e a Semana de Educação 

para a Vida, ou ainda, em datas especiais como o Dia Internacional da Mulher e Dia 

da Consciência Negra, os quais constituem momentos destacados e relevantes 

para a abordagem de questões sociais ligadas à diversidade cultural, de raça, de 

credo e de gênero, à equidade social, à ética e ao respeito às leis, ao uso dos re-

cursos naturais de forma sustentável. 
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11 – PLANO DE AÇÃO PARA IMPLEMENTAÇÃO DO PPP 

 

11.1 – Gestão Pedagógica  

 

 No que tange à Gestão Pedagógica para a implementação do PPP, seus pro-

cessos abrangem: 

 

 realização dos projetos elencados no item 10.2 deste PPP; 

 realização das ações propostas no Plano de Ação da Coordenação Peda-

gógica elencadas no item 8.4b deste PPP; 

 aplicação e vivência da função social, dos objetivos institucionais, dos 

princípios orientadores das práticas pedagógicas e das concepções teó-

ricas fundamentadoras das práticas pedagógicas explicitadas, respecti-

vamente, nos item 4, 5, 6 e 7 deste PPP; 

 realização reuniões gerais de coordenação pedagógica com o corpo do-

cente duas vezes por semana; 

 realização de trabalho de coordenação pedagógica individual e por área 

de conhecimento uma vez por semana; 

 realização de conselhos de classe bimestralmente e extraordinariamente 

quando da ocorrência demandas emergenciais; 

 realização de reuniões de equipe para discussão, planejamento e avaliação 

dos projetos interdisciplinares com as devidas equipes envolvidas; 

 elaboração de materiais didáticos e instrumentos avaliativos para os di-

versos fins ligados à rotina curricular e à execução dos projetos; 

 elaboração e preenchimentos de fichas de acompanhamento diário das 

atividades dos discentes; 

 elaboração e disponibilização de relatórios com o síntese da vida esco-

lar dos discentes. 

 

Neste sentido, segue abaixo um Plano de Ação para implementação do PPP 

no ano de 2018 em que são elencadas as ações de maior destaque. 
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PLANO DE AÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DO PPP 
OBJETIVOS METAS AÇÕES AVALIAÇÃO  RESPONSÁVEIS CRONOGRAMA 

Promover, entre a comuni-
dade escolar, a reflexão sobre 
a necessidade de ofertar um 
processo educacional que 
propicie a efetiva inclusão de 
alunos com necessidades 
educacionais especiais. 

Disponibilizar informações e 
debates sobre o tema a todos 
os membros da comunidade 
escolar. 

Realizar a Semana 
Distrital de Consci-
entização e Promo-
ção da Educação In-
clusiva aos Alunos 
com Necessidades 
Educacionais Espe-
ciais. 

A avaliação será feita 
mediante a exposição de 
opiniões dos participan-
tes ao final das ativida-
des. 

Equipe da Sala de Re-
curso Generalista; 
Equipe da Sala do 
Polo de DA; Equipe 
de Coordenação Pe-
dagógica. 

05 a 09 de março de 
2018 

Promover, a reflexão sobre a 
necessidade de estabeleci-
mento de uma cultura de uso 
consciente e sustentável da 
água. 

Disponibilizar informações e 
debates sobre o tema a todos 
os membros da comunidade 
escolar. 

Realizar a Semana 
de Conscientização 
do Uso Sustentável 
da Água. 

A avaliação será feita 
mediante a exposição de 
opiniões dos participan-
tes ao final das ativida-
des. 

Equipe de Coordena-
ção Pedagógica; Pro-
fessores de Química, 
Biologia e Física. 

19 a 23 de março de 
2018 

Oportunizar aos estudantes o 
estudo e a prática pormenori-
zada e sistematizada da re-
cepção e produção de textos 
em várias linguagens, tipos e 
gêneros. 

Disponibilizar a todos os alu-
nos da Semestralidade-En-
sino Médio do CED-03 acesso 
ao estudo e à prática da re-
cepção e da produção textual 
sistematizada. 

Desenvolver o Pro-
jeto de Múltiplas 
Linguagens. 

A avaliação da aprendi-
zagem é feita periodica-
mente mediante a aplica-
ção de instrumentos vá-
rios, tais como exercí-
cios, trabalhos de pes-
quisa, provas escritas, 
produção de textos vá-
rios. 

Profa. Alvacy Correa 
Rodrigues. 

15 de fevereiro a 20 
de dezembro de 2018 

Oportunizar aos estudantes o 
estudo e a prática pormenori-
zada e sistematizada da re-
cepção e produção de textos 
em várias linguagens, tipos e 
gêneros. 

Atender e ajudar todos os 
alunos que demonstrarem ne-
cessidade na solução de pro-
blemas de aprendizagem. 

Desenvolver o Pro-
jeto Atendimento 
Psicopedagógico. 

A avaliação das ativida-
des é feita, periodica-
mente, em reunião entre 
a Equipe do SOE e a 
Equipe de Direção.  

Silvane Boa Sorte 
Oliveira; Maria He-
lena da Silva Araújo; 
Janini Galvão Fon-
seca. 

15 de fevereiro a 20 
de dezembro de 2018 

Oportunizar aos estudantes a 
informação sobre as profis-
sões de mercado mediante o 
contato com profissionais de 
várias áreas. 

Disponibilizar a todos os es-
tudantes da Semestralidade-
Ensino Médio do CED-03 
acesso a informações sobre as 
várias profissões disponíveis 
no mundo do trabalho. 

Realizar a Feira das 
Profissões. 

A avaliação será feita 
mediante a exposição de 
opiniões dos participan-
tes ao final das ativida-
des. 

Profa. Cristiane Fe-
lix; Prof. Alessandro 
Eloy Braga; Equipe 
de Coordenação Pe-
dagógica. 

03 de abril de 2018 
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OBJETIVOS METAS AÇÕES AVALIAÇÃO  RESPONSÁVEIS CRONOGRAMA 
Oportunizar aos estudantes 
interessados aulas preparató-
rias para a realização das pro-
vas da OBMEP. 

Disponibilizar atividades pre-
paratórias para as provas da 
OBMEP a 25 estudantes da 
Semestralidade-Ensino Médio 
do CED-03.  

Desenvolver o Pro-
jeto Preparatório 
para OBMEP. 

A avaliação será feita 
mediante a aplicação e 
resolução de exercícios e 
a exposição de opiniões 
dos participantes ao fi-
nal das atividades. 
 
 

Prof. Leonardo Ber-
nardes Nogueira. 

março a junho de 
2018. 

Fomentar o interesse pelos 
estudos e a experiência prá-
tica das várias ciências por 
meio da pesquisa e elabora-
ção de experimentos científi-
cos. 

Incentivar e avaliar a elabora-
ção de projetos científicos 
desenvolvidos em grupo por 
todos os alunos da Semestra-
lidade-Ensino Médio. 

Realizar a Feira de 
Ciências. 

A avaliação dos projetos 
é feita mediante a apre-
sentação oral e prática 
pelos alunos, a qual é 
avaliada pelos Professo-
res responsáveis, bem 
como pela produção de 
um relatório por cada 
aluno individualmente a 
partir da observação de 
projetos desenvolvidos 
por uma turma a ser de-
finida pelos professores 
responsáveis.  
 
 
 

Prof. Elvis Domin-
gues Moreno Sei-
metz; Profa. Joanna 
de Paoli Silva; Profa. 
Jaqueline Oliveira de 
Paulo Santiago. 

24 e 26 de abril de 
2018. 

Oportunizar aos estudantes o 
estudo e a aplicação prática 
da Geometria e outros assun-
tos matemáticos que se façam 
necessários. 

Aprimorar o conhecimento 
matemático dos estudantes, 
principalmente no que se re-
fere ao estudo da geometria. 

Desenvolver o Pro-
jeto PD de Geome-
tria. 

A avaliação da aprendiza-
gem será feita mediante a 
aplicação e resolução de 
exercícios, além da expo-
sição de opiniões dos par-
ticipantes ao final das ati-
vidades. 
 
 
 
 

Prof. Julianderson de 
Matos Berg; Prof. 
Eronaldo Soares de 
Almeida. 

15 de fevereiro a 20 
de dezembro de 
2018. 
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OBJETIVOS METAS AÇÕES AVALIAÇÃO  RESPONSÁVEIS CRONOGRAMA 
Oportunizar aos estudantes 
atividades esportivas, artísti-
cas e de conhecimentos ge-
rais de caráter lúdico e for-
mal que fomentem o trabalho 
em equipe e a ajuda mútua. 

Incentivar o trabalho em 
equipe e os valores do traba-
lho em coletividade, medi-
ante a realização de ativida-
des artísticas, esportivas e ci-
entíficas. 

Realizar a Gincana 
Cultural 

A avaliação será feita 
mediante a aplicação e 
resolução de exercícios e 
a exposição de opiniões 
dos participantes ao fi-
nal das atividades, além 
da atribuição de notas 
dadas pelos professores 
em relação ao desempe-
nho das equipes concor-
rentes. 

Equipe de Coordena-
ção Pedagógica 

04 a 08 de junho de 
2018. 

Oportunizar aos estudantes 
acesso a uma alimentação 
saudável. 

