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SIGLAS 

ANEEs: Alunos com Necessidades Educativas Especiais  

APAM: Associação de Pais Estudantes e Mestres 

CAPS: Centro de Atendimento Psicológico 

CRAS: Centro de Referência de Assistência Social 

CEAL: Centro Educacional de Audição e Linguagem 

CED: Centro Educacional 

CREPPC: Coordenação Regional de Ensino do Plano Piloto e Cruzeiro 

DFTRANS: Sistema de transporte do Distrito Federal 

DRH: Diretoria de Administração de Recursos Humanos 

ENEM: Exame Nacional do Ensino Médio 

EJA: Educação de Jovens e Adultos 

GAE: Grupo de Apoio Escolar 

IDEB: Índice de Desenvolvimento da Educação Básica 

LDB: Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

PDAF: Programa de Descentralização Administrativa e Financeira  

PDDE: Programa Dinheiro Direto na Escola 

PIBID: Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência  

PNEM: Pacto Nacional pelo Fortalecimento do Ensino Médio  

PNLD: Programa Nacional de Distribuição de Livro Didático  

PROEDUC: Promotoria de Justiça de Defesa da Educação  

SEDF: Secretaria de Estado da Educação do Distrito Federal  

TDAH: Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade 
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1. APRESENTAÇÃO 

  

A Proposta Pedagógica que ora se apresenta por meio deste documento foi 

elaborada entre os meses de setembro de 2018 até maio de 2019 com a participação  da 

comunidade escolar:   professores, estudantes e família dos estudantes, contemplando as 

novas propostas de ciclos e semestralidade da SEDF. A comunidade escolar foi 

informada sobre a mudança, portanto o contato com o novo sistema  está sendo feito de 

maneira gradativa. 

A discussão da Proposta Pedagógica iniciou-se a partir da reflexão: “Qual escola 

que temos? Qual escola que queremos?” Diante desse quadro, foram levantados 

indicadores que colaboraram para a avaliação das condições físicas, materiais, 

financeiras e humanas; além das necessidades e expectativas para a realização de um 

trabalho pedagógico de qualidade. 

Conforme o exposto, a presente Proposta Pedagógica é resultado de uma 

construção coletiva e visa favorecer uma educação de qualidade. Todavia, reconhecemos 

que o planejamento pedagógico é uma atividade dinâmica e a PP pode ser alterada e 

reformulada a qualquer momento. 

A pedagogia  adotada pela SEDF, ou seja, a Histórico-Crítica de Demerval Saviani, 

também foi contemplada no material de estudo de maneira que os docentes possam vir a 

se informar sobre o tipo de didática adequada às propostas. Tal pedagogia também foi 

extensiva ao turno noturno que incorpora a educação de jovens e adultos. 

Além de inovar em sua metodologia adotando os ciclos e a semestralidade, a 

escola conta ainda com três linhas de projetos: Sustentabilidade, Direitos Humanos e 

Protagonismo. Outra proposta que também está sendo incorporada com o principal 

objetivo de acolher um público específico de estudantes em defasagem idade série e em 

processo de evasão escolar, é a Intervenção de alunos no 6º ano do Ensino Fundamental  

em uma turma classificada como 6ºB. 

A proposta pedagógica desta instituição ainda se encontra em  transformação 

constante, pois encontram-se aqui os pressupostos teóricos e metodológicos nos quais 

ela se baseia, tendo sido esta, condição fundamental para que possamos a cada ano, 

atualizar e orientar os nossos docentes. 
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2- HISTORICIDADE DA ESCOLA 

O Ginásio do Setor Noroeste (GISNO) foi criado pelo Decreto n.º 1.620, de 

01/03/1971 –, teve seu nome alterado pelo Decreto n.º 3.547, de 03/01/1977, para Centro 

Educacional-02 de Brasília Norte e, finalmente, Centro Educacional GISNO, por resolução 

do Conselho Diretor da Fundação Educacional do Distrito Federal, em 10 de outubro de 

1979. A primeira diretora do GISNO foi a Srª Ezilda Tereza Rocha Pereira. Nesse período, 

o sistema de ensino era regido pela Lei n.º 5.692/71, e as modalidades de ensino em 1.º e 

2.º graus. Os estudantes estudavam várias matérias que hoje não são mais oferecidas 

como, por exemplo, Organização Social e Política Brasileira - OSPB, Educação Moral e 

Cívica – EMC, Programa de Saúde, Desenho, Datilografia e outras, então prevista na Lei 

Brasileira que regia a educação. 

Desde então, muitos adolescentes e jovens que por aqui passaram  e 

conquistaram aprovações em diversas Universidades Federais e Faculdades Particulares 

do Distrito Federal e do Brasil. Acrescente-se que, daquela época até os tempos atuais, 

inúmeras atividades foram desenvolvidas neste Estabelecimento de Ensino, entre as 

quais podem-se destacar o “Projeto Minerva”, as “Classes de Aceleração e 

Aprendizagem”, participações em  exposições de Artes Visuais, bem como apresentações 

de Teatro, encenadas na FACITA e em diferentes escolas da Rede Oficial de Ensino. 

Podemos citar, ainda, as diversas realizações de Feiras de Arte e Ciências, com a 

apresentação de trabalhos de pesquisas ligadas às diferentes áreas do conhecimento, 

muitos dos quais selecionados para participarem de Feiras similares no âmbito do Distrito 

Federal. 

Na época de criação da escola, em parceria com a comunidade escolar, foram 

criados os laboratórios de Química e de Biologia que até hoje existem e estão disponíveis 

para enriquecimento das aulas dentro da grade curricular. É importante ressaltar que 

estes laboratórios são antigos e necessitam de uma revitalização e parceria com a SEDF 

para a escola conseguir usá-los de forma mais significativa. Deste modo, o uso do 

laboratório fica vinculado somente ao professor da disciplina que normalmente tem sua 

carga horária completa. Nos anos de 2015 e 2016, a disciplina de Química contou com 

bolsistas do UnB do projeto PIBID. 

Aqui foram também realizadas atividades culturais como Concurso de Poesias, 

Festivais de Música, Coral composto de estudantes e professores e Gincanas, com o 

intuito de promover a integração escola  com a comunidade. 
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Atualmente a instituição, se encontra com a nova estruturação em sua metodologia 

divida em ciclos e semestralidade. Um trabalho intensivo tem sido feito no sentido de 

esclarecer a fundamentação teórica de tais propostas e novos projetos vêm sendo 

criados. A ideia é manter poucos e grandes projetos com a característica primordial de 

formação de rede, para que se evitem os projetos fragmentados que deixam de ter 

continuidade por ocasião da saída dos professores. 

Sendo assim, além da proposta pedagógica composta pelos ciclos e pela 

semestralidade que já compõem um projeto em si, a instituição dará prioridade a projetos 

que contemplem eixos transversais ligados: ludicidade (protagonismo), respeito, ética e 

cidadania (direitos humanos), sustentabilidade (permacultura). 

A instituição entende que estes quatro grandes projetos contemplem não só a 

formação atitudinal de seus discentes, como implementação de um novo conceito de 

escola, baseado na cooperação, e na participação ativa da comunidade como um todo no 

processo de reestruturação da escola. 

2.1 Caracterização Física 

O Centro Educacional GISNO integra a rede da Secretaria de Educação do 

Distrito Federal para atendimento de ensino no diurno, turno matutino ofertando Ensino 

Médio, no turno vespertino ofertando o Ensino Fundamental – Séries finais de 6.º ao 9.º 

anos e no noturno, a oferta Educação de Jovens e Adultos, nas modalidades de Ensino 

Fundamental Anos Iniciais e Anos 

Finais, Ensino Médio e Educação de 

Jovens e Adultos - EJA.  A localização 

da escola, situada à SGAN 907 – 

Módulo “A” conforme se vê no mapa 

abaixo, apenas sete minutos, de carro, 

da Rodoviária do Plano Piloto, permite 

boa acessibilidade à comunidade 

escolar.  

Fonte:  https://maps.google.com.br/maps 

As áreas próximas à escola são asfaltadas, bem como o estacionamento localizado 

à frente do prédio sede. Desse modo, não há dificuldades de acesso à instituição. Há bom 

atendimento por meio de ônibus do transporte público. 
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A escola possui um amplo 

estacionamento e dispõe de vagas 

para portadores de necessidades 

especiais, e também piso 

rebaixado para cadeirantes. As 

calçadas das proximidades 

precisam de intervenções públicas, 

pois estão desgastadas, 

danificadas e necessitam de 

reparos para facilitar o trânsito de 

cadeirantes. 

                                                                   Mapa imagem: produzido em 05 de setembro de 2016. 

O CED GISNO que, para fins de referência, se localiza entre a sede do UNICEUB 

e a do DETRAN – DF dispõe de amplo espaço físico como se vê no detalhamento da foto 

acima. Trata-se, portanto de uma escola com ampla área verde coberta por plantas 

nativas do cerrado, preservada, construída em oito blocos descontínuos onde se 

distribuem as salas destinadas às aulas, secretaria escolar, gestão administrativa, 

pedagógica, biblioteca, cantina, laboratórios, sala de recursos para atendimentos a 

estudantes Portadores de Necessidade Educacionais Especiais e com Altas Habilidades, 

bem como salas de suporte educacional como a do SOE serão detalhadas, 

posteriormente. Como se observa na foto, há quatro quadras de esporte disponíveis. 

Embora o CED GISNO possua uma localização privilegiada, por ser uma escola 

com uma grande área verde e em termos estruturais, uma escola de grande porte, não 

possui de fato uma comunidade local. Talvez pelo poder aquisitivo das famílias que 

moram nas proximidades da escola, e estas buscam por matricular seus filhos em escolas 

privadas. Mediante o perfil da escola atual, o CED GISNO passou a receber estudantes 

das áreas mais distantes que de sua comunidade escolar, impossibilitando a construção 

de parcerias com a comunidade local. 

No tocante a questão do território como espaço-tempo de educação e ação, na 

Proposta Pedagógica, esta discussão é fundamental para implementação e  

desenvolvimento de políticas e ações, sobretudo para a proposta educativa na 

perspectiva da cidadania, da inclusão, da formação integral e da sustentabilidade 

humana. 
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Nessa linha de raciocínio, território não é o palco onde acontece o enredo da vida. 

No território desenvolvem-se as relações sociais, inclusive no sentido de alterá-lo. As 

relações sociais – educação, cultura, produção, trabalho, infraestrutura, organização 

política, mercado etc. – compõem as dimensões territoriais. Por quê? Porque essas 

relações são interativas, complementares e não existem fora do território. 

O território é, ao mesmo tempo, espaço geográfico e político, onde os sujeitos 

executam projetos de vida e organizam-se mediante as relações de classe. Enquanto a 

especulação urbana organiza o seu território homogeneamente para o lucro, dando 

ênfase a esta dimensão territorial, as classes populares organizam o território 

heterogeneamente para realização de sua existência, envolvendo todas as dimensões 

territoriais (BARROSO,  2011). 

Políticas produzidas pelo e para o sistema de ensino devem ser cuidadosas em 

relação ao território, pois o território não é um dado neutro nem um ator passivo. O 

território tem um papel ativo na formação da consciência, não apenas revela o 

transcurso da história como indica a seus atores o modo de nele intervir de maneira 

consciente (SANTOS, 2000, p. 80). 

É um grande desafio compreender e articular as ações da escola a partir dessa 

concepção de território. A ação de cada escola desenrola-se nas relações com as 

outras dimensões do território onde se localiza. O território abriga conflitos, 

liberdades, dominações, resistências, práticas solidárias. As relações sociais, por sua 

variedade, criam tipos de territórios. Territorialidade é o conjunto de práticas e 

expressões do sujeito na relação com o seu meio. É no cotidiano que a territorialidade 

é tecida e engendrada. 

2.2 Identificação da Unidade de Ensino 

Nome da Instituição: Centro Educacional GISNO 

Endereço completo: SGAN 907 - Módulo “A” – Brasília – DF 

Telefones: 3901-7519 / 3901 7982 

Contatos virtuais: cedgisno@gmail.com   / http://www.gisno.com.br 

Localização: Zona Urbana do Plano Piloto 

Subdivisão de Ensino:  Coordenação Regional de Ensino do PP/C 

Data da criação: 01 de março de 1971 

Credenciamento: Decreto n.º 1.620, de 1/03/1971 

Turnos de funcionamento:  Matutino  / Vespertino / Noturno 

mailto:cedgisno@gmail.com
http://www.gisno.com.br/
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Níveis de ensino ofertado: 

Ensino Fundamental Séries Finais  

Ensino Médio  

Educação de Jovens e Adultos  
 

2.3 Dados da Unidade de Ensino 

Mantenedora: Secretaria de Estado da Educação do Distrito Federal 

CNPJ: 00.394.676/0001-70 

Endereço: SGAN 607 Projeção “D” – Brasília – DF  

Telefones: 3901-6938 / 3901-6931 

Secretário de Estado: Rafael de Carvalho Pullen Parente 
 

2.4 Dados da Equipe Técnica Pedagógica: 

Diretor: Joanesley Batuira M. Santos 

Vice- Diretora: Jorgete Alessandra Caserta de Aguiar 

Chefe de secretaria: Admilton Alves De Aquino 

Supervisoras Pedagógicas: 
Denize Francisco Constancio Assis 

Ligia de Cácia Medeiros 

Supervisora Administrativas: 
Rosilene Pereira da Silva 

Stella Maria Marinho Santos de Andrade 

Coordenador(as): 

Diogo Aguiar Azevedo 

Edilson Portela Franca 
Elimarcia Aguiar Leite 
Euler Bruno Carvalho 
Glória Dione de Freitas Lerback 

Orientador Educacional: 

Cristina Coimbra Felix Cardoso  

Daniela Laender Caldeira  
Junia Cristina Fajoli da Silva 

 

3. DIAGNÓSTICO DA REALIDADE ESCOLAR 

O CED GISNO está localizado à SGAN 907 - Módulo “A” – Brasília – DF e atende 

atualmente aproximadamente 1007 estudantes, distribuídos em turnos: Matutino – Ensino 

Médio, Vespertino – Ensino Fundamental e Noturno – EJA. 
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3.1- Turnos de Atendimento/Séries/Anos e ANEEs 

CURSO ANO/SÉRIE TURNO 
TOTAL 

ESTUDANTE 
TOTAL 
TURMA 

Ensino Fundamental- Anos Finais 3º Ciclo – BL 01 Diurno 105 4 

Ensino Fundamental- Anos Finais 3º Ciclo – BL 01 Diurno 154 6 

EF- Anos Finais- Ciclo Especial 3º Ciclo – BL 01 Diurno 8 5 

Ensino Médio 1ª Série Diurno 227 8 

Ensino Médio 2ª Série Diurno 171 6 

Ensino Médio 3ª Série Diurno 176 6 

Total de estudantes enturmados 841 35 

 
 
 Ensino Fundamental Anos Finais 
 

CURSO ANO/SÉRIE TURNO 
TOTAL 

ESTUDANTE 
TOTAL 
TURMA 

E. F.- Anos Finais 3º Ciclo – BL 01 – 6º ANO Diurno 52 2 

E. F.- Anos Finais 3º Ciclo – BL 01 – 7º ANO Diurno 53 2 

E. F.- Anos Finais 3º Ciclo – BL 02 – 8º ANO Diurno 66 3 

E. F.- Anos Finais 3º Ciclo – BL 02 – 9º ANO Diurno 88 3 

Total de estudantes enturmados 259 10 

 
 
Educação de Jovens e Adultos 
 

CURSO ANO/SÉRIE TURNO 
TOTAL 

ESTUDANTE 
TOTAL 
TURMA 

EJA 2º Segmento - 5ª Etapa Noturno 17 1 

EJA 2º Segmento - 6ª Etapa Noturno 16 1 

EJA 2º Segmento - 7ª Etapa Noturno 35 1 

EJA 2º Segmento - 8ª Etapa Noturno 22 1 

EJA 3º Segmento - 1ª Etapa Noturno 45 1 

EJA 3º Segmento - 2ª Etapa Noturno 31 1 

Total de estudantes enturmados 166 6 
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3.2 Distribuição dos Profissionais/ Servidores da SEE-DF  

 

 

 

 

 

 

 

Nº CARGO/FUNÇÃO DEPARTAMENTO SITUAÇÃO 

1 Diretor  Direção Geral Efetivo  

1 Vice – Diretor Direção Geral Efetivo  

1 Supervisora Pedagógica Supervisão Pedagógica Efetivo 

4 Coordenadores 

Pedagógicos 

Coordenação Pedagógica Efetivo 

3 Orientadoras Educacionais Serviço de Orientação Educacional Efetivo 

1 Psicóloga Serviço Esp. de Apoio à 

Aprendizagem 

Efetivo  

1 Profªs Cód. e Lin. e Exatas Sala de Recursos Generalista Efetivo  

1 Profªs das 3 Áreas do Con. Sala de Recursos Deficientes 

Auditivos 

Efetivo  

1 Profª de Port. L2 Sala de Recursos Deficientes 

Auditivos 

Efetivo  

1 Profªs de Artes e Ling. 

Port., 

Sala de Recursos Altas Habilidades Efetivo  

2 Professoras Interpretes DA Sala de Recursos Deficientes 

Auditivos 

Efetivo  

85 Profºs de Áreas 

Específicas 

Sala de Aula ------------- 

4 Professor  Biblioteca Requisitado 

14 Professores  Apoio Pedagógico Efetivos 

/Readaptados 2 Supervisora Administrativa Recursos Humanos Téc. G. E. A. Adm. 

1 Apoio Administrativo Recursos Humanos Téc.  G. E. A. Adm. 

1 Chefe de Secretaria Secretaria Escolar Téc. G. E. A. Adm. 

1 Apoio de Secretaria Secretaria Escolar Téc. G. E. A. Adm. 

1 Agente de Portaria Portaria da Escola Téc. G. E. A. Port. 

 

 3.3  Servidores terceirizados 

18 Serviço Gerais Limpeza da Escola Empresa Juiz de Fora 

1 Encarregado da Limpeza Limpeza da Escola Empresa Juiz de Fora 

4 Merendeiras Cozinha da Escola Empresa GE 

4 Segurança desarmada Portaria da Escola Empresa Global Ltda 

 

3.4 Dados Quantitativos e Qualitativos  

 Os dados foram obtidos por meio de questionários respondidos por amostragem, 

levantamento de expectativas e Censo Escolar. Um quantitativo de 280 estudantes 

respondeu o questionário. 

 A pesquisa foi realizada, pelo Professor Mateus Medeiros,  na ausência de 

professores e nas aulas de Matemática. É  uma pesquisa com os seguintes aspectos de 

nossos estudantes: faixa etária, cidade/região, origem familiar, sexo, filhos, etnia, religião, 
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assistência social e financeira, grau de escolaridade dos pais/responsáveis, religião, 

moradia dentre outros. 

