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APRESENTAÇÃO 
 
              Este presente documento atende ao processo de Gestão Democrática Escolar e apresenta 
objetivos que nortearão procedimentos a serem realizados no campo pedagógico, administrativo e 
financeiro visando aperfeiçoar esforços coletivos para melhorar a eficiência e a eficácia do trabalho 
realizado na escola.  
              A Proposta Pedagógica aqui apresentada corresponde a anseios e sugestões dos vários 
segmentos envolvidos no cotidiano da escola. Buscamos rever, inovar e manter ações que oportunizem 
os princípios de: 

 Gestão Democrática 

 Qualidade de Ensino 

 Valorização dos Profissionais da Educação 
 
            A partir, especialmente, do cotidiano vivenciado e do cotidiano desejado, programamos nosso 
Plano de Ação com atividades que alcancem o nosso maior objetivo: O ESTUDANTE. Nosso Projeto 
Pedagógico adapta-se à realidade local, buscando compreender os valores culturais, as práticas 
sociais, os costumes e manifestações artísticas de nossa comunidade. 
            E como principal meta da administração escolar, queremos tornar possível a gestão 
democrática, com capacidades reais de gerenciamento e financiamento autossustentáveis de recursos, 
tendo em vista as prioridades da escola, diagnosticadas com o apoio da coletividade, preservar o 
compromisso com a educação e com o aluno; manter a organização sobre todos os dados da Instituição 
Educacional - número de turmas, número de alunos retidos, promovidos, Progressão Parcial 
(dependência) desempenho por série e por Componentes Curriculares; organização das atividades da 
Instituição de forma a garantir tempo e ambiente propício à aprendizagem dos alunos e ao trabalho dos 
professores; identificar os problemas, as prioridades, as estratégias, as definições das ações a serem 
desenvolvidas e as responsabilidades. 
 
Oportunizamos aos educandos a ação, a integração e a interação. Priorizamos a autonomia para 
oportunizar o exercício de enfrentar situações-problema, refletir, criar e transformar. 

 
Temos 24 turmas do Ensino Médio Regular no Matutino e 24 turmas do Ensino Médio Regular; 01 turma 
de EJA Diferenciada, Diurno; 20 turmas EJA 3º segmento Noturno. 
 
Na Educação de Jovens e adultos - EJA deparamos com o alto índice de repetência, evasão já que a 
maioria dos alunos precisa trabalhar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                   
 
 
 
 
 



 1 

 
 
 
 
Histórico da Unidade de Ensino   
 
 
    O Ginásio de Planaltina teve sua sede primeira onde atualmente funciona o Centro de Ensino 
Fundamental 02. Foi fundado em 1961, com a finalidade de atender a comunidade em nível ginasial; 
seu primeiro diretor foi o professor Agenor. 
    Em 1964, passou a ser denominado Colégio de Planaltina, tendo sido implantado o Curso 
Técnico em Contabilidade, sob a direção do professor Silvano Bonfim. 
    O Curso Normal em Planaltina teve origem em 1968, quando um grupo de mulheres       
concluintes do curso ginasial ansiou por cursar o Magistério. Então, é  implementado      sob a    direção 
do professor Silvio Souza Silveira, o Curso Normal em nossa cidade. 
    No primeiro ano de vigência, o curso foi composto por duas turmas; uma  com 29 alunos e a  
outra com 24 alunos, dentre os quais, apenas um homem teve a ousadia de matricular-se. 
    A experiência positiva do primeiro ano de trabalho e o entusiasmo dos professores com o 
crescimento dos alunos possibilitou uma melhor programação das atividades administrativas 
pedagógicas; no ano seguinte 1969, integram o Curso 108 alunos e 15 professores. Neste mesmo ano 
nos cursos realizados por ocasião da ia semana da Normalista, três alunos de nossa escola obtiveram 
os primeiros lugares em prosa, versos e cartazes. 
    Em 1976, o Curso Normal cola grau de sua primeira turma. Doze alunas foram logo 
chamadas para integrar a rede de ensino oficial. 
    Terminava 1976 e o Curso Normal se orgulhava por receber elogios em relatórios enviados 
pelos diretores das escolas que receberam suas primeiras professoras. 
    O sucesso era grande, cada ano mais e mais alunos queriam trilhar pelos caminhos do 
ensino, passando necessariamente pelo Curso Normal. Nessa Jornada em busca de aprendizagem 
constante, muitas amizades foram formadas, pessoas que acreditaram no ensino e fizeram da 
educação sua Bandeira, mulheres guerreiras, anônimas fazedoras de milagres... Milagres das primeiras 
letras... Milagres das primeiras lições... Milagre de alfabetizar... Milagre de carregar dentro de si a vida. 
    Com o aumento crescente de alunos, em 1973, o Colégio de Planaltina transfere suas 
instalações físicas e passa a denominar-se Centro Educacional 01 de Planaltina, sob a direção do 
professor Afrânio Vieira de Brito. Nessa nova escola os espaços eram mais apropriados ao 
desenvolvimento do projeto do Curso de Magistério. 
              Em janeiro de 1979, a professora Berenice passa inteiramente a direção da escola ao 
professor Edgar de Castro, que durante seis meses administrou o “Centrão”. No mês de julho do 
mesmo ano, assume a direção do Centro Educacional 01 de Planaltina a professora Selma Mundim 
Guimarães. 
    No ano de 1989 a direção da Escola ficou sob a responsabilidade da professora Lúcia de 
Fátima Monteiro Guimarães. 
    Em 1990 o professor Vicente José Cardoso assumiu a direção e deu início a Exposição de 
Ciências que é reconhecida pelas Universidades do Centro Oeste, tendo apoio irrestrito da UNB e da 
Universidade Católica. 
    Em 1996 , assumiu a direção a professora Vitória de Jesus Costa Neves, que teve um 
mandato de dois anos. 
    Em 1998, assume o professor Ayr Gonçalves de Meio Filho; através de eleição direta pelos 
segmentos escolares. Este mandato durou dois anos. O professor  ainda permaneceu como diretor até 
2001. 
              Em 2002 o professor FÉLIX GONÇALVES assume a direção da escola. 
              Em 2003 a professora MÉRCIA DE ALMEIDA assume a direção da escola. 
              Em 2004 o professor JADER CAMPOS DA SILVA a convite assume a direção da escola. Em 
2007 é escolhido pelo processo de Gestão Compartilhada. No ano de 2008, realizada a avaliação do 
processo de Gestão, permanece como gestor desta U.E. e continua sua Gestão até maio de 2014, 