Incentivar a cultura da ali-
mentação saudável entre os 
estudantes, mediante a oferta 
de um cardápio formado por 
alimentos saudáveis, bem 
como pela realização de ativi-
dades interdisciplinares que 
propiciem a discussão, a re-
flexão e conscientização so-
bre o assunto. 

Desenvolver o Pro-
jeto Alimentação 
Saudável 

A avaliação será feita me-
diante a coleta de opini-
ões em momentos vários 
entre os estudantes. 
 

Equipe de Direção. 15 de fevereiro a 20 
de dezembro de 
2018. 

Oportunizar aos estudantes 
atividades que abordem te-
mas importantes para a con-
vivência social, a consciência 
política, a atividade profissi-
onal entre outros assuntos. 
 
 

Incentivar, entre os estudan-
tes, a reflexão sobre temas 
importantes da vida cotidiana 
em sociedade. 

Realizar a Semana 
de Educação para a 
Vida 

A avaliação será feita me-
diante a coleta de opini-
ões em momentos vários 
entre os estudantes. 

 

Equipe de Coordena-
ção Pedagógica. 

07 a 11 de maio de 
2018. 

Oportunizar o acesso a infor-
mações sobre atitudes e ações 
empreendedoras. 

Incentivar a vivência prática 
da cultura do empreendedo-
rismo entre os membros da 
comunidade escolar.  
 
 
 

Desenvolver o Pro-
jeto Empreendedo-
rismo SEBRAE 

A avaliação será feita me-
diante a coleta de opini-
ões em momentos vários 
entre os estudantes. 
 

Prof. Arnaldo José 
Damaso de Oliveira; 
Equipe de Coordena-
ção Pedagógica. 

primeiro semestre de 
2018. 
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OBJETIVOS METAS AÇÕES AVALIAÇÃO  RESPONSÁVEIS CRONOGRAMA 
Oportunizar aos estudantes 
atividades que propiciem re-
flexões sobre o espaço, a im-
portância e o papel da mulher 
na sociedade, para uma supe-
ração das diferenças e dos 
preconceitos. 

Conscientizar os estudantes 
sobre a realidade da mulher 
na sociedade brasileira, com 
vistas ao incentivo da vivên-
cia de uma cultura de equi-
dade de gênero, respeito ao 
próximo e justiça social. 

Realizar a Semana 
da Mulher 

A avaliação será feita me-
diante a coleta de opini-
ões em momentos vários 
entre os estudantes. 
 

Equipe de Coordena-
ção Pedagógica. 

05 a 09 de março de 
2018. 

Oportunizar aos estudantes 
atividades que propiciem re-
flexões sobre o espaço, a im-
portância e o papel do negro 
na sociedade brasileira e 
mundial, para uma superação 
das diferenças e dos precon-
ceitos. 

Conscientizar os estudantes 
sobre a realidade histórica do 
negro na sociedade brasileira, 
com vistas ao incentivo da vi-
vência de uma cultura de 
equidade de raças, respeito 
ao próximo e justiça social. 

Realizar a Semana 
da Consciência Ne-
gra. 

A avaliação será feita me-
diante a coleta de opini-
ões em momentos vários 
entre os estudantes. 
 

Professores de Socio-
logia, História e 
Equipe de Coordena-
ção Pedagógica. 

19 a 23 de novembro 
de 2018. 

Oportunizar aos estudantes 
um espaço dotado de máqui-
nas, acesso à internet e proje-
tor para a realização de ativi-
dades de enriquecimento cur-
ricular, bem como prover o 
sítio das UE na web e a ma-
nutenção da plataforma Mo-
odle.  

Incentivar o uso das tecnolo-
gias dentro do cotidiano es-
colar; 
 
Disponibilizar aos estudantes 
um espaço dotado de maqui-
nário mínimo para realização 
de atividades curriculares 
com o uso de tecnologia com-
putacional; 
 
Disponibilizar aos Professo-
res e aos estudantes o uso da 
plataforma Moodle como fer-
ramente tecnológica de su-
porte para o trabalho em sala 
de aula. 
 
 
 
 

Desenvolver o Pro-
jeto Laboratório de 
Informática e Ambi-
ente Virtual de 
Aprendizagem. 

A avaliação será feita me-
diante a coleta de opini-
ões em momentos vários 
entre os estudantes, bem 
como em reunião de coor-
denação pedagógica com 
os Professores e Equipe 
de Direção e o Responsá-
vel. 

Professora Cristiane 
Felix 

15 de fevereiro a 20 
de dezembro de 
2018. 
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OBJETIVOS METAS AÇÕES AVALIAÇÃO  RESPONSÁVEIS CRONOGRAMA 
Oportunizar as estudantes es-
paço propício o incentivo e a 
prática de esportes, mediante 
o fomento do trabalho em 
equipe e a valorização do 
fair-play. 

Incentivar a experiência da 
coletividade e os valores do 
trabalho em equipe, mediante 
a realização de atividades es-
portivas e saudáveis. 

Realizar os Jogos 
Interclasses do 
Centrão. 

A avaliação será feita me-
diante a coleta de opini-
ões em momentos vários 
entre os estudantes, bem 
como em reunião de coor-
denação pedagógica com 
os Professores e Equipe 
de Direção. 

Professores de Edu-
cação Física da UE. 

03 a 06 de setembro 
de 2018. 

Oportunizar as estudantes es-
paço propício para o incen-
tivo para a produção e a ex-
posição de obras de manifes-
tação cultural de caráter ar-
tístico. 

Incentivar, entre os estudan-
tes, a produção cultural artís-
tica em suas várias lingua-
gens e a vivência da arte 
como espaço formador de 
consciência crítica e maturi-
dade social. 
 

Realizar o Festival 
Cultural. 

A avaliação será feita me-
diante a coleta de opini-
ões em momentos vários 
entre os estudantes, bem 
como em reunião de coor-
denação pedagógica com 
os Professores e Equipe 
de Direção.  
 
 

Professores da área 
de Linguagens e Có-
digos. 

17 a 19 de outubro 
de 2018. 

Oportunizar aos estudantes 
momentos e instrumentos de 
preparação para os exames 
nacionais e locais de ingresso 
no Ensino Superior. 

Incentivar e preparar os estu-
dantes do CED-03 para a par-
ticipação nos exames locais e 
nacionais de ingresso no En-
sino Superior. 

Desenvolver o Pro-
jeto Preparatório 
para o PAS/UnB e 
ENEM. 

A avaliação será feita me-
diante a coleta de opini-
ões em momentos vários 
entre os estudantes, bem 
como em reunião de coor-
denação pedagógica com 
os Professores e Equipe 
de Direção. 

Prof. Alessandro Eloy 
Braga; Equipe de Co-
ordenação Pedagó-
gica. 

15 de fevereiro a 20 
de dezembro de 2018 

Oportunizar aos estudantes 
com deficiência auditiva um 
ambiente de inclusão e o 
atendimento necessário para 
que estes possam realizar o 
acompanhamento adequado 
das atividades pedagógicas. 
 
 
 

Realizar as adequações curri-
culares e o acompanhamento 
individualizado necessário 
para que os deficientes audi-
tivos possam cumprir as ati-
vidades pedagógicas dentro 
de um ambiente de inclusão. 
 

Desenvolver o pro-
jeto Sala de Re-
curso do Polo de 
DA 

A avaliação das ativida-
des é feita, periodica-
mente, em reunião entre 
a Equipe da Sala de Re-
cursos do Polo de DA, a 
Equipe do SOE e a 
Equipe de Direção. 

Equipe da Sala de Re-
cursos de Polo de 
DA. 

15 de fevereiro a 20 
de dezembro de 2018 
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OBJETIVOS METAS AÇÕES AVALIAÇÃO  RESPONSÁVEIS CRONOGRAMA 
Oportunizar aos estudantes 
com deficiências várias um 
ambiente de inclusão e o 
atendimento necessário para 
que estes possam realizar o 
acompanhamento adequado 
das atividades pedagógicas. 

Realizar as adequações curri-
culares e o acompanhamento 
individualizado necessário 
para que os estudantes com 
deficiências várias possam 
cumprir as atividades pedagó-
gicas dentro de um ambiente 
de inclusão. 
 
 

Desenvolver o pro-
jeto Sala de Recur-
sos Generalista 

A avaliação das ativida-
des é feita, periodica-
mente, em reunião entre 
a Equipe da Sala de Re-
cursos Generalista, a 
Equipe do SOE e a 
Equipe de Direção. 

Equipe da Sala de Re-
cursos Generalista. 

15 de fevereiro a 20 
de dezembro de 2018 

Oportunizar aos professores 
readaptados o retorno à vida 
escolar, em um ambiente pro-
pício e que possibilite a inte-
ração controlada com os alu-
nos. 
 
 

Propiciar a readaptação de 
professores nas atividades es-
colares, mediante a perma-
nência em um ambiente ade-
quado às suas necessidades. 

Desenvolver o pro-
jeto Biblioteca, Sala 
de Leitura e Rea-
daptação de Profes-
sores 

A avaliação será feita me-
diante o acompanha-
mento das atividades diá-
rias pela Equipe de Dire-
ção. 

Equipe de Direção. 15 de fevereiro a 20 
de dezembro de 2018 

Oportunizar à comunidade 
do Guará um espaço para a 
prática saudável e supervisio-
nada de atividades físicas 
com vistas à experiência de 
uma vida saudável. 
 
