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I –Apresentação: 
 

O Projeto Político Pedagógico do Centro de Ensino Médio 01 do Paranoá tem como 

princípio básico, melhorar a qualidade no processo de ensino-aprendizagem, visando alcançar 

algumas metas como: a redução da evasão escolar e diminuição dos índices de reprovação dos 

alunos. Esse conjunto de aspirações juntamente com os meios possíveis e viáveis para 

concretizá-las são base para este Projeto Político Pedagógico. Como a própria nomenclatura diz, 

é um projeto, pois têm as propostas de ações a serem executadas em determinado tempo. 
 
É político, porque enxerga a escola como um local de desenvolvimento e formação de cidadãos 

reflexivos e conscientes de seu papel político, social e individual. É, também, pedagógico, visto 

que mapeia as atividades e projetos educativos, tendo em vista a excelência no processo de 

ensino e aprendizagem. 
 

O processo de elaboração deu-se de forma gradativa e participativa, privilegiando a 

construção coletiva com o corpo docente durante as coordenações pedagógicas. Assim a cada 

ano esta proposta é renovada com o objetivo de dar-lhe uma nova roupagem, mostrando, 

inclusive, que cada ano letivo é uma nova oportunidade de se fazer a renovação na escola. 
 

II –Historicidade: 
 

O Centro de Ensino Médio 01 do Paranoá foi fundado em 18 de junho de 2000. Localizado 

na Quadra 04, conjunto A área especial 02 desta mesma RA, é uma instituição pública de ensino 

regular, subordinada à Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, que oferece 

escolarização de nível médio, do 1 º ao 3 º ano. 
 

Surgiu para atender aos anseios da comunidade, pois, no Paranoá, não havia escola de 

Ensino Médio. Ainda hoje somos o único centro de Ensino Médio. 
 

Construído durante o governo de Cristovam Buarque e Arlete Sampaio, esta instituição 

conta com 19 salas - obra decidida no Orçamento Participativo e realizada pelo Governo do 

Distrito Federal. Daquelas, uma funciona como sala de cinema desde 2010, quando foi 

implantado, na escola, o Projeto Cine-mais cultura, que tem como mentora a Professora Vânia 

Guiomar Almeida de Abreu, quem até hoje dá o devido suporte a esta atividade. 
 

Além das 19 salas de aulas, a escola conta com um laboratório de informática bem 

equipado, que só funciona no noturno por falta de profissional responsável para o diurno, no 

entanto, aguarda-se a aprovação do projeto que justifica a sua existência que já está sendo 

analisado pelo órgão competente da Secretaria de Ensino . 
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Tem-se também o laboratório de Ciência, uma Biblioteca com um acervo moderno e bem 

diversificado. Há uma sala extra, denominada de “sala de vidro” que tem prioridade para as aulas 

de artes, mas também é utilizada para aulas de reforço. Deixa-se aqui o registro de que este 

espaço está precário e que precisa de ser corretamente mobiliado. 
 

No que diz respeito ao aspecto pedagógico, desde 2013, a escola está inserida no sistema 

semestral (projeto do GDF, que será detalhado posteriormente), que foi adotado como uma 

alternativa para diminuir a evasão e a repetência escolar. O que se tinha em mente, à época da 

sua inauguração, era o fato de que os alunos iriam estudar, por semestre, um menor número de 

disciplinas, o que possibilitaria um aprendizado mais significativo. Este fato era significativo 

levando-se em consideração a defasagem trazida pelos alunos que aqui ingressavam, oriundos 

de outras unidades escolares do DF, bem como de outras partes do país. Neste sentido a maior 

carência encontrava-se em áreas bases da caminhada escolar do aluno, tais como letramento e 

operações matemáticas basilares. 
 

Durante estes quase 20 anos de existência esta unidade escolar acolheu alunos da 

comunidade do Paranoá e adjacentes, como Itapoã, Sobradinho dos Melos, Lago Norte e Sul, 

Núcleos rurais, entre outros. Por aqui também passaram inúmeros profissionais que deixaram 

aqui a sua marca, cada um contribuindo, a seu modo, para a construção da História desta 

Instituição de Ensino. 
 

Hoje já colhemos o fruto do trabalho aqui desenvolvido, entre erros e acertos, dificuldades, 

greves, supressão de direitos, mudanças de governos. Neste caminho árduo, mas frutífero, já 

possuímos em nosso quadro diversos profissionais que daqui saíram como concluintes do Ensino 

Médio e agora retornam para ministrar aula em várias áreas, ou mesmo para o setor 

administrativo. Todos estes egressos nos fazem crer que a escola é a parte mais significativa de 

uma comunidade, que pode ser mais rica, mas instruída, mais culta, mais desenvolvida, se tiver 

como base uma escola digna e bem estruturada. 

 

III –Diagnóstico da realidade: 
 
 

A comunidade atendida pela instituição é formada por moradores do Paranoá, Itapoã, 

Fazendinha, Del Lago e adjacências. População caracterizada como classe econômica menos 

favorecida, que ainda adolescente precisa entrar no mercado de trabalho - mesmo que na 

informalidade - para ajudar na composição de renda familiar, o que faz com que grande 
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contingente dos alunos divida seu tempo entre os estudos e o trabalho, sacrificando horas 

importantes à sua formação escolar. 
 

Nas turmas diurnas, é expressivo o número de alunos estagiários e daqueles que, 

concomitantemente, fazem cursos profissionalizantes. No turno noturno, a situação não destoa 

muito, predominando alunos que também estão no mercado de trabalho, porém, mais cansados, 

não apenas pela dupla jornada trabalho / escola, mas pelas sucessivas reprovações e 

desistências a que foram expostos. 
 

Um cenário, que sabemos não é privilégio desta escola, tampouco do Paranoá, mas, 

infelizmente, uma das características da educação pública brasileira, que nos preocupa, não 

apenas pela situação em si, mas, fundamentalmente, pelo seu caráter perene, de aparente 

insolubilidade. 
 

Neste sentido, a implementação do projeto da semestralidade, gerou uma redução 

significativa na evasão escolar, como mostra o gráfico de 2016 abaixo. Entretanto as reprovações 

continuam sendo um problema a se solucionar. 
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Pode-se observar que os dados de 2017 demonstram que a proposta da semestralidade 

tem sido eficaz, ou seja, tem-se reduzido os índices de evasão e repetência. 

 
 

 

IV - Função Social 
 

A escola é um dos espaços de produção e socialização do saber sistematizado, ou seja, 

onde o conhecimento é compartilhado entre educadores, educandos, demais segmentos 

escolares e a comunidade. Contudo, sendo um dos espaços, implica a existência de outros 

espaços e instâncias de construção e profusão de conhecimentos distintos da dela. Mas, esta 

pluralidade de espaços não diminui o compromisso da escola com a preparação dos cidadãos e 

propagação da produção científica social e material. Ao contrário do que se pensa, amplifica o 

compromisso escolar, exigindo-lhe, para o seu bem fazer, o estabelecimento de parcerias com 

outros setores da sociedade. 
 

E, uma vez que, no decorrer da história, só pudemos vislumbrar dentre as três maneiras de 

transformar a sociedade, a guerra, a revolução e a educação, a educação, como a mais 

duradoura, e, efetivamente, revolucionária, entendemos que o desafio à educação escolar 
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permanece. Pois dela ainda se espera a formação de cidadãos críticos, livres, criativos, 

conscientes, que possam usar sua intelectualidade, bem como sua força de trabalho, para edificar 

e vivenciar uma sociedade justa, igualitária e sustentável. 