1. Gênero 

 

2. Faixa etária 

3- Etnia                               

 

 

3. Unidade Federativa 

 

5- Cidade que reside 

 

6- Mora atualmente com: 
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7- Lazer - cinema, museu ou teatro  8- Costuma assistir 

 

9- Constituição familiar    

                                    

10- Trabalho/sustento 

 

11- Meio de transporte 

 

12- Distância da Escola – Km 

 



17 

 

13- Preparação para o PAS 

 

 

3.5 Diagnóstico e Análise dos Resultados Parciais em 2018 

SITUAÇÃO 2018 

Aprovados  26.83 % 

Aprovados com dependência 7,32% 

Reprovados  65,85% 

Abandono  0,00% 

 

3.6 Diagnóstico e análise do ambiente interno e externo da Unidade de Ensino 

No primeiro dia temático de 2019, foram discutidas junto à comunidade educativa (pais, 

professores e estudantes) quais as demandas para o ano letivo de 2019. Registramos esse 

momento de construção das metas e estratégias para um o efetivo trabalho ao longo deste  

ano. O desafio da escola é fortalecer o ambiente escolar como espaço que congrega  

diversidade de opiniões e de expressão humana. Esse ambiente  é essencialmente pleno 

de contradições e de sabedoria o que requer atitudes de respeito, valorização 

conscientização e ações transformadoras. 

Para tanto, a instituição enfrenta desafios tais como: 

 A formação básica de nossos estudantes para o ingresso à Universidade; 

 A formação básica de nossos estudantes para o mundo do trabalho e cidadania; 

 A formação constante de nossos docentes no sentido de aprimorá-los em novas 

técnicas e tendências presentes na educação. 
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 O aprimoramento do estudante como pessoa humana, incluindo a formação ética e 

o desenvolvimento moral; 

 Melhoria da infraestrutura oferecida ao corpo docente e discente; 

 Melhor alocação dos recursos humanos disponíveis; 

 Maior controle de qualidade dos serviços prestados. 

3.7 Construção das metas prioritárias 

 Considerando a Escola que temos e os objetivos da Escola que Queremos, 

estabeleceremos metas prioritárias a partir dos problemas/desafios levantados.  

TABELA 1 – Levantamento das oportunidades e ameaças apresentadas no contexto externo. 

CONTEXTO EXTERNO 

OPORTUNIDADES AMEAÇAS 

 Pressão externa para atender à 

demanda da comunidade. 

 Avanços tecnológicos. 

 Credibilidade e reconhecimento da 

comunidade local. 

 Estudantes que querem conseguir 

um Estágio Remunerado 

 Palestras com profissionais de 

áreas específicas. 

 Campanha de conscientização 

sobre o uso de drogas e 

sexualidade. 

 Testemunhos de famílias que 

sofrem com uso de drogas por meio 

de   palestras dinâmicas e 

interessantes. 

 Criação da APAM para arrecadação 

de fundos.  

 

 Atrasos constantes. 

 Estudantes que cabulam aulas, 

permanecendo nas imediações da 

escola, mesmo com o policiamento 

ostensivo.  

 Falta de iluminação pública de 

qualidade. 

 Problema que a comunidade enfrenta 

quando os estudantes ficam embaixo 

dos blocos. 

 Falta de uma rotina de estudo em 

casa por diversos fatores: estágios, 

tempo gasto no translado 

escola/moradia dos estudantes. 

 Déficit de conteúdo desde o Ensino 

Fundamental – Anos Finais. 

 Drogas nas imediações da Escola. 

 Vulnerabilidade dos estudantes nas 

imediações da escola. 
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TABELA 2 – Quanto à questão: Qual a escola que temos e qual a escola que queremos?  

É grande a expectativa sobre esse Programa, “A Escola que Queremos”, da atual gestão 

da SEDF. O GISNO necessita de apoio da CRE/PP e soluções para problemas recursos, 

Internet, etc. 

 

CONTEXTO INTERNO 

PONTOS FORTES FRAGILIDADES 

 Proposta Pedagógica da 

Escola. 

 Acompanhamento aos 

estudantes - SOE Sala de 

Recursos e SEAA. 

 Encontros Semanais da 

Equipe Gestora. 

 Formação Pedagógica. 

 Liberdade de produzir 

subsídios pedagógicos. 

 Disponibilidade de material de 

apoio. 

 Otimização dos espaços 

ociosos na escola.  

 Quantidade de estudante 

adequado em sala, conforme 

estratégia de matrícula.  

 Professores de excelência. 

 Adaptação das provas dos 

ANEEs/DAs 

 Escola de fácil acesso.  

 Conselho Escolar. 

 O pessoal da portaria. 

 A segurança da Escola é frágil e apresenta 
pontos de fuga. A área do CED GISNO é 
extensa, o que o torna mais inseguro ainda. 
Cercas e alambrando com buracos e janelas 
quebradas. 

 Tempo de planejamento, para a PP, 
insuficiente. 

 O planejamento dos conteúdos não conta com 
a integração de todos os segmentos. 

 Integração e participação de todos os 
segmentos, sobretudo nos momentos fortes. 
Ex.: intervalo, festividades, projetos da PP, 
plano de ação, horário de expediente e 
coordenação coletiva, diversidade de eventos. 

 Presença significativa dos pais nas reuniões e 
eventos. 

 Potencialização dos Recursos Humanos em 
alguns setores.  

 A falta de cantina particular, porque alguns 
estudantes não lancham na escola. Quando há 
uma diversidade no lanche, o estudante pode 
escolher o lanche da escola ou da cantina 
particular. 

 Faltas de bancos no espaço interno da escola.  
 Cardápio vegetariano. 
 Falta de um cabeamento da rede para Internet. 
 Tratar questões particulares de postura de 

professor no coletivo. (tratar em particular com 
o envolvido) e com isso, evitar fofocas e mal 
entendidos. 

 Atraso na entrega das carteirinhas. 
 Falta de medidas socioeducativas mais 

eficazes com estudante que não cumpre as 
regras do Guia do Estudante. 

 Mais aulas sobre noções de cidadania e de 
economia. 

 Mais palestras sobre saúde mental com um 
profissional da área. 
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4. FUNÇÃO SOCIAL DA ESCOLA  

A função principal da escola atualmente está centrada na formação de 

cidadãos críticos, éticos, capazes de viver em e para a coletividade, participando de 

maneira ativa e transformadora na resolução de problemas sociais e com formação 

atitudinal compatível com o profissional que se espera inserir no mundo do trabalho. 

Um dos pilares da pedagogia Histórico-Crítica  fundamenta-se justamente no 

desenvolvimento deste estudante através de uma metodologia interacionista que o 

leve a se relacionar com o outro e com o mundo, de maneira a constituir-se em um 

ser humano crítico de sua realidade e ativo em sua própria transformação e na 

transformação do meio social no qual está inserido. 

A sociedade atual necessita de pessoas versáteis e flexíveis; com capacidade 

de comunicação eficaz, que identifiquem e resolvam problemas; saibam trabalhar em 

equipe, negociar e transitar em diferentes áreas do conhecimento. É preciso que elas 

sejam capazes de pensar de forma global e particular, além de ter autonomia suficiente 

para buscar informações em diversas fontes e, até mesmo, de dominar as tecnologias de 

informação. 

É preciso também uma sólida formação atitudinal deste estudante, o que 

representa um dos principais desafios dos educadores atualmente na busca por uma 

educação de qualidade, que seja capaz de despertar no estudante o interesse na 

descoberta autônoma dos fenômenos científicos e sociais da realidade na qual está 

inserido. O importante é formar também um indivíduo capacitado para a pesquisa e 

sobretudo,  interessado em seu enriquecimento e crescimento pessoal. Diante disso a 

escola enfrenta desafios no seguinte pré-requisito: 

 Fortalecer o ambiente escolar como espaço que congrega a diversidade de 

opiniões, de expressão humana e que é essencialmente pleno de contradições 

e de sabedoria o que requer atitudes de respeito, valorização conscientização e 

ações transformadoras. 

5. PRINCÍPIOS ORIENTADORES DAS PRÁTICAS PEDAGÓGICA E ADMINISTRATIVA 

Determinadas teorias do conhecimento fundamentam os modelos de educação e 

de escola que estão subjacentes nas práticas pedagógicas dos professores. Assim, existe 

um diálogo entre o modelo de ciência e de teorias de aprendizagem utilizadas aliados às 
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atividades pedagógicas desenvolvidas. O modelo de ciência que prevalece em um dado 

momento histórico, as teorias de aprendizagem que fundamentam e influenciam a prática 

pedagógica acabam por trazer problemas para a Educação. 

Os princípios epistemológicos e filosóficos positivistas influenciaram a Educação, 

desenhando um quadro em que muitas vezes prevalece um sistema paternalista, 

hierárquico, autoritário, dogmático e a presença de uma escola que exige memorização, 

repetição, cópia que enfatiza o conteúdo, o resultado, o produto, recompensando o 

conformismo, a boa conduta, punindo o erro e as tentativas de liberdade de expressão; 

sobressaindo-se de maneira que o autoritarismo se reflete na cultura reproduzida pela 

escola. A nova visão de mundo, surgida em decorrência de fatos científicos importantes, 

trouxe profundas implicações no processo de construção do conhecimento científico e em 

nossa vida cotidiana. 

Essa transformação da maneira de compreender a realidade percebe o mundo 

como um todo indiviso, onde todas as partes do universo se fundem, numa compreensão 

sistêmica que enfatiza o todo, superando a fragmentação e a separatividade pregada pelo 

modelo mecanicista. Neste contexto, o conhecimento deixa de ser visto numa perspectiva 

estática e passa a ser enfocado como processo. Essa visão mais ampla do mundo e da 

vida requer a colaboração da educação, pois possui aspectos que têm implicações 

importantes em todo o processo educacional. 

Esses fatores de mudança provocam uma nova abordagem dos professores em 

uma sociedade do conhecimento, e cujo papel deve ser redimensionado. O modelo dentro 

desse novo referencial pressupõe continuidade, visão de processo. Abandonar uma 

abordagem pedagógica tradicional, que enfatiza a transmissão, a memorização, cujos 

conteúdos e informações são passados diretamente do professor para o estudante, por 

meio de um processo reprodutivo, e propiciar a criação de uma nova situação educacional 

que privilegia a construção realizada pelo indivíduo, utilizando-se de uma pedagogia ativa, 

criativa, dinâmica, encorajadora, apoiada na descoberta, na investigação e no diálogo, 

enfim, atuar pedagogicamente em novas bases, requer profundas mudanças de 

mentalidade. 

Faz-se necessário perceber que a missão da escola mudou, em vez de atender a 

uma massa amorfa de estudantes, despersonalizados, é preciso focalizar o indivíduo, 

aquele sujeito original, singular, diferente e único, dotado de inteligências múltiplas, que 

possui diferentes estilos de aprendizagem e, consequentemente, diferentes habilidades 
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de resolver o problema, lembrando que hoje é mais relevante o como do que o quanto 

você sabe. É necessário levar o indivíduo a aprender a aprender, que se manifesta pela 

capacidade de refletir, analisar e tomar consciência do que sabe, dispor-se a mudar os 

próprios conceitos, buscar novas informações, substituir velhas verdades por teorias 

transitórias. 

Em oposição a um professor disciplinador, condicionador, que monopoliza a 

relação, a informação e a interpretação dos fatos, que sabe impor e induzir respostas. 

Almejamos um novo mestre que saiba ouvir mais, observar, refletir, problematizar 

conteúdos e atividades, propor situações-problemas, analisar erros, fazer perguntas, 

formular hipóteses, sistematizar. É ele o mediador entre o texto, o contexto e o seu 

produtor.  

No paradigma tradicional, o professor tem um compromisso com o passado, com 

as coisas que não podem ser esquecidas. No paradigma contemporaneo, o professor tem 

compromisso com o futuro, no presente da sala de aula. 

Em vez de enfatizar conteúdos, resultados, quantidade de noções, informações e 

conceitos a serem memorizados, repetidos e copiados. Reconhecemos a importância do 

processo, de uma metodologia voltada para a qualidade do processo de aprendizagem 

que valoriza a pesquisa e os trabalhos em grupo, o que implica em programas, horários e 

currículos mais flexíveis e adaptáveis às condições dos estudantes, respeitando-se o 

ritmo individual e grupal do trabalho e o processo de assimilação/acomodação do 

conhecimento. 

Pretendemos uma nova construção que busca a autonomia intelectual, que deixa 

o estudante propor os seus projetos. Baseia-se na investigação, na solução de 

problema. É uma metodologia que leva o indivíduo a aprender a aprender, a aprender a 

pensar, utilizando técnicas adequadas que permitem o estudo de alternativas e tomadas 

de decisão. Isto significa preparar o indivíduo para aprender a investigar, trabalhar em 

grupo, dominar diferentes formas de acesso às informações, desenvolver capacidade 

crítica de avaliar, reunir e organizar informações mais relevantes. É uma metodologia 

que permite a apropriação do conhecimento e seu manejo criativo e crítico. 

Legalmente fundamentado no Decreto-Lei 6094/07 da Presidência da República 

está o Programa PDE-Escola, que dispõe sobre a implementação do Plano de Metas 

Compromisso Todos pela Educação, pela União Federal, em regime de colaboração com 

Municípios, Distrito Federal e os Estados, e a participação das famílias e da comunidade, 
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mediante programas e ações de assistência técnica e financeira, visando a mobilização 

social pela melhoria da qualidade da educação básica. 

6. OBJETIVOS  

6.1 Geral  

 Oferecer uma educação de qualidade e conhecimentos sólidos, para que o 

estudante tenha boa qualificação, na qual se torne um cidadão crítico e 

responsável, desenvolvendo de maneira formativa o respeito às regras da UE, 

sem perder foco do protagonismo estudantil. 

6.2 Específicos: 

 Diminuir a evasão escolar; 

 Fortalecer as entidades da escola - Conselho Escolar, APAM e Grêmio 

Estudantil;  

 Revitalizar os espaços físicos internos e externos da escola; 

 Fortalecer a inclusão dos Estudantes com Necessidades Educacionais 

Especiais às classes regulares, proporcionando-lhes as adequações e 

atividades de Atendimento Educacional Especializado que sejam necessários 

ao seu bem-estar e sucesso na escola; 

 Desenvolver ações voltadas ao pleno exercício da cidadania por meio de uma 

educação não discriminatória que tenha como meta uma escola 100% 

democrática, em que a alegria e o prazer conduzam ao partilhar de ideias e às 

possibilidades de uma vivência capaz de questionar e atuar sobre a violência, a 

indisciplina, a desestruturação familiar, a pobreza, a falta de perspectiva de 

vida, o racismo e as discriminações que permeiam a sociedade e a escola;  

 Incentivar o protagonismo do corpo discente; 

 Desenvolver projetos que contemplem as necessidades dos estudantes em 

relação aos mais variados temas, tais como sexualidade, formação profissional, 

motivação, cultura, valorização, motivação, cidadania, combate às drogas, etc. 

 Conscientização dos estudantes sobre a importância de conservar os bens 

públicos;  
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 Possibilitar momentos de encontro entre todos os profissionais - professores, 

pedagogos, orientadores - para a construção de um Projeto Disciplinar que 

atenda as demanda da escola;  

 Proporcionar maior participação das famílias na escola; 

 Estimular o interesse pela leitura e escrita através de diversos gêneros de 

leitura e escrita;  

 Proporcionar palestras, que enfoquem trabalho de equipe, autoestima, tanto do 

corpo discente como do corpo docente; 

 Realizar Festa Junina, Feira Científica Cultural e Gincana; 

 Organizar campanhas de preservação do mobiliário e prédio escolar; 

 Utilizar de forma adequada materiais e equipamentos escolares. 

7. CONCEPÇÕES TEÓRICAS  

Segundo Saviani, é preciso compreender a realidade enquanto processo em 

movimento, enquanto um processo contraditório e dialético em que o todo não se explica 

fora das partes e as partes não se compreendem fora do todo. Portanto, é preciso agir 

sobre o todo simultaneamente, sobre as diferentes partes (SAVIANI, 1991, p.55). 

Sendo assim, o CED GISNO tem como proposta fundamental a intenção, por meio  

de um processo de gestão democrática, envolver a comunidade na qual os estudantes 

estão inseridos no sentido de ampliar o processo educativo, levando-os para o local no 

qual estão inseridos. 

Neste sentido, os três grandes projetos da instituição carregam o conceito de que 

a educação não ocorre apenas no espaço físico da escola, mas pode vir a ser 

consolidado também no espaço de residência do estudante, transformando-o em uma 

rede de apoio, de proteção e qualificação. Tais projetos invariavelmente dependem da 

participação dos pais e dos próprios estudantes, no sentido de fazer um mapeamento 

das redes pré-existentes de apoio e proteção das crianças, famílias e adolescentes e da 

criação de novas redes de acolhimento e qualificação  de todos envolvidos no processo 

educacional. 

É preciso transformar a comunidade na qual os estudantes estão inseridos, não 

apenas em outro espaço educativo, mas lúdico e interessante o suficiente para atrair a 
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atenção deles, envolvendo-os em um contexto saudável de aprendizagem e 

produtividade. 

Tal conceito encontra-se presente no Projeto Político Pedagógico de Carlos 

Mota, opção da SEDF, quando ele se refere aos territórios de aprendizagem e em 

autores como José Pacheco, o qual repete incessantemente que “escolas são pessoas”. 

Para tais pressupostos existem a máxima de que a educação precisa ser abrangente e 

alcançar a realidade na qual o estudante está inserido. 

Na concepção de formação integral do ser humano que se propõe nesta proposta 

Pedagógica, é preciso compreender a necessidade de oportunizar ao estudante ser autor 

de sua história, sujeito de direitos e deveres para que assuma uma postura responsável, 

ética, autônoma e solidária. 

Para que o estudante compreenda seu papel, deve ser despertado seu desejo e 

curiosidade de aprender e manifestar uma atitude sociável de respeito aos outros. Deve 

ser capaz de realizar escolhas que tenham em conta a defesa da saúde, da qualidade de 

vida, da não violência e a preservação ambiental. 

Nesse sentido, a formação deve caminhar para que os sujeitos tenham a 

capacidade de atuar com ética, possam conviver em sociedade e desenvolvam sua 

capacidade de se autocompreender e compreender o mundo em que vivem, para nele 

agir como promotores da justiça social e ambiental. 

Além disso, há que se pensar no desenvolvimento inclusivo, segundo o qual a 

ruptura com algumas representações sociais, fomentadoras da discriminação e do 

preconceito. O exercício da alteridade e da resiliência, acompanham transversalmente o 

processo de escolarização. 

Em uma escola para todos  as experiências acumuladas pelos estudantes, em 

seus contextos sócio históricos, devem ser consideradas, de modo a promover a 

significação da aprendizagem e o protagonismo individual e coletivo das forças que 

advém dos espaços além da escola, potencializando-as para a promoção e exercício da 

cidadania plena. 