 

Propiciar à comunidade do 
Guará a prática de atividades 
físicas saudáveis. 

Desenvolver o Pro-
jeto Ginástica para 
Todos 

A avaliação será feita me-
diante a coleta de opini-
ões entre os participantes. 

Equipe de Direção. 15 de fevereiro a 20 
de dezembro de 2018 
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11.2 – Gestão de Resultados Educacionais 

 

 No que tange à Gestão de Resultados Educacionais para a implementação 

do PPP, seus processos abrangem: 

 

 oferta de plantões de dúvida em turnos contrários ministrados pelos pro-

fessores titulares dos componentes curriculares com o apoio de  

Educadores Sociais; 

 manutenção de ambiente virtual de aprendizagem em plataforma Mo-

odle, para salas de aula virtuais e repositório de materiais paradidáticos 

dos vários componentes curriculares; 

  disponibilização e horários para atendimentos aos pais e responsáveis 

pelo corpo docentes de maneira individualizada; 

 disponibilização de fichas de acompanhamento aos professores para 

anotação das atividades diárias desenvolvidas pelos discentes; 

 tabulação dos dados das fichas de acompanhamento diárias para ela-

boração de relatórios da vidas escolar dos discentes; 

 acompanhamento individualizado pela Equipe do SOE de alunos que 

apresentam problemas de ordem psicopedagógica que interferem no 

desempenho escolar; 

 acompanhamento efetivo e especializado pelas Equipes da Sala de Re-

curso Generalista e do Polo de DA para discentes que apresentam ne-

cessidades educacionais especiais. 

 oferta de intérprete de Libras para discentes com deficiência auditiva; 

 incentivo da realização e ações inclusivas; 

 incentivo de atitudes e ações contrárias a todos os tipos de preconceitos 

oriundos das várias diferenças; 

 convocação de pais e responsáveis quando da necessidade de conver-

sas relacionadas a problemas de rendimento, frequência ou problemas 

disciplinares; 

 elaboração e publicação de regimento escolar onde constam as normas 

de convivência da UE; 
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 realização de reuniões bimestrais e extraordinárias com pais e respon-

sáveis para disponibilização de informações sobre o rendimento e a fre-

quência dos discentes; 

 realização de intervenções disciplinares para conversa coletivas com as 

turmas ou individualizadas pelo SOE e a Equipe de Coordenação Peda-

gógica, com a finalidade de promover a conscientização dos discentes 

em relação ao compromisso com as atividades escolares; 

 oferta de aulas de recuperação e preparação para provas semestrais e 

final de recuperação. 

 

11.3 – Gestão Participativa 
 

No que tange à Gestão de Participativa para a implementação do PPP, seus 

processos abrangem: 

 
 incentivo à participação dos discentes em ações de manutenção das de-

pendências da UE (pintura, limpeza dos espaços) na forma de mutirões 

realizados anualmente; 

 gestão transparente dos recursos financeiros da UE, com a participação 

ativa do Conselho Escolar no controle de recebimento de verbas, gastos 

e investimentos; 

 incentivo e conscientização da comunidade escolar para que colabore 

com as contribuições para APM; 

 incentivo à formação de Grêmio Estudantil e oferta de espaço para sua 

instalação; 

 publicação frequente de informes impressos, de acordo com as deman-

das, sobre atividades e ações escolares ligada ao desenvolvimento do 

Currículo; 

 manutenção de quadros de aviso para divulgação para a comunidade es-

colar de informes vários relacionados ao desenvolvimento do Currículo. 

 realização de eleições para escolha do Conselho Escolar, mediante for-

mação de comissão própria, realização de sessões públicas, incentivo 

da comunidade à participação, disponibilização de espaços e materiais 

necessários para a sua realização; 
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 realização de eleições para Equipe Diretora, mediante formação de co-

missão própria, realização de sessões públicas, incentivo da comuni-

dade à participação, disponibilização de espaços e materiais necessá-

rios para a sua realização; 

 
11.4 – Gestão de Pessoas 
 

No que tange à Gestão de Pessoas para a implementação do PPP, seus pro-

cessos abrangem: 

  
 realização reuniões gerais de coordenação com o corpo docente para 

discussão de temas relacionados ao desenvolvimento curricular e publi-

cação de avisos referentes a ações extraordinárias (oferta de cursos, re-

alização de eventos externos etc.); 

 incentivo ao corpo docente para a participação em cursos de formação 

continuada ofertados pela EAPE e outras instituições; 

 divulgação junto aos corpos docente e discente de acontecimentos ex-

traordinários tais como: OBMEP; concursos de redação; realização de si-

mulados preparatórios para provas de ingresso no ensino superior; rea-

lização de provas avaliativas governamentais, entre outros; 

 incentivo ao corpo docente e discentes para a participação em atividades 

ordinárias (projetos desenvolvidos pela UE) e extraordinários; 

 realização de cursos de formação continuada para o corpo docente na 

própria escola, tais como: curso de Libras, curso sobre o regime de Ci-

clos, curso sobre o regime de Semestralidade, entre outros temas de in-

teresse para o desenvolvimento curricular. 

 incentivo à participação do corpo docente para a participação na elabo-

ração de projetos interdisciplinares; 

 incentivo à participação do corpo discente para a participação nos pro-

jetos interdisciplinares ofertados no Currículo; 

 incentivo à participação dos pais e responsáveis nas reuniões pedagó-

gicas bimestrais e extraordinárias; 
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 realização de reuniões com pais, responsáveis e discentes para a divul-

gação do Regimento Escolar, apresentação do corpo docente, esclare-

cimento de dúvidas e levantamento de sugestões e reclamações destes 

relacionadas ao desenvolvimento do currículo.  

 elaboração do Calendário Escolar da UE pelo corpo docente; 

 divulgação do Calendário Escolar da UE à comunidade escolar; 

 manutenção de sítio na internet com a página da UE na web, onde são 

publicados informes sobre o desenvolvimento do Currículo. 

 
11.5 – Gestão Financeira 
 

No que tange à Gestão Financeira para a implementação do PPP, seus pro-

cessos abrangem: 
 

 acompanhamento efetivo da aplicação e da prestação de contas dos re-

cursos públicos pelo Conselho Escolar; 

 planejamento de investimentos e gastos para satisfazer primeiramente 

as questões mais emergenciais. 

 realização de parcerias com a inciativa privada e/ou com pais, respon-

sáveis e discentes para a manutenção de equipamentos de informática e 

de mecanografia da escola. 

 realização de campanhas junto à comunidade escolar, quando necessá-

rio, para arrecadação de materiais de primeira necessidade da escola 

(tonner, papel, etc.). 

 
11.6 – Gestão Administrativa 
 

No que tange à Gestão Financeira para a implementação do PPP, seus pro-

cessos abrangem: 

 
 acompanhamento periódico pela Equipe de Direção do fornecimento e 

utilização da merenda escolar. 

 realização de mutirões anuais com a participação de toda a comunidade 

escolar para pintura e limpeza das dependências da UE; 

 realização de parcerias com a iniciativa privada para recebimento, mediante 

doação, de equipamentos, mobiliário e outros recursos materiais para a UE; 
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 realização de parcerias com a iniciativa privada para manutenção de 

equipamentos da UE; 

 controle e manutenção dos espaços da UE pela Equipe Diretora; 

 controle e manutenção do mobiliário da UE pela Equipe Diretora. 
  
 
12 – ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DO PPP 
 

Por estarmos em uma escola que possui um padrão elevado na qualidade de 

ensino, julgamos ser relevante mantê-lo. Para tal utilizaremos os seguintes meca-

nismos de acompanhamento e de avaliação da implementação do PPP: 

 
a) realização de reuniões mensais entre a Equipe de Direção e as demais 

equipes para acompanhamento das atividades desenvolvidas e avalia-

ção dos resultados obtidos. 

b) realização de reuniões ordinárias e extraordinárias com o Conselho Esco-

lar para prestação de contas dos assuntos financeiros e pedagógicos da UE;  

c) realização de reuniões, quando necessário, com representantes de tur-

mas para tratar de assuntos vários relacionados à demanda curricular; 

d) realização de reuniões semanais entre a Equipe de Coordenação Pe-

dagógica, corpo docente e Equipe do SOE para avaliação das ativida-

des cotidianas relacionadas ao desenvolvimento curricular;  

e) realização de Conselho de Classe com participação da Equipe de Co-

ordenação Pedagógica, corpo docente, Equipe do SOE para análise 

dos rendimentos bimestrais. 

f) utilização de reuniões anuais e extraordinárias de pais, responsáveis e 

discentes como espaço para avaliação das atividades cotidianas e dos 

projetos interdisciplinares. 

g) realização de sessões públicas com a participação do corpo docente, 

corpo discente, pais e responsáveis quando da necessidade de redis-

cutir aspectos relacionados ao desenvolvimento do PPP. 

h) análise de dados estatísticos relacionados ao fluxo escolar pela Equipe 

de Direção e Equipe de Coordenação Pedagógica. 
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13 – PROJETOS ESPECÍFICOS INDIVIDUAIS OU INTERDISCIPLINARES 

 
 O Centro Educacional 03 do Guará busca subsidiar os docentes em suas 

práticas pedagógicas, a fim de evitar a fragmentação de conteúdos e implementar 

práticas interdisciplinares, de contextualização e de efetivação das relações entre 

teoria e prática. Tais práticas consideram e buscar responder às experiências de 

vida dos educandos, às necessidades sociais contemporâneas e às diretrizes cons-

tantes nos documentos oficiais da SEEDF.  