 2 

quando assume a professora Nedma Gonçalves Guimarães Santos, que tendo participado do 
processo de eleição da Gestão Democrática em 2013, como  Vice-diretora, assume a função de 
Diretora, homologada pelo Conselho Escolar, pela vacância do Cargo. 
              Este Projeto visa contemplar o eixo essencial do processo da coletividade e da cidadania, 
sendo este o ponto de partida para um “repensar, fazer e construir” a educação com responsabilidade, 
clareza e consciência. 
              A escola apresenta em relação às modalidades de ensino: Ensino Médio (Diurno), Educação 
de Jovens e Adultos (Noturno), e EJA DIURNO para atendimento a alunos especiais, EJA 
INTERVENTIVO. Oferece a alunos de nossa e de outras escolas a Banda de Música, seguindo 
Programas da SEEDF como ações da Escola Inclusiva.              
              Em termos de disciplina e formação humana nossos maiores problemas hoje se referem aos 
alunos que se reunindo em grupos, gangues, tribos ou similares fora da escola, se envolvem em 
drogas, promiscuidade e violência entre outros desvios de conduta e que acabam por gerar influências 
negativas na escola, na aprendizagem e nas famílias. Muitas têm sido as nossas preocupações e 
buscas de sugestões e ações junto à CREP, Polícia Militar (Batalhão Escolar), Polícia Civil e Conselho 
Tutelar e especialmente às famílias. Esta preocupação permeou toda esta nossa Proposta, e faz parte 
do nosso objetivo o envolvimento cada vez maior de todos os segmentos da escola para que possamos 
juntos pensar e agir com mais equidade e segurança. 
              Em relação à estrutura física, temos feito reparos contínuos, adequações diversas, utilizando 
verbas oficiais e verbas adquiridas por eventos (Festa Junina, Campeonatos etc), no entanto nossa 
escola é muito grande e o prédio é antigo, por isso já protocolamos junto à CREP nossos pedidos de 
uma reforma mais abrangente que se faz tão necessária, em especial a reforma elétrica. 
              Por utilização das verbas oficiais e por meio de constante manutenção, a escola apresenta um 
quadro favorável de bens tecnológicos, embora tenhamos ainda várias deficiências para o atendimento 
ideal ao aluno e ao servidor. 
              A comunidade atendida por nossa escola porta uma grande diversidade. Financeiramente 
falando, nossos alunos são de classe baixa e média, com suas moradias situadas em diferentes bairros, 
com diferentes estruturas comunitárias, sociais e familiares. Sofremos influências fortes de conjunturas 
acerca da violência, da utilização de drogas e da ociosidade de nossos jovens. O retrato de nossa 
cidade é de um comércio que está ainda em expansão, o lazer precário, o número de escolas 
insuficiente, um conjunto de culturas novas em recentes contatos, um número grande de novos 
moradores, ou seja, o conflito da cultura histórica e a cultura do novo nos traz a novidade das 
descobertas. A necessidade do novo com a visão nos valores morais e humanos culturalmente 
conquistados são matérias de constantes reflexões. 
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OBJETIVOS GERAIS DAS PRÁTICAS PEDAGÓGICAS 
ENSINO MÉDIO: MODALIDADE SEMESTRAL 
 