A efetiva participação das crianças e jovens nas instâncias gestoras da escola 

também se configura como instrumento de exercício democrático e cidadão. O Grêmio 

estudantil materializa-se na figura dos jovens exercendo o protagonismo na escola, se 
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aliando ao contexto da sala de aula, com vistas ao desenvolvimento político e social 

daqueles que serão as futuras lideranças do país. 

As interfaces diversas entre educação, cultura, lazer, ciência e tecnologia deverão 

abarcar o universo escolar de modo a propiciar aos estudantes ambientes ótimos de 

aprendizagem, nos quais o respeito ao outro diferente de si, o senso de proteção às 

demais espécies, a convivência pacífica com a diversidade e, sobretudo, a autoestima 

são aprendidos e ensinados mediados pela corporeidade do exemplo. 

No tocante ao direcionamento pedagógico escolhido pela instituição teremos como 

metodologia para os ciclos e semestralidade, estruturação adotada pela SEDF no ano de 

2018, a pedagogia  histórico crítico. Traz a didática fundamental e a psicologia sócio 

histórica-cultural que prega a interação entre os conteúdos e a realidade concreta. Traz 

também a superação das visões não críticas e crítico-reprodutivistas. Socializa saberes e 

conhecimentos, articula política e pedagogia. 

A prática é mediadora, a teoria deverá estar relacionada com a prática e a 

avaliação vai do sincrético para o sintético. Ou seja, a síncrese é a versão confusa e 

fragmentada e a síntese é a versão organizada e unificada. Ou seja, realidade, teoria, 

realidade.  

Na relação professor e estudante, o professor é o mediador do processo de ensino 

e de aprendizagem, no entanto a relação é dialética. O estudante pode e deve dialogar 

com o professor, com outro estudante e com o meio. Há ênfase nas relações sociais que 

constituem o sujeito e o objeto. 

O papel da escola é ser  um instrumento de apropriação para a produção do saber 

científico para todos os cidadãos, pois isso contribuirá  para termos uma sociedade  

democrática. Existe a difusão de conteúdos vivos, concretos e vinculados à realidade 

social. Os conteúdos são culturalmente adquiridos, porém existe a contextualização e 

ressignificação perante as realidades sociais.  

O objetivo é privilegiar a aquisição do saber vinculado às realidades sociais. A aula 

é uma constatação da prática real e concreta. O professor é mediador do conhecimento, 

mas o estudante participa de maneira ativa do processo. A prática escolar se faz mediante 

a democratização da sociedade brasileira e os pressupostos de aprendizagem estão 

baseados no desenvolvimento e na capacidade de processar informações e lidar com os 

estímulos do meio.  
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O conhecimento sistematizado deve ser confrontado com as experiências sócio 

culturais. Tem como representantes: Snyders; Luckesi; Makarenko; Saviani; Cury; Frigotto; 

Libâneo; Vygotsky; Wallon; Manacorda; Charlot. Tal tendência tem estreita relação com a 

prática concreta do estudante, com vistas à aprendizagem significativa e dentro do 

contexto pedagógico.  

É um grande desafio compreender e articular as ações da escola a partir dessa 

concepção de território. A ação de cada escola desenrola-se nas relações com as outras 

dimensões do território onde se localiza.  

O território abriga conflitos, liberdades, dominações, resistências, práticas 

solidárias. As relações sociais, por sua variedade, criam tipos de territórios. 

Territorialidade é o conjunto de práticas e expressões do sujeito na relação com o seu 

meio. É no cotidiano que a territorialidade é tecida e engendrada. 

Os eixos didáticos e pedagógicos ora componentes de tal proposta estão 

vinculados aos pressupostos existentes nas propostas de ciclos e semestralidade, 

abordadas com detalhes neste documento. Tais eixos têm como metodologia adotada, a 

pedagogia “Histórico-Crítica” de Demerval Saviani, escolhida pela rede SEDF. Tal 

proposta contempla o interacionismo, a socialização e a formação atitudinal do indivíduo 

de maneira a introduzi-lo na sociedade com habilidades e criticidade suficientes para 

transformá-la. 

Os eixos integradores dos ciclos são: letramento e ludicidade, já no Ensino Médio 

são os eixos integradores e estão relacionados. Tais pressupostos indicam não ser 

possível compreender a educação a não ser a partir de seus condicionantes sociais.  Aqui 

acredita-se que a escola está condicionada às características sócio-políticas e 

econômicas, mas há a possibilidade de transformação social por meio da compreensão 

da realidade e atuação do sujeito em prol das melhorias.  

Faz-se necessário superar os poderes ilusórios das teorias não críticas. É preciso 

retomar vigorosamente a luta contra a seletividade, discriminação, e rebaixamento do 

ensino para as camadas populares. Engajar-se no esforço para garantir aos trabalhadores 

um ensino da melhor qualidade possível, nas condições históricas atuais, torna-se 

imperativo. 

Na década de 60, a escola progressista libertadora traz o movimento de cultura 

popular em Recife, e prega a máxima de que educador e educando aprendem juntos. 
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Freire, Gadotti e Rubem Alves, compartilham desta premissa. A educação para eles é um 

ato político e é fundamental ao educador se reconhecer como um sujeito histórico e 

social de transformação. 

Tal movimento representa uma crítica ao modelo de educação bancária. Os 

conteúdos aqui são temas geradores que problematizam a prática e a vida do estudante; 

o programa é definido coletivamente; o professor coordena o debate e decodifica o 

problema (contradições da realidade), problematiza e reflete juntamente com o estudante. 

A metodologia é baseada nos grupos de discussão que decodificam o conteúdo, 

problematizam as situações, favorecendo a interação no grupo e a consequente 

aprendizagem através das colocações de diferenciados pontos de vista acerca dos 

assuntos expostos. 

Paulo Freire foi inspirador e divulgador, de um tipo de educação que parte de uma 

situação problema, para através da problematização, chegar ao aprendizado. A dialógica 

aqui serve para aumentar os níveis de aprendizagem de todos os estudantes e fazer 

como este valorize e respeite os diferenciados argumentos apresentados por todos, por 

mais diferentes que sejam os níveis socioeconômicos, o gênero, a cultura a qual 

pertence, o grau de instrução. 

Em tais tendências existe a ênfase nas relações sociais, o homem deve ter 

consciência de sua historicidade. O papel da escola é a atuação não formal do ensino, 

questiona concretamente a realidade das relações do homem com a natureza. Trata-se 

de um modelo crítico então isso já é esperado. 

Na década de 70, a escola progressista libertária, os marxistas criticam o papel 

discriminador da escola, mas não formulam propostas. Apresentam problemas, mas não 

soluções, a pedagogia é utópica, não institui pedagogia própria. O caráter reprodutivista 

da escola impede que ela seja diferente. É neste período que se fomenta o advento das 

escolas tecnicistas. Althusser surge com as teorias das AIE, aparelhos ideológicos do 

estado, ou seja, mídia, igreja e escola, manipulando pela força. Bourdieu e Passeron, 

falam da violência simbólica. 

Tal modelo de escola é antiautoritário e propõe à autogestão. São compostas por 

anarquistas, libertários, sociólogos, psicanalistas. Há a preocupação com a educação 

política, rejeitam toda forma de governo, existe a participação grupal; os conteúdos são 

disponibilizados, mas não são exigidos. Há a pedagogia institucional e a resistência 

contra a burocracia. Tal modelo de escola restauraria a autonomia da escola, o professor 
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e o estudante estariam livres. Aqui o professor é orientador e catalisador. Tem como 

representantes Freinet, Arroyo e exemplos como a escola da ponte, estruturada por José 

Pacheco em Portugal. 

Com todas estas influências e novas propostas, na década de 80 temos a escola 

Histórico-Crítica de Demerval Saviani, a escolha atual da SEDF. Tal tendência traz a 

didática fundamental e a psicologia histórica social prega a interação entre os conteúdos e 

a realidade concreta, também traz a superação das visões não críticas e crítico-

reprodutivistas, socializa saberes e conhecimentos, articula política e pedagogia. Tal 

escola valoriza a prática concreta dos estudantes com vistas a uma aprendizagem 

significativa, (David Ausubel). Usa aula expositiva e dialógica. 

A Pedagogia Histórico-Crítica, que embasa a metodologia da SEDF, foi 

sistematizada pelo filósofo e pedagogo brasileiro Demerval Saviani. Tal metodologia está 

centrada em dois pilares: a psicologia histórico cultural e o materialismo histórico e 

dialético. 

A Pedagogia Histórico-Crítica é , ao contrário da Pedagogia Tradicional, crítica e 

não acrítica. É dialética, mas especificamente na perspectiva do materialismo histórico e 

dialético. Ao contrário da pedagogia tradicional propõe o Interacionismo, no qual o 

estudante deve estar em constante movimento, recebendo estímulos do meio no qual 

está inserido e dialogando com os colegas e professores. 

Propõe também a existência de conteúdos dentro de um paradigma positivista, 

mas a maneira como tais conteúdos chegarão até o estudante é diferenciada da 

metodologia tradicional considerada: fragmentada; fordista; alienante; padronizada e 

incapaz de considerar os diferentes ritmos e a capacidade de aprendizagem de um 

mesmo conteúdo tornando-se, por conta disso e de outros aspectos, uma proposta 

excludente. 

Dentre outras críticas a pedagogia tradicional, encontramos ainda a 

desconsideração do sujeito, de onde ele vem, os problemas que tem. Este modelo de 

escola nasce então num contexto positivista, regido por uma economia industrial no qual 

era imprescindível atender as necessidades dos trabalhadores do século XIX, ou seja, 

formação de mão - de - obra para o sistema em vigor. 
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Definitivamente não se tratava e não se trata de um modelo crítico de nenhuma 

estrutura e sim, um modelo que reforça tais estruturas. Daí o empobrecimento dos 

conteúdos oferecidos, a fragmentação destes, 

 A falta de conexão com uma realidade vigente e muito menos a pretensão de 

transformação desta realidade. 

Há ainda nestas escolas, o controle de conduta, a falta de liberdade de 

pensamento inclusive, teorias de superioridade racial e um modelo baseado na produção 

industrial em linha de montagem. Não há interesse na formação de um estudante 

pensante ou crítico. A separação das turmas é por idade ou por níveis, desconsiderando-

se a multiplicidade e a riqueza da diversidade existente entre estes, como sendo um 

fator preponderante para a aprendizagem. 

Tal modelo prevalece até hoje. Ainda é administrativo, fragmentado, mecanicista, 

repetitivo. O educando é apenas um sujeito passivo, fruto de tal sistema de montagem: o 

Taylorismo, aplicado na indústria e no exército de países ocidentais. O conhecimento por 

sua vez encontra-se parcializado. Diante disso, faz-se necessária a reformulação da 

educação na atualidade e a proposição de modelos mais dinâmicos, críticos, voltados 

para valores e atitudes que possam vir a fazer a diferenças e a transformar os problemas 

vividos pela sociedade atual. 

É preciso trabalhar pela desfragmentação dos conteúdos e pela sua significação, 

respeitar os diferentes ritmos, interesses as e diferenças dentro do espaço da sala de 

aula, valorizando-as e formando seres que sejam capazes de se comunicar, interagir, 

criticar e, com liberdade de pensamento, mudar aspectos do mundo, considerados 

destrutivos, caso isso venha a lhe interessar. 

Os dois pilares da pedagogia histórico crítica de Demerval Saviani, sugerem tal 

tipo de postura transformadora da atual realidade em vigência e também um novo modelo 

para a educação, posto que a teoria colocada pelo autor já configure o método de ensino, 

baseado na liberdade de pensamento, comunicação, interação, capacidade crítica e 

consequente transformação. 

Dentro do interacionismo de Piaget e Vygotsky um dos pilares da pedagogia 

histórico crítica, se pautam os princípios da psicologia histórico-cultural. Vygotsky baseia-

se na concepção de que o indivíduo não nasce homem, mas sim um hominídeo e que 

através da socialização atinge um grau superior de desenvolvimento. A lei fundamental 
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do interacionismo de Luria, Leontiev, Vygotsky, Piaget, Bakhtin; Gramsci, Manacorda, é a 

de que o homem é criado na sociedade e para a sociedade. 

Para Vygotsky e sua psicologia histórico cultural, o convívio social mediado pela 

linguagem pode fazer com que venhamos a desenvolver aptidões mentais superiores e 

sair do mundo dos instintos. E a linguagem é fruto de uma herança cultural e social. 

Vygotsky também foi influenciado por ideais marxistas em 1917, quando se 

formou em plena revolução russa socialista. O discurso marxista em “O capital” 

postulava que tudo o que é histórico é fruto de um processo e que são estes processos 

que mudam a natureza humana. Com base nisso, Vygotsky constrói a sua teoria sobre 

como linguagem e pensamento, estão conectados. Para ele, é importante avaliar a 

criança pelo que ela está aprendendo e não pelo que já aprendeu. Sua teoria dá 

relevância à leitura de mundo que a criança é capaz de fazer. 

O pensamento de Vygotsky baseia-se em quatro vertentes: interação, mediação, 

internalização e zona de desenvolvimento proximal. Espaço em branco que existe entre 

o que a criança já é já sabe fazer sozinha e aquilo que ela tenha de potencial para vir a 

ser desde que seja assistida. Ele descobriu que mais do que agir sobre o meio é 

necessário à interação com este. É preciso adquirir conhecimentos através de relações 

interpessoais, de troca, aquilo que parece individual numa pessoa é, na realidade, fruto 

de sua interação com os outros, com o ambiente a sua volta, com os estímulos que 

recebe. Ele ainda discorre sobre a importância do professor neste processo, busca 

responder como os indivíduos se humanizam e preconiza que o ser humano não nasce 

humano ele torna-se humano. O que a natureza nos dá não basta para vivermos em 

sociedade, é preciso adquirir o que o percurso histórico nos dá como embasamento. 

É por isso que, neste contexto, o ser humano é hominizado e para humanizar-se é 

necessário que se aproprie do seu “eu interno”, seus valores, sua ética, sua moral e das 

formas de pensar e agir, de sentir, para que possa apropriar-se da cultura humana e seja 

capaz de aprender e trocar experiências através da linguagem de maneira crítica. 

Já o materialismo histórico de Karl Marx, outro pilar da pedagogia histórico-crítica, 

representa a história da luta de classes. É a doutrina que preconiza que a realidade é 

material e existe independente da vontade do homem. O oposto disso seria o metafísico 

e o ideológico. Para Marx, a realidade é material, não ideológica. 
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A realidade natural é diferente da realidade histórica, a natural independe da ação 

do homem. Mas a realidade histórica do homem depende de nossos meios de produção 

principalmente. Da forma como produzimos bens e serviços. É isso que determina os 

cursos da história. Também para ele a realidade é dialética, implica a relação entre o 

meio e o indivíduo. Ambas gerando influências múltiplas entre si. 

Marx e Engels propuseram que víssemos o mundo como ele é uma sombra 

imperfeita de uma realidade mais perfeita. Para Marx, mudar a história é parar os meios 

de produção e nos apoderarmos deles. E apenas quando o homem compreender a sua 

realidade poderá levantar hipóteses sobre o desafio representado por esta realidade e 

procurar soluções. Assim poderá transformá-la e seu trabalho poderá criar um mundo 

próprio. 

A visão marxista fundamenta-se na análise das estruturas e superestruturas que 

circundam um determinado modo de produção, isso significa que a história está sempre 

ligada a ao mundo dos homens enquanto produtores de suas condições concretas da 

vida. Portanto tem a sua base fincada nas raízes do mundo material organizado pelos 

componentes sociais. 

Os modos de produção são históricos e criam, moldam, determinam a história e 

devem ser interpretados como uma maneira criada pelo homem em suas relações para 

dar continuidade a sua espécie. Os meios de produção determinam a história, a política e 

a religião. O materialismo histórico é uma teoria sobre todas as formas produtivas mais as 

relações de produção criadas pelo homem. 

O que gera a mudança de um modo de produção que muda o rumo de uma 

sociedade obedece a um método dialético e tem como pilares de uma superestrutura 

social os fatores econômicos e sociais. 

Daí a pedagogia histórico crítica que, assentada nestes dois pilares principais, ou 

seja, o materialismo histórico e a psicologia histórico-cultural trará um método de trabalho 

que permite primeiro à identificação de um determinado contexto sócio cultural dos 

educandos e a posterior ligação do ensino a uma reflexão e transformação da realidade e 

da prática social. O método desta proposta é inovador e visa estimular a atividade, 

iniciativa e dinamismo do professor além de favorecer o diálogo estudante/estudante, 

estudante/ professor, levando-se em conta os interesses desses, o ritmo de 

aprendizagem, a preocupação com os conteúdos. 
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Há ordenação e gradação para a aquisição de conteúdos e deriva de uma 

concepção que articula educação e sociedade. Ele tem vários momentos e a prática 

social, é um deles. Ou seja, os estudantes deverão ser preparados para mudar aspectos 

sociais a sua volta. No Brasil, a pedagogia histórica crítica tem um método de trabalho 

baseado na realidade sócio econômica dos educandos para que se possa ter uma ideia 

dos alicerces destes indivíduos. Se identificarmos fatores econômicos, sociais, políticos, 

que sustentam estes alicerces é possível trabalhar com eles. 

O método utilizado na pedagogia histórico crítica é o estímulo à criatividade o 

diálogo, o respeito aos ritmos de aprendizagem sem perder de vista a sistematização 

lógica a gradação e a ordenação. 

Tal pedagogia deriva ainda de uma concepção que articula educação e a 

sociedade dividida entre interesses opostos. Saviani dividiu isso em momentos que irão 

variar de acordo com a gradação dos estudantes. O método está previsto em momentos: 

prática social; problematização; instrumentalização; catarse. A prática social ao final da 

aula é que representará a transformação do educando. Ou seja, ele entra com suas 

verdades, seus valores, sua interpretação de vida e, em tese, deve sair capaz de 

transformar algum aspecto da sociedade. 

Tal prática é favorecida pelo currículo em espiral. De acordo com tal prática, 

professores e estudantes se encontram em diferentes níveis de compreensão e 

desenvolvimento da prática social. Neste estágio há uma compreensão sincrética e 

precária. Ou seja, um conhecimento inicial, uma síntese. Daí vem a problematização e 

entram aí os porquês. 

A catarse é o momento de expressar a nova maneira de entender a prática social 

a que se quer transformar. E por fim, a prática transformadora que é a passagem da 

síntese final que instrumentaliza o estudante para que seja capaz de construir-se como 

um agente transformador. 