 Nossos projetos consideram ainda as deliberações legais previstas na Lei 

nº 10.639/2003 que altera a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, onde se esta-

belece as diretrizes e bases da educação nacional, para incluir no currículo oficial 

da Rede de Ensino a obrigatoriedade da temática "História e Cultura Afro-Brasi-

leira", e dá outras providências, sendo posteriormente alterada pela Lei nº 

11.645/08, além dos estudos sobre o empreendedorismo juvenil e o estudo da lín-

gua espanhola na grade curricular do Ensino Médio. 

 O corpo docente do Ensino Fundamental e do Ensino Médio do Centro de 

Educacional 03 do Guará é incentivado constantemente a desenvolver projetos na 

parte diversificada do currículo e em forma de projetos interdisciplinares. Os pro-

jetos elencados para serem realizados em 2018 seguem listados a seguir. 
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B-QUADRO PARA SÍNTESE DOS PROJETOS INDIVIDUAIS, EM GRUPOS E OU INTERDISCIPLINARES 
DESENVOLVIDOS NA ESCOLA  

 

PROJETO OBJETIVOS PRINCIPAIS AÇÕES 
PROFESSOR RESPON-

SÁVEL 

AVALIAÇÃO 
DO PROJETO E 
NO PROJETO 

PROGRAMA 
INSTITUIÇÃO 

DE BOLSAS 
DE INICIA-
ÇÃO À DO-

CÊNCIA 
(PIBID/UnB) 

Promover a interação entre a univer-
sidade (UnB) e a realidade social en-
volvendo o estudante universitário 

em práticas educativas do cotidiano 
da escola. 

 
 Desenvolver projetos que incenti-

vem, estimulem e despertem o inte-
resse dos estudantes universitários à 

vida docente. 
 

Auxiliar no desenvolvimento acadê-
mico dos alunos dos Ensinos Funda-

mental e Médio. 

Acolher e orientar estudantes univer-
sitários de várias áreas do conheci-

mento em atividades ligadas à prática 
docente 

Professores de componen-
tes curriculares para quais 
a UnB oferta o PIBID e mo-

nitores da UnB. 

Avaliação será re-
alizada pelos pro-
fessores envolvi-
dos mediante ins-
trumentos forneci-

dos pela UnB. 
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B-QUADRO PARA SÍNTESE DOS PROJETOS INDIVIDUAIS, EM GRUPOS E OU INTERDISCIPLINARES 

DESENVOLVIDOS NA ESCOLA  
 

PROJETO OBJETIVOS PRINCIPAIS AÇÕES 
PROFESSOR  

RESPONSÁVEL 

AVALIAÇÃO 
DO PROJETO E 
NO PROJETO 

MULTIPLAS 
LINGUAGENS 

Trabalhar com as formas práticas de 
linguagem contemporânea padrão 
para a produção de textos nas mo-
dalidades dissertativa/argumenta-

tiva, explicativa/argumentativa, 
carta, entre outros. 

 
Desenvolver habilidades relaciona-
das à leitura, análise e resposta de 
informações colhidas em textos or-
ganizados em linguagens diversas.  

 
Promover o desenvolvimento da au-
tonomia nos alunos no que se refere 
à produção de textos críticos e à lei-

tura crítica das várias linguagens 
textuais. 

 

Ministrar aulas expositivas sobre produ-
ção textual aos alunos da Semestrali-
dade-Ensino Médio de todos os anos. 

 
Ministrar aulas expositivas sobre leitura 

de textos em linguagens várias. 
 

Propor exercícios vários sobre produção 
textual em vários gêneros. 

 
Propor exercícios vários sobre leitura 
crítica de textos em linguagens várias. 

 

Professores de PD2 
(Profa. Alvacy Corrêa)  

 

Serão pontuadas 
as atividades de 

produção de texto 
em sala de aula. 
Serão pontuadas 
as avaliações ob-
jetivas de múlti-
plas linguagens. 

 

 
 

 
 



  

 

  

|60| 
  

B-QUADRO PARA SÍNTESE DOS PROJETOS INDIVIDUAIS, EM GRUPOS E OU INTERDISCIPLINARES 
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PROJETO OBJETIVOS PRINCIPAIS AÇÕES 
PROFESSOR 

RESPONSÁVEL 

AVALIAÇÃO DO 
PROJETO E NO 

PROJETO 

ATENDIMENTO  
PSICOPEDAGÓ-

GICO 

Conhecer as necessidades psicope-
dagógicas que interfiram no desen-
volvimento da aprendizagem e no 
rendimento escolar dos discentes. 

 
Contribuir de forma eficaz e signifi-

cativa na resolução de problemas de 
ordem psicopedagógica apresenta-

dos pelos discentes. 
 
 
 

Atuação conjunta de professores, 
Equipe de Coordenação Pedagógica 
e Equipe de Direção na resolução de 
problemas relacionados a aspectos 

que interfiram negativamente no de-
sempenho escolar de todos os dis-

centes da UE. 
 

Disponibilização de suporte psicope-
dagógico ao corpo docente para que 
atuem de forma positiva diante de si-
tuações-problema que interfiram no 

desenvolvimento do Currículo. 
 

Atuação na identificação, a prevenção 
e a superação dos conflitos no ambi-

ente escolar. 
 

Atuação junto aos pais e responsáveis 
na resolução de problemas psicope-
dagógicos que interfiram no desem-

penho dos discentes. 

Equipe do SOE 

A avaliação do projeto 
ocorrerá periodica-
mente em forma de 

reuniões com a Equipe 
de Direção, com a 

Equipe de Coordena-
ção Pedagógica e o 

Corpo Docente, medi-
ante discussões sobre 
os resultados apresen-
tados pela atuação da 

Equipe do SOE. 
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PROJETO OBJETIVOS PRINCIPAIS AÇÕES 
PROFESSOR RES-

PONSÁVEL 
AVALIAÇÃO DO PRO-
JETO E NO PROJETO 

SALA DE RE-
CURSOS GENE-

REALISTA 

Sistematizar, orientar e acompanhar 
atividades pedagógicas que relaci-
onadas ao atendimento dos alunos 

com necessidades especiais. 
 

Subsidiar o trabalho docente, ofere-
cendo orientações teóricas e práti-

cas que favoreçam o enriqueci-
mento da prática pedagógica. 

 
Favorecer e promover o acesso e a 
inclusão do aluno com necessida-

des educacionais especiais. 
 

Orientar as famílias para o seu en-
volvimento e a participação no pro-

cesso educacional. 
 

Informar a comunidade escolar so-
bre da legislação e normas educa-
cionais vigentes que assegurem a 

inclusão educacional. 

Utilização recursos e estratégias 
pedagógicas diferenciadas, a fim 
de que todos os discentes com 
necessidades educacionais es-

peciais matriculados nos Ciclos-
Ensino Fundamental-Anos Fi-

nais e na Semestralidade-Ensino 
Médio participem de forma efe-

tiva no desenvolvimento  
do currículo. 

Equipe da Sala de  
Recursos Generalista 

A avaliação do projeto 
ocorrerá periodicamente 

em forma de reuniões com 
a Equipe de Direção, com 
a Equipe de Coordenação 

Pedagógica, Equipe do 
SOE e o Corpo Docente, 
mediante discussões so-
bre os resultados apre-
sentados pela atuação 
Equipe responsável. 
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PROJETO OBJETIVOS PRINCIPAIS AÇÕES 
PROFESSOR RESPONSÁ-

VEL 
AVALIAÇÃO DO PRO-
JETO E NO PROJETO 

 
GINÁSTICA 

PARA TODOS 
(GINPAT) 

 
 

Incentivar a prática de ativida-
des físicas. 

 
Despertar a consciência da im-
portância da prática de ativida-

des físicas. 
 

Promover o autoconhecimento 
valorizando e adotando hábitos 
saudáveis como um dos aspec-

tos básicos da qualidade de 
vida.  

Promoção de atividades físicas 
à comunidade do Guará  

abrangendo o alongamento, o 
condicionamento físico, a gi-

nástica localizada e exercícios 
para postura e flexibilidade. 

Professora parceira da escola 

Desenvolvida periodica-
mente verificando a me-

lhora dos alunos na execu-
ção de atividades, utilização 
e realização de exercícios 
com maior grau de dificul-

dade e relatos de pro-
gresso. 
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B-QUADRO PARA SÍNTESE DOS PROJETOS INDIVIDUAIS, EM GRUPOS E OU INTERDISCIPLINARES 

DESENVOLVIDOS NA ESCOLA  
 

PROJETO OBJETIVOS PRINCIPAIS AÇÕES 
PROFESSOR RESPONSÁ-

VEL 
AVALIAÇÃO DO PRO-
JETO E NO PROJETO 

 
EDUCAÇÃO 
AMBIENTAL 

 
 

Incentivar a prática de ativida-
des positivas de preservação 

do meio-ambiente. 
 

Despertar a consciência da im-
portância da prática de ativida-
des positivas de preservação 

do meio-ambiente. 
 