 
 
     Temos a preocupação de incorporar valores para que o educando tenha conhecimento do 
passado, domínio do presente e visão do futuro, considerando os avanços sociais e tecnológicos. O 
reconhecimento dos direitos humanos, o exercício dos direitos e deveres da cidadania e ainda o 
combate a todas as formas de preconceito e discriminação, o saber conviver agregado à pluralidade 
cultural e edificado através do respeito aos seus pares e à comunidade, o desenvolvimento do 
processo de reconhecimento pessoal, a construção da autoestima, operacionalizando uma autonomia 
responsável, solidária e verdadeira.  
     Nesta proposta focalizamos a visão do conhecimento, afinada com as mudanças surpreendentes 
que o acesso à informação está causando no modo de abordar, analisar, explicar e prever a 
realidade. Trata-se do aprender a conhecer, desenvolvendo os conteúdos conceituais (a base 
científica do currículo). Este é o momento em que se bebe da fonte do conhecimento das verdades 
acumuladas pela humanidade. A aprendizagem mobiliza afetos, emoções e relações com seus pares, 
além das cognições e habilidades intelectuais. As linguagens apresentadas nas aulas são formas de 
constituição dos conhecimentos e das identidades, portanto a sala de aula torna-se lugar-chave para 
constituir significados, conceitos, relações, condutas e valores que a escola deseja transmitir.  
             Os princípios educacionais são vivenciados dentro das práticas educativas. Tem como meta 
o alcance da diversidade, autonomia e identidade e são o eixo gerador do Projeto Político 
Pedagógico. A contextualização, a multidisciplinaridade, a interdisciplinaridade e transposição são os 
focos dos princípios pedagógicos.  
              A contextualização elaborada com abertura e sensibilidade para identificar as relações que 
existem entre os conteúdos do ensino e das situações de aprendizagem com os muitos contextos de 
vida social e pessoal visa estabelecer uma relação ativa entre o educando e o objeto do 
conhecimento e a desenvolver a capacidade de relacionar o aprendido com o observado, a teoria 
com suas consequências e as aplicações práticas.  
              A transposição e a capacidade do professor de transmitir o conhecimento até o ponto que o 
educando gradativamente aumenta o seu quadro de referências e capacitar os professores para 
fundamentar suas práticas pedagógicas dentro da legislação vigente não é mais um diferencial, mas 
uma prerrogativa do processo de gestão escolar democrática, permeada de ações com o intuito do 
exercício pleno da cidadania, atendimento à diversidade e à inclusão em suas diversas facetas. 
             Os Conteúdos Significativos dos Componentes Curriculares que compõem a Matriz Curricular 
do Ensino Médio e EJA estão elaborados conforme normas estabelecidas nas Diretrizes Curriculares 
Nacionais, baseando-se no Currículo em Movimento da Educação Básica elaborado pela Secretaria 
da Educação do Distrito Federal com a colaboração de Educadores, garantindo espaços e 
oportunidades para o desenvolvimento da transversalidade, diálogo Escola e Comunidade, trabalho 
em rede, Educação para a Diversidade, Educação para a Sustentabilidade, e com uma preocupação 
de desenvolver o senso crítico, construindo a expectativa do crescimento, da ampliação do 
conhecimento e das garantias de continuidade de estudos, objetivando a inserção do aluno nas várias 
políticas de Ensino Superior, quer seja por meio das informações, como por meio da forma mais 
cidadã de melhorias sociais, a Educação. 
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             Objetivos do Ensino Médio: 
 

 Desenvolvimento da capacidade de comunicar-se com clareza, assertividade e respeito pelo 
outro; 

 Desenvolvimento da capacidade de pensar criticamente; 

 Valorização do pensamento como forma de compreensão e transformação do meio; 

 Valorização do conhecimento; 

 Identificação do trabalho como meio de realização pessoal e transformação social. 
 