8 ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO PEDAGÓGICO NA ESCOLA  

8.1 Organização dos Blocos na Semestralidade  

Na Semestralidade, o regime de oferta do Ensino Médio permanece anual, com 

apenas um momento de matrícula do estudante no início do ano letivo, e a organização 

do trabalho pedagógico em dois semestres. De maneira mais específica: em uma escola 

com dez turmas de 1º ano, por exemplo, cinco turmas estarão no Bloco 1 e cinco turmas 
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no Bloco 2. No semestre seguinte, faz-se a reversão da oferta dos Blocos para essas 

turmas. Esse procedimento garante o processo de transferência de estudantes entre as 

escolas, exigindo que cada Unidade Escolar tenha um número par de turmas. 

DIVISÃO DOS BLOCOS POR COMPONENTES CURRICULARES 

Bloco 1 Carga Horária Bloco 2 Carga Horária 

Língua Portuguesa 04 Língua Portuguesa 04 

Matemática 03 Matemática 03 

Educação Física 02 Educação Física 02 

História 04 Geografia 04 

Filosofia 04 Sociologia 04 

Biologia 04 Física 04 

Química 04 Arte 04 

Inglês 04 Espanhol 02 

PD1 01 
PD1 01 

PD2 02 

Total semanal 30 Total semanal 30 

 

DIVISÃO DAS TURMAS POR BLOCO 

1ªA, 1ªB, 1ªC, 1ªD, Bloco 1 
 

1ªF, 1ªG, 1ªH, 1ª I  Bloco 2 
 

2ªA, 2ªB, 2ªC,   Bloco 1 
 

2ªE, 2ªF, 2ªG,  Bloco 2 
 

3ªA, 3ªB, 3ªC,  Bloco 1 
 

3ªD, 3ªE, 3ªF  Bloco 2 

 

 

8.2  

8.3 Distribuição de Carga Horária – Vespertino (10 Turmas) – 2019 

 CICLOS 

      

 

  

Bloco 1 
6ª A , B 

7ª  C, D 

  

Bloco 2 
8ª A, B , C 

 9ª D, E, F 
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CLASSE ESPECIAL 

Turma Quantidade 

DI 2 

TGD 2 

DMU 1 

 

NOTURNO 

2º seguimento  5ª ,6ª,7ª,8ª 

3º seguimento 1ª,2ª,3ª 

 
 

  8.3 Horários da rotina escolar por turno. 

 Matutino Vespertino Noturno 

Início do turno 7h30 13h15 19h10 

1º Intervalo (20 minutos) 9h – 9h20 14h45 – 5h05 21h10 –21h20 

2º Intervalo (10 minutos) 
10h50 – 
11h 

16h35 – 6h45 -------- 

Término do Turno 12h30 18h15 22h30 

Tempo de cada aula 45 min. 45 minutos 40 minutos 

 

9. CONCEPÇÕES, PRÁTICAS E ESTRATÉGIAS DE AVALIAÇÃO 

A Proposta Pedagógica será avaliada pelo coletivo da escola de maneira 

permanente por meio das coordenações administrativas e pedagógicas e por meio da 

Avaliação Institucional Interna, que ocorrerá ao final de cada ano letivo, utilizando um 

questionário diferenciado para os estudantes, professores, agentes penitenciários e para 

a direção, que engloba as coordenações e orientação educacional, levando-se em 

consideração a particularidade do ambiente de trabalho.  

O questionário será tabulado para a construção de gráficos estatísticos, visando 

posterior análise, discussão de resultados com as equipes envolvidas e registro em ata. 

Os conteúdos a serem trabalhados para o desenvolvimento das competências e 

habilidades dos discentes estão descritos no Currículo em Movimento da SEDF, porém 

para o Ensino Médio regular costuma-se levar em conta também o Programa de 

Avaliação Seriada da Universidade de Brasília (PAS- UnB) por acreditarmos que é uma 

ótima porta de entrada à universidade pública. 

No Ensino Fundamental, se utiliza as competências e habilidades descritas no 

Currículo em movimento da SEDF. A avaliação tanto para os ciclos como para a 

semestralidade e o EJA, significa o alicerce de todo o processo pedagógico e é 



36 

 

processual. Se a escola é o lugar da construção da autonomia e da cidadania, a avaliação 

dos processos sejam eles das aprendizagens, da dinâmica escolar ou da própria 

instituição, não devem ficar sob a responsabilidade apenas de um ou de outro 

profissional, é uma responsabilidade tanto da coletividade, como de cada um, em 

particular. Avaliar refere-se à reflexão sobre as informações obtidas com vistas a planejar 

o futuro. Portanto, medir não é avaliar, ainda que o medir faça parte do processo de 

avaliação. Avaliar a aprendizagem do estudante não começa e muito menos termina 

quando atribuímos uma nota à aprendizagem. 

A educação escolar é cheia de intenções, visa a atingir determinados objetivos 

educacionais, sejam estes relativos a valores, atitudes ou aos conteúdos escolares. A 

avaliação é uma das atividades que ocorre dentro de um processo pedagógico. Este 

processo inclui outras ações que implicam na própria formulação dos objetivos da ação 

educativa, na definição de seus conteúdos e métodos, entre outros. 

A avaliação, portanto, sendo parte de um processo maior, deve ser usada tanto no 

sentido de um acompanhamento do desenvolvimento do estudante, como no sentido de 

uma apreciação final sobre o que este estudante pôde obter em um determinado período, 

sempre com vistas a planejar ações educativas futuras. 

Quando a avaliação acontece ao longo do processo, com o objetivo de reorientá-lo, 

recebe o nome de avaliação formativa e quando ocorre ao final do processo, com a 

finalidade de apreciar o resultado deste, recebe o nome de avaliação somativa. Ambas 

têm objetivos diferenciados. 

Em uma perspectiva de avaliação classificatória e seletiva, a avaliação muitas 

vezes, torna- se um fator de exclusão escolar. Entretanto, é possível concebermos uma 

perspectiva de avaliação cuja vivência seja marcada pela lógica da inclusão, do diálogo, 

da construção da autonomia, da mediação, da participação, da construção da 

responsabilidade com o coletivo. 

Perrenoud (1999, p.143) define a avaliação formativa como “um dos componentes 

de um dispositivo de individualização dos percursos de formação e de diferenciação das 

intervenções e dos enquadramentos pedagógicos”. [...] Tanto a avaliação somativa 

quanto a formativa podem também levar a processos de exclusão e classificação, na 

dependência das concepções que norteiam o processo educativo. 
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Outro aspecto fundamental de uma avaliação formativa diz respeito à construção 

da autonomia por parte do estudante, na medida em que lhe é solicitado um papel ativo 

em seu processo de aprender. Ou seja, a avaliação formativa, tendo como foco o 

processo de aprendizagem, numa perspectiva de interação e de diálogo, coloca também 

no estudante, e não apenas no professor, a responsabilidade por seus avanços e suas 

necessidades. 

Para tal, é necessário que o estudante conheça os conteúdos que irá aprender os 

objetivos que deverá alcançar, bem como os critérios que serão utilizados para verificar e 

analisar seus avanços de aprendizagem. Nessa perspectiva, a autoavaliação torna-se 

uma ferramenta importante, capaz de propiciar maior responsabilidade aos estudantes 

acerca de seu próprio processo de aprendizagem e de construção da autonomia. 

A avaliação formativa é aquela em que o professor está atento aos processos e às 

aprendizagens de seus estudantes. O professor não avalia com o propósito de dar uma 

nota, pois dentro de uma lógica formativa, a nota é uma decorrência do processo e não o 

seu fim último. O professor entende que a avaliação é essencial para dar prosseguimento 

aos percursos de aprendizagem. 

Continuamente, ela faz parte do cotidiano das tarefas propostas, das observações 

atentas do professor, das práticas de sala de aula. Por fim, podemos dizer que avaliação 

formativa é aquela que orienta os estudantes para a realização de seus trabalhos e de 

suas aprendizagens, ajudando-os a localizar suas dificuldades e suas potencialidades, 

redirecionando-os em seus percursos. 

A avaliação formativa, assim, favorece os processos de autoavaliação, prática 

ainda não incorporada de maneira formal em nossas escolas. Instaurar uma cultura 

avaliativa, no sentido de uma avaliação entendida como parte inerente do processo e não 

marcada apenas por uma atribuição de nota, não é tarefa muito fácil. Uma pergunta, 

portanto, que o coletivo escolar necessita responder diz respeito às concepções de 

educação que orientam sua prática pedagógica, incluindo o processo de avaliação. 

Qual o entendimento que a escola construiu sobre sua concepção de educação e 

de avaliação? Há pelos menos dois aspectos sobre os quais a escola precisa refletir como 

parte de sua concepção de educação. Um diz respeito à exclusão que ela pode realizar, 

caso afaste os estudantes da cultura, do conhecimento escolar e da própria escola, pela 

indução da evasão por meio de reprovação, como já foi abordado no texto sobre currículo 

e cultura. A autoavaliação torna-se uma ferramenta importante, capaz de propiciar maior 
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responsabilidade aos estudantes acerca de seu próprio processo de aprendizagem e de 

construção da autonomia. 

 

9.1 Simulados  

 A UE traçou estratégias para a valorização do simulado do ENEM, no qual os 

professores concederão 1,0 ponto extra para aqueles que fizerem a avaliação. Além 

disso, o corpo docente mudou a abordagem e a conscientização dos estudantes.  

9.2 Segunda chamada da Avaliação Bimestral  

 A segunda chamada é feita em dias determinados pelo corpo docente, com a 

apresentação de atestados. No entanto, há casos em que o professor aplica a avaliação 

sem atestado, já que a maioria dos estudantes é carente e enfrentam diversos 

contratempos. 

9.3 Pré-conselho de Classe 

O pré-conselho de classe é direcionado pelo professor conselheiro com a turma, 

nele os estudantes avaliam a sua postura enquanto turma no bimestre e avalia os 

professores quanto à metodologia aplicada por cada professor, se está sendo eficaz ou 

não. Em cada bimestre os professores, reunidos em coordenação pedagógica, farão a 

avaliação dos estudantes em pré-conselhos em que serão evidenciados os aspectos 

particulares de aprendizagem de cada estudante/turma, uma interação com o professor, 

servidores e com todos os segmentos da escola.  

A dimensão da ação dessa avaliação visa informar com antecedência aos pais 

sobre as necessidades de atuação da família nos estudos domiciliares antes dos 

momentos de avaliação formal, controle da frequência do estudante e nas questões de 

socialização. 

9.4 Conselho de Classe Participativo 

Formado pelos professores de um mesmo grupo de estudantes, tem o objetivo 

primordial de acompanhar e avaliar o processo de educação, de ensino e de 

aprendizagem dos educandos. Como o conselho de classe é participativo, o 

representante e o vice-representante, participam do início do conselho de classe 

repassando aos professores a visão dos estudantes em relação às estratégias de ensino 
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utilizadas por parte do corpo docente e também a postura adotada por parte dos 

estudantes com o objetivo de melhorar as relações entre os pares. 

9.5 Reuniões de Pais, Estudantes e Mestres. 

Não obstante as reuniões semestrais de avaliação pedagógica com toda a 

comunidade escolar previstas no calendário da Secretaria de Estado da Educação do 

Distrito Federal haverá em cada bimestre, reunião de pais, professores e estudantes para 

entrega de resultados, e atendimento individual, pois serão trocadas informações com a 

família acerca do desempenho de nossos estudantes. 

Atendendo à solicitação dos pais e responsáveis, o CED GISNO passou a realizar 

as reuniões de pais e mestres nos sábados (exceção da EJA que é feita no período 

noturno) para atender uma demanda maior de pais interessados em saber como anda o 

rendimento de seus filhos durante o término de cada bimestre. 

Após a finalização de cada bimestre, a escola marca a reunião de pais com o 

intuito de entregar os boletins e disponibilizar aos pais um atendimento direto com os 

professores. Isso ocorrerá nos três primeiros bimestres do ano; já no quarto bimestre, os 

resultados são divulgados no mural da escola após os fechamentos do 4º bimestre e 

antes da Recuperação Final, deste modo é importante que o estudante confira seu 

resultado para que não perca o prazo para entrar com recurso caso se apure algum erro 

de lançamento. 

9.6  Recuperação 

A recuperação bimestral é processual, com revisão dos conteúdos e avaliação. 

Outras estratégias são trabalhos e estudo dirigido. 

A recuperação final é realizada após o término do 4º bimestre para o estudante 

que não obteve aproveitamento suficiente em até 3 (três) componentes curriculares. 

9.7 Dependência  

O estudante que estiver em dependência deve ficar atento à divulgação de 

cronograma e professor responsável pela disciplina. O estudante que apresentar 

rendimento insuficiente na dependência e também no ano em que está matriculado ficará 

reprovado, conforme regras do Regimento Escolar da Secretaria de Educação. 

9.8 Adequação Curricular para os ANEES  

As normas vigentes, pela LDB nº 9394/96, cap. V, Artigo 4º, Art. 58, Art. 59, 

determinam que os estudantes com necessidades especiais devam ser incluídos em 
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escolas regulares para a sua integração à sociedade, tendo direito a serviços de apoio 

especializado, para atender às peculiaridades da clientela de educação especial. Dessa 

forma, a avaliação dos portadores de necessidades especial é adequada de acordo com 

suas necessidades. 

10. ORGANIZAÇÃO DA PROPOSTA CURRICULAR NA ESCOLA  

CÓDIGO CURSO MODALIDADE REGIME MÓDULO TURNO 

0010403 Ensino Médio Regular Semestral 20 semanas Diurno 

 

CÓDIGO CURSO MODALIDADE REGIME MODULO TURNO 

0010403 
 

Ensino 
Fundamental 

 
 

Fundamental 

Regular Anual  40 semanas Diurno 

 

MATUTINO SÉRIES 

ÁREAS DE CONHECIMENTO 1ª 2ª 3ª 

 

BASE 

NACIONAL 

COMUM 

Linguagens, 

Códigos e suas 

Tecnologias. 

Língua Portuguesa * 4 4 4 

Educação Física 2 2 2 

Arte 4 4 4 

Ciências da 

Natureza, 

Matemática e 

suas 

Tecnologias. 

Matemática** 4 4 4 

Física 2 2 2 

Química 4 4 4 

Biologia 4 4 4 

 

Ciências 

Humanas e 

suas 

Tecnologias 

História 4 4 4 

Geografia 4 4 4 

Filosofia 4 4 4 

Sociologia 4 4 4 

 

PARTE 

DIVERSIFICADA 

E 

LEM 

 

Outros 

componentes 

Curriculares  

Língua Estrangeira 

Moderna***Esp/Inglês 
2 2 2 

Em diferentes áreas do 

conhecimento, 

complemento de carga 

horária. 

2 2 2 

Complemento de carga 

Horária 

2 2 2 

Total Da Carga Horária Semanal (Em Módulo-Aula) 64 64 64 

Total Da Carga Horária Semanal (Em Horas-Relógio) 582 528 528 

Total Semestral (Em Horas-Relógio) 1056 1056 1056 
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11. PLANO DE AÇÃO PARA IMPLEMENTAÇÃO DA PP 

O Plano de Ação para a implementação da PP no GISNO está sendo construído 

com o grupo. A intenção é que a cada encontro realizado com a comunidade, a cada 

Coordenação Coletiva feita com os envolvidos no processo, sejam momentos oportunos 

para colher informações e listar as prioridades contempladas nas ações do PP.   

11.1 Gestão Democrática LEI Nº 4.751, DE 07 DE FEVEREIRO DE 2012   

A gestão democrática da Rede Pública de Ensino do Distrito Federal, cuja 

finalidade é garantir a centralidade da escola no sistema e seu caráter público quanto ao 

financiamento, à gestão e à destinação, observará os seguintes princípios:  

I. participação da comunidade escolar na definição e na implementação de decisões 

pedagógicas, administrativas e financeiras, por meio de órgãos colegiados, e na 

eleição de diretor e vice-diretor da unidade escolar;  

II. respeito à pluralidade, à diversidade, ao caráter laico da escola pública e aos 

direitos humanos em todas as instâncias da Rede Pública de Ensino do Distrito 

Federal;  

III. autonomia das unidades escolares, nos termos da legislação, nos aspectos 

pedagógicos, administrativos e de gestão financeira;  

IV. transparência da gestão da Rede Pública de Ensino, em todos os seus níveis, nos 

aspectos pedagógicos, administrativos e financeiros;  

V. garantia de qualidade social, traduzida pela busca constante do pleno 

desenvolvimento da pessoa, do preparo para o exercício da cidadania e da 

qualificação para o trabalho;  

VI. democratização das relações pedagógicas e de trabalho e criação de ambiente 

seguro e propício ao aprendizado e à construção do conhecimento;  

VII. valorização do profissional da educação. 

DIREÇÃO 

Constituída pelo Diretor e Vice-Diretor, Supervisor Pedagógico, Supervisor 

Administrativo, e chefe de Secretaria Escolar. 
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Diretor / Vice-Diretor 

 Deverá ser o grande articulador e dinamizador do PPP. Para tanto, é importante 

estabelecer um processo contínuo e sistemático de acompanhamento e registro do 

desenvolvimento do mesmo, com o objetivo de alimentar a sua reformulação, 

quando necessária, intensificar atenções a setores ou áreas com mais dificuldades 

e assegurar as condições necessárias ao seu pleno desenvolvimento; 

 Agir no sentido de estabelecer uma relação entre os setores e entre os agentes 

que atuam no processo educativo, seja em funções pedagógicas, seja em funções 

administrativas, que se fundamentam no respeito mútuo. 

 Estar atento aos seguintes deveres: 

 Cumprir e fazer cumprir as leis do ensino emanadas dos órgãos superiores; 

 Representar oficialmente a escola perante as autoridades; 

 Corresponder-se com as autoridades superiores de ensino, em todos os 

assuntos que se referem a escola, envolvendo a Comunidade Escolar; 

 Liderar e executar políticas educacionais, na qualidade de mediador entre 

essas e ao Projeto Proposta Pedagógica - PP da unidade escolar em 

consonância com o Currículo em Movimento da Educação Básica, 

identificado por Currículo da Educação Básica, Diretrizes e as Orientações 

Pedagógicas desta SEDF; 

 Utilizar os resultados das avaliações nos níveis previstos nas Diretrizes de 

Avaliação da SEDF como subsídio à construção do Projeto Político 

Pedagógico - PPP da unidade escolar; 

 Supervisionar os trabalhos e conduzir as atividades de forma coordenada, 

dentro dos princípios legais e, em obediência às normas e objetivos 

estabelecidos pela Secretaria de Educação. 