Promover ações positivas de 
preservação do meio-ambi-

ente.  

Oferecer a todos os alunos 
dos matriculados nos Ciclos-
Ensino Fundamental-Séries 
finais e na Semestralidade-

Ensino Médio oficinas, pales-
tras e minicursos sobre temas 
ligados à promoção de uma 
cultura de preservação do 

meio-ambiente 

Professores de Biologia e mo-
nitores parceiros da UnB e da 

SEEDF. 

Realizada ao final da aplica-
ção do projeto mediante 
instrumento de coleta de 
dados junto aos discentes 

participantes. 
 

Realização de reunião com 
os responsáveis e Coorde-

nação Pedagógica para aná-
lise dos resultados. 
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B-QUADRO PARA SÍNTESE DOS PROJETOS INDIVIDUAIS, EM GRUPOS E OU INTERDISCIPLINARES 
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PROJETO OBJETIVOS PRINCIPAIS AÇÕES 
PROFESSOR 

RESPONSÁVEL 

AVALIAÇÃO DO 
PROJETO E NO 

PROJETO 

ALIMENTAÇÃO 
SAUDÁVEL 

Incentivar a prática de uma 
cultura de alimentação saudá-
vel entre todos os alunos do 

CED-03. 
 

Difundir hábitos de alimenta-
ção saudáveis e sustentáveis. 

 
Promover a ação responsável 
e higiênica em relação às prá-
ticas alimentares cotidianas. 

 
Promover a ideia de que a ali-
mentação ofertada pela me-

renda escolar está em conso-
nância com a prática de ali-

mentação saudável. 
 
 

Seguir rigorosamente os cardápios enviados pela 
SEEDF. 

 
Adquirir: 03 bacias grandes retangulares; 04 escu-
madeira; 03 panelas de pressão de 22 litros; 04 pe-
gadores para salada; 01 liquidificador industrial de 

25 litros. 
 

Proporcionar aos alunos uma visão diferenciada 
sobre a alimentação oferecida pela escola, medi-
ante a oferta de um cardápio elaborado com ali-

mentos saudáveis. 
 

Realizar palestras sobre temas relacionados à ex-
periência de uma alimentação saudável. 

 
Realizar preleções com as várias turmas, abor-

dando assuntos relacionados a doenças causadas 
ou agravadas pela ausência da prática de uma ali-

mentação saudável. 
 

Publicar em mural, para toda comunidade escolar, 
o cardápio semanal da escola. 

Cláudia Correia  
dos Santos 

Será realizada por 
meio de questio-
nários avaliativos 
aplicados aos alu-

nos. 
 

Reuniões periódi-
cas entre a Direção 
e os responsáveis 

pelo projeto. 
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B-QUADRO PARA SÍNTESE DOS PROJETOS INDIVIDUAIS, EM GRUPOS E OU INTERDISCIPLINARES 
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PROJETO OBJETIVOS PRINCIPAIS AÇÕES 
PROFESSOR RES-

PONSÁVEL 
AVALIAÇÃO DO PRO-
JETO E NO PROJETO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

SALA DE RECUR-
SOS DO POLO DE 
DEFICIENTES AU-

DITIVO (DA) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contribuir para o desenvolvi-
mento intelectual de todos os 

alunos com deficiência audi-
tiva matriculados nos Ciclos-
Ensino Fundamental-Séries 
Finais e na Semestralidade-
Ensino Médio, para que ele 
seja integrado ao curso dese-

jado. 
 

Oferecer recursos pedagógicos 
com a finalidade oportunizar ao 

aluno o desenvolvimento de 
competências e habilidades ne-
cessárias ao mundo intelectual 

e do trabalho. 
 

Atuar de forma colaborativa, in-
tegrando-se à realidade dos 

alunos com deficiência auditiva. 
 

Atendimento em sala de re-
curso, utilizando diferentes fer-
ramentas pedagógicas para o 
desenvolvimento de habilida-

des cognitivas; 
 

Desenvolvimento da socializa-
ção por meio de atividades lú-

dicas como teatro, jogos, li-
bras, dentre outros; 

 
Incentivo à participação dos 

alunos em projetos integrados 
e colaborativos por meio do 

uso das tecnologias educacio-
nais e pessoais; 

 
 

Equipe da Sala do Polo  
de Deficientes Auditivos 

 

A avaliação do projeto 
ocorrerá periodicamente 

em forma de reuniões com 
a Equipe de Direção, com 
a Equipe de Coordenação 

Pedagógica, Equipe do 
SOE e o Corpo Docente, 
mediante discussões so-
bre os resultados apre-
sentados pela atuação 
Equipe responsável. 
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PROJETO OBJETIVOS PRINCIPAIS AÇÕES 
PROFESSOR 

RESPONSÁVEL 

AVALIAÇÃO DO 
PROJETO E NO PRO-

JETO 

 
 
 
 

COORDENAÇÃO 
PEDAGÓGICA 

 
 
 
 
 
 
 
 

Conhecer e colaborar para a implementa-
ção das diretrizes curriculares e o desen-

volvimento do Currículo. 
 

Sistematizar as propostas colhidas junto à 
comunidade escolar para organização do 

projeto político-pedagógico. 
 

Elaborar projetos de ação pedagógica em 
parceria com o corpo docente e demais 

Equipes. 
 

Atuar em conjunto com a Equipe do SOE e 
Equipe de Direção na detecção e no apoio à 
resolução de problemas psicopedagógicos.  

 
Atuar, em conjunto com o corpo docente, na 

elaboração de instrumentos de aplicação 
pedagógica para a 

 promoção da aprendizagem. 
 

Proporcionar para os professores oportuni-
dades de participar e realizar a formação 
continuada no horário de coordenação na 

escola e fora da escola. 
 

Coordenar e avaliar a implementação dos 
projetos e das propostas constantes no PPP. 

Realização de reuniões sema-
nais de coordenação pedagó-

gica para apresentação, discus-
são e solução de temas ligados à 

implementação do Currículo. 
 

Coordenação de ações relacio-
nadas à elaboração e projetos 

pedagógicos. 
 

Coordenação de elaboração de 
provas, simulados e outros ins-
trumentos de promoção do pro-

cesso de ensino e aprendiza-
gem. 

 
 

Atendimento aos pais e respon-
sáveis. 

 
Execução de cursos de forma-
ção continuada ao corpo do-

cente 

Equipe de Coor-
denação Pedagó-

gica 

A avaliação do projeto 
ocorrerá periodicamente 

em forma de reuniões 
com a Equipe de Dire-
ção, Equipe do SOE e o 
Corpo Docente, medi-

ante discussões sobre os 
resultados apresentados 
pela atuação Equipe res-

ponsável. 
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PROJETO OBJETIVOS PRINCIPAIS AÇÕES 
PROFESSOR RES-

PONSÁVEL 

AVALIAÇÃO DO 
PROJETO E NO 

PROJETO 

GINCANA 
CULTURAL 

E  
FESTA JUNINA 

 

 
Despertar em todos os alunos matri-
culados nos Ciclos-Ensino Funda-

mental-Séries Finais e na Semestra-
lidade-Ensino Médio o interesse 

pela pesquisa. 
 

Desenvolver competências e habili-
dades cognitivas, afetivas e motoras. 

 
Estimular o trabalho em equipe. 

 
Criar ambiente de cooperação e inte-

gração. 
 

Incentivar a criatividade e capaci-
dade de solucionar problemas do co-

tidiano. 
 

Potencializar a criação de lideranças 
responsável. 

 
 
 

Integração da escola com a comuni-
dade escolar por meio da festa cultu-

ral e festa junina. 
 

Arrecadação de donativos para 
ajuda a instituição filantrópicas e 
para a realização da festa junina. 

 
Integração da comunidade escolar, 
por meio das atividades propostas, 

envolvendo os pais, professores, Di-
reção e alunos. 

 
Incentivo à produção artística nas vá-

rias formas de expressão. 

Equipe de Direção, 
Equipe de Coordenação 

Pedagógica. 
 

A avaliação ocorrerá 
nas coordenações e 

em reuniões com os lí-
deres das equipes, 
com a finalidade de 
corrigir os as ações 

que não se mostrarem 
produtivas. 
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B – QUADRO PARA SÍNTESE DOS PROJETOS INDIVIDUAIS, EM GRUPOS E OU INTERDISCIPLINARES DE-

SENVOLVIDOS NA ESCOLA 
 

PROJETO OBJETIVOS PRINCIPAIS AÇÕES 
PROFESSOR RESPON-

SÁVEL 

AVALIAÇÃO DO 
PROJETO E NO 

PROJETO 

 
JOGOS INTER-

CLASSE DO 
CENTRÃO (JINC) 

 
Estimular a competitividade em 

ambiente saudável. 
 

Integrar grupos com objetivos 
comuns. 

 
Estimular o trabalho em equipe. 

 
Descobrir potencialidades e ha-

bilidades esportivas. 
 

Desenvolver o hábito de estabe-
lecer metas, organização e lide-

rança. 
 

Promoção de partidas de jogos 
das modalidades sugeridas (vô-

lei, futsal e handebol) com a parti-
cipação de alunos matriculados 
nos Ciclos-Ensino Fundamen-

tal-Séries Finais e na Semestra-
lidade-Ensino Médio. 