              
            O Ensino Médio se divide em 3 (três) séries com as seguintes áreas do conhecimento: 
 

 Linguagens, Códigos e suas Tecnologias (Língua Portuguesa, Educação Física, Língua 
Estrangeira - Inglês e Artes – Redação) 

 Ciências da Natureza e suas Tecnologias, (Física, Biologia e Química) 

 Ciências Humanas e suas Tecnologias (História, Geografia, Filosofia e Sociologia) 

 Matemática  
 
 
   ENSINO MÉDIO: MODALIDADE SEMESTRAL 
      I - APRESENTAÇÃO 
Esta modalidade de ensino está em conformidade com o Regimento Escolar PUBLICADO NO DODF 
Nº 240, de 14/12/2009; com  a Lei da Gestão Democrática - LEI Nº 4.751, DE 07 DE FEVEREIRO DE 
2012 no seu Art. 2º  em seus itens: III (autonomia das unidades escolares, nos termos da legislação, 
nos aspectos pedagógicos, administrativos e de gestão financeira), 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) e VI (democratização das relações pedagógicas e de 
trabalho e criação de ambiente seguro e propício ao aprendizado e à construção do conhecimento) e 
com a LDB  
( LEI Nº 9.394, DE 20 DE DEZEMBRO DE 1996) em seus artigos  22 (a educação básica tem por 
finalidades desenvolver o educando, assegurar-lhe a formação comum indispensável para o exercício 
da cidadania e fornecer-lhe meios para progredir no trabalho e em estudos posteriores); 23 (a 
educação básica poderá organizar-se em séries anuais, períodos semestrais, ciclos, alternância 
regular de períodos de estudos, grupos não-seriados, com base na idade, na competência e em 
outros critérios, ou por forma diversa de organização, sempre que o interesse do processo de 
aprendizagem assim o recomendar) e artigo 24 em seu item I ( a carga horária mínima anual será 
de oitocentas horas (no caso do DF são 1000 horas), distribuídas por um mínimo de duzentos dias de 
efetivo trabalho escolar, excluído o tempo reservado aos exames finais, quando houver). 
 
II – JUSTIFICATIVAS 

É muito oportuna a discussão e implantação em torno do Currículo em Movimento. O 
Currículo em Movimento propicia às escolas adequarem-no às suas tipicidades de forma criativa e 
responsável. O Currículo em Movimento transforma o Currículo do Ensino Médio e de todos os 
demais níveis de forma inovadora; desenguiçando o ‘conteudismo’ praticado pelas escolas. 

O Projeto de Semestralidade se efetiva com a Lei 4751 da Gestão Democrática na gestão de 
escola. A construção de uma escola de longe deve ser objeto apenas de seus gestores ou de 
políticas isoladas das secretarias de educação; por acreditar nisso, buscamos um projeto que seja 
dinâmico à luz dos desejos de todos os educadores e da comunidade escolar que ensejava por uma 
participação coletiva no desenvolvimento cotidiano das escolas públicas. Acreditamos que a adoção 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%209.394-1996?OpenDocument
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do Currículo em Movimento e do Projeto de semestralidade não traga fatores dificultadores, até 
mesmo porque esta possibilidade nos dá instrumentos e caminhos para que possamos construir uma 
escola pública mais dinâmica, eficaz e mais eficiente das práticas pedagógicas e da aprendizagem. 

Na proposta de semestralidade, o regime anual terá a divisão dos componentes curriculares 
em blocos semestrais, com o propósito de reduzir o número de disciplinas por semestre para o 
estudante e o número de turmas para o professor, proporcionando, assim, uma relação mais próxima 
entre estes;  

A redução de disciplinas a serem cursadas pelo estudante favorecerá os estudos de cada 
componente curricular. Ocorrerá também um aumento no número de aulas das disciplinas que são 
oferecidas em apenas um dos blocos, o que promoverá mais tempo disponível com cada professor. 

Com relação ao corpo docente, possibilitará um trabalho mais efetivo com o estudante, 
podendo identificar pontualmente as necessidades de aprendizagem do mesmo. Além disso, com 
menos turmas, os professores terão mais tempo para planejar suas aulas, proporcionando mais 
qualidade pedagógica às mesmas, melhor acompanhamento da frequência e das aprendizagens dos 
estudantes, tomando medidas preventivas com a equipe pedagógica para ações contra a evasão 
escolar. 

 
Observamos que contrariamente ao PPP aqui apresentado, a distribuição de turmas em 

sua carga horária neste ano letivo está adversa ao que apresentamos a seguir. Entretanto, 
matemos essa construção a fim de que a partir da visão realmente significativa da Educação, 
tenhamos a sensibilidade dos setores competentes de a colocarmos em prática. 
 
III - OBJETIVOS: 

 Viabilizar a implantação da modalidade semestral a partir do estudo e discussão com a 
comunidade através de plenárias acerca do currículo em Movimento implantado pela SEEDF após 
apresentação e discussão (plenárias) iniciadas em 2011 com a comunidade escolar e seus sujeitos.   