 Convocar reuniões com corpo docente, técnico e administrativo e presidi-las; 

 Fixar o calendário escolar, horário de aulas, início e término de cada período 

letivo, os períodos de recuperação de estudos, época de matrícula; 

 Acompanhar, sistematicamente, o preenchimento dos Diários de Classe; 

 Acompanhar e garantir o cumprimento do Calendário Escolar, bem como o 

cumprimento da carga horária estabelecida na Matriz Curricular aprovada 

pelo Conselho de Educação do Distrito Federal - CEDF; 
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 Zelar pelo patrimônio, pela limpeza e pela conservação do ambiente escolar, 

das instalações, dos equipamentos e dos materiais existentes na unidade 

escolar; 

 Assinar todos os documentos; 

 Contratar o pessoal docente e técnico administrativo necessário ao bom 

desenvolvimento das atividades da escola; 

 Assinar juntamente com o secretário, os certificados de conclusão de 

cursos. 

11.2 Programas Financeiros do Governo Federal 

PDAF - Programa de Descentralização Administrativa e Financeira. 

 Com o Programa de Descentralização Administrativa e Financeira (PDAF) ampliou-

se a autonomia financeira das escolas. Deste modo, o CED GISNO pretende utilizar os 

recursos financeiros para efetivar o projeto pedagógico da escola. Os recursos do PDAF 

destinado à escola serão executados por intermédio da Unidade Executora legalmente 

constituída, denominada Associação de Pais, estudantes e mestres do Centro 

Educacional GISNO. Conforme a Portaria nº 26, de 31 de janeiro de 2008, os recursos 

financeiros serão destinados para aquisição de material de consumo, contratação de 

serviços de terceiros, como pessoas físicas ou jurídicas, e aquisição de material 

permanente. A instituição de ensino fará o pagamento de despesas como água e esgoto, 

energia elétrica, telefonia fixa e a longa distância e serviços de banda larga. Os recursos 

do PDAF serão destinados para as finalidades que constam na portaria em questão. 

PDDE – Programa Dinheiro Direto na Escola 

 O programa tem por finalidade dotar as escolas com recursos financeiros 

destinados à cobertura de despesas de capital porém, nem todas escolas recebem essa 

parcela, despesas de custeio, manutenção e pequenos investimentos, de forma a 

contribuir para a melhoria da infraestrutura física e pedagógica dos estabelecimentos de 

ensino, devendo ser empregados: Aquisição de material permanente, quando receberem 

recursos de capital. Manutenção e conservação de pequenos reparos na unidade escolar.  

APAM – Associação de Pais e Mestres 

 Entidade, sem fins lucrativos, de caráter pedagógico, social, assistencial e tem 

como objeto essencial a integração da Escola, da Família e da Comunidade em geral 

buscando desempenho mais eficiente no processo educativo, com base na Proposta 
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Pedagógica da escola. Representada pela senhora Maria Eunice da Silva Santos, mãe de 

estudante. Os recursos da APAM são todos em caráter de doação e são destinados às 

necessidades diversas, pedagógicas e administrativas, do dia a dia da escola. Tem o 

objetivo de integrar a comunidade, o poder público, a escola e a família, buscando o 

desempenho mais eficiente do processo educativo. 

Finalidade: 

 Conforme a Portaria nº 335, de 11 de setembro de 2007, são finalidades das APM 

e APAM: 

1. Proporcionar aos pais uma forma de participação ativa na escola, em benefício 

do desenvolvimento integral dos estudantes e do processo educacional; 

2. Auxiliar a administração escolar, nas questões pertinentes ao atendimento das 

necessidades da instituição educacional; 

3. Participar das reuniões de planejamento e avaliação das atividades da 

instituição educacional;  

4. Captar recursos financeiros para prestar assistência suplementar e/ou 

emergencial à instituição educacional; 

5. Promover e apoiar atividades socioculturais e lazer à comunidade, visando 

ampliar o conceito de instituição escolar, transformando-a em um centro de 

integração e desenvolvimento comunitário; 

6. Proporcionar aos pais oportunidades de participação e proximidade com a 

instituição educacional na qual seu filho estuda, a fim de assegurar-lhe melhor 

desempenho escolar; 

7. Promover a obtenção de recursos financeiros para contribuir com os 

educandos, na medida de suas necessidades; 

8. Receber, executar, e prestar contas dos recursos financeiros obtidos por meio 

de repasses governamentais, como também os provenientes de doações, 

eventos, etc. 

9. Participar de festas organizadas pela comunidade em geral, a fim de promover 

um maior entrosamento e angariar fundos. 

Normas e legislação 

 Lei Federal nº 1.617/97 Entidades Civis sem Fins Lucrativos Lei nº 4.036/07 - 

Lei Gestão Compartilhada. 
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 Decreto GDF nº 3.089/75 Criação das APM Decreto GDF nº 28.513/07 

Instituição do PDAF Decreto GDF nº 29.200/2008 – Normas – PDAF Portaria  

nº 335/07. 

 Portaria nº 26/08 Execução do Programa de Descentralização Administrativa e 

Financeira Portaria nº 77/08 Unidades. 

11.3 Dimensão de Gestão Pedagógica. 

Os recursos materiais são ferramentas didáticas de relevância como suporte para 

auxiliar o professor no desenvolvimento da aprendizagem dos estudantes. Desse modo, 

o CED GISNO pretende adquirir, entre outros recursos – aparelhos de som, caixa 

amplificadora, microfone, filmadora, colocação de refletores no auditório, mesa de 

distribuição de som, tela de projeção, datashow, softwares diversos, educativos, 

enciclopédia virtual atualizada, pen drives, spinlights,  cartuchos de tinta para impressora, 

copiadora, copiadora colorida, encadernadora, grampeador grande, impressoras 

multifuncional, matricial, laser, a jato de tinta, leitura ótica para correção de provas, 

duplicador, toner para copiadora, etc.. Tais aquisições são contribuirá para dinamizar e 

para a satisfação dos estudantes e estímulo ao professor na diversificação de 

metodologias e técnicas de ensino. 

 Como já citado anteriormente, com os recursos do PDDE a escola pretende 

adquirir materiais laboratoriais e materiais permanentes para os laboratórios de química, 

biologia e implementação do laboratório de física. 

11.5 Dimensão de Gestão de Pessoas 

Visando assegurar aos estudantes do ensino médio uma educação para cidadania 

crítica e participativa, esta instituição educacional possui professores de todas as 

disciplinas, além de professores para atendimento de estudantes na sala de recursos e 

intérpretes (LIBRAS) para atender a todos os estudantes com deficiência auditiva. 

No entanto, faz se necessários outros profissionais de apoio pedagógico para 

monitorar estudantes, bibliotecário, pessoal para a reprografia, e equipes de psicólogos à 

disposição, um professor de Artes para dirigir projetos que fazem ou fizeram a diferença 

na escola com atividades artísticas e culturais da escola, técnicos em Informática, 

professores para reforço, mais orientadores educacionais, considerando que, neste ano, o 

GISNO está com uma clientela muito variada em cada turno.  
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Entende-se que para a formação global do estudante e alcance da aprendizagem 

significativa é de suma importância esses profissionais para atuarem nesta instituição de 

ensino. Ainda vale ressaltar aqui que os profissionais dos quais são referidos necessitam 

de formação continuada a fim de garantir uma educação eficaz para nossos estudantes. 

12. ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DA PP 

A Proposta Pedagógica será avaliada pelo coletivo da escola de maneira 

permanente por meio das coordenações administrativas e pedagógicas e por meio da 

Avaliação Institucional Interna, que ocorrerá ao final de cada ano letivo, visando análise, 

discussão de resultados com todas as equipes envolvidas e registro em Ata. 

13. PROJETOS ESPECIFICOS  

 Para evitar pequenos projetos que são desenvolvidos apenas enquanto um ou 

outro professor específico se encontra na escola, o CED GISNO definiu três linhas de 

atuação no ano de 2018: Meio Ambiente, Educação em Direitos Humanos e 

Protagonismo. 

 Para que tais projetos sejam viáveis, mesmo que os professores idealizadores não 

estejam mais presentes na escola, foi necessária a formação de uma rede de apoio para 

cada um deles, compostas por entidades civis organizadas; pais, estudantes, professores 

e demais entidades colaboradoras. Sendo assim, a linha ambiental tem o apoio do núcleo 

autonomia da UNB, IFB, Grupo de Escoteiros, EMATER, NOVACAP e SINPRO. 

O projeto de Educação em Direitos Humanos tem o apoio da Fundação Auschwitz. 

O Projeto Protagonismo Juvenil estará vinculado a EAPE e ainda se encontra em fase de 

divulgação. Tais projetos têm ainda a proposta de serem estendidos às comunidades dos 

estudantes, no sentido de incentivar ações que possam vir a beneficiar os moradores e 

levar os pais a participarem de maneira ativa da educação de seus filhos, que não ocorre 

apenas no espaço escolar. 

Tais projetos foram acatados no turno diurno pela equipe do matutino, entretanto 

ainda não foram acordados com os turnos vespertino e noturno. O turno vespertino avalia 

que tais projetos deveriam ser pautados no interesse dos estudantes, seguindo uma linha 

proposta usualmente pelas comunidades de aprendizagem, amplamente difundidas 

através da metodologia do autor Jose Pacheco.  
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13.1   Projeto de Iniciação Desportiva – JUDÔ 

O CID é regulamentado por Lei Distrital que dispõe sobre suas finalidades e 

funcionamento. O CID Judô-GISNO teve seu início em 1993, quando a escola estava sob 

a direção do professor Ângelo Abnegado, mas que aposentou em 2015. No final de 2016, 

a SEDF enviou a professora Kelly para dar continuidade ao projeto do CID para judô e em 

2017, passou a ofertar a modalidade de judô para atender os estudantes no turno 

matutino e vespertino. 

A principal finalidade de um CID é no tríplice aspecto – motor, emocional e 

cognitivo – atender a comunidade estudantil da rede oficial, prioritariamente. Dentro dessa 

finalidade, muitas fases foram vividas pelo CID Judô-GISNO, a atual é o empenho em 

desenvolver nos estudantes, atividades de disciplinar  e também como uma forma de 

canalizar energia por meio do esporte. Esse objetivo sempre esteve presente e  de alguns 

anos para cá, vem recebendo destaque especial. 

13.2  Projeto de Educação em Direitos Humanos (Fundação Aushwitz) 

O Instituto Auschwitz idealizou o um projeto de Educação, Direitos Humanos e 

Prevenção de trabalhar no contexto da Rede Latino-Americana para a Prevenção. 

Concentrando-se na geração mais jovem, a ideia por trás deste projeto é a de criar 

dois iniciativas educacionais em dois países da Rede, utilizando uma metodologia 

participativa e consultiva, com um foco na prevenção, entendida num sentido amplo, mas 

capaz de atender às características e necessidades específicas dos contextos políticos e 

sociais onde o projeto vai ser desenvolvido. 

Objetivos: 

 Criar dois projetos educacionais prevenção de atrocidades em massa em dois 

países da Rede Latino-Americana. 

 Desenvolver uma metodologia e ferramenta que pode ser usada para implementar 

programas semelhantes em outros países. 

 Consolidar um programa para apoiar as políticas de educação dentro do contexto 

mais amplo de prevenção e do trabalho do AIPR. 

 Colaboração entre AIPR, a Secretária Nacional da Cidadania/ MDH e a 

Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão. 

 Duas reuniões do projeto, uma em Brasília dia 30 de novembro de 2016, e uma 

segunda em São Paulo em abril de 2017. Os eventos reuniram cerca de 75 participantes, 
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incluindo os membros do CNEDH, representantes da sociedade civil, membros da 

comunidade educativa e vários observadores de organizações internacionais.  

 O fim dos dois encontros foi discutir e estabelecer os primeiros contornos de uma 

proposta para trabalhar no projeto de Educação, Direitos Humanos e Prevenção do AIPR 

no Brasil. 

Considerando os resultados obtidos, a equipe de coordenação resolveu propor uma 

proposta de atuação a partir dos insumos obtidos: 

 Desenho de uma metodologia educativa para implementar um projeto piloto em 

várias escolas do país, concebida para contribuir a criar espaços de diálogo no 

âmbito escolar, baseados na pluralidade e o respeito, a partir dos quais os 

jovens possam desenvolver ferramentas para gerar patrões de convivência 

positivos. 

Esse espaço seria concebido como a base sobre a qual os jovens elaborariam uma 

proposta de trabalho sobre os temas concretos que lhes preocupam, desenvolvendo 

novos conhecimentos, atitudes e capacidades cidadãs como parte desse processo: 

 Conformar um Grupo de Trabalho (GT) com cerca de 15 membros pertentes às 

instituições públicas, a comunidade educativa e a sociedade civil. O GT, teria que 

acompanhar o desenvolvimento do projeto desde os encontros do GT, no que 

envolve a discussão e aprovação da proposta encaminhada, assim como dar 

opinião e sugestões sobre a metodologia, a implementação, a avaliação, os 

possíveis riscos e a sustentabilidade; 

 Contribuir com a criação e a difusão de ferramentas práticas de uma educação 

reflexiva que permita aos jovens identificar discursos de ódio e intolerância na 

sociedade em que vivem para formular posicionamentos que desconstruam esses 

discursos e práticas; 

 Contribuir com a instituição de um modelo de aprendizagem baseado em valores e 

na formação do estudante como cidadão e participante de uma comunidade plural; 

 Contribuir com o desenvolvimento do papel social das escolas no processo de 

formação e participação cidadã dos estudantes, especialmente com respeito e 

promoção dos direitos humanos e as questões relacionadas que preocupam aos 

estudantes em relação ao mundo em que vivem, dialogando com as áreas do 

conhecimento; 
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 Em última instância, o projeto aspiraria atuar nos espaços participativos da escola, 

para a promoção da valorização da diversidade, combater às diferentes formas de 

violências e preconceitos, com ampla mobilização e organização da escola, a 

família e a comunidade. 

 

 

EIXOS TEMÁTICOS. 

 

 

 

 

O Instituto Auschwitz pela Paz e Reconciliação (AIPR) é uma organização 

internacional não governamental fundada em 2006 que trabalha na área da prevenção de 

genocídio. Tem 4 escritórios: Nova Iorque (EUA), Kampala (Uganda), Buenos Aires 

(Argentina), Oświęcim (Polônia). 

Sua missão se desenvolve em três áreas: 

1. Apoiar a os Estados para desenvolver ou fortalecer os mecanismos nacionais para 

aprevenção do genocídio e outras atrocidades massivas, promovendo a inovação 

nas políticas públicas e a cooperação internacional neste campo; 

2. Incentivar a criação de redes entre governos, sociedade civil e academia a fim de 

promover conjuntamente enfrentar os desafios contemporâneos relacionados com 

a paz e proteção dos direitos humanos; 

3. Proporcionar formação/educação. Um dos principais pilares do nosso trabalho é o 

Seminário Global Raphael Lemkin. Com ele, AIPR ajuda a criar uma comunidade 

de funcionários públicos que têm acesso a ferramentas e estratégias de prevenção 

de genocídio e que se apoiam uns aos outros na identificação de melhores 

práticas. 

Desde 2008, mais de 300 participantes de 78 países participaram do Seminário. 

A Rede Latino-Americana para a Prevenção do Genocídio e Atrocidades Massivas 

é uma iniciativa criada em 2012 que reúne representantes governamentais de 17 países 

da América Latina que dialogam e trabalham na concepção e implementação de políticas 
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e ferramentas de prevenção na região. Respondendo a um pedido de cooperação de 

seus membros, AIPR assume um papel de Secretaria Técnica da Rede. 

Sua principal tarefa coordenar as atividades da rede, e proporcionar assistência 

acadêmica, logística e financeira para o desenvolvimento de um currículo específica 

prevenção em América Latina e outros programas nacionais que foram implementadas. 

Seminário para a América Latina em matéria de prevenção desde 2013 através de 

seminários bianuais organizados pela AIPR, o Escritório do Assessor Especial para a 

Prevenção do Genocídio das Nações Unidas e outros parceiros relevantes. As duas 

primeiras edições incluíram um total de 67 funcionários de diversas áreas funcionais de 

18 países da região. Apoio às políticas e mecanismos nacionais de prevenção com uma 

série de temas preferenciales. 

13.3  Projeto Jardins Agro GISNO (Permacultura) 

Professora resposável: Ana Karina Machado Moreira 

APRESENTAÇÃO/INTRODUÇÃO 

A permacultura é  um  sistema  de  planejamento  para  a  criação  de  ambientes  

humanos sustentáveis e produtivos em equilíbrio e harmonia com a natureza. Surgiu da 

expressão em inglês “Permanent culture” criada por Bill Mollison e David Holmgren na 

década de 1970. Trata-se da criação de uma cultura que visa a nossa permanência neste 

planeta em harmonia com a natureza. 

A permacultura possui três éticas e alguns princípios de planejamento que são 

baseados na observação da ecologia e da forma sustentável de interação; o cuidado (com 

a terra, a natureza, o outro); observação e interação com o sistema como um todo 

relacionando a interdependência entre os objetos. “Em nossas práticas cotidianas 

devemos desenhar sistemas e organizar nossas vidas de modo a obtermos rendimento 

através de meios que otimizem a potência de      trabalho    útil de   tudo o que   fazermos 

(Holmgreen, 2013,P.126) .Pensar em alternativas de consumo ou de comercialização 

também é primordial. 

A permacultura traz ainda outros conceitos como: prática da autorregulação (aceite 

conselhos e feedbacks); usar e valorizar o s serviços e recursos renováveis; não produzir 

desperdícios; buscar por uma sociedade adaptada aos ciclos naturais Dentro disso 

entram as escalas de planejamento, que na permacultura estão organizadas basicamente 

através de zonas conforme a intensidade de uso, inclinação do terreno e também na 
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observação dos setores de sol, vento, umidade, água, fogo, dentre outros. A ética 

permacultural prevê ainda agregação ao invés de segregação, tanto entre seres humanos 

quanto entre as relações entre elementos e outros animais. As relações estabelecidas são 

importantíssimas para a vida e a dinâmica desses grupos. A permacultura acredita que as 

relações cooperativas e simbióticas tendem a contribuir mais do que as relações 

competitivas, na construção de uma sociedade com práticas adequadas em harmonia 

com a natureza. (Holmgreen, p 269 2013). 

Outro princípio da permacultura é o uso de soluções pequenas e lentas, a 

sociedade moderna valoriza a velocidade. Usar e valorizar a diversidade,  é outro 

princípio. O planeta que habitamos é composto por uma imensa variedade de espécies 

animais e vegetais, culturas, solos, que formam diversos biomas e paisagens. A 

diversidade é intrínseca naturalmente à nossa vida, e devemos desfrutá-la, aprender com 

ela e cultivá-la, seja na produção alimentícia, seja no convívio humano. Somente através 

de um caminho que aceite e proporcione a diversidade, é que se pode garantir segurança 

alimentar e harmonia nas populações humanas. 

Responda criativamente às mudanças – Por mais que o planejamento aconteça 

de forma mais ampla antes da execução ou no começo, é necessário que ele seja 

constantemente reavaliado conforme os resultados obtidos. Holmgren (2013) afirma que 

apermacultura se refere à durabilidade dos sistemas vivos naturais e da cultura humana, 

mas essa durabilidade depende paradoxalmente em grande medida de flexibilidade e 

mudança. 