 

V – Princípios Orientadores 
 
 

1 –Princípio Ético 

 

A ética, como princípio educativo, só é eficaz quando reconhece que a educação é um 

processo de construção. Educar sob inspiração da ética é criar condições para que as identidades 

se constituam pelo desenvolvimento da sensibilidade e pelo reconhecimento do direito à 

igualdade a fim de que orientem suas condutas por valores que respondam às exigências do seu 

tempo. 
 

Uma das formas pelos quais a identidade se constitui é a convivência e, nesta, pela 

mediação de todas as linguagens que os seres humanos usam para compartilhar significados. 

Pode-se afirmar que a ética se expressa por um permanente reconhecimento da identidade 

própria e do outro. Nesse reconhecimento reside a grande responsabilidade da escola como lugar 

de conviver e, do professor, em contribuir para a formação da identidade de futuras gerações. 
 

Para que os estudantes possam assumir os princípios éticos, dois fatores são essenciais: 
 

● Que os princípios se expressem em situações reais; 
 

● Que a capacidade de autonomia moral - analisar e eleger valores, de forma livre 
 

e consciente - seja desenvolvida. 
 

Assim sendo, a prática, o exemplo, a convivência e a reflexão frequente nas ações 

pedagógicas, contribuirão para que os alunos desenvolvam atitudes coerentes com os valores 

que devem aprender: solidariedade, respeito mútuo, justiça e diálogo. 

 

2 - Princípios Políticos 
 

Em sua prática pedagógica a escola deve ser coerente com os princípios políticos 

preconizados nas Diretrizes Curriculares do Ensino Médio. E vislumbra, primeiramente, o 

reconhecimento dos direitos humanos e do exercício dos direitos e deveres da cidadania, como 

fundamento da preparação do aluno para a vida civil. Porém, na sociedade atual o acesso às 

informações permite comparar à qualidade de vida, os hábitos, as oportunidades de trabalho e de 

lazer das pessoas e, essa comparação desperta no indivíduo o interesse pela busca da equidade. 
 

Assim, a proposta política da instituição visa à constituição de entidades que busquem e 

pratiquem a igualdade no acesso aos bens sociais e culturais – educação, emprego, saúde, meio 
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ambiente saudável – o respeito ao bem comum, o protagonismo e a responsabilidade no âmbito 

público e privado, o combate a todas as formas discriminatórias e o respeito aos princípios do 

Estado de Direito na forma do sistema federativo e do regime democrático e republicano. 
 

Não há dúvida de que a efetivação desse princípio é um grande desafio para os 

educadores. No entanto, o espaço escolar é um lugar privilegiado para a formação do cidadão, 

tendo em vista o convívio social e a possibilidade de vivenciar experiências educativas, 

conduzidas por profissionais comprometidos com a educação. 
 

Neste sentido, é importante a presença do Grêmio estudantil na escola. A presença desta 

entidade reforça o valor de ser um cidadão engajado e de saber escolher bem aqueles que nos 

irão representar, seja no âmbito nacional ou até no cotidiano escolar. 
 

Ainda neste sentido, a finalidade da prática democrática é proporcionar o direito básico de 

escolha e a oportunidade do pleno exercício da cidadania. A democracia deve proporcionar a 

todos, condições iguais de acesso ao mundo do conhecimento. A inclusão deve ocorrer de forma 

responsável e contínua, oportunizando a todos as condições de integração na comunidade 

escolar e na comunidade em geral. 

 

3 - Princípios Epistemológicos 
 

As concepções de Piaget e Vygotsky fundamentam os princípios epistemológicos deste 

projeto e contribuem para explicar a aquisição de competências, a interdisciplinaridade e a 

contextualização, ingredientes insubstituíveis na constituição de conhecimentos com significado. 
 

O pensamento de Piaget sobre o desenvolvimento cognitivo atravessa toda a proposta das 

competências, presente nos documentos oficiais da educação em nosso país. Pela teoria de 

Piaget, a construção do conhecimento ocorre mediante ações físicas ou mentais sobre objetos, 

resultando na construção de esquemas ou estruturas mentais que se modificam e se tornam cada 

vez mais refinados por processos sucessivos de assimilação e acomodação, desencadeados por 

situações desequilibradoras. 
 

As competências constituem-se na articulação e mobilização dos saberes por esses 

esquemas mentais, ao passo que as habilidades permitem que as competências sejam colocadas 

em ação. 
 

A finalidade da prática pedagógica é propiciar o exercício contínuo e contextualizado dos 

processos de mobilização, articulação e aplicação dos saberes, por meio de esquemas mentais, o 

que leva a proposição de que o currículo se organize por conjuntos integrados e articulados de 
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situações-meio, pedagogicamente concebidos e organizados para promover aprendizagens 

significativas. 
 

Os conteúdos não são fins em si mesmos, mas insumos para o desenvolvimento de 

competências. Decorrem de conceitos e princípios das Ciências da Natureza, Matemática e das 

Ciências Humanas, numa relação claramente linear e de precedência do conhecimento científico 

e tecnológico. 
 

Por outro lado, para Vygotsky a aprendizagem nas relações sociais contribui para a 

construção de conhecimentos que dão suporte ao desenvolvimento mental. 
 

A visão sócio-histórica tem como ponto-chave a interação social e a valorização do 

contexto histórico-cultural dos educandos. Neste sentido, inicia-se a construção do conhecimento 

a partir do que o aluno já sabe, mas com o compromisso de que por meio de interações e 

mediações, numa relação dialética, o conhecimento científico avance cada vez mais na resolução 

de problemas e desafios. 
 

A tarefa que se propõe é de desenvolver nos alunos suas habilidades, capacitando-os a 

internalizar, a analisar e a sintetizar seus conhecimentos científicos avançando dentro e fora de 

seu meio cultural, provocando uma postura de autonomia de seu cotidiano. 
 

Vigotsky confere grande importância à escola (lugar de aprendizagem e da produção de 

conceitos científicos); ao professor (mediador dessa aprendizagem) e as relações interpessoais, 

pelas quais o processo se completa. 
 

Em resumo, toda a prática pedagógica da escola pretende partir do conhecimento próprio do 

educando, da junção de todos os seus saberes, tanto os conhecimentos científicos, como 

daqueles oriundos de suas experiências pessoais. A partir destas experiências, trabalhar uma 

proposta pedagógica em que se valorize este indivíduo único e que este mesmo indivíduo seja 

capaz de, a partir dos conhecimentos oferecidos na escola, ampliar a sua visão de mundo e 

possa atuar na sociedade com essas novas contribuições. 

 

4 Princípios Pedagógicos 
 

Os princípios pedagógicos definem os procedimentos a serem executados em sala de aula, 

a partir das concepções de construção do conhecimento, adotados no projeto. 
 

Cabe à escola preocupar-se com a triagem da massa de informações, cada vez mais 

crescente na sociedade contemporânea e melhor organizá-las e interpretá-las. Portanto, é preciso 

dedicar atenção a cada um dos quatros pilares do conhecimento constantes do Relatório Dellors 

(2000): 
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● Aprender a conhecer: orientar o aluno no domínio dos instrumentos para o 

conhecimento, em vez de adquirir um repertório de saberes codificado. 
 

● Aprender a fazer: preparar o aluno para colocar em prática os conhecimentos e 

adaptar a educação ao trabalho futuro. 
 

● Aprender a viver junto: construir um contexto igualitário para os alunos 

perseguirem projetos comuns, em vez de apenas propiciar a comunicação entre 

membros de grupos diferentes. 
 

● Aprender a ser: desenvolver integralmente a pessoa do aluno: inteligência, 
 

sensibilidade, sentido estético, responsabilidade e espiritualidade. 
 