 Dar mais significância ao aprendizado dos alunos corrigindo as fragilidades nitidamente 
diagnosticada no currículo em sua forma tradicional e engessada. 

 Corrigir a distorção do currículo trabalhado de forma díspar por uma mesma disciplina e uma 
mesma série dentro de uma mesma estrutura da I.E. 

 Buscar um novo caminho a ser percorrido na educação pública do DF; sempre primando 
como meta a qualidade do ensino da escola pública. 

 Permitir a conclusão dos estudos em seus níveis e etapas dentro do tempo estabelecido pelo 
Sistema de Ensino. 

 Diminuir os índices insatisfatórios da escola a partir da adoção deste currículo proposto: 
reprovação e evasão escolar.  

 Permitir aos alunos galgarem com êxito e sem interrupções os seus estudos em seus mais 
diversos níveis e áreas do conhecimento. 
 
IV – ESTRATÉGIAS: 
1. Apresentação, estudo e discussão da proposta do Projeto de Semestralidade do Currículo 
para o Ensino Médio a ser implantado em nossa I.E. em 2013. 
1.1. Apresentação (plenárias) à comunidade da estrutura, organização e orientações do Projeto 
de Semestralidade proposto no Currículo em Movimento da SEEDF 
2. Apontamento de supressão, acréscimo e/ou alteração feitas pela comunidade (pais, alunos, 
professores...)  ao Projeto de Semestralidade e ao Currículo em Movimento proposto pela SEEDF 
3. Reunião dos professores por área e disciplina para análise do currículo proposto para 
uniformização do currículo praticado na escola em todos os seus níveis, modalidades e turnos em 



 7 

busca daquilo que tiver mais significância para o exercício pedagógico e para a aprendizagem dos 
alunos. 
4. Validação do Projeto de Semestralidade e do Currículo em Movimento  nesta I.E. 
5. Escolha e indicação de 01 membro da comunidade escolar para representar esta I.E. em 
Plenária Regional para validação do Currículo em Movimento 
6.  Apresentação do currículo da semestralidade 
 
A. Currículo  

Dividido em dois blocos distintos de disciplinas, conforme quadros seguintes:  

 

BLOCO 1 (composto por grupo mínimo 
de 6 turmas) 
*SEMPRE EM NÚMERO PAR 

 
 

BLOCO 2 (composto por grupo mínimo 
de 6 turmas) 
*SEMPRE EM NÚMERO PAR 

DISCIPLINAS  Carga Horária DISCIPLINAS Carga Horária 

Português 4 Português 4 

Matemática 3 + (1 PD1*) Matemática 3 + (1 PD1*) 

História 4 Geografia 4 

Filosofia 4 Sociologia 4 

Biologia 4 Física 4 

Química 4 Arte 4 

LEM 4 Espanhol 2 

PD1 1* PD2 2 

Educação Física 2 Educação Física 2 

  PD1 1* 

Total  30h Total  30h 

   OBSERVAÇÕES: 
1. A Parte Diversificada PD1 (GEOMETRIA)  complementará carga horária de Matemática  para 
o enriquecimento do Currículo desta disciplina.          
2.  A Parte Diversificada PD2 (LEITURA E PRODUÇÃO DE TEXTOS) será exclusivamente 
distribuída para professores de Língua Portuguesa.  
2.1. O professor desta disciplina ministrará aulas para dois blocos de turmas no 1º Semestre e 
para dois blocos no 2º Semestre Letivo.      
3.  Os professores ministrarão aulas para um bloco de seis turmas no 1º Semestre Letivo e para 
outro bloco no 2º Semestre Letivo. Exceto os professores das disciplinas Educação Física, 
Matemática e Português, que permanecem com o mesmo bloco durante todo o ano letivo.  
 
         Exemplos: 
 
            TURNO MATUTINO: HÁ 4 BLOCOS COM 6 TURMAS CADA 
       PRIMEIRO BLOCO DE TURMAS: no segundo semestre, os professores deste bloco de 
turmas  mudam para o segundo  

1A 1B 1C 1D 1E 1F 

        

2A 2B 2C 2D 2E 2F 

        
       SEGUNDO BLOCO DE TURMAS: no segundo semestre, os professores deste bloco de 
turmas mudam para o terceiro 

2G 2H 2I 2J 2K 2L 
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3A 3B 3C 3D 3E 3F 

             TURNO VESPERTINO: HÁ 4 BLOCOS COM  6 TURMAS CADA     
        
PRIMEIRO BLOCO DE TURMAS: no segundo semestre, os professores deste bloco de turmas  
mudam para o segundo 

1G 1H 1I 1J 1K 1L 

 
 
 
SEGUNDO BLOCO DE TURMAS: no segundo semestre, os professores deste bloco de turmas 
mudam para o primeiro 

1M 1N 1O 1P 1Q 1R 

       
 
 
 
OBSERVAÇÕES:  

 Os professores de PD2 terão suas aulas dispostas nos blocos 1 e 2 e depois migrarão 
para os blocos inversos.  