JUSTIFICATIVA 

É preciso entender que a permacultura não nos traz apenas técnicas sustentáveis 

de vida, mas também um novo modelo ético na organização de um coletivo: um novo 

sistema de planejamento de escala humana. As pequenas comunidades permaculturais 

em muito se assemelham as antigas organizações tribais, nas quais imperavam o 

cooperativismo e o espírito de coletividade. Tais valores têm como objetivos nos levar não 

apenas abundância, mas a paz e a harmonização com o seu próximo e com o seu 

ambiente. 

O ser humano é considerado a única espécie que não se harmoniza com o seu 

habitat. O planeta hoje tem quase oito bilhões de habitantes, quando tem capacidade para 

apenas 3 bilhões. As pessoas consomem muito e degradam cada vez mais o planeta. O 

problema da geração de lixo torna-se cada vez maior e com soluções ainda ineficazes; 
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recursos como a água e combustíveis fósseis têm data para acabar e nada se faz para 

que o problema seja amenizado a curto, médio e longo prazo. 

Faz-se necessário resolver tal equação com atitudes e ações justas que promovam 

o bem estar de todos, evitando-se a fome e a exclusão, além de nos manter dentro de 

parâmetros sustentáveis. 

Tal equação apenas seria amortizada através de sistemas de planejamento como 

a permacultura, que propõe não só uma conscientização acerca da maneira como nos 

relacionamos entre nós, como também nos traz uma profunda reflexão acerca da maneira 

como nos relacionamos com o nosso planeta. 

Trata-se de uma profunda reflexão sobre o sistema no qual estamos inseridos, que 

nos traz não só a nossa consciência de volta, mas nos aponta alternativas de vida, tais 

como: consumo consciente; preservação de nossos biomas; agricultura sustentável; 

substituição de combustíveis fósseis e preservação de nosso patrimônio hídrico, através 

da recuperação de nossos biomas. 

13.4  PROJETO SUSTABILIDADE - Revolucionário GISNO: Professor Leandro  

PROJETO 
OBJETIVOS PRINCIPAIS AÇÕES 

PROFESSOR 

RESPONSÁVE

L 

AVALIAÇÃO 

DO PROJETO 

E NO 

PROJETO 

 

P
ro

je
to

 r
e
v

o
lu

c
io

n
á

ri
o

 G
IS

N
O

 

  
 Proporcionar aos 
estudantes a reflexão 
sobre quem ele é, e 
sobre qual o seu lugar 
no mundo. 
 
- Promovendo 
experiências que 
modifiquem seu 
comportamento de 
dentro para fora 
 
- Transformá-los em 
protagonistas do 
ambiente escolar, 
ressignificando as 
relações interpessoais 
e resgatando valores 
morais esquecidos ou 
ignorados. 

 
- Organização de 
eventos esportivos, 
passeios, saídas de 
campo, gincanas e 
festas. 
 
- Mutirões de limpeza 
e organização do 
espaço escolar. 
 
- Busca de parcerias 
com empresas 
privada para 
subsidiar materiais e 
ferramentas. 
 
- Recuperação de 
áreas verdes da 
escola. 

 
Leandro 

Luiz Vieira 
 

 
 -Semestral 
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13.5  Projeto Sustentabilidade: Professora Ana Karina Machado Moreira  

 

13.6 Projeto de Altas Habilidades 

  Foto da aula inaugural: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROJETO 
OBJETIVOS 

PRINCIPAIS 
AÇÕES 

PROFESSOR 

RESPONSÁVEL 

AVALIAÇÃO DO 
PROJETO E NO 

PROJETO 

 

P
ro

je
to

 S
u

s
te

n
ta

b
il
id

a
d

e
 

 Desenvolver 

nas escolas e 

comunidades 

dos estudantes 

da SEDF; 

 Desenvolver os 

conceitos de 

sustentabilidade 

ambiental; 

 

 Desenvolver os 

conceitos de 

sustentabilidade 

social e 

emocional; 

 

 Desenvolver os 

conceitos de 

sustentabilidade 

econômica. 

 Aulas 
práticas 
 

 Aulas 
teóricas 
 

 Aulas de 
campo 

 

 Estratégia
s 
circulares 
. 

 Estudantes 

do EF-Anos 

Finais e 

Ensino  

Médio da 

rede 

pública; 

 
 Emater, 

Novacap 
 

 Profª Ana 

Karina 

A avaliação 

deverá ser 

essencialmente 

prática e voltada 

para as ações que 

são desenvolvidas 

na escola e nas 

comunidades: 

 Sensibilização; 

 

 Desenvolvimento 

de atividades 

práticas; 

 

 Aulas de campo; 

 

 Avaliação. 
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Professora responsável: GLAUCIETE 

PROJETO OBJETIVOS 
PRINCIPAIS 

AÇÕES 
PROFESSOR 

RESPONSÁVEL 

AVALIAÇÃO DO 
PROJETO E NO 

PROJETO 

 

M
A

T
E

M
Á

T
IC

A
 A

V
A

N
Ç

A
D

A
 

 

 Ampliar a base 
de conhecimento 
de matemática 
dos estudantes 
AH/SD e demais 
estudantes do 
CED         
GISNO 
através da 
introdução de 
conteúdos de 
nível superior. 

 

 4h de aulas de 
cálculo 
semanal (2h 
teóricas e 2h 
de exercícios) 
no CED 
GISNO, com a 
Profa. Dra. 
Luciana, do 
Depto de 
matemática d 
UnB e seus 
monitores. 

 

 Glauciete 
(AH/SD) 
 

 Luciana (UnB) 

 No projeto são 
apresentadas
listas semanais 
de  exercícios de 
teoria e de 
aplicação 
semelhantes ao  
do mesma 
disciplina da  
UnB. 

 A avaliação deste 
projeto anual será 
feita no momento 
da renovação do 
curso de 
extensão, isto é , 
da parceria com a  
UnB. 

 

13.  Projeto Internet das Coisas 

PROJETO OBJETIVOS 
PRINCIPAIS 

AÇÕES 
PROFESSOR 

RESPONSÁVEL 

AVALIAÇÃO DO 
PROJETO E NO 

PROJETO 

 

 

IN
T

E
R

N
E

T
 D

A
S

 C
O

IS
A

S
 

 

 Desenvolver 
programas 
computacionais; 

 Comparar 
linguagens de 
programação; 

 

  Promover a 
interconexão 
digital de 
objetos 
cotidianos 
através da 
internet; 

 

 Construir robôs 
usando 
arduíno/ESP32/
Rasberry para a 
competição 
prática da 
olimpíada de  
robótica (OBR). 

 
 
 

 2h de aulas de 
programação  
semanal, com 
os estudantes 
da licenciatura 
em informática 
da UnB; 

 2h de aulas de 
robótica, 
através do 
projeto 
EDUBOT, da 
engenharia 
mecatrônica; 

 4h semanis  no 
Laboratório de 
internet das 
coisa da UnB, 
com a 
colaboração do 
professor 
Rafael 
Timotheo ( 
Engenharia de 
redes); 

 Encontros para 
construção dos 
robôs e sua 
programação; 

 Pariticipação 
das olimpíadas 

 Glauciete 
(Sala AH/SD) 

      

 Colaboradores 
 
o Professores: 

 
1-Rafael 
Timótheo; 
2- Demétrio; 
 

 Estudantes: 
 
Monitores da 
Informática: 
 
Beatriz, 
Marcelles, …. 
 
Monitores da 
mecatrônica: 
 
Rafael, Lucas, 
Ian. Marian 

 No projeto 
são 
apresentada
s listas 
semanais de 
exercícios de 
teoria e de 
aplicação 
semelhantes 
ao do 
mesma 
disciplina da 
UnB. 

 

 A avaliação 
deste projeto 
anual será 
feita no 
momento da 
renovação 
do curso de 
extensão, 
isto é , da 
parceria com 
a UnB. 
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Seminário do Prof. Rafael Timótheo e  do doutorando Caio 

 

13.8 Projetos de Iniciação Científica (PIBIC-EM  E PIC) 

 
PROJETO 

 
OBJETIVOS 

 
PRINCIPAIS AÇÕES 

PROFESSOR 
RESPONSÁVE

L 

AVALIAÇÃO DO 
PROJETO E NO 

PROJETO 

 

P
R

O
J

E
T

O
S

 D
E

 I
N

IC
IA

Ç
Ã

O
 C

IE
N

T
ÌF

IC
A

 

(P
IB

IC
-E

M
  

E
 P

IC
) 

 

  Fortalecer o 
processo de 
disseminação 
das informações 
e conhecimentos 
científicos e 
tecnológicos 
básicos; 

 Desenvolver 
atitudes, 
habilidades e 
valores 
necessários à 
educação 
científica e 
tecnológica dos 
estudantes. 

 Inserir os 
estudantes no 
ambiente 
acadêmico e na 
produção de 
conhecimento; 

 Escrever e ler 
artigos 
científicos; 

 Fazer 
seminários; 

 Saber identificar 
os principais 
periódicos da 
área, grupos de 
pesquisa; 

 Os estudantes 
participam de 
projetos de pesquisa 
na Universidade de 
Brasília voltado para 
as áreas de física, 
química, biologia, 
matemática e 
engenharia; 

 Os estudantes são 
bolsistas do CNPQ, 
constroem  
curriculum lattes, 
frequentam os 
laboratórios, 
desenvolvem suas 
pesquisas, 
apresentam em 
congressos e as 
publicam. 

 Temos palestras 
regulares com 
professores 
universitários sobre 
suas linhas de 
pesquisa; 

 Participação as 
olimpíadas de 
conhecimento das 
respectivas áreas; 

 Participação de 
congresso. 

 Glauciete 
(Sala AH/SD) 
      
 
 

 
A avaliação 
deste projeto é 
feita no através 
de relatório e 
apresentação 
do trabalho na 
semana de 
iniciação 
científica da 
UnB. 
Apresentação 
de Pôster. 
Apresentação 
na SNCT; 
Publicação de 
artigos. 
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   e) Museu de Taxidermina ( Medicina veterinária)                                         f) Laboratório de Química 

 

g) Museu de Anatomia Humana                                                                                                      h)Visita ao Viveiro do Senado  

 

Estudantes na aula de Química e Física Experimental 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            c) Visita ao CCBB                                                                                    d) Experimentoteca da Física UnB      
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13.10  Programa de Olimpíadas 

PROJETO OBJETIVOS 
PRINCIPAIS 

AÇÕES 
PROFESSOR 

RESPONSÁVEL 

AVALIAÇÃO DO 
PROJETO E NO 

PROJETO 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

PROGRAMA 
DE 

OLIMPÍADAS 
 
 
 

 Estimar o seu 
potencial na 
área de 
conhecimento 
escolhida; 

 Fortalecer seu 
talento; 

 Pertencer a 
comunidade 
olímpica em 
seus diversos 
níveis. 

 

 
 

 
 

 Apresentação 
das provas 
anteriores; 

 Participação do 
POTI; 

 Participação das 
aulas da 
OBF/OBFEP na 
UnB; 

 Participação do 
PIC; 

 Formação de 
Grupo de 
Estudos; 

 Treinos em 
simuladores 
online; 

 Participação em 
todas as 
olimpíadas  
relacionadas à 
sala; 

 Participar das 
olimpíadas de 
matemática e 
lógica ( OBMEP, 
OMDF e OBRL) 

 Participar das 
olimpíadas de 
Ciências ( OBC E 
ONC) 

 Participar das 
olimpíadas de 
Informática ( 
OBR E OBI) 

 Participar das 
olimpíadas de 
química e 
biologia ( OQDF, 
OBQ, OBQJr e 
OBB). 

 

 Glauciete 
(Sala AH/SD) 

      
 
 

As provas das 
olimpíadas 
são em fases, 
começando 
pela local e se 
estendendo 
até 
internacional.  
 
As avaliações 
ocorrem ao 
longo do 
processo. 
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Premiação da OBR                                                                                                                                          

 

13.10  Projeto da Sala de Recursos generalista/ DA 

OBJETIVO GERAL: 

Propiciar a inclusão do estudante com necessidade especial ao processo 

educativo e social.  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

Orientar a comunidade escolar quanto à legislação pertinente à inclusão dos estudantes 

com necessidades especiais no estabelecimento de ensino. 

Dar suporte aos professores para o desenvolvimento de suas atividades acadêmicas. 

O Centro Educacional GISNO, por ser uma escola inclusiva, possui a Sala de 

Apoio/Recursos que prima pelo atendimento aos estudantes com Necessidades 

Especiais, para assegurar as condições necessárias a uma educação de qualidade, 

devendo prever e prover na organização de suas classes atuando com professores 

capacitados para o atendimento desses estudantes. 

É também realizado, nas classes comuns um trabalho de apoio, mediante a 

atuação colaborativa entre o professor da sala de apoio e o professor regente. No turno 

vespertino é realizado o atendimento aos estudantes com Necessidades Especiais na 

sala de Apoio/Recursos (Generalistas e DAs). 

De acordo com o Plano Orientador das Ações de Educação Especial nas Escolas 

Públicas do DF/2006, “as Salas de Apoio atendem a qualquer estudante da escola que 

apresente, de maneira provisória ou persistente, necessidades educacionais especiais 
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identificadas. Desse modo, as salas de apoio não se destinam aos estudantes com uma 

determinada deficiência, mas à totalidade dos que necessitam de suporte para a sua 

educação”. No ano letivo de 2019, estão matriculados, neste Estabelecimento de Ensino, 

estudantes portadores de Deficiência Auditiva, Deficiência Física e com Condutas Típicas 

(Síndrome de Asperger, TOD e autista). 

Nesta escola, apesar de possuir estudantes com o Transtorno do Déficit de 

Atenção e Hiperatividade (TDAH), não há a possibilidade de atendimento para esses 

casos devido à demanda de outros ANEE's. O apoio da equipe de ensino especial 

também é o elemento de ligação entre estudantes/professores (GISNO e CEAL-LP) para 

os portadores de deficiência auditiva, que realizam atividades como: agenda semanal de 

conteúdos; atividades do Ensino Médio, com 13 componentes curriculares por série; 

atividades de laboratório e projetos, abrangendo 24 professores que utilizam atividades e 

recursos audiovisuais diversos. 

Em atendimento aos estudantes DA's ocorre dentro da grade curricular com 

interpretes e aulas específicas de língua portuguesa em libras. 

Os professores que atuam nas Salas de Recursos organizam e participam de 

encontros, eventos e reuniões junto aos pais, professores e outros profissionais para 

propiciar esclarecimentos, sensibilização, divulgação de conhecimentos e experiências 

relativas aos estudantes com necessidades especiais e sua inclusão social. 

Orientar a comunidade escolar sobre os comportamentos que favorecem a 

inclusão do estudante especial no processo de relações pedagógicas e sociais da escola. 

Esclarece aos professores regentes os cuidados e procedimentos didáticos necessários 

para uma inclusão efetiva ao processo de ensino aprendizagem. Em 2018, a quantidade 

de estudantes ANEE aumentou significativamente, inclusive com várias especificidades, 

entre elas: Autismo, Asperger, DI, DV, DA, TDAH, S.DOWN e DMU. 

Em 2019, a CREPP criou as classes de ENSINO ESPECIAL. São 5 turmas com 

professoras especializadas, educadores sociais e uma coordenadora no turno vespertino. 

13.11  Projeto de Laboratório de Informática 

Sob a responsabilidade da direção da escola, é visto como recurso pedagógico 

para uso durante as aulas ou complementação das atividades escolares. O laboratório de 

informática disponibiliza 30 computadores ligados em rede, com equipamento necessário 

para conexão com Internet, balcões e cadeiras, enfim, equipado de acordo com a 
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necessidade. Já foram implementados alguns projetos em anos letivos anteriores, entre 

eles – Inclusão digital, Educação Patrimonial, Do lápis ao Mouse, Do Quadro-negro ao 

Monitor. 

O projeto de Educação Patrimonial utilizou o laboratório de informática para 

pesquisa dos estudantes, com o objetivo de resgatar a História do GISNO, trabalhando a 

interdisciplinaridade e proporcionando a prática e a reflexão sobre o método de pesquisa 

na Internet e seu uso. Neste trabalho, também foram analisados documentos do arquivo 

da escola e filmes; foram feitos exercícios de percepção sensorial por meio de perguntas, 

anotações, dedução, comparação, relacionando a atividade realizada com a atividade de 

conservação do patrimônio escolar – cultural material e imaterial, culminando todas as 

etapas do projeto com a produção de textos. 

Do Lápis ao Mouse, Do Quadro ao Monitor, consistiu na execução de projetos 

interdisciplinares pontuais nos quais o professor de Parte Diversificada exercia, também, 

a função de professor laboratorista, desenvolvendo atividades técnico-pedagógicas, 

mantendo o laboratório aberto em tempo integral e recebendo professores com seus 

estudantes nos horários que não estavam ocupados com a parte diversificada. 

Atualmente, a proposta para o laboratório de informática, assim que seja possível a 

sua utilização, é utilizar o computador com os educandos para organizar o trabalho em 

equipe de diferentes formas e desenvolver as interações estudante-estudante, estudante-

professor e estudante-computador.   

Os estudantes realizam um processo de autoaprendizagem cada vez mais 

autônomo e aprendem a autocorrigir seus próprios erros, por meio da realização de 

tarefas similares cada vez mais complexas; as atividades autônomas aumentam o 

controle e a responsabilidade na tomada de decisões sobre as tarefas a realizar em cada 

momento. Eles adquirem uma alta compreensão da linguagem iconográfica e visual, 

permitindo que se movam entre programas, documentos, relacionando ideias com 

desenhos simbólicos. Aumentam a segurança em si mesmo, em suas produções e, 

consequentemente, a sua autoestima. Quase sempre, o estudante trabalha com o 

computador junto a um ou vários colegas, desenvolvendo, assim, valores de convivência 

e respeito. 

Finalmente, a utilização de novas tecnologias desenvolve aprendizagens 

relacionadas com atividades não lineares, permitindo ao estudante mover-se de uma 

ideia à outra, pensar diferente, mudar de ideia, tentar várias vezes, criar coisas novas, 
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comunicar e validar resultados, e desenvolver atividades que são verdadeiramente 

importantes nos processos de globalização da aprendizagem. 

É importante ressaltar que a falta de um professor efetivo para coordenar o uso do 

laboratório de Informática impede que se aproveite esse espaço frequentemente, pois 

nem todos os professores regentes sentem-se seguros para levar a turma para o 

trabalho pedagógico sem o suporte técnico necessário em relação ao uso da tecnologia. 