 
 

Professores de Educação Fí-
sica do Ensino Fundamental 

e Médio  

 
 

A avaliação ocorrerá 
em reunião realizada 
entre os professores 

responsáveis, o corpo 
docente, representan-

tes das equipes e a 
Equipe de Coordena-

ção Pedagógica, medi-
ante a apreciação do 
desenvolvimento dos 

jogos e seus resultados. 
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PROJETO OBJETIVOS PRINCIPAIS AÇÕES PROFESSOR RES-
PONSÁVEL 

AVALIAÇÃO DO PRO-
JETO E NO PROJETO 

FESTIVAL 
CULTURAL 

  

 
Valorizar os talentos dos alunos, 

professores, servidores e famílias, 
proporcionando integração entre a 
comunidade escolar por meio de 
atividades artísticas e culturais. 

 
Incentivar a produção artística nas 
várias formas de expressão e lin-

guagens entre os alunos matricu-
lados nos Ciclos-Ensino Funda-

mental-Séries Finais e na Semes-
tralidade-Ensino Médio. 

 
 

Organização e realização de fes-
tival cultural com a apresenta-
ção de obras artísticas nas vá-
rias linguagens expressões de 

autoria dos discentes. 
 
 

Professores da Área de 
Códigos e Linguagens do 

Ensino Médio e Equipe 
de Coordenação Pedagó-

gica 

Durante a execução do festi-
val, as obras artísticas serão 
avaliadas por corpo de jura-
dos especializado convidado 
pela organização do evento. 

 
A avaliação do projeto ocor-

rerá em reunião realizada en-
tre os professores responsá-
veis, o corpo docente, repre-
sentantes do corpo discente 
e a Equipe de Coordenação 

Pedagógica, mediante a 
apreciação do desenvolvi-

mento dos jogos e seus resul-
tados. 
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PROJETO OBJETIVOS PRINCIPAIS AÇÕES 
PROFESSOR RES-

PONSÁVEL 

AVALIAÇÃO DO 
PROJETO E NO 

PROJETO 
 
 
 
 
 
 
 
 

LABORATÓRIO 
DE INFORMÁTICA 

E 
AMBIENTE VIR-

TUAL DE APREN-
DIZAGEM 
MOODLE 

 
 
 

 
 
 
 
 

Criar e manter a rede de dados e 
de internet da UE. 

 
Colaborar na elaboração de proje-
tos que utilizem a rede e o labora-

tório de informática. 
 

Fornecer ferramentas que contri-
buam para a realização de pesqui-

sas na WEB. 
 

Disponibilizar e manter as ferra-
mentas disponíveis  

nos Ambientes  
Virtuais de Aprendizagem utili-

zando a plataforma Moodle. 
 

Auxiliar a efetivação a comunica-
ção entre os membros da comuni-
dade escolar mediante a criação e 

a manutenção do sítio da UE na 
WEB. 

 

Auxílio na execução de projetos 
interdisciplinares. 

 
Manutenção da rede de internet 

da UE. 
 

Manutenção do mobiliário e das 
máquinas do Laboratório de Infor-

mática. 
 

Fornecimento de ferramentas tec-
nológicas a docentes e discentes 

em atividades curriculares. 
 

Disponibilização e manutenção de 
Ambientes Virtuais de Aprendiza-
gem na plataforma Moodle para o 
corpo docente e a Equipe de Co-

ordenação Pedagógica. 
 

Criação e manutenção do sítio da 
UE na WEB. 

Equipe do Laboratório 
de Informática  

A avaliação do projeto 
se dará periodica-

mente, mediante reuni-
ões com a Equipe de Di-
reção, a Equipe de Co-
ordenação Pedagógica 

e o corpo docente, além 
aplicação de questioná-
rios ao corpo discente. 
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PROJETO OBJETIVOS PRINCIPAIS AÇÕES 
PROFESSOR RESPON-

SÁVEL 

AVALIAÇÃO DO 
PROJETO E NO 

PROJETO 
 
 
 
 
 
 
 

FEIRA DE 
PROFISSÕES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Proporcionar ao corpo discente o con-
tato com as várias profissões existentes 
no mundo do trabalho com o intuito de 
auxiliá-los na escola da profissão a se-
guir quando do término do Ensino Mé-

dio. 
 

Informar o corpo discente sobre as ca-
racterísticas da atuação profissional nas 

várias áreas existentes no mundo do 
trabalho. 

Realização de palestras e oficinas 
com profissionais de várias áreas 
existentes no mundo do trabalho, 
tendo como público todos os alu-
nos matriculados na Semestrali-

dade-Ensino Médio. 
 
 

Equipe de Coordenação 
Pedagógica, Corpo do-

cente, 
Equipe de Direção, 

Equipe do Laboratório de 
Informática. 

A avaliação do projeto 
será feita ao seu tér-
mino pela Equipe de 

Coordenação Pedagó-
gica em forma reuni-
ões com representan-
tes do corpo discente 
e do corpo docente. 
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PROJETO OBJETIVOS PRINCIPAIS AÇÕES 
PROFESSOR 

RESPONSÁVEL 

AVALIAÇÃO DO 
PROJETO E NO 

PROJETO 

 
 
 
 
 
 

PREPARATÓRIOS 
PARA O PAS/UnB 

E ENEM 
 
 
 
 

 
 
 

Incentivar os alunos ma-
triculados na Semes-

traldiade-Ensino Médio 
ao ingresso em institui-

ções de ensino superior. 
 

 Fornecer aos discentes 
experiências significati-
vas na resolução de pro-

vas seletivas para in-
gresso no ensino supe-

rior. 

Promoção de atividades colaborativas de caráter in-
terdisciplinar entre alunos e professores que sirvam 
como ações preparatórias para as provas seletivas 

para ensino superior. 
 

Desenvolvimento de competências e habilidades de 
resolver questões do PAS e ENEM mediante o traba-
lho com a leitura analítica de obras literária, legais e 
documentais indicadas pelo PAS/UnB durante o de-
senvolvimento das atividades pedagógicas nos dife-

rentes componentes curriculares. 
 

Realização de aulões interdisciplinares. 
 

Exibição de filmes indicados pelo PAS/UnB com a 
mediação de professores de áreas do conhecimento 

relacionadas aos temas abordados pelo filme. 
 

Realização de provas que simulem aquelas aplicadas 
nos processos seletivos do PAS/UnB e ENEM. 

Equipe de Coor-
denação 

Pedagógica e 
corpo docente do 

Ensino Médio. 

A avaliação das ativi-
dades do projeto 
será realizada nas 

reuniões coordena-
ção e na observação 
do desempenho dos 
discentes nas avalia-
ções aplicadas nos 
componentes curri-

culares e nos das 
provas simuladas.  
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PROJETO OBJETIVOS PRINCIPAIS AÇÕES PROFESSOR RES-
PONSÁVEL 

AVALIAÇÃO 
DO PROJETO 

E NO PRO-
JETO 

 
 
 
 
 
 
 

EMPREENDEDORISMO 
SEBRAE 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Disseminar a cultura empreende-
dora, para aplicação, por meio de 
licenciamento, da metodologia do 
Programa Nacional de Educação 

Empreendedora, de titularidade do 
SEBRAE Nacional por cessão total e 
transferência definitiva dos direitos 

autorais patrimoniais. 
 

Estimular o empreendedorismo no 
espaço escolar. 

 
Possibilitar o acesso a informações 
e práticas ligadas ao empreende-

dorismo. 
 

Realização de palestras, oficina de 
sensibilização, capacitação teórica 

e metodológica. 
 

Disponibilização de livros do 
aluno, livros do professor e livros 
do multiplicador, além de materi-

ais de divulgação. 
 
 
 

Equipe de Coordenação 
Pedagógica, 

corpo docente, 
profissionais represen-
tantes de instituições 

parceiras. 

A avaliação será 
feita mediante a 

coleta de opiniões 
em momentos vá-
rios entre os estu-

dantes. 
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PROJETO OBJETIVOS PRINCIPAIS AÇÕES PROFESSOR 
RESPONSÁVEL 

AVALIAÇÃO 
DO PROJETO E 
NO PROJETO 

 
 

SEMANA DA 
MULHER 

 
 

 
 

Promover, entre os alunos ma-
triculados nos Ciclos-Ensino 
Fundamental-Séries Finais e 

na Semestralidade-Ensino Mé-
dio a consciencialização acerca 

dos problemas sociais e emocio-
nais relacionados ao precon-

ceito em relação à mulher e seu 
papel na sociedade. 

 
Promover a conscientização e a 
mudança de cultura em relação 
à violência física, verbal, emoci-
onal e moral contra a mulher na 

sociedade do DF. 

 
Realização de palestras e oficinas com especi-
alistas de áreas afins com a discussão sobre os 

preconceitos contra as mulheres na socie-
dade. 

 
Realização de palestras e oficinas com especi-
alistas de áreas afins com a discussão sobre os 
vários tipos de violência contra as mulheres na 

sociedade. 
 

Exibição e discussão de filmes que abordem 
temas ligados ao preconceito e às formas de 

violência contra a mulher. 
 

Divulgação de material de campanhas gover-
namentais e de ONGs que tratem dos temas 

do preconceito e da violência contra a mulher 
na sociedade brasileira. 