 Não há perda de carga horária para nenhuma disciplina, pois na modalidade Semestral 
as cargas horárias são duplicadas dentro do Semestre (exceto Ed. Física, Português, 
Matemática)  

 O sistema é presencial: 75% de frequência para aprovação de alunos.  
 
 
      

B. AVALIAÇÃO PROCESSO DE AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM 
 
             Considera-se nesta Proposta Pedagógica, a avaliação como um processo contínuo, dinâmico 
e abrangente que deve ter, principalmente, uma função diagnóstica com ênfase na totalidade do 
processo de ensino - aprendizagem. 
             O enfoque dessa Proposta parte do pressuposto de que a apreensão do conhecimento não 
se dá isoladamente, mas de forma interdisciplinar, a partir do exame reflexivo, crítico e comparativo, 
de conceitos, hipóteses e pesquisas, pois só dessa forma é possível construir um novo conhecimento. 
             Assim, a avaliação tem como propósito orientar o planejamento das ações pedagógicas, 
objetivando a mudança de uma determinada situação detectada. 

 Diagnóstico e redimensionamento da ação; 

 Organização da prática pedagógica; 

 Constituição de referencial para retomada do processo; 

 Capacitação de pessoal docente. 
           A avaliação para uma formação humanizada  e para a garantia do direito à educação é a 
preocupação central dos professores quando definem nos planejamentos de aulas o que e como 
avaliar seu aluno: 

 O processo ensino-aprendizagem; 

 O desenvolvimento global do aluno; 

 Pela observação e análise sistemática do processo do desenvolvimento; 

 Pelos instrumentos; 

 Pelo exercício da crítica coletiva permanente; 

2M 2N 2O 2P 2Q 2R 

3G 3H 3I 3J 3K 3L 
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            Além dos instrumentos abaixo discriminados, dentre outros, conforme planejamento prévio do 
professor: 

 Trabalhos e atividades individuais e/ou em grupos; 

 Entrevistas, reuniões e auto-avaliação; 

 Relatos orais e escritos; 

 Questionários, testes e provas. 
           A forma de expressão dos resultados da avaliação é representada tanto nas atividades 
desenvolvidas nos componentes curriculares, quanto nas ações programadas nos diversos setores. 
Os critérios, tanto dos conceitos quanto dos registros, são de responsabilidade dos professores, e são 
explicitados para o aluno através de Históricos, Certificados de Conclusão e Boletins Bimestrais de 
Notas, nos termos da legislação. 
           A avaliação do aproveitamento visa a determinar em que medida os objetivos educacionais 
foram atingidos em termos de desenvolvimento do aluno, nos aspectos físico, intelectual, emocional e 
social, expressa em aquisição de conhecimentos habilidades e formação de atitudes. 
            No Ensino Fundamental e no Ensino Médio a avaliação da aprendizagem verifica o nível de 
aproveitamento escolar do aluno, dando ênfase à predominância dos aspectos qualitativos sobre os 
quantitativos, considerando os critérios expressos por cada professor no início de cada bimestre e/ou 
durante. 
 
 
 
Os Aspectos Qualitativos 
 

 Demonstração de comprometimento e responsabilidade no cumprimento das atividades; 

 Observação da pontualidade; 

 Comprovação da frequência e da assiduidade nas atividades realizadas; 

 Demonstração de hábitos e atitudes respeitosos. 
 
Os Aspectos Quantitativos 
 

 Observação direta dos trabalhos programados individualmente ou em grupo; 

 Leituras indicadas e orientadas; 

 Participação ativa nos diversos projetos 

 Provas, testes (escritos, orais, objetivos e subjetivos) 
           A avaliação constitui-se em um momento dialético de reflexão sobre teoria-prática no processo 
de ensino-aprendizagem. 
 