13.12 Projeto da Classe especial 

Professor Responsável pelo Projeto: Tânia Alacoque Leite  

Apresentação: 

O Centro Educacional GISNO é uma unidade escolar da Rede Pública de Ensino 

do Distrito Federal vinculada à Coordenação Regional de Ensino do Plano Piloto. No ano 

de 2019, iniciou-se o atendimento de estudantes PNEs em classes especiais, sendo uma 

classe no turno matutino composta por estudantes DIs, e quatro classes no turno 

vespertino, sendo duas classes TGDs e duas DIs. Trata-se de estudantes com faixa 

etária entre 14 a 16 anos que precisam de atividades complementares que subsidiem sua 

formação funcional e pedagógica. 

Tendo como base o Artigo 208, inciso III da Constituição Federal de 1988, que diz: 

“A educação especial está garantida como dever do estado e sua realização deve ser 

assegurada preferencialmente na rede regular de ensino e por meio do AEE”, esta 

unidade de ensino entende que é seu dever oferecer aos estudantes uma educação de 

qualidade pautada nos quatros pilares da educação – aprender a conhecer, aprender a 

fazer, aprender a viver com os outros e aprender a ser – tornando os indivíduos 

plenamente capazes de valorizar, preservar, recomeçar e transformar. 

 

Justificativa: 

Sabendo que educação especial visa proporcionar condições para a aprendizagem 

por meio da valorização de diversas formas de aprender, de compreender o mundo e dar 

significado a ele, esse projeto visa favorecer condições de acessibilidade, permanência e 

promoção do processo ensino/aprendizagem bem como o desenvolvimento global dos 

estudantes através da junção do currículo em movimento do ensino fundamental anos 

iniciais ao funcional. 
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Nesse sentido, faz-se necessária a implementação de salas funcionais voltadas 

para o trabalho psicomotor que estimule o conhecimento do próprio corpo e seus limites. 

Esse espaço de trabalho contemplará oficina de musicoterapia, aulas de 

relaxamento/alongamento, sala de leitura e videoteca direcionadas especificamente para 

as classes especiais. Uma vez que a U.E., já dispõe de espaço para essa finalidade, há a 

necessidade apenas de recursos materiais. 

Público Alvo: 

O CED GISNO dispõe de uma clientela diversificada, atendendo a estudantes 

especiais oriundos de diversas regiões administrativas que permanecem por longos 

períodos na escola. A intenção é de oferecer a essa à clientela estrutura adequada para o 

desenvolvimento de suas habilidades e competências motoras. 

Objetivo geral: Promover o desenvolvimento da coordenação motora, do gosto pela 

música e cultura através de atividades lúdicas que contemplem o desenvolvimento global 

dos estudantes das classes especiais. 

Objetivos específicos: 

 Oportunizar momentos de relaxamento e interação com os demais colegas; 

 Trabalhar a coordenação motora fina e grossa; 

 Associar ritmos e sons; 

 Desenvolver capacidade visomotora;  

 Fomentar a integração inter e extraclasse; 

 Proporcionar a diversificação textual através de leituras, teatro de fantoches, 

vídeos, reconto e criação de histórias através de imagens; 

 Reforçar laços afetivos entre os discentes e docentes.  

Conteúdos:  

 Educação física, português, matemática e estudos sociais que serão ministrados 

através de atividades lúdicas, visuais e de concentração contemplando aspectos 

cognitivos, afetivo e psicomotor que proporcionem avanços educacionais, assegurem a 

inclusão e estimulem oportunidades educacionais diferenciadas. 

Metodologia: 

 Serão utilizadas duas salas distintas e já disponíveis na escola.  
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I - musicalização / psicomotricidade: 

 Esse ambiente requer material apropriado para o trabalho de relaxamento, 

alongamento e musicalização. 

  O professor levará o estudante a vivenciar o processo de expressão individual e/ou 

em grupo fazendo conexões com a localidade e identidade cultural dos estudantes, 

permitindo-lhes improvisar, compor, observar e analisar suas estratégias e a de seus 

colegas em atividades criativas. 

 Através dos instrumentos musicais também serão trabalhados conceitos como 

ritmo, harmonia, melodia e propriedades dos sons. 

 Com o uso do espelho, se pretende familiarizar o estudante com a imagem do 

próprio corpo, trabalhar imitações, gestos e expressões além da construção da própria 

identidade. 

II – Biblioteca/Videoteca:     Qual o nome da biblioteca 

 Nesse espaço, o estudante terá a oportunidade de desenvolver o gosto pela leitura 

e produzir releituras usando a criatividade para reproduzir aspectos de seu cotidiano 

através de teatro, contos, poesias e poemas, assim como trabalhará conceitos como 

respeito, silêncio, concentração, noção espaço temporal e o senso de coletividade. Ao 

assistir a filmes, documentários e desenhos que subsidiarão e ou complementarão o 

trabalho pedagógico, o estudante terá também momentos de lazer e relaxamento. 

 Na análise de um livro literário, pretende-se estimular a interpretação, a 

concentração e a imaginação, desenvolvendo a escuta lenta e o enriquecimento 

vocabular.  As salas serão utilizadas cotidianamente, com horários específicos por 

turmas, acompanhados por professores regentes e coordenação pedagógica das classes 

especiais. 

Recursos humanos: 

 Do ponto de vista dos recursos humanos, para manter o funcionamento das salas 

multifuncionais necessita-se dos professores regentes e do coordenador das classes 

especiais que já estão lotados na U.E. 

 

 

 



64 

 

Recursos materiais: 

 Sala I: instrumentos musicais tais como: chocalhos, flautas, tambores, xilofones, 

caixas de som portáteis com Bluetooth, tapetes emborrachados para piso, espelho grande 

preso à parede, barra para alongamento, cones, colchonetes, armário com chave. 

 Sala II: tapete emborrachado para piso, almofadas, televisor, DVD player, estante 

para livros, livros paradidáticos infanto-juvenis para compor o acervo da biblioteca e filmes 

e desenhos apropriados para a faixa etária. 

Cronograma: 

 As atividades serão ministradas ao longo do ano letivo dando continuidade às 

ações durante toda a trajetória escolar dos estudantes, conforme a tabela de horários. 

Acompanhamento e avaliação:  

 Serão realizadas no decorrer do ano letivo, aumentando o grau de complexidade 

das atividades de acordo com a maturação e desenvolvimento da clientela, que serão 

avaliados durante todo o processo, inclusive contando com a participação e interação 

familiar. 
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15 APENDICE 

15.1  Ações da Direção e Vice-Direção 

 Acompanhar atividades desenvolvidas pelos educadores e projetos da escola; 

 Monitorar todas as etapas da merenda, do recebimento dos alimentos ao descarte. 

 Estimular o acesso dos professores aos cursos de capacitação oferecidos pela 

EAPE, faculdades, e outros segmentos; 

 Oferecer para pais, estudantes e educadores palestras e oficinas educativas, além 

de ações repressivas do Batalhão Escolar. 

 Promover um ambiente de trabalho agradável e produtivo, promovendo 

comemorações de aniversários, incentivando maior união e solidariedade por 

ocasiões de momentos ou problemas graves na família; 

 Colaborar, de acordo com as possibilidades financeiras da escola, com as 

necessidades dos estudantes comprovadamente carentes (uniformes e 

carteirinhas); 

 Aumentar a frequência dos pais/família na escola; 

 Promover ações que possam garantir a prática da gestão democrática; 

 Estimular e efetivar a atuação do Conselho Escolar nos processos e ações 

Pedagógicas da escola; 

 Promover ações de socialização entre os segmentos que compõem a comunidade 

escolar. 

 Estreitar a relação com as famílias, acompanhando a entrada e a saída dos 

estudantes e atendendo aos pais. 

 Dar suporte à coordenação pedagógica, supervisão pedagógica, administrativa e 

secretaria. 

 Apoiar os projetos pedagógicos em curso e os que estão sendo planejados. 

 Estimular a participação dos estudantes na escola estimulando e orientando 

juntamente com a supervisão pedagógica e orientação educacional, a formação 

dos grêmios estudantis, como representatividade legítima dos estudantes e 

escolha dos representantes de turma; 

 Participar das reuniões de pais promovidas pela supervisão pedagógica; 

 Reunir-se com o Conselho Escolar para definir o destino dos recursos advindos 

das verbas públicas bem como reunir-se para a prestação de contas desses 

recursos, com registro em ata; 

 Observar e promover a manutenção do prédio e de equipamentos. 
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15.2 Plano de Ação Supervisão/Coordenação Pedagógica 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Supervisionar e dar suporte à equipe de professores para o desenvolvimento de 

projetos que garantam o bom desempenho pedagógico e escolar do corpo 

discente. 

META: 

 Estabelecer autonomia aos coordenadores para que 100% das ações sejam 

otimizadas. 

AÇÕES:       corrigi os espaços entre frases ok       

 Manter as reuniões ordinárias com a equipe de coordenação e direção; elaborar 

projetos juntamente com a coordenação, professores, pais e responsáveis 

sempre que aparecer a na escola; 

 Elaborar e participar de todas as coordenações coletivas para garantir o bom 

trabalho pedagógico de cada turno; 

 Intervir junto ao SOE/Direção/Coordenação sobre o regimento escolar e manter 

a disciplina da escola; 

 Repassar informações aos coordenadores e professores encaminhadas pela 

UNIEB, por meio do coordenador intermediário - CRE/PPC; 

 Observar, alterar e fazer cumprir as ações programadas dentro do calendário 

escolar discutido com a comunidade escolar; 

 Otimizar a utilização do aplicativo Acadêmico Total como instrumento de 

comunicação com os pais necessidade de fazer inclusões no PPP; otimizar 

junto aos pais uma participação mais efetiva na vida acadêmica de seus filhos. 

15.3 Plano de Ação da Psicóloga 
 

 Dimensão 1: Mapeamento Institucional 
 

OBJETIVOS 
AÇÕES  

PEDAGÓGICAS 
PÚBLICO CRONOGRAMA AVALIAÇÃO 

 - Identificar a 
relação entre 
os diversos 
segmentos e 
como isto tem 
impactado nas 
relações de 

Observação e 
Reflexão Crítica 
a partir da 
escuta dos 
diversos atores. 

Profissionais da 
escola. 

Durante todo o 
ano letivo. 

Não há. 
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ensino-
aprendizagem. 

 Dimensão 2: Assessoria ao Trabalho Coletivo 
 

OBJETIVOS 
AÇÕES  

PEDAGÓGICAS 
PÚBLICO CRONOGRAMA AVALIAÇÃO 

 - Dar Suporte ao 
Processo de 
Gestão Escolar 

Reunião para 
escuta das 
demandas e 
alinhamento das 
estratégias. 

Supervisão e  
 
Coordenadores 

Durante todo o ano 
letivo. 

Não há 
nenhuma 
avaliação 
estruturada 
para estes 
momentos. 

 - Ofertar 
Formação 
Continuada 

Conduzir 
Coordenações 
Coletivas  
e de Área, se e 
quando solicitada. 
 

Professores de 
Jornada 
Ampliada. 
 
Professores de 
Classe 
Especial. 

No dia da 
respectiva 
coordenação 
(segunda, terça, 
quarta ou quinta) 

Apreciação 
verbal ao final 
de cada 
encontro. 

 - Fomentar 
oportunidades 
para 
fortalecimento de 
vínculos afetivos 
entre os 
professores e 
senso de equipe. 

Ações que 
fomentem a 
sabedoria do 
coletivo, resgatem 
os valores em 
comum e busca 
por soluções 
criativas. 
 

Professores de 
Jornada 
Ampliada 

Na coordenação 
coletiva dos 
professores 
(quarta-feira). 

Apreciação 
verbal ao final 
de cada 
encontro. 

 Dimensão 3: Acompanhamento do Processo de Ensino Aprendizagem 
 OBJETIVOS 

ESPECÍFICO 
AÇÕES 

PEDAGÓGICAS 
PÚBLICO CRONOGRAMA AVALIAÇÃO 

 - Escutar os 
estudantes para 
intervir 
pedagogicamente 

Intervenção em 
Sala de Aula 
conforme demanda 
d@s professor@s 
(ex. bullying, baixa 
motivação etc.) 
Dar retorno aos 
professores. 

Turmas de 
estudantes 
indicadas pelos 
professores (via 
SOE ou equipe 
gestora). 

Durante o ano 
letivo. 

Avaliação dos 
estudantes ao 
término de cada 
encontro. 
Retorno 
informal e 
espontâneo dos 
professores. 

 - Dar suporte 
emocional a 
estudantes em 
situação de 
vulnerabilidade 
emocional. 

Encontro semanal 
em grupo durante o 
horário de aula. 
Mínimo 3 encontros, 
máximo 6 para que 
seja o suficiente 
para se ter um 
impacto positivo 
enquanto o tempo 
mínimo para não se 
perder muitas aulas.  

Grupo de 
estudantes 
indicados 
(mínimo de 4, 
máximo de 8) 
pelos 
professores (via 
SOE ou equipe 
gestora) com 
demandas 
específicas ex. 
automutilação, 
suicídio, apatia 
etc. 

Durante o ano 
letivo. 

Indicadores no 
discurso dos 
estudantes e 
retorno informal 
e espontâneo 
dos 
professores. 

 - Promover ações 

que fomentem o 

melhor 

 

Atividades 

Turma escolhida 

pelos Docentes 

do turno 

Durante o ano 

letivo. 

Retorno 

informal e 
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relacionamento 

entre estudantes e 

estudantes. 

- Fortalecer a 

autoestima dos 

estudantes. 

desenhadas para 

atender as 

necessidades do 

grupo.   

 

Encontro com o(s) 

professores turma, 

quando necessário. 

vespertino e 

encaminhada 

pelo SOE ou 

equipe gestora. 

espontâneo dos 

professores. 

 

 Acompanhamento 

dos ANEES  

Reuniões, quando 

solicitada.  

Coordenadora 

das Classes 

Especiais 

Acompanhamento 

dos ANEES  

Reuniões, 

quando 

solicitada.  

 Acompanhamento 

dos ANEES  

Reuniões. Professora da 

Sala de 

Recursos 

Acompanhamento 

dos ANEES  

Reuniões. 

 Avaliação e 

Adequação 

Educacional 

Estudos de Caso, 

se e quando 

necessário. 

Alinhar ações da 

SEAA e professores 

em relação aos 

ANEE. 

Professoras da 

SR,  

Orientadora 

Educacional, 

Psicóloga. 

  

 

15.4  Plano de Ação da EJA  

a) Diagnóstico da  Realidade da EJA  - Noturno 

No Centro Educacional GISNO, há 218 estudantes matriculados na Educação de 

Jovens e Adultos: sendo, 92 estudantes no 2º segmento e 126 estudantes no 3º 

segmento. Quarenta por cento  dos estudantes do noturno moram na Asa Norte e os 

demais nas regiões administrativas: Itapuã, Cruzeiro, Paranoá, Varjão, Planaltina. Os 

estudantes que não moram na Asa Norte mas trabalham  na região, relatam suas 

dificuldades de estudar próximo de casa. Atualmente a única escola que funciona na Asa 

Norte no noturno é o Centro Educacional GISNO. O corpo educacional e administrativo 

do noturno é composto por: quatro professores readaptados que atuam como apoio da 

direção; dois coordenadores pedagógicos; dezessete professores regentes; uma 

orientadora educacional; uma funcionária da carreira da assistência.  No mês de maio de 

2019, foi aplicado um questionário para diagnóstico da clientela. 
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0,00% 20,00% 40,00% 60,00% 80,00% 100,00% 

15 anos 

16-17 

18 anos ou mais 

Faixa etária 

Branco(a)

Amarelo(a)

Pardo(a)

Indígena

Negro(a)

Não sei

Itapoã Lago Norte

Cruzeiro Paranoá

Varjão Planaltina

Sobradinho Asa Norte

Asa Sul Santa Maria

Guará Núcleo Bandeirante

Taguatinga São Sebastião

Recanto das Emas Riacho Fundo

Águas Claras Samambaia

Gama Entorno

Gráfico 1 – Sexo dos estudantes 

 

 

Gráfico 2 – Faixa etária  

 

Gráfico 3 – Como você se auto declara? 

 

Gráfico 4 – Perfil da clientela quanto ao 
trabalho. 

 

Gráfico 5 – Região administrativa de moradi 

Sexo 

Masculino Feminino

Não trabalho Trabalho
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Gráfico 6 – Meio de transporte utilizado para chegar à escola. 

  Faz-se necessário 

observar que os estudantes 

do GISNO, ou moram na Asa 

Norte, ou trabalham na 

localidade, dificultando o 

acesso às escolas próximas 

às suas residências, devido 

ao fato de, em sua maioria, 

depender de transporte 

público. 

 Além disso, conforme preconiza o Currículo em Movimento da Educação Básica de 

EJA, página 12, a oferta dessa modalidade deverá obedecer aos critérios de 

territorialidade de residência ou trabalho, consoante o Art. 225 da Lei Orgânica do DF, 

assegurando as condições de acesso, permanência e êxito dos jovens e adultos na 

Unidade Escolar. 

 O período noturno contempla os estudantes que não tiveram acesso ou 

continuidade de estudos na idade adequada. Percebe-se, com isso, que um dos principais 

desafios para a EJA é considerar as diferenças culturais e de saberes no 

desenvolvimento e construção da aprendizagem.  

 Os estudantes do noturno, em sua maioria, residem e/ou trabalham na Asa Norte e 

atualmente a única escola funcionando nesta localidade e período é o Centro Educacional 

GISNO.  

b) Promoção da Aprendizagem 

Promover o processo de ensino e aprendizagem de crianças, jovens e adultos que 

desejam formação na Educação Básica, buscando oportunizar aos educandos o 

desenvolvimento de competências e habilidades em todas as dimensões do indivíduo 

(cognitiva, afetiva, social, criativa e intelectual), de modo que ele consiga exercer sua 

cidadania.  

 

 

 

A pé ônibus Bicicleta Carro
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c)  Princípios Orientadores das Práticas Pedagógicas 

O Centro Educacional GISNO estimula o estudante a se sentir parte da realidade 

escolar, valorizando sua trajetória como fio condutor para o desenvolvimento pessoal e 

profissional, tendo como princípios orientadores: 

 Ética 

 Respeito à diversidade 

 Solidariedade 

 Responsabilidade pessoal e social 

 Consciência crítica  

 Interação social 

OBJETIVOS 

Objetivo geral 

Estimular a consciência crítica do indivíduo, fortalecendo vivências, propiciando a 

aprendizagem por meio de uma educação de qualidade, favorecendo, assim, o exercício 

da cidadania. 