Além desses pilares é importante destacar que no Ensino Médio, o objetivo é fazer 

aprender e não ensinar, o que desperta no professor a responsabilidade de: 
 

● Identificar e integrar os conhecimentos construídos pelos alunos fora da escola 

ao trabalho escolar, ampliando o quadro de referência de cada aluno e 

articulando senso comum e conhecimento socialmente reconhecido e valorizado; 
 

● Explicitar as competências a serem construídas pelos alunos; 
 

● Explorar as relações interdisciplinares, considerando o caráter orgânico do 

conhecimento, pela complementaridade dos saberes; 
 

● Trabalhar com projetos e situações – problema para que o aluno atribua 

significado ao que está aprendendo; 
 

● Respeitar as diversidades sociais, culturais e física manifestada pelos alunos 

nas situações de aprendizagem; 
 

● Contextualizar os conhecimentos, os problemas e as atividades, porque o que 

dá sentido à aprendizagem é a dimensão vivencial que a condiciona; 
 

● Desenvolver uma avaliação formativa e permanente para aferir os resultados 

alcançados e fazer os ajustes necessários ao alcance dos objetivos; 
 

● Considerar que o ensino médio atende a uma faixa etária que demanda uma 

organização escolar adequada à sua maneira de usar o espaço, o tempo e os 

recursos didáticos disponíveis; 
 

● Promover o lúdico e os espaços culturais. 
 
 
 
 
 

 

VI - Objetivos 
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Objetivos Institucionais do Ensino Médio – Lei 9394 ⁄ 96 

 

● Oferecer aos alunos de ensino médio uma sólida educação geral e a preparação para 

o mundo do trabalho. 
 

● Melhorar o aproveitamento dos alunos, de forma a atingir níveis satisfatórios de 

desempenho em avaliações como o ENEM, PISA, SIADE. 
 

● Reduzir a repetência e a evasão escolar criando atrativos para tornar a escola mais 

eficaz. 
 

● Incluir os alunos com defasagem de idade e dos que possuem necessidades especiais 

de aprendizagem. 
 

● Preparar o aluno para a continuidade de estudos referendada por meio da avaliação 

do PAS e vestibulares diversos. 
 

● Estabelecer a relação teórico-praticados conteúdos curriculares com a utilização de 

situações próximas e familiares dos alunos. 
 

● Estabelecer o diálogo entre todos os componentes curriculares, permitindo aos alunos 

visão mais ampla das áreas do conhecimento e da realidade. 

 

Metas a alcançar em 2018. 
 

Os professores da Instituição, durante a semana pedagógica, em fevereiro de 2018, 

reafirmaram um compromisso de continuar trabalhando para diminuir índices de evasão e de 

reprovação escolar. 

 

VII – Concepção Teórica 
 

A ação educativa encontra-se exposta a um conjunto de variáveis que escapam a previsão 

de seus planejadores e ao controle de seus executores. Histórico da vida escolar dos alunos, 

fatores socioeconômicos como desemprego, baixa escolaridade dos familiares e aspectos 

culturais da comunidade são exemplos que impactam diferentemente cada região e, portanto, 

inviabilizando tanto a definição de um receituário para o desenvolvimento de um plano de gestão 

da educação, bem como o estabelecimento de estratégias de gestão centralizadas eficientes e 

avaliação da qualidade. 
 

Outro aspecto a ser levado em conta na discussão da qualidade da educação e sua gestão 

refere-se a multiplicidades de atores e interesses internos às escolas. Professores, docentes e 

membros da direção; alunos; auxiliares de educação; e responsáveis por alunos formam 
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verdadeiras categorias com reivindicações e pretensões de qualidade bastante distintas, que 

impactam sobremaneira a gestão da unidade escolar. Sem contar que a comunidade externa 

alimenta expectativas em relação à escola que representam fatores medidores de sua qualidade. 
 

Diante de tal contexto, temos um sistema educacional nacional com fins estabelecidos 

legalmente a partir de uma utopia social que, em grande parte, dada a dimensão continental de 

nosso território e suas diversidades cultural, social, geográfica e econômica, entra em conflito com 

interesses e necessidades locais, onde se encontram as escolas, espaços nos quais as políticas 

educacionais se efetivam. Realidade que coloca a questão democrática como princípio, e não 

como simples escolha entre esta ou aquela forma de organização do sistema educacional, e a 

descentralização das ações como política prioritária. 
 

Nessa perspectiva o diretor escolar caracteriza-se como agente fundamental das políticas 

públicas de educação. Pois, será ele o responsável pela implementação do processo de gestão 

democrática. Será o diretor o personagem central que irá liderar os demais segmentos da escola 

e da comunidade extra-escolar na elaboração do Projeto Político Pedagógico (PPP) da escola, 

documento no qual estarão contempladas as diretrizes centrais para a educação e aquelas 

demandas locais que cabe a escola, em parceria com a comunidade desenvolver. 
 

A alternativa encontra-se, então, na definição de algumas diretrizes para a organização dos 

diferentes sistemas educacionais, sob a premissa de uma gestão descentralizada do sistema 

educacional nacional, conferindo maior autonomia aos municípios e aos diretores escolares. Um 

conjunto de diretrizes que garanta a intencionalidade do sistema nacional e parâmetros para a 

avaliação das ações, mas que permita o acréscimo de diretrizes locais, que atendam as 

especificidades de cada região e de cada unidade escolar. 
 

Não se trata aqui da estruturação de um Estado mínimo, como defendem os gestores 

neoliberais, apenas ocupados com diretrizes e ações avaliativas dos resultados do sistema, mas 

de conferir protagonismo à sociedade na condução de sua educação. De se estabelecer um 

processo de gestão no qual as comunidades locais possam decidir seus rumos, a partir do 

estabelecimento de uma educação que atenda, também, sua Paidéia. Onde a escola deixa de ser 

um agente colonizador das periferias do país pelos interesses das elites que manipulam o poder 

central. Trata-se, portanto, de rompimento com um modelo de organização da educação ainda 

com ranços oligárquicos. 
 

Deste processo de gestão democrática, que entendemos revolucionário, por isso alvo de 

muitas críticas, não estão excluídos os especialistas, tampouco as instituições de educação 

superior. As universidades são elementos importantes nesse processo, para a formação dos 
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profissionais e dos membros da comunidade envolvidos. Todavia, muda a fluxo de comunicação e 

a relação entre elas e a rede de educação básica. Pois, esta passará também a propor ações às 

instituições universitárias, migrando da condição de mera receptora dos projetos pensados nos 

gabinetes. Postura que também se aplicará à relação com os técnicos dos diferentes órgãos do 

sistema central da educação. 
 

Outros agentes relevantes à consolidação do processo de gestão democrática são os 

sindicatos e as associações de estudos e pesquisa do campo educacional. Os primeiros 

aprofundando os debates relativos à profissionalização da categoria, tanto quanto a organização 

como na promoção de ações de formação inicial e continuada. Papel que as associações também 

devem assumir, ampliando sua atuação com maior aproximação com as escolas, cenário hoje 

relegado por elas, a campo de estudos para elaboração de artigos, dissertações e teses. E essas 

instituições, sindicais e de estudos, pelo seu acúmulo de conhecimento sobre a educação em 

suas áreas, têm muito a contribuir. 

 

VIII – Organização do Trabalho Pedagógico 
 

A organização do trabalho pedagógico é que define todas as práticas que serão 

desenvolvidas pelos profissionais de ensino para realização do processo de ensino aprendizagem 

da escola. 
 