 
 Avaliação Bimestral: Projeto CADERNO DE PROVAS 
 
O segredo para o sucesso é a dedicação ao estudo e o foco no objetivo no qual se quer chegar. Os 
cadernos de provas são grandes aliados que ajudam os alunos a perceberem quais são seus pontos 
fortes e fracos além, é claro, de preparar psicologicamente para uma prova longa, com bastante 
leitura e que exige concentração ao máximo. O resultado deve ser uma amostra daquilo que se deve 
estudar mais, do que é preciso prestar mais atenção ou se o grande problema da prova está na falta 
de concentração. Também é possível começar a controlar o tempo e o nervosismo. Também é 
importante para ajudá-lo a familiarizar-se com o tipo de prova, com o tempo que se deve dedicar a 
cada questão, qual prova deve ser feita primeiro e qual deve ser deixada por último. 
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Aos alunos do Ensino Médio Regular e Educação de Jovens e Adultos –EJA, será 
proporcionada a aplicação do caderno de provas em regime bimestral. Considerando as 
especificidades de cada Modalidade, a avaliação será considerada em aspectos avaliativos, e, 
obedecendo aos critérios de avaliação vigentes na rede pública de Educação do DF, será 
considerada a avaliação de 50% relacionado a provas. É uma experiência nova, mas que mostra aos 
alunos a importância da concentração em uma prova de leitura, que trabalha com as competências e 
habilidades necessárias e cobradas nas mais atuais provas escolares. 
 
 
JUSTIFICATIVA 
 No mundo globalizado em que vivemos, a informática se torna cada mais relevante e, no 

cenário educacional não é diferente. A busca por inovações e desafios é constante e sua utilização 

como instrumento de aprendizagem é cada vez mais necessária. Nesse sentido, a educação vem 

passando por mudanças frente às novas tecnologias. Portanto, há a necessidade de melhorar a 

formação de docentes para gerar mudanças na seleção e no tratamento dos conteúdos a serem 

ensinados na escola. 

A realização de projetos facilita a interdisciplinaridade contribuindo para um melhor aprendizado dos 

alunos e o projeto CADERNO DE PROVAS além de trabalhar a multidisciplinaridade busca também 

preparar o aluno para os desafios de analisar se ele realmente está em aprendendo, pois o aluno 

deve chegar à resposta autonomamente, e assim assimila melhor os conteúdos, pois serve para que 

o aluno aplique o conhecimento que vem aprendendo em sala de aula, considerando as áreas do 

conhecimento. 

 

 

PÚBLICO ALVO 

 Professores e alunos do CED01 

 

 

OBJETIVOS  

 Aperfeiçoar a competência leitora. 

 Ampliar o nível de atenção e compreensão na leitura de enunciados em geral. 

 Ampliar a autonomia dos alunos na realização de avaliações. 

 Refletir sobre diferentes situações problema. 

 Trabalhar interdisciplinarmente e multidisciplinarmente; 

 Acrescentar conhecimento em relação a recursos disponibilizados pela informática; 

 Estimular o estudo e acrescentar conhecimento aos estudantes; 

 Familiarizar o estudante quanto ao método de avaliação bem como com o preenchimento do 

gabarito. 
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 Dinamizar a avaliação de aprendizagem. 

 

METODOLOGIA: 

 Os professores do Ensino Médio Regular e Educação de Jovens e Adultos –EJA devem 

elaborar e digitar, questões de múltipla escolha da disciplina em que leciona para cada ano, de 

acordo com definições acordadas em Coordenação Pedagógica específica, dirigida pelos 

coordenadores pedagógicos locais. A montagem do CADERNO DE PROVAS será realizada pelos 

coordenadores pedagógicos locais que, também terão a função de buscar com os docentes as 

normas de formatação para suas respectivas questões e também será elaborado pelos educadores o 

gabarito a ser utilizado. A digitação e montagem dos gabaritos serão realizadas pelos professores 

coordenadores, juntamente com os professores regentes. Será  aplicado pelos professores regentes 

e corrigidos pelos mesmos com o auxílio dos professores coordenadores pedagógicos locais. a 

avaliação corresponderá a 50% do valor da avaliação Bimestral. Este terá o caráter interdisciplinar 

e/ou multidisciplinar, de acordo com o trabalho realizado ao longo do bimestre pelos professores 

regentes em suas respectivas disciplinas.  

 

CRONOGRAMA 

Este será elaborado, bimestralmente, respeitando as datas do calendário escolar oficial, e 

assegurando a aplicação prévia dos conteúdos aos alunos, assim como, possibilitando outras 

avaliações pertinentes. 