 
 
 

Equipe de Coor-
denação Pedagó-

gica, 
corpo docente, 
Equipe do SOE. 

A avaliação do 
projeto será feita 

ao final de sua 
execução, medi-

ante reuniões com 
as equipes e pro-
fissionais envolvi-
dos na organiza-
ção do projeto.  
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PROJETO OBJETIVOS PRINCIPAIS AÇÕES 
PROFESSOR RES-

PONSÁVEL 

AVALIAÇÃO 
DO PROJETO E 
NO PROJETO 

 
 
 

SEMANA DISTRITAL DE 
CONSCIENTIZAÇÃO E 
PROMOÇÃO DA EDU-
CAÇÃO INCLUSIVA 

AOS ALUNOS COM NE-
CESSIDADES EDUCACI-

ONAIS ESPECIAIS 
 
 
 
 

Discutir a realidade da inclusão nos 
âmbitos da escola, da família, das rela-

ções sociais e do trabalho. 
 

Promover, entre alunos matriculados 
nos Ciclos-Ensino Fundamental-Sé-
ries Finais e na Semestralidade-En-
sino Médio, a conscientização sobre a 

importância da inclusão de pessoas 
com necessidades especiais em todos 

os níveis das relações sociais. 
 

Incentivar o desenvolvimento da autoe-
stima de alunos com necessidades edu-

cacionais especiais.  
 

Discutir e propagar ações positivas de 
inclusão social de pessoas com neces-

sidades especiais. 
 

Promover uma mudança de cultura na 
sociedade em relação aos preconceitos 
relacionados às pessoas com necessi-

dades especiais. 

Apresentação de depoimentos 
de pessoas com necessidades 

especiais sobre seu processo de 
inclusão social e de superação. 

 
Exibição e discussão de filmes 

que abordem a temática do pro-
jeto. 

 
Oferta de palestras com especi-

alistas acerca da inclusão de 
pessoas com necessidades es-
peciais (incluindo palestrantes 

proferidas por especialistas com 
necessidades especiais). 

 
Realização de apresentações 

musicais, de dança e de teatro 
com pessoas com necessidades 

especiais. 

Equipe de Direção, 
Equipe de Coordena-

ção Pedagógica, 
Equipe das Salas de 
Recurso Generalista 

e do Polo de DA 
 

A avaliação do 
projeto será feita 

ao final de sua 
execução, medi-

ante reuniões 
com as equipes e 
profissionais en-
volvidos na orga-
nização do pro-

jeto. 
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PROJETO OBJETIVOS PRINCIPAIS AÇÕES 
PROFESSOR RES-

PONSÁVEL 

AVALIAÇÃO 
DO PROJETO E 
NO PROJETO 

 
 
 

SEMANA DE 
EDUCAÇÃO 

PARA A 
VIDA 

 
 
 
 

Discutir temas essenciais para a vivência 
civilizada e pacífica em sociedade. 

 
Discutir temas ligados ao autoconheci-

mento e ao amadurecimento emocional. 
 

Fomentar, entre os alunos matriculados 
nos Ciclos-Ensino Fundamental-Séries 
Finais e na Semestralidade-Ensino Mé-
dio, valores morais e virtudes essenciais 

para a convivência pacífica em sociedade. 
 

Fomentar a cultura do bem comum e o 
sentimento de coletividade. 

 
Promover ações positivas de convívio em 

sociedade. 
 

Promover a consciência cidadã e a prática 
de ações de cidadania. 

 
 

Exibição e discussão de filmes que 
abordem a temática do projeto. 

 
Oferta de palestras com especialis-

tas acerca da cultura do bem co-
mum. 

 
Realização de apresentações musi-
cais, de dança e de teatro que fo-
mentem valores morais e virtudes 

essenciais para a convivência pací-
fica em sociedade. 

 
Realização de minicursos e oficinas 
sobre temas ligados ao bem comum 

e ao fomento de valores morais e 
virtudes essenciais para o convívio 

em sociedade. 

Equipe de Direção, 
Equipe de Coordenação 

Pedagógica e 
corpo docente. 

 

A avaliação do 
projeto será feita 

ao final de sua 
execução, medi-

ante reuniões com 
as equipes e pro-
fissionais envolvi-
dos na organiza-
ção do projeto e 

representantes do 
corpo discente. 
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PROJETO OBJETIVOS PRINCIPAIS AÇÕES 
PROFESSOR RES-

PONSÁVEL 
AVALIAÇÃO DO PRO-
JETO E NO PROJETO 

 
 

SEMANA DE CONS-
CIENTIZAÇÃO DO 
USO SUSTENTÁVEL 

DA ÁGUA  
 
 
 
 

Discutir temas essenciais para a 
o uso consciente e sustentável 

dos recursos hídricos. 
 
 

Fomentar, entre os alunos ma-
triculados nos Ciclos-Ensino 
Fundamental-Séries Finais e 

na Semestralidade-Ensino Mé-
dio, a cultura do bem comum e 
o sentimento de coletividade no 
que se refere ao uso de recursos 

naturais. 
 

Promover a mudança de cultura 
relacionada ao uso da água. 

Exibição e discussão de fil-
mes que abordem a temática 

do projeto. 
 

Oferta de palestras com es-
pecialistas acerca do uso 

consciente e sustentável dos 
recursos hídricos. 

 
Realização de minicursos e 

oficinas sobre temas ligados 
ao uso sustentável da água e 

outros recursos naturais. 

Equipe de Direção, 
Equipe de Coordenação 

Pedagógica e 
corpo docente. 

 

A avaliação do projeto 
será feita ao final de sua 

execução, mediante reuni-
ões com as equipes e pro-

fissionais envolvidos na 
organização do projeto e 
representantes do corpo 

discente. 
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PROJETO OBJETIVOS PRINCIPAIS AÇÕES PROFESSOR RES-
PONSÁVEL 

AVALIAÇÃO DO PRO-
JETO E NO PROJETO 

 
 

PREPATÓRIO 
PARA A OBMEP 

 
 
 
 

Promover, entre os alunos matri-
culados nos Ciclos-Ensino Fun-
damental-Séries Finais e na Se-
mestralidade-Ensino Médio, a 
aprendizagem e o interesse dos 

alunos pelos estudos matemáticos 
 

Promover a melhoria do desempe-
nho dos alunos do CED-03 do 

Guará nas provas da Olimpíada 
Brasileira de Matemática. 

 
Ofertar 20 (vinte) vagas para 
alunos do CED-03 do Guará 
para participação nas aulas 

preparatórias para a OBMEP. 
 

Oferta de aulas expositivas e 
com prática de exercícios e re-
solução de provas anteriores. 

 
Distribuição gratuita de aposti-
las para acompanhamento das 

aulas. 
 

 

Professor de Matemá-
tica Leonardo Bernar-

des Nogueira 

 
A avaliação do projeto ocor-
rerá mediante instrumento 
aplicado juntos aos alunos 

participantes. 
 

A avaliação dos resultados 
do projeto em reunião entre 
o Professor responsável, a 

Equipe de Coordenação Pe-
dagógica e a Direção. 
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PROJETO OBJETIVOS PRINCIPAIS AÇÕES PROFESSOR RES-
PONSÁVEL 

AVALIAÇÃO 
DO PROJETO 

E NO PRO-
JETO 

 
 

PROGRAMA DE PRODU-
ÇÃO DE VÍDEOS DIDÁTI-
COS/EDUCATIVOS  DE 

QUÍMICA E INTERDISCI-
PLINARES  

 
 
 

Produzir material vide-
ográfico compatível 

com os conteúdos que 
envolvam uma interdis-

ciplinaridade com os 
conhecimentos de Quí-
mica desenvolvidos no 

Currículo do Ensino 
Médio para serem utili-

zados como material 
paradidático. 

 
Incentivar, entre os 

alunos matriculados 
na Semestralidade-

Ensino Médio, a cria-
tividade e o desenvol-
vimento de habilida-

des técnicas ligadas à 
produção de vídeos 
entre os discentes. 

 

Realização de oficinas sobre produção de ví-
deos técnicos para os discentes. 

 
Desenvolver roteiros, inicialmente em Ciên-

cias da Natureza, sobre temas interdisciplina-
res que incluam a área de Química com base 
nos conteúdos estabelecidos no Currículo em 

Movimento da Educação Básica (2014) da 
SEEDF. 

 
Propor parcerias com instituições de nível su-

perior públicas e/ou privadas que ofertem 
cursos na área de Química para o desenvolvi-
mento de experiências a serem documentadas 

nos vídeos paradidáticos. 
 

Produção de vídeos paradidáticos envolvendo 
todas as etapas técnicas da produção. 

 
Distribuição gratuita dos vídeos paradidáticos 

produzidos pelos discentes via on-line por 
meio Youtube. 

Professor Péterson 
Gustavo Paim e pro-
fessores de Química 

da UE. 
 

A avaliação se 
dará mediante a 
análise técnica 
dos vídeos pro-

duzidos pelo pro-
fessor especia-

lista responsável 
e os professores 
de Química da 

UE.  
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PROJETO OBJETIVOS PRINCIPAIS AÇÕES 
PROFESSOR 

RESPONSÁVEL 

AVALIAÇÃO 
DO PROJETO E 
NO PROJETO 

 
 

SEMANA DA 
CONSCIÊNCIA 

NEGRA 
 
 
 
 

 
Promover, entre os alunos matricu-

lados nos Ciclos-Ensino Fundamen-
tal-Séries Finais e na Semestrali-

dade-Ensino Médio, a conscienciali-
zação acerca dos problemas sociais 

relacionados ao preconceito em rela-
ção aos afrodescendentes e seu papel 

na sociedade. 
 