O trabalho pedagógico é constituído pelo Conselho Escolar, equipe gestora, equipe 

pedagógica, equipe docente, equipe técnico-administrativa e equipe auxiliar. 
 

A equipe pedagógica (direção, supervisão, coordenação e professores) é responsável 

pela discussão, votação, e implementação, na escola, das diretrizes curriculares definidas para 

organizar o trabalho pedagógico. Para iniciar os trabalhos, a equipe de professores, durante a 

semana pedagógica, no início do ano letivo 2018, apresenta o planejamento semestral e anual 

conforme a área de conhecimento. Todo o planejamento das disciplinas definidas no Projeto 

Político Pedagógico e no Regimento Escolar, que também deve estar em consonância com a 

política educacional, o currículo em movimento Diretrizes avaliativas, e orientações da Secretaria 

do Estado da Educação. Além deste , a escola conta com o apoio dos educadores sociais 

voluntários, que auxiliam nos diversos projetos que a escola possui. 
 

Também deve ser destacado o trabalho das equipes de apoio que aqui atuam. São elas: a 

equipe de Serviço de Orientação Educacional (SOE), Psicologia Escolar, Sala de Recursos, 

cujos planos de ações estão anexos a este Projeto. Igual relevância tem os profissionais 
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readaptados que atuam nas diversas esferas desta instituição, e oferecem apoio pedagógico e 

administrativo. Neste sentido, temos a sala de leitura e o apoio às mídias da escola que são 

operadas por estes profissionais. 
 

A base nacional comum contempla quatro áreas do conhecimento: Linguagens, Códigos e 

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

Humanas e suas Tecnologias. 
 

Educação Física e Arte constituem componentes obrigatórios do currículo para todos 

os alunos. 
 

Os conhecimentos de Filosofia e Sociologia, necessários ao exercício da cidadania, 

incluem-se na área de Ciências Humanas e suas Tecnologias. 
 

A língua estrangeira moderna – Inglês é obrigatória e enriquece a base nacional 

comum. 
 

Em atendimento a lei 10639/03 e 11645/08 os componentes de História, Cultura Afro-

Brasileira e Indígena, incluindo diversos aspectos da história e da cultura que caracterizam a 

formação da população brasileira são tratados de forma interdisciplinar, permeando todos os 

componentes do currículo e promovendo a equidade social e uma atenção para a diversidade 

cultural, social e étnica. 
 

Neste sentido, é relevante o fato de que a escola dispõe de uma sala de recurso 

adequada para receber alunos ANEEs, com a estrutura física e recursos humanos necessários 

para o acompanhamento do desenvolvimento dos alunos. Esse atendimento é feito por duas 

professoras e ocorre conforme plano de ação anexado a esta proposta. 
 

Nossa escola também conta com o apoio de profissionais que se encontram em 

processo de readaptação profissional, que atuam em diversos projetos. Neste sentido, segue 

em anexo a este Projeto Político Pedagógico o plano de ação de cada um dos segmentos da 

escola e o nome dos profissionais responsáveis 
 

Durante as coordenações pedagógicas são discutidos, votados e organizados os 

trabalhos e projetos que serão desenvolvidos durante o semestre. Outras ações também fazem 

parte da OTP: 
 

- Calendário escolar – definição de datas, prazos, dias de avaliações, avaliações 

diagnósticas, Simulados, ENEM, recuperações, culminância de projetos, feiras, reuniões com os 

pais, reposição de aulas, entre outros. Também é vislumbrado no calendários as datas destinadas 

às avaliações institucionais em grande escala. Sempre atentos que seja garantido o mínimo de 

200 dias letivos conforme a LDB 9394/96. 
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- Eleições para Grêmios, Conselho Escolar. 
 

- Alterações no sistema da secretaria. 
 

- Elaboração e atualização do PPP. 
 

- Elaboração, atualização do Regimento Interno. 
 

 

No Centro de Ensino Médio 01 do Paranoá, o ensino é oferecido em regime semestral, três 

séries, com 200 dias letivos e carga horária anual de 1000(Mil) horas. 
 

O número de alunos matriculados em 2018 é de cerca de 2.000, divididos nos três turnos. 

A escola funciona no turno matutino (7h15min ⁄12h15min), atendendo 18(dezoito) 
 
turmas do ensino regular com 6 turmas de 1º, 6 de 2º e 6 de 3ºanos. No turno vespertino, 

funciona das 13h às 18h e atende 18 (dezoito) turmas do ensino regular com 10 turmas de 1º, 6 

de 2º e 2 de 3º ano. No turno noturno, as atividades iniciam-se às 19h e terminam às 23h, e são 

atendidas 18 (dezoito) turmas do ensino Médio regular, com 6 turmas de 1º, 6 de 2º e 6 de 

3ºanos. 
 

Um desafio que se impõe para os gestores e os docentes é a falta de pré-requisito que 

os egressos do ensino fundamental apresentam nas diversas áreas de conhecimento. Para 

tentar resolver tal problema, a escola propõe que vários projetos sejam implantados durante o 

ano letivo. 
 

As coordenações são realizadas no contra turno dos professores e organizadas na 

seguinte forma: 
 

3 ª feira – disciplinas do Bloco 1 e 2 – Matemática, Português, Química, Biologia, 

História, Filosofia, Inglês e Educação Física. 
 

4ª feira – coordenação coletiva com todo o grupo docente 
 

5ª feira - disciplinas do Bloco 1 e 2 – Matemática, Português, Física, Geografia, 

Sociologia, Arte, Espanhol e Educação Física. 

 

IX – Concepções, práticas e estratégias de avaliação. 
 

A avaliação do aluno inclui os aspectos quantitativos (o quanto aprendeu) e 

qualitativos (a aplicação dos conhecimentos adquiridos). É processual, contínua e abrangente 

conforme determinação do Conselho de Educação do Distrito Federal e as Diretrizes de avaliação 

determinada pela SEE-DF. 
 

O aluno é avaliado por meio de provas e testes com o valor máximo de 5 

(cinco) pontos, numa escala de 0 (zero) a 10(dez). A cada bimestre é realizado uma prova 
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multidisciplinar onde são abordadas todas as áreas de conhecimento nos moldes do ENEM, PAS 

e outros vestibulares. Os outros 5(cincos) pontos são adquiridos por meio de seminários, 

pesquisas, exercícios, trabalhos em equipes e outras atividades propostas pelos professores que 

contabiliza, também, o interesse, a participação, a frequência e o índice de crescimento 

apresentado no período (avaliação formativa). Em virtude da semestralidade, os valores são 

multiplicados por 2 (dois), visto que são apenas dois bimestres para totalizar 40 (quarenta 

pontos). 
 

Neste ano letivo não será mais aplicada a recuperação semestral. Tal medida 

visa atualizar o sistema semestral e adequá-lo às reais necessidades dos alunos. Verificava-se 

que a recuperação semestral não educava os estudantes no sentido de manter os seus estudos 

em dia. Desta forma eles acumulavam recuperações, pois sabiam que teriam mais uma 

oportunidade além da recuperação final. 
 

Assim sendo, tem-se a recuperação final que ocorre após o conselho de 

classe do 4º bimestre, em que se verificam quais alunos não atingiram a média, em até 4 

disciplinas. Será aprovado, então o aluno que atingir a média 5,0 (cinco pontos) em até duas 

disciplinas. Levando em conta o sistema de dependência, que será abaixo explicado. 
 

A escola também conta com uma recuperação diferenciada, intitulada regime 

de dependência. Esta é oferecida, nos termos da Lei, para alunos que não atingiram o mínimo de 

5 (cincos) pontos na recuperação final, em, no máximo, 2(dois) componentes curriculares. 
 