 Objetivos específicos 

a) Estimular o autoconhecimento como fator de fortalecimento da autoestima, 

propiciando maior interesse pelo crescimento social, pessoal e profissional; 

b) Promover atividades pedagógicas que propiciem a reflexão e (re)leitura da 

história pessoal; 

c) Possibilitar estratégias para o exercício de autoavaliação dos discentes com a 

finalidade de viabilizar as inter-relações sociais; 

d) Desenvolver políticas de incentivo à leitura;  

e) Proporcionar formação continuada e integrada aos profissionais que atuam no 

colégio; 

f) Possibilitar o atendimento ao estudante por meio de equipe de apoio à 

aprendizagem formada por Orientador Educacional; 

g)  Propiciar o acesso a atividades culturais; 

h) Aumentar o número de matrícula na EJA, garantindo o funcionamento do 

noturno; 
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i) Proporcionar estratégias pedagógicas que contemplem o currículo com vistas, 

inclusive, aos exames do ENCCEJA e ENEM, por meio de metodologias ativas.  

d) Concepções Teóricas Que Fundamentam As Práticas Pedagógicas da EJA 

Este Plano de Ação tem como marco teórico as ideias pedagógicas do educador 

Paulo Freire, que contribuiu para o trabalho com jovens e adultos no Brasil; e do professor 

Silvio Bock, pedagogo e doutor em Orientação Profissional. 

Paulo Freire (1994) queria que todos acreditassem no homem, cuja destinação não 

era coisificar-se, mas sim, humanizar-se. A ideia de liberdade está ligada à luta concreta 

dos homens por libertar-se. O homem é um ser de relações, por isso a luta por sua 

humanização é ameaçada pela opressão. 

Nesse contexto, a EJA é uma modalidade de ensino que atende uma diversidade 

de sujeitos: adolescentes, jovem-adultos, idosos, com uma pluralidade cultural, étnica, 

econômica, política, religiosa, dentre outras, cada qual com uma história de vida. 

Um dos grandes desafios para a EJA é considerar as diferenças culturais e de 

saberes no desenvolvimento e construção da aprendizagem; assim foi pensado e 

articulado o Currículo em Movimento da Secretaria de Estado de Educação (SEDF). 

Este Currículo foi o resultado de discussões que ocorreram desde 2011, com a 

equipe da Secretaria de Educação, por meio de plenárias regionais, reuniões 

pedagógicas com coordenadores intermediários, professores de EJA e comunidade 

escolar. Surgiu com o objetivo de promover a escolarização de pessoas jovens, adultas e 

idosas que interromperam ou não tiveram acesso ao processo formativo escolar, por meio 

da compreensão de uma prática educativa que atenda às especificidades e à diversidade 

dos sujeitos da classe trabalhadora envolvidos no processo, a fim de dialogar com seus 

saberes, culturas, projetos de vida e articular melhores perspectivas com o meio social, 

cultural e com o mundo do trabalho. 

 O Currículo em Movimento da Educação Básica de EJA 2013 destaca que tanto a 

seleção de conteúdos e seus objetivos quanto a metodologia para o desenvolvimento 

constituem uma posição política, pedagógica e social a ser adotada. Portanto, o Currículo 

da EJA constitui-se em uma modalidade voltada para sujeitos da classe trabalhadora.

 Para o sujeito da EJA, o desafio do currículo é dialogar com o mundo do trabalho, 

trazendo sentido ao que se quer alcançar na escola. Não se pode reduzir a tarefa ao preparo do 

trabalhador para o mundo do trabalho, seu ofício como mercadoria, mas compreender que o 
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trabalho, como forma de produção de vida, é a ação pela qual o homem transforma a natureza e a 

si mesmo.  Sendo assim, percebe-se a necessidade de promover a escolarização dos 

que não tiveram acesso à educação formal na faixa etária prevista, buscando atender às 

especificidades deste grupo, valorizando sua cultura e suas experiências, articulando-as 

ao mundo do trabalho. 

No livro Pedagogia da Autonomia, Paulo Freire (1996) propõe que o educador, 

além de atuar em sala de aula como professor de disciplinas acadêmicas, precisa 

orientar e preparar seus estudantes para a vida. Para ele, a educação não pode 

reproduzir os conhecimentos da ideologia dominante. Nesse sentido, a educação passa 

a ser um instrumento de intervenção no mundo. 

Freire (1987), em sua obra Pedagogia do Oprimido, defende que os oprimidos 

precisam desvelar o mundo da opressão e se comprometer com a sua transformação, 

passando a pedagogia a ser um processo permanente de libertação. 

Segundo o mesmo autor (1987, p.52) “ninguém liberta ninguém, ninguém se liberta 

sozinho: os homens se libertam em comunhão”. Porém, para que isso ocorra, os 

oprimidos precisam se reconhecer como homens e não como “coisas”. 

Nesse sentido, Freire (1987) defende que o único caminho para que isso ocorra é 

por meio da prática de uma pedagogia humanizadora, onde a liderança revolucionária 

auxilie os oprimidos a estabelecerem uma relação dialógica permanente. “Ninguém educa 

ninguém, ninguém educa a si mesmo, os homens se educam entre si, mediatizados pelo 

mundo.” (FREIRE, 1987, p. 68). 

Nesta obra, Freire também critica o que ele denominou de “Educação Bancária”, 

metodologia que se refere ao educador como aquele que apenas deposita os conteúdos e 

os educandos como os que recebem “pacientemente, memorizam e repetem”. (FREIRE, 

1987, p. 58) 

Para Freire, o importante de uma educação libertadora e não „bancária‟, é que, em 

qualquer dos casos, os homens se sintam sujeitos de seu pensar, discutindo o seu 

pensar, sua própria visão de mundo, manifestada implícita ou explicitamente, nas suas 

sugestões e nas de seus companheiros. (FREIRE, 1987, p. 120) 

Há políticas públicas de inclusão social voltadas à população de baixa renda. 

Algumas dessas políticas estão relacionadas ao acesso de populações mais pobres à 

universidade, como a política de cotas, que propõe melhorar o acesso de pobres, 
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indígenas e negros oriundos das escolas públicas no ensino superior público; o ProUni, 

que dá acesso a egressos das escolas públicas e de baixa renda às instituições privadas 

de ensino universitário; e o ENEM, que surgiu para avaliar o Ensino Médio no Brasil e, 

atualmente, é utilizado como forma de seleção unificada nos processos seletivos das 

universidades públicas federais.  Segundo Bock, 

[...] para as pessoas das classes mais privilegiadas, há 

determinação social: portanto, não se trata de liberdade absoluta. 

Da mesma forma, para os indivíduos das classes subalternas, há 

possibilidade de intervenção sobre sua trajetória: portanto, não há 

determinação social absoluta. Na perspectiva  sócio-histórica não se 

reconhece como meramente ideológica a possibilidade de escolha 

das classes subalternas. Ao contrário, entende-se que nisto reside à 

possibilidade de mudança, de alteração histórica, ao reconhecer 

que os indivíduos podem, de certo modo, intervir sobre as 

condições sociais, através de ações pessoais e/ou coletivas. [...] as 

pessoas podem lutar para mudar as condições em que vivem, tanto 

individual quanto coletivamente. (2006, p. 68 apud BOCK 2010, p. 

43) 

 

O mesmo autor destaca que os sujeitos de EJA não escolhem as profissões 

tradicionais; eles consideram as profissões que são pouco procuradas. Neste sentido, o 

autor se questiona se esta seria uma atitude de submissão.  

Percebe-se que a escola tem se constituído como reprodutora das relações sociais 

de produção e, muitas vezes, usada como mediadora dos interesses do capitalismo. Além 

disso, a educação continua servindo ao capital, seja formando a mão de obra e o tipo de 

homem que é útil para este sistema, seja escondendo as desigualdades provocadas por 

este modelo.  

No que se refere à educação profissional, a Lei nº 9394/96, que estabelece as 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional, no Capítulo III, diz: 

Art. 39. A educação profissional e tecnológica, no cumprimento dos 

objetivos da educação nacional, integra-se aos diferentes níveis e 

modalidades de educação e às dimensões do trabalho, da ciência e da 

tecnologia. 

Art. 40. A educação profissional será desenvolvida em articulação com o 

ensino regular ou por diferentes estratégias de educação continuada, em 

instituições especializadas ou no ambiente de trabalho. 

Art. 41. O conhecimento adquirido na educação profissional e tecnológica, 

inclusive no trabalho, poderá ser objetivo de avaliação, reconhecimento e 

certificação para prosseguimento ou conclusão de estudos. 

Art. 42. As instituições de educação profissional e tecnológica, além de seus 

cursos regulares, oferecerão cursos especiais, abertos à comunidade, 

condicionada à matrícula, à capacidade de aproveitamento e não 

necessariamente ao nível de escolaridade. (LDB nº 9394/96) 
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Segundo as Orientações Pedagógicas de Integração de Educação Profissional com 

o Ensino Médio e a Educação de Jovens e Adultos (2013) “o Ensino Médio, integrado à 

Educação Profissional, surge para oferecer ao estudante a possibilidade de cursar, de 

forma articulada, no nível médio, a formação propedêutica e a educação para o mundo do 

trabalho.”. 

A Proposta Político-Pedagógica de EJA tem como ponto de partida o mundo do 

trabalho e como metas: o aumento da matrícula, a diminuição da evasão escolar e a 

implantação da Educação Profissional integrada à Educação de Jovens e Adultos. 

e)  Organização do Trabalho Pedagógico da EJA na Escola 

A Educação de Jovens e Adultos – EJA Combinada apresenta uma forma de oferta 

diferenciada para organização dos cursos presenciais da Educação de Jovens e Adultos e 

está pautada na Resolução Nº 1/2012 do CEDF, Art. 33, Parágrafo Único in verbis: 34 

DIRETRIZES OPERACIONAIS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 2014/2017 

“Os cursos da Educação de Jovens e Adultos (EJA) a que se refere o caput devem adotar 

currículos flexíveis e diferenciados, formas de avaliação e de frequência adequada à 

realidade dos jovens e adultos e garantir matrícula em qualquer época do ano, 

assegurando o direito de todos à educação.”(p. 35, Diretrizes  Operacionais da EJA) 

Para o segundo semestre, a proposta de EJA seria implantar a formação de turma 

vinculada, conforme previsto no documento “Diretrizes operacionais da educação de 

jovens e adultos”, as turmas multietapas, que são turmas que reúnem, em uma mesma 

sala de aula, estudantes de etapas diferentes. Para as turmas do segundo segmento, 

serão agrupadas 5ª e 6ª etapa e 7ª e 8ª etapa. Conforme o documento, na página 38, o 

funcionamento dessas turmas justifica-se nos casos em que o quantitativo de estudantes 

não corresponde ao estabelecido na Estratégia de matrícula da SEDF. 

Os cursos da Educação de Jovens e Adultos (EJA) a que se refere o caput devem 

adotar currículos flexíveis e diferenciados, formas de avaliação e de frequência adequada 

à realidade dos jovens e adultos e garantir matrícula em qualquer época do ano, 

assegurando o direito de todos à educação. 

Os professores que atuam em regência de classe e tiverem cargas residuais, 

deverão completar a carga com a proposta de preparação para o ENEM. 
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As coordenações pedagógicas serão semanais, com o objetivo de estudar as 

metodologias ativas, bem como realizar o planejamento das atividades, bem como, para 

fazer cumprir o projeto de implantação do curso técnico. Respeitando a sequência das 

coordenações: terça-feira (Exatas), quinta-feira (Códigos e Linguagens) e sexta-feira 

(Humanas). 

Os professores de vinte horas estarão com 15 horas semanais de aulas, 

distribuídas no atendimento dos projetos apresentados. 

f) Concepções, Práticas e Estratégias de Avaliação do Processo de Ensino e 
Aprendizagem da EJA       

A avaliação na EJA deve ser orientada pelas habilidades, valores e competências 

estabelecidas no plano didático e advindos do Currículo de Educação Básica, à luz das 

características dos jovens e adultos e do contexto socioeconômico e cultural. 

O professor deve avaliar continuamente, propiciando atividades diferenciadas como 

reforço ao desenvolvimento das habilidades dos estudantes em defasagem, 

proporcionando recuperação ao longo do semestre letivo. 

É fundamental a participação dos próprios estudantes na avaliação contínua de sua 

aprendizagem autoavaliação. O professor deve enfatizar os conhecimentos dos 

estudantes, considerando e tornando evidente tudo o que já conseguiram aprender. A 

avaliação é elemento de integração entre a aprendizagem e o ensino. A avaliação final 

deve basear-se nas aprendizagens significativas que os estudantes desenvolveram. 

Sabe-se que as situações de aprendizagem estão relacionadas com as 

experiências de sua realidade, além de deixar claro o que se pretende avaliar. Deve 

considerar a autoavaliação como forma de incentivar a autonomia intelectiva do estudante 

e como meio de cotejar diferentes pontos de vista tanto dele, quanto do professor. 

Nos estudos presenciais, são considerados, na avaliação dos estudantes, 50% 

para observação, relatórios, trabalhos de pesquisa, seminários, monografias, 

dramatizações, entrevistas, fichas de acompanhamentos, apresentação de projetos e 

autoavaliação e 50% para testes/provas, elaboradas à luz do currículo, centradas nas 

competências e nas habilidades trabalhadas.  

Somente será considerado apto o estudante que participar, realizar e obtiver, no 

mínimo, 50% do previsto para as atividades correspondentes e 75% da frequência das 

aulas. 
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As estratégias de avaliação serão continuamente abordadas ao longo do processo, 

com ênfase na parte formativa e adequação dos resultados às formalidades legais 

perante os conceitos de „A‟ (Apto) e „NA‟ (Não Apto). 

A movimentação dos estudantes deve ser acompanhada pela secretaria escolar, a 

qual deverá registrar, em tempo hábil, as promoções e atualizações da vida escolar do 

estudante para que este, sendo transferido dentro do sistema, dê continuidade aos 

estudos.  

 O registro dos dados será feito em diário eletrônico com as devidas informações 

exigidas pela Secretaria de Educação do Distrito Federal. 

No meio do semestre letivo, será realizado o pré-conselho, para acompanhamento dos 

estudantes e, ao final de cada semestre será realizado o conselho de classe. 

g) Organização Curricular da EJA 

O Centro Educacional GISNO define seu currículo tendo como base o Currículo em 

Movimento da Educação Básica - Educação de Jovens e Adultos e as Diretrizes 

Operacionais da Educação de Jovens e Adultos. Os conteúdos básicos das disciplinas 

são definidos pelos professores e revisados anualmente na semana pedagógica no início 

do ano letivo e podem ser alterados nesse período caso os docentes, conjuntamente, 

julguem necessário fazê-lo. Para o terceiro segmento da EJA, a seleção dos conteúdos 

mínimos leva em consideração os temas mais recorrentes no ENEM para que nosso 

estudante seja também preparado para os exames que dão acesso ao ensino superior.  

Para promover a formação de estudantes capazes de interpretar e criticar a 

realidade ao seu redor e o mundo, os conteúdos básicos de cada disciplina são 

abordados de forma interligada com os fatos da atualidade e os problemas sociais 

enfrentados pelos discentes. Nesse sentido são também realizadas palestras, exposições 

ou oficinas com temas sugeridos pelos discentes na Semana de Educação para a Vida, 

Semana da EJA; além de outras atividades que são planejadas ao longo do semestre. 

 O planejamento coletivo de cada disciplina é realizado no início do semestre letivo 

e nas reuniões pedagógicas semanais que acontecem na sede da escola.  
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h) Implementação das ações da EJA - NOTURNO 

OBJETIVOS META AÇÕES 
AVALIAÇÃO DAS 

AÇÕES 
RESPONSÁVEIS CRONOGRAMA 

Aumentar o 

número de 

estudantes 

matriculados. 

 

Aumentar a 

matrícula de 

EJA em 

30%. 

 

Divulgação da 

matrícula com 

carro de som. 

Pesquisa quando 

da realização da 

matrícula. 

Direção / 

Coordenação / 

Orientação / 

Professores 

Fevereiro / 

Março e Julho / 

Agosto 

Divulgação da 

matrícula junto 

à comunidade. 

Pesquisa quando 

da realização da 

matrícula. 

Direção / 

Coordenação / 

Orientação / 

Professores 

Fevereiro / 

Março e Julho / 

Agosto 

Realização da 

chamada 

pública. 

Pesquisa quando 

da realização da 

matrícula. 

Coordenação 

de Ensino do 

Plano Piloto/ 

SEDF 

Fevereiro / 

Março e Julho / 

Agosto 

 

 

Agilizar o 

processo de 

matrícula em 

70% 

Criar 

formulário para 

preenchimento 

prévio. 

Observando a 

otimização do 

tempo de 

efetivação da 

matrícula. 

Direção / 

Coordenação / 

Orientação / 

Professores 

Fevereiro / 

Março e Julho / 

Agosto 

Reduzir a 

evasão 

escolar dos 

estudantes 

de EJA. 

Reduzir em 

20% a 

evasão 

escolar dos 

estudantes 

de EJA. 

Ofertar 

atividades que 

proporcionem 

a integração 

do estudante 

com a escola 

(esporte, 

música, 

cultura). 

Realizar a análise 

quantitativa dos 

estudantes que não 

abandonaram a 

escola. 

Direção / 

Supervisão / 

Coordenação / 

Orientação / 

Professores 

Semestre 

Investir na 

melhoria da 

comunicação 

na escola em 

70% 

Implementar 

ação de 

acolhimento 

para 

esclarecimento 

de dúvidas. 

Pesquisa de 

satisfação. 

Direção / 

Supervisão / 

Coordenação / 

Orientação / 

Professores 

Semester 

 

Intensificar o 

estudo sobre 

metodologias 

ativas em 

40% das 

coordenaçõe

s 

Criar 

momentos nas 

coordenações 

para realizar 

os estudos e 

incentivar a 

adoção das 

metodologias 

ativas 

Verificar a adoção 

de metodologias 

ativas pelos 

professores 

Supervisão / 

Coordenação / 

Professores 

Coordenações 

semanais 

 

Proporcionar 

aulas de 

metodologias 

ativas, tais 

como, a 

Realizar aulas 

nos 

laboratórios de 

informática. 

Pesquisa do uso do 

laboratório pelos 

professores. 

Supervisão / 

Coordenação / 

Professores 

Semester 
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oferta de 

conteúdos 

das 

disciplinas no 

laboratório 

de 

informática 

para 80% 

dos 

estudantes. 

Implantar o 

curso técnico 

no GISNO 

em 2020. 

Estabelecer 

parcerias em 

30% da 

comunidade 

local. 

Procurar 

instituições 

parceiras, tal 

como, o IFB. 

Aprovação das 

documentações de 

parcerias. 

Direção / 

Supervisão / 

Coordenação / 

Orientação / 

Professores 

Semestre 

Montar o 

projeto para 

iniciar o 

atendimento 

em 2020. 

 

Pesquisar 

projetos em 

funcionamento 

Diagnose do 

perfil de curso 

Elaboração do 

projeto. 

Submissão do 

projeto à CRE. 

Direção / 

Supervisão / 

Coordenação / 

Orientação / 

Professores 

Semestre 

 

 

 

 