Promover a conscientização e a mu-
dança de cultura em relação ao pre-
conceito contra os afrodescendentes 

na sociedade. 
 

Promover o crescimento da autoes-
tima entre os afrodescendentes. 

 
Divulgar e valorizar a cultura afrodes-

cendente entre a população do Dis-
trito Federal. 

 
Realização de palestras e oficinas com espe-
cialistas de áreas afins com a discussão so-
bre os preconceitos contra os afrodescen-

dentes na sociedade. 
 

Exibição e discussão de filmes que abordem 
temas ligados ao preconceito contra os afro-

descendentes. 
 

Divulgação de material de campanhas go-
vernamentais e de ONGs que tratem dos te-
mas do preconceito e da violência contra os 
afrodescendentes na sociedade brasileira. 

 
Realização de apresentações musicais, de 

dança e de teatro e outras formas de expres-
são com temas afro-brasileiros e com pes-
soas e grupos artísticos afrodescendentes. 

 

Equipe de Coor-
denação Pedagó-

gica, 
corpo docente, 
Equipe do SOE. 

A avaliação do 
projeto será feita 

ao final de sua 
execução, medi-

ante reuniões com 
as equipes e pro-
fissionais envolvi-
dos na organiza-
ção do projeto.  
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PROJETO OBJETIVOS PRINCIPAIS AÇÕES PROFESSOR RES-
PONSÁVEL 

AVALIAÇÃO DO PRO-
JETO E NO PROJETO 

FEIRA DE  
CIÊNCIAS 

 

Fomentar, entre os alunos 
matriculados na Semes-

tralidade-Ensino Médio, o 
interesse dos estudantes 

pelas ciências. 

Orientar trabalhos de inici-
ação a pesquisa científica, 
por meio de avaliações de 
bancas compostas por pro-
fessores de áreas distintas, 
e desenvolvimento de pes-
quisa científica, podendo 

ser a partir de um tema ge-
rador ou de situações-pro-

blema. 

Encorajar os estudantes na 
busca de resoluções de 

problemas e diversificadas 
estratégias de aprendiza-

gem. 
 

  
Organização dos alunos em equipes de 

trabalho dentro de suas próprias tur-
mas, de acordo o quantitativo máximo e 
mínimo de integrantes definidos pelos 

professores responsáveis.   
 
 

Elaboração e inscrição de um projeto 
científico escrito por grupo, em que 

constem as seguintes partes: capa, su-
mário objetivos, conceitos enfocados 
no trabalho, introdução, metodologia, 
pontos inovadores ou criativos, discus-
são de resultados, questionamentos, re-

ferências bibliográficas. 
 

Realização de uma mostra científica 
com a exposição de demonstração dos 
projetos científicos pelos grupos ao pú-

blico da escola. 
 
 

Professores de Física, 
Química e Biologia, com 

o apoio da Equipe de 
Coordenação Pedagó-

gica 
 

A avaliação dos trabalhos 
científicos desenvolvidos 
pelos alunos serão avalia-
dos mediante a apresenta-
ção oral e a demonstração 

do experimento a uma 
banca avaliadora formada 

pelos professores de  
Física, Química e Biologia. 

 
A avaliação do resultados 
da Feira Científica será re-
alizada em reunião de Co-
ordenação Pedagógica em 
momento posterior à reali-

zação da mostra. 
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PROJETO OBJETIVOS PRINCIPAIS AÇÕES 
PROFESSOR RES-

PONSÁVEL 

AVALIAÇÃO DO 
PROJETO E NO 

PROJETO 

EDUCADOR 
 SOCIAL 

Disponibilizar apoio especializado 
a professores e discentes para a re-
alização de atividades relacionadas 

às várias áreas do conhecimento 
contempladas no Currículo. 

Disponibilizar educadores so-
ciais para ajudar no atendi-
mento nas Salas de Recurso. 

 
Atuação em sala de aula so-

bre a orientação e supervisão 
dos professores titulares na 

mediação de atividades peda-
gógicas relacionadas ao de-
senvolvimento do currículo. 

Equipe de Direção 
Equipe da Sala de Recur-
sos Generalista e Equipe 
da Sala de Recursos do 

Polo de DA 

 
 

Ao longo do ano letivo, 
mediante reuniões com 
os Educadores sociais e 
os professores envolvi-
dos para analisar os re-

sultados da atuação 
destes educadores. 
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PROJETO OBJETIVOS PRINCIPAIS AÇÕES 
PROFESSOR RES-

PONSÁVEL 
AVALIAÇÃO DO PRO-
JETO E NO PROJETO 

P.D. DE  
GEOMETRIA 

 

Contribuir para o desenvolvi-
mento da capacidade de compre-
ender a Geometria entre os alunos 
matriculados na Semestralidade-

Ensino Médio. 
 

Fornecer ferramentas e subsídios 
teórico-práticos para o desenvolvi-
mento dos estudos e na aplicação 

da geometria em situações cotidia-
nas. 

 
Fomentar a autonomia na interpre-
tação, na compreensão, na discus-
são e na solução de problemas por 
meio dos conhecimentos matemáti-

cos. 
 

Proposição de atividades 
exploratórias individuas 

e/ou grupos. 
 

Proposição de atividades 
desenvolvidas com o sof-

tware Geogebra. 
 

Proposição de atividades 
de exercícios complemen-

tares. 
 
 

Professores e Matemá-
tica do Ensino Médio 

 

A avaliação do projeto ocor-
rerá no decorrer do bimestre, 

por meio de: 
- atividades de exploração (in-

dividuais e/ou em grupos) 
- atividades de entendimento 

dos temas abordados. 
- atividades de laboratório. 

- listas de exercícios. 
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PROJETO OBJETIVOS PRINCIPAIS AÇÕES 
PROFESSOR RES-

PONSÁVEL 
AVALIAÇÃO DO PRO-
JETO E NO PROJETO 

BIBLIOTECA, 
SALA DE LEITURA 
E READAPTAÇÃO 
DE PROFESSORES 

Possibilitar e promover a 
readaptação de professo-
res da UE mediante o de-

sempenho de atividades li-
gadas à manutenção da 

sala de leitura e da biblio-
teca em tarefas que respei-
tem suas limitações diag-

nosticadas. 
 

Disponibilizar aos discen-
tes e docentes da UE o 

acesso a um espaço e a um 
acervo apropriado para lei-

tura e pesquisa. 
 

Disponibilização de funções de gestão 
para desempenho na biblioteca e na 

sala de leitura da UE que possibilitem a 
readaptação de professores diagnosti-
cados com limitadores do exercício do-

cente. 
 

Provisão de espaços adequados para a 
readaptação de professores diagnosti-
cados com limitadores do exercício do-

cente. 
 

Disponibilização aos discentes e do-
centes da UE o acesso a um espaço e a 

um acervo apropriado para leitura e 
pesquisa. 

 

Equipe de Direção, 
Equipe de Coordenação 
Pedagógica, Equipe de  

Biblioteca. 
 

Ao longo do ano letivo, 
mediante reuniões entre a 

Equipe de Direção e as 
demais equipes envolvi-
das, a fim de analisar os 

resultados obtidos com as 
ações desenvolvidas. 
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PROJETO OBJETIVOS PRINCIPAIS AÇÕES 
PROFESSOR RES-

PONSÁVEL 
AVALIAÇÃO DO PRO-
JETO E NO PROJETO 

ÉTICA E  
CIDADANIA:  

ELEITOR  
DO FUTURO 

(TRE) 

 
Desenvolver, dentro das aulas 

de PD ofertadas aos alunos dos 
Ciclos-Ensino Fundamental-
Séries Finais, valores éticos e 
de cidadania, especialmente li-
gados aos processos eleitorais 

e ao exercício da política. 
  

Promover, entre os alunos 
matriculados nos Ciclos-En-
sino Fundamental-Séries Fi-
nais, a inclusão social, política 
e econômica por meio de refle-
xões acerca dos direitos e de-

veres dos cidadãos em um con-
texto social e democrático.  

 

Execução de atividades pedagógi-
cas realizadas pela unidade escolar 

de forma interdisciplinar, dentro 
das aulas de PD ofertadas aos alu-
nos dos Ciclos-Ensino Fundamen-
tal-Séries Finais, mobilizando os 

estudantes para a formação de cha-
pas com candidaturas pautadas em 

temas de relevância social. 
 

Realização de eleições na própria 
unidade escolar com votação de to-
dos os estudantes envolvidos, utili-

zando urnas eletrônicas. 
 

Realização de debates com temas 
relacionados ao exercício da cida-

dania e do exercício da política. 
 

Equipe de Coordenação 
Pedagógica, Professo-
res de PD dos Ciclos-

Ensino Fundamental-Sé-
ries Finais, 

Corpo docente. 
 

Realizada por meio de co-
leta de opiniões junto aos 
alunos participantes e em 
reunião de coordenação 
pedagógica com o corpo 

docente. 
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