Ao final de cada bimestre, é realizado o Conselho de Classe Participativo com 

a presença da direção, coordenação, supervisão, orientação educacional, professores, 

professores da sala de recursos e psicologia escolar. Não há participação direta dos alunos neste 

conselho, sendo estes representados pelos professores diretores de cada turma. Nestes 

conselhos serão analisados os resultados obtidos pelos alunos, as características das turmas e 

também é útil para detectar alunos que precisam de intervenções por apresentarem problemas 

levando-se em consideração os aspectos quantitativos e qualitativos e para que sejam apontadas 

soluções plausíveis em cada caso apresentado. 
 

Desta forma, ao final de cada bimestre a direção se reúne com os 

coordenadores e os professores para traçar diretrizes pedagógicas e encontrar meios para 

promover melhoria no desempenho dos alunos. 
 

Ainda há avaliação processual que ocorrerá ao longo de cada bimestre, 

sempre que o professor constatar que o aluno não está conseguindo atingir bons resultados. Este 

ano há um empenho maior na realização da avaliação processual, tendo em vista que não há 
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mais a recuperação semestral. Esta avaliação processual é realizada por todos o professores e 

deve atender aos alunos que não conseguiram atingir resultados satisfatórios durante o bimestre, 

ou em avaliações específicas. Nestes casos, os professores têm a liberdade de realizar a 

intervenção que achar mais apropriada para cada turma, porém a supervisão pode auxiliar o 

professor a escolher a melhor estratégia. 

 

X – Organização curricular da Escola 
 

O currículo adotado obedece às determinações da Secretaria de Estado de Educação 

do Distrito Federal para as escolas de ensino médio e, constitui-se de uma base comum e uma 

parte diversificada. No diário de classe encontram-se especificadas as competências e as 

habilidades a serem desenvolvidas. Cabe a escola e ao professor transformar o proposto em 

ação, com a seleção dos procedimentos, em que se incluem técnicas, recursos e conteúdos a 

serem desenvolvidos. 
 

Todo currículo e seu planejamento é amplamente discutido no início de cada ano 

letivo, visando adequá-lo às necessidades dos estudantes. Principalmente, no que se refere à 

sua formação como cidadão crítico e atuante na sociedade e aos diversos exames avaliativos 

externos a que um estudante de Ensino Médio irá se submeter. 
 

A prática pedagógica dá-se dentro e fora das salas de aula e a teoria é colocada em 

prática nas diversas atividades e projetos que a escola desenvolve regularmente, conforme 

tabela exposta na página 23 do presente projeto. A interdisciplinaridade permeia todo o 

trabalho pedagógico, culminando, inclusive, em avaliações conjuntas, sendo elas trabalhos ou 

provas. 
 

Há espaços privilegiados para dar voz aos estudantes, como, por exemplo, o jornal da 

escola, denominado “infoZine”, que se propõe a trabalhar temas atuais e transversais, a rádio, 

e outros projetos que serão mais bem explicado adiante. 
 

Os diversos projetos desenvolvidos na escola completam a formação teórica trazida 

pelos conteúdos formais do currículo. Estes projetos estão melhor explicado abaixo. 

 

SEMESTRALIDADE 
 

A escola faz parte de um grupo de instituições educacionais do Distrito Federal que desde 

2013, segue um projeto semestral. Esta proposta é inovadora, mas já foi implantada e segue com 

sucesso em outras regiões do país. 
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A semestralidade consiste, basicamente, em dividir as disciplinas em dois blocos, sendo 

que Língua Portuguesa, Matemática e Educação Física farão parte dos dois blocos como 

disciplinas anuais. 
 

O objetivo principal da semestralidade é diminuir os índices de evasão e repetência. Ou 

seja, fazer com que o aluno se sinta mais estimulado a continuar seus estudos, que estude com 

mais segurança e que se sinta capaz de dar conta dos conteúdos ministrados. O número menor 

de disciplinas por semestre permite ao aluno ter mais tempo de estudar e se dedicar a estas 

áreas de conhecimento, e ao mesmo tempo permite um tempo maior do professor com o aluno, 

tendo em vista que a carga de aula nas turmas é dobrada. 
 

Cumpre salientar que a semestralidade tornou-se a regra nas escolas de Ensino Médio do 

Distrito Federal a partir de 2018. 
 

Esta proposta traz uma divisão por blocos que pode ser assim visualizada: 
 
 

 BLOCOS DA SEMESTRALIDADE  

BLOCO 1 BLOCO 2 
 MATEMÁTICA PORTUGUÊS 
 PORTUGUÊS MATEMÁTICA 
 QUÍMICA FÍSICA 
 BIOLOGIA GEOGRAFIA 
 HISTÓRIA SOCIOLOGIA 
 FILOSOFIA ARTE 
 INGLÊS ESPANHOL 

 EDUCAÇÃO FÍSICA EDUCAÇÃO FÍSICA 
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MATRIZ CURRICULAR  

 

Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal - Ensino Médio Regular  
Regime: Semestral  
Módulo: 40 semanas 
Turno: Diurno 

   CARGA HORÁRIA 

 
ÁREAS DE CONHECIMENTO 

SEMANAL  
 Em cada bloco      

    SÉRIES  
        

   1ª  2ª  3ª 

 Linguagens, Língua Portuguesa 4  4  4 

 Códigos e suas Educação Física 2  2  2 
 

Tecnologias. 

      

 Arte 4  4  4 

BASE 
Ciências da Matemática 3  3  3 

Natureza, Física 4 
 

4 
 

4 
NACIONAL 

  

Matemática e suas 
      

Química 4  4  4 
COMUM 

  

Tecnologias 
      

Biologia 4 
 

4 
 

4    

    

  História 4  4  4 

 Ciências Humanas Geografia 4  4  4 

 e suas Tecnologias Filosofia 4  4  4 

  Sociologia 4  4  4 

  Língua Estrangeira Moderna – 4  4  4 

  Inglês      

PARTE Componentes 
      

Língua Estrangeira Moderna – 2  2  2 

DIVERSIFICADA Curriculares Espanhol      

  Ensino Religioso -  -  - 

  Parte Divesificada (PD)r 3  3  3 

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

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

TOTAL SEMESTRAL (hora-relógio)  500  500  500 

TOTAL ANUAL (hora-relógio)  1000  1000  1000 
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MATRIZ CURRICULAR  

 
Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal - Ensino Médio Regular  
Regime: Anual  
Módulo: 40 semanas 
Turno: Noturno 

   CARGA HORÁRIA 

 ÁREAS DE CONHECIMENTO SEMANAL por blocos 
      

    SÉRIES  
        

   1ª  2ª  3ª 

 Linguagens, Língua Portuguesa 4  4  4 

 Códigos e suas Arte 1  1  1 
 

Tecnologias 

      

 Educação Física 1  1  1 

BASE 
Ciências da Matemática 3  3  3 

Natureza, Física 2 
 

2 
 

2 
NACIONAL 

  

Matemática e suas 
      

Química 2  2  2 COMUM   

Tecnologias 
      

 
Biologia 2 

 
2 

 
2     

  História 2  2  2 

 Ciências Humanas Geografia 2  2  2 

 e suas Tecnologias Filosofia 2  2  2 

  Sociologia 2  2  2 

  Língua Estrangeira Moderna – 1  1  1 

PARTE Componentes 
Inglês      

      

Língua Estrangeira Moderna – 1  1  1 
DIVERSIFICADA Curriculares 

  

Espanhol      
       
        

  Ensino Religioso      
        

TOTAL CARGA HORÁRIA SEMANAL (módulo-aula) 25  25  25 

TOTAL CARGA HORÁRIA SEMANAL (hora-relógio) 20  20  20 

TOTAL SEMESTRAL (hora-relógio)  400  400  400 

TOTAL ANUAL (hora-relógio)  800  800  800 
 
 
 

 

XI – Plano de Ação para Implementação do PPP 
 

A implementação do PPP vem sendo discutida durante as coordenações pedagógicas, 

juntamente como os professores, e toda a equipe pedagógica e demais órgãos internos que 

participam das ações do dia-a-dia escolar, ou seja, envolve toda a comunidade escolar. 

Também contamos com os moradores do Paranoá e adjacência que se faz presente nas 

reuniões de pais e mestres ou em momentos oportunos em que se busca a integração entre a 

escola e a comunidade local. Toda esta integração se faz necessária para o desenvolvimento, 

aplicação e avaliação dos projetos e ações pertinentes do PPP. 
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De fato cada dia na escola é uma forma de construir e, ao mesmo tempo, atualizar o 

PPP, uma vez que é esta rotina quem nos dá o material necessário para a cada ano fazer um 

proposta diferente, sempre buscando o melhor para o crescimento, e emancipação 

 

XII – Acompanhamento e Avaliação do PPP 
 

O Projeto Político Pedagógico da escola é realizado no final de cada bimestre, durante 

as coordenações pedagógicas e as reuniões com a comunidade escolar. Nessas 

oportunidades fazem-se as adequações necessárias. 
 

Estes encontros são marcados previamente e é marcado pela discussão dos temas 

que são levantados durante o bimestre letivo, por exxemplo. 
 

Os projetos são avaliados pelos usuários, alunos e equipe pedagógica, professores, 

por meio de formulário próprios. 
 

Há que se lembrar que o PPP é renovado constantemente, tendo em vista que é um 

documento em movimento e sempre que surgem novas demandas ou necessidades 

pedagógicas a serem cumpridas ele é revisado. Assim a formação deste documento ocorre de 

forma ininterrupta e busca identificar a escola em todos os seus aspectos. 
 

A participação dos professores ocorre durante as coordenações, momento em que são 

sugeridas as propostas e os projetos que alimentam o dia a dia escolar. Todos participam de 

forma direta ou indireta dessa proposta e ao final da catalogação de todos os projetos e da 

reformulação anual que o PPP sofre, a proposta final é apresentada em coordenação para a 

ciência de todos e conhecimento do texto final. Após esse procedimento o PPP é enviado 

UNIEB, que, após as devidas apreciações, o envia ao órgão competente, qual seja à SUBEB 

para que se cumpram as determinações legais. 

 

XIII- Projetos Específicos 
 

Para se atingir as metas de redução da evasão escolar, repetência, correção 

da distorção idade/série e melhorar o desempenho escolar de forma abrangente, os projetos 

listados abaixo serão desenvolvidos ao longo do ano letivo. 
 

Este ano, durante a semana pedagógica, um projeto, em especial, foi 

vislumbrado pela equipe da nossa escola. Trata-se da proposta de se criar um projeto específico 

para a parte diversificada (PD) visando sanar o grande déficit que os nossos alunos trazem nas 
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avaliações externas, que é a redação. Esta proposta está muito bem explicitada no anexo que a 

ele se retrata. 
 

Esses projetos foram apresentados pelos professores e demais órgão da 

escola e farão parte do projeto político pedagógico da escola no ano letivo de 2018. 

 
 
 
 

 

 PROJETO RESPONSÁVEIS  

1  -  Projeto  de Orientação  Vocacional  –  Esta SOE  

 atividade visa a ajudar aos alunos a fazer uma   

 escolha mais acertada acerca da carreira a seguir   

 após o fim do Ensino Médio. É importante também   

 mostrar para os alunos opções inovadoras em voga   

 no início do século XXI, como a opção por uma   

 carreira  técnica ou até mesmo tecnólogo.   Esta   

 atividade   será  desenvolvida  pela  equipe  de   

 Orientação Educacional durante todo o ano letivo e   

 está aliada às Atividades Pedagóguicas.   

2  - Projeto de acolhimento aos alunos de 1º ano de SOE  

 ensino médio - com vistas a fazer com que os   

 alunos aqui ingressos se sintam acolhidos e mais   

 estimulados a enfrentar o ano letivo com mais ânimo   

 e  desenvolvam  com  mais  atitude  as  atividades   

 escolares.  Projeto  este  a  ser  desenvolvido  pela   

 equipe de orientação educacional.   

3 - Projeto da Sala de Informática – Utilizar o espaço SUPERVISÃO – 

PROFESSORES, UNB 

 

 da  sala  de  informática  para  integrar  os  vários  

 conhecimentos. Este ano este projeto se renovará   

 tendo em vista que já iniciativas em curso para que   

 se faça uso, neste laboratório da plataforma moodle   

 para o desenvolvimento de atividades pedagógicas.,   

 como a aplicação da atividade de dependência   

4 - Projeto  Cinemais  letramento  – Projeto já em PROFESSORA VÃNIA  

 andamento, cujo objetivo é a apresentação de filmes   

 e vídeos em parceria com os professores como   

 complemento do conteúdo pedagógico.   

5 - Projeto  Campeonatos  de  Educação  Física  – PROFESSORES DE 

EDUCAÇÃO FÍSICA 

 

 objetiva, por meio da prática esportiva, socializar e  

 incentivar  o  esporte  como  meio  educativo  de   

 vivenciar   a   paz   e   harmonia   do   ambiente   

 educacional. Todo o esforço para a realização desta   

 proposta dá-se pelo fato de que o esporte contribui   

 para o desenvolvimento pedagógico do aluno pois   

 favorece   a   aprendizagem   e   o   senso   de   

 responsabilidade.   
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6 - Projeto: Semana de Educação para a vida – esta SALA DE RECURSOS,  

PSICOLOGIA,  SUPERVISÃO,  semana está disposta no calendário escolar. Nela 
 

serão desenvolvidas atividades que envolvem toda a 
COORDENAÇÃO,  

 
PROFESSORES 

 
 

comunidade escolar e tem caráter pedagógico e 
 

   

 cultural.O  objetivo  desta  atividade  é  levar  aos   

 estudantes,  por  meio  de  várias  dinâmicas,  a   

 experiência em assuntos diversificados do cotidiano.   

7 – Projeto Professor Diretor -  Cada turma terá um SUPERVISÃO  

PEDAGÓGICA, 
 

 professor escolhido por meio de sorteio ou afinidade. 
E  

Este professor deverá atuar como diretor e terá 
COORDENAÇÃO 

 
PROFESSORES. 

 
 

como atribuição principal   acompanhar   o 
 

   

 desenvolvimento individual de cada aluno e do grupo   

 como um todo. No desempenho desta atividade o   

 professor terá uma ata própria para registrar as   

 peculiaridades  e  intercorrências  do  cotidiano  da   

 turma, bem como das observações levantadas pelos   

 outros professores em relação a alunos específicos   

 ou do grupo. Deverá também dirigir a reunião com   

 os pais, ou solicitar a presença destes na escola   

 sempre que se fizer necessário. O professor também   

 deverá comunicar ao SOE quais alunos estão com   

 excesso  de  falta  para  que  sejam  tomadas  as   

 medidas necessárias. As outras atribuições  e   

 planejamento desta atividade estarão disponíveis no   

 projeto final a ser discutido com o grupo como um   

 todo.        

8 - Projeto de Ressignificação da Biblioteca – No SUPERVISÃO E 
 ano de 2013, a nossa biblioteca foi reestruturada. PROFESSORAS MARLY 
 No ano de 2014, ela foi reaberta, contando com o E ÉRICA.  

 apoio de dois professores readaptados, que estão   

 fazendo o empréstimo de livros aos alunos, como   

 murais e eventos motivacionais de leitura que visam   

 expandir o gosto pela leitura, pela arte e pela poesia.   

 O  espaço  também está aberto aos alunos para   

 estudo e trabalhos em grupo, o que acontece de   

 forma  orientada  pelas  professoras  que  estão   

 trabalhando no local. Estamos tentando conseguir   

 computadores com acesso à internet para pesquisas   

 escolares.       
 A Biblioteca, também, atua na distribuição e recolhimentos dos   

livros didáticos.       

9 - Projeto – Dia do estudante – A escola realizará SUPERVISÃO,  

 no  início  do  mês  agosto  um  dia  especial COORDENAÇÃO,  

 comemorativo para os estudantes, com atividades PROFESSORES  

 lúdicas e pedagógicas.       

10 - Projeto Sala ambiente – Cada professor possui DIREÇÃO  

 uma sala ambiente, onde os alunos se deslocam SUPERVISÃO  

 para  cada  aula.  Nas  salas,  estão  disponíveis   

 equipamento eletrônico (data show e televisão) que   

 têm seu uso restrito aos professores de cada sala.   
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Ademais,  o  ambiente  é  preparado  por  cada    

professor com materiais pertinentes à sua disciplina.    

11 - Projeto Prova Multidisciplinar – Bimestralmente, SUPERVISÃO,  

será feita uma prova, observando o modelo das COORDENAÇÃO E 

provas  do  ENEM,  de  todas  as  disciplinas, com PROFESSORES  

valoração dentro da pontuação do bimestre.     

12 –  Projeto  Laboratório  do  Saber  –  Em  turno SUPERVISÃO  

contrário, é oferecido aos alunos aulas diferenciadas PEDAGÓGICA  

direcionadas  para  o  PAS,  ENEM  e  resgate  de    

conteúdos significativos. O objetivo é ampliar os    

conhecimentos adquiridos, bem como reforçá-los.    

Além disso, os estudantes participam de oficinas de    

Redação.     

13 – Projeto  infoZine -   Produção mensal de um PROFESSOR VINÍCIUS 

informativo no formato de zine, que é um “livretinho”    

básico,  independente.  O  InfoZine  traz textos    

produzidos   pelos   alunos,   contribuições   de    

professores,  depoimentos, imagens, poesias, etc.    

sobre temas direcionados.     

14 – Projeto “Celeiro de Projetos”:     

✓ 

      

Trabalhar a coordenação motora, desenvolvendo    

as habilidades manuais necessárias para a montagem 
SALA DE de bijuterias; pintura em tela; pintura em caixas de 

madeira.  RECURSOS 

✓ Favorecer a participação dos anee’s no processo    

de  desenvolvimento  de  habilidades  de  motricidade,    

percepção,   memória,   linguagem,   aritmética   e    

conceituação, por meio de intervenções pedagógicas    

que auxiliem na construção de competências de leitura,    

escrita e raciocínio lógico-matemático.     

✓ Vivenciar experiências que contribuam para o    

fortalecimento de vínculos sociais e de ampliação da    

capacidade  criativa  e  de  superação  de fragilidades    

desenvolvendo,  dessa  forma,  o  máximo  de  suas    

potencialidades.     
     

15 –Projeto Pintando o sete– De tempos em tempos, PROFESSORA LUCILA, 

são mudados os murais grafitados no interior do ALUNOS E EQUIPE DO 

CEM 01 em parceria com o projeto Picasso não PROJETO PICASSO 

pichava.  O  trabalho  com  o  grafite  garante  a NÃO PICHAVA  

preservação do espaço físico da escola, evitando    

pichações, bem como valoriza a arte e a criatividade.    

16- projeto de DESENVOLVIMENTO DE MATERIAL professora Ana Paula 

PEDAGÓGICO  MULTIMÍDIA  -  A  professora  dá Gaspar   

suporte ao site e ao portal da escola. bEm como se    

responsabilizar por filmar e fotografar (registrar) os    

eventos que se desenvolvem ao longo do ano     
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XIV - RECURSOS E DOCUMENTOS EMPREENDIDOS 
 

Recursos Físicos 
 

- 18 salas de aulas de ensino regular, equipados com televisores, ventiladores e ar condicionado. 
 
- 01 cantina 
 
- 01 laboratório de informática 
 
- 01 laboratório de Ciências e Tecnologias 
 
- 01 sala de vídeo – (Projeto Cine mais cultura) 
 
- 01 rádio 
 
- 01 biblioteca 
 
- 01 sala de recursos pedagógicos 
 
- 01 sala psicopedagógica (plano de ação segue em anexo) 
 
- 01 sala de orientação educacional (SOE) 
 
- 01 sala de coordenação pedagógica 
 
- 01 sala de professores 
 
- 01 sala de direção 
 
- 01 sala de supervisão pedagógica 
 
- 01 sala de supervisores administrativos 
 
- 01 secretaria 
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- 02 quadras poliesportivas (sem cobertura). 
 
- 01 lanchonete 
 
- 01 Cantina – Merenda escolar 
 
- 01 almoxarifado 
 
- 01 sala ⁄ copa dos servidores 
 
- 12 banheiros 
 
- 01 sala de vidro – sala ambiente de artes 

 

Lanche escolar 
 

Os alunos recebem lanche cedido pela SE-DF nos três turnos. O objetivo da oferta de 

refeições na escola é fornecer energia e nutrientes balanceados e essenciais para o aprendizado 

e a promoção do rendimento escolar e do desenvolvimento dos estudantes. A oferta de gêneros 

alimentícios e as ações de educação alimentar e nutricional compõem os eixos para se atingir o 

objetivo do Programa de Alimentação Escolar. 

 

Livros Didáticos 
 

Para prover as escolas públicas de ensino fundamental e médio com livros didáticos e 

acervos de obras literárias, obras complementares e dicionários, o governo federal executa o 

Programa Nacional do Livro Didático (PNLD). 
 

O PNLD é executado em ciclos trienais alternados. Assim, a cada ano o FNDE adquire e 

distribui livros para todos os alunos de determinada etapa de ensino e repõe e complementa os 

livros reutilizáveis para outras etapas. 
 

São reutilizáveis os seguintes componentes: Matemática, Língua Portuguesa, História, 

Geografia, Ciências, Física, Química e Biologia. Os consumíveis são: Alfabetização Matemática, 

Letramento e Alfabetização, Inglês, Espanhol, Filosofia e Sociologia. 
 

Um edital especifica todos os critérios para inscrição das obras. Os títulos inscritos pelas 

editoras são avaliados pelo MEC, que elabora o Guia do Livro Didático, composto das resenhas 

de cada obra aprovada, que é disponibilizado às escolas participantes pelo FNDE. 
 

Cada escola escolhe democraticamente, dentre os livros constantes no referido Guia, 

aqueles que deseja utilizar, levando em consideração seu planejamento pedagógico. 
 

Para garantir o atendimento a todos os alunos, são distribuídas também versões acessíveis 

(áudio, Braille e McDaisy) dos livros aprovados e escolhidos no âmbito do PNLD. 

 

Portal e site do cem 01 - Paranoá 
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A Escola já se encontra presente no mundo virtual, também. Desde 2014 a professora Ana 

Paula Gaspar de Física, readaptada na função de apoio pedagógico, desenvolve a alimenta o site 

da nossa escola, www.cem01.com.br e agora em 2017 ela criou um portal para a nossa 

instituição que é o´www.educacem01.com.br. Nestes espaços podem ser encontrados a estrutura 

da escola, informações importante sobre o funcionamento da escola, vídeo-aulas, informações 

sobre o PAS e o ENEM, entre outros. 
 

Todo o esforço da professora tem sido válido porque eleva o trabalho pedagógico 

realizado na escola e é mais uma forma de trazer a comunidade para perto da escola. 
 

Não se pode esquecer que este é um trabalho inovador e que demanda tempo e trabalho. 
 

Assim todos os dias esta profissional se dedica a melhorar ainda mais estes espaços. 

 

Recursos Humanos 
 

- 01 diretor 
 
- 01 vice-diretor 
 
- 02 supervisores administrativos (01 diurno e 01 noturno) 
 
- 02 supervisores pedagógicos 
 
- 01 secretário 
 
- 05 coordenadores pedagógicos (3 diurno e 2 noturno) 
 
- 110 professores 
 
- 02 orientadoras pedagógicas 
 
- 02 psicólogas 
 

-02 professoras atuantes na sala de recursos 
 

- 01 monitora (atende a uma aluna que tem necessidades especiais) 
 
- 02 professoras atuantes na biblioteca 
 
- 12 servidores da carreira Assistência 
 
- 22 servidores (terceirizados) 
 
- 04 vigilantes (terceirizados) 
 
- 06 merendeiras (terceirizados) 

 

Recursos financeiros 
 

Verbas de que a escola dispõe para fazer com que os projetos sejam executados. 
 

PDDE 
 

Criado em 1995, o Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) tem por finalidade prestar 

assistência financeira, em caráter suplementar, às escolas públicas da educação básica das 

http://www.cem01.com.br/
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redes estaduais, municipais e do Distrito Federal e às escolas privadas de educação especial 

mantidas por entidades sem fins lucrativos, registradas no Conselho Nacional de Assistência 

Social (CNAS) como beneficentes de assistência social, ou outras similares de atendimento direto 

e gratuito ao público.O programa engloba várias ações e objetiva a melhora da infraestrutura 

física e pedagógica das escolas e o reforço da autogestão escolar nos planos financeiro, 

administrativo e didático, contribuindo para elevar os índices de desempenho da educação 

básica. O orçamento previsto para 2011 é de R$ 1,5 bilhão.Os recursos são transferidos 

independentemente da celebração de convênio ou instrumento congênere, de acordo com o 

número de alunos extraído do Censo Escolar do ano anterior ao do repasse. 

 

ProEMI - Programa Ensino Médio Inovador-  
Instituído pela Portaria nº 971, de 9 de outubro de 2009, integra as ações do Plano de 

Desenvolvimento da Educação – PDE, como estratégia do Governo Federal para induzir a 

reestruturação dos currículos do Ensino Médio. 
 

O objetivo do ProEMI é apoiar e fortalecer o desenvolvimento de propostas curriculares 

inovadoras nas escolas de ensino médio, ampliando o tempo dos estudantes na escola e 

buscando garantir a formação integral com a inserção de atividades que tornem o currículo mais 

dinâmico, atendendo também as expectativas dos estudantes do Ensino Médio e às demandas da 

sociedade contemporânea. 
 

Os projetos de reestruturação curricular possibilitam o desenvolvimento de atividades 

integradoras que articulam as dimensões do trabalho, da ciência, da cultura e da tecnologia, 

contemplando as diversas áreas do conhecimento a partir de 8 macro campos: Acompanhamento 

Pedagógico; Iniciação Científica e Pesquisa; Cultura Corporal; Cultura e Artes; Comunicação e 

uso de Mídias; Cultura Digital; Participação Estudantil e Leitura e Letramento. 
 
A adesão ao Programa Ensino Médio Inovador é realizada pelas Secretarias de Educação 

Estaduais e Distrital, as escolas de Ensino Médio receberão apoio técnico e financeiro, através do 

Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE para a elaboração e o desenvolvimento de seus 

projetos de reestruturação curricular. 
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PDAF - Programa de Descentralização Administrativa e Financeira. 

 

O Programa de Descentralização Administrativa e Financeira é destinado às Instituições 

Educacionais (IE's) e Coordenações Regionais de Ensino (CRE's) da Rede Pública de Ensino do 

Distrito Federal, visando dar autonomia gerencial para a realização de seus respectivos projetos 

pedagógicos, administrativos e financeiros, por meio do recebimento de recursos financeiros do 

Governo do Distrito Federal. 

 

O PDAF tem como objetivo contribuir na realização do projeto pedagógico, administrativo e 

financeiro das Instituições Educacionais e das Coordenações Regionais de Ensino. A adesão ao 

programa se dá através de credenciamento formalizado junto às Coordenações Regionais de 

Ensino, por entidades de pessoa jurídica de direito privado, de fins não-econômicos, legalmente 

constituídas, e que tenham por finalidade apoiar as IE’s e as CRE’s no cumprimento das suas 

respectivas competências e atribuições. Estas entidades são denominadas de Unidades 

Executoras (UEx), sejam: Associações de Pais e Mestres – APM, Associações de Pais, Alunos e 

Mestres – APAM, Caixas Escolares e demais entidades similares. 

 

Unidade Executora - No CEM 01, a adesão ao PDAF se deu por meio da criação do CAIXA 

ESCOLAR, no final de 2012. Essa entidade, o CAIXA ESCOLAR do CEM 01 é, portanto, a 

unidade executora que gerencia o PDAF em nossa escola. 

 

Classificação - Os recursos do PDAF são destinados a dois tipos de despesas: Capital e 

Custeio. Nas despesas de Capital, os recursos devem ser utilizados para a aquisição de bens 

permanentes e na de Custeio, para manutenções em geral, serviços e bens de consumo. Quanto 

aos bens de Capital adquiridos, é imprescindível que se proceda de modo a fazer com que todos 

venham a ser patrimoniados. 

 

PNEM – PROGRAMA NACIONAL DO ENSINO MÉDIO – 
 
 

“O Ministério da Educação e as Secretarias Estaduais e Distrital de educação assumem o 

compromisso pela valorização da formação continuada dos professores e dos coordenadores 

pedagógicos que atuam no ensino médio público, nas áreas rurais e urbanas.”

http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=20189&Itemid=811 
 

O objetivo do Pacto Nacional pelo Fortalecimento do Ensino Médio (PNEM) é promover a 

formação continuada dos professores do ensino médio a partir da discussão de temas que 
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permeiam a educação. O coordenador da escola realizou um curso de formação na EAPE e 

depois o mesmo repassou o curso para os professores. O conteúdo foi dividido em 6 cadernos e 

o curso foi realizado todas as quartas-feiras no horário da coordenação. Além disso, o curso 

contou com uma atividade semanal, e outras atividades online (pelo sistema Moodle). O curso foi 

realizado ao longo de todo ano de 2016 e a formação foi feita pelos professores regentes na 

escola naquele ano. 

 

Documentação Legal 
 

1- Constituição de 1988 
 

2- Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – 9394 ⁄ 96 
 

3- Resolução CEDF nº. 01 ⁄ 2005 
 

4- Resolução CNE ⁄ CEB n º03 ⁄ 98- Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Médio 
 

5- Resolução CNE⁄ CEB n º 04 ⁄ 2006 
 

6- Lei 10639⁄ 2003 
 

7- Lei 11645/2008 
 

8- Currículo em movimento da Educação Básica – Secretaria de Estado e Educação do Distrito 

Federal, 2013. 

9- Diretrizes da avaliação da SE-DF 
 

10- ECA 
 

11- Diretrizes operacionais do Ensino Médio 