 

AÇÃO 

Elaboração e digitação das questões 

Montagem  

Montagem e digitação do gabarito 

Aplicação do Caderno de Provas 

Correção e tabulação 

 

1. AVALIAÇÃO ESPECIAL –EJA:  Esta Avaliação será aplicada aos alunos do  1º e do 2º Semestre 
– EJA que estejam cursando no máximo 2 (duas) disciplinas, no início do semestre a ser cursado. 
O aluno deverá requerer esta avaliação ao professor de sua disciplina entregando-lhe um formulário 
próprio adquirido na direção da escola. 
O professor deverá devolver à direção ou à secretaria este formulário (assinado e com matrícula) com 
o resultado obtido pelo aluno; 
 Esta avaliação é aplicada na tentativa de corrigir o fluxo de alunos para não retê-los por um semestre 
letivo cursando de uma a três disciplinas. 
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O aluno que se tornar apto nesta avaliação será promovido ao semestre seguinte (dependendo da 
existência de vagas na escola);  
 
 
AVALIAÇÃO EDUCACIONAL 
 
          A avaliação se dará, pela importância e necessidade de acordo com o calendário escolar 
oficial, através da proximidade do coletivo objetivada por este Projeto. No entanto, há de se propor 
momentos definidos de discussão, definição de prioridades e retomada de ações, a fim de possibilitar 
a tão almejada transparência, eficiência e cidadania. 
              Tradicionalmente o processo de avaliação consiste basicamente em determinar o grau de 
alcance dos objetivos educacionais de programas curriculares e instrucionais. 
              “O processo avaliativo consiste, basicamente, na determinação do quanto os objetivos 
educacionais estão sendo atingidos por programas curriculares e instrucionais. (...) os objetivos 
visados traduzem certas mudanças desejáveis nos padrões de comportamento do aluno, a avaliação 
é o processo destinado a verificar o grau em que essas mudanças comportamentais estão 
ocorrendo. (...) A avaliação deve julgar o comportamento dos alunos, pois o que se pretende em 
educação é justamente modificar tais comportamentos”(SAUL, 1991 apud Tyler, 1949: 105,6).  
  A avaliação da aprendizagem nessa perspectiva, nada mais é do que uma questão de controle do 
planejamento curricular. Esse pensamento positivista de avaliação impregnou o âmbito acadêmico 
brasileiro, chegando a subsidiar toda uma legislação sobre avaliação, seja em nível federal ou 
estadual.   
   Assim, a avaliação educacional brasileira tem sido marcada por uma abordagem quantitativa que 
deixa à margem os aspectos inerentes à complexidade da condição humana, seja individual ou 
coletiva, esta traduzida em organizações institucionais. Enfatiza os produtos e os resultados e não o 
processo dinâmico e criativo verificado em qualquer ação social. 
    Reverter essa situação requer bem mais que políticas públicas educacionais e econômicas. É 
necessária uma fé na condição HUMANA do homem por parte de todos os segmentos da sociedade, 
sejam políticos, econômicos, culturais. É necessário ver o homem não como um objeto, um produto, e 
sim como um sujeito capaz de autogerir-se e transformar-se de forma crítica e reflexiva. Capaz de 
superar determinismos numa ação-reflexão no mundo, com o mundo e para o mundo. 
    Frente à realidade é preciso um posicionamento pessoal, responsável e radical de um sujeito 
comprometido com a construção de “uma sistemática de avaliação que vise o aperfeiçoamento da 
qualidade da educação – isto é do ensino, da aprendizagem e da gestão institucional – com a 
finalidade de transformar a escola atual em uma instituição voltada e comprometida com a 
aprendizagem de todos e com a transformação da sociedade em uma sociedade realmente 
democrática”. 
                A tarefa de avaliar nessa perspectiva - que não seja de julgamento dos resultados e/ou 
produtos - mas sim do processo como um todo, exige dos sujeitos sociais, plena convicção de uma 
educação diferente para sujeitos diferentes como afirma Morin: “Uma educação só pode ser viável se 
for uma educação integral do ser humano. Uma educação que se dirige à totalidade aberta do ser 
humano e não apenas a um de seus componentes”. (Morin, 2000: p.11). 
                Quando acontece ao longo do processo, a avaliação diagnóstica visa identificar as causas 
das deficiências verificadas na aprendizagem do aluno. Ela é um processo pedagógico que precisa 
ser compartilhado pelo aluno. Nesse sentido, deve permitir-lhe identificar as possibilidades e 
dificuldades relacionadas ao seu processo de aprendizagem. 
                É processual e contínua, pois deve ocorrer durante todo o processo, permitindo que 
professores e alunos verifiquem como a aprendizagem está realmente acontecendo. Essa função da 
avaliação possibilita, ainda, que as medidas corretivas sejam tomadas no momento adequado, 
promovendo a recuperação da aprendizagem do aluno de forma paralela e contínua.  
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AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL 
 
Assim, a construção de uma cultura de avaliação institucional que proporcione o aprimoramento da 
gestão pedagógica e administrativa seja das instituições escolares ou dos sistemas educacionais é 
algo possível, se fizer parte do compromisso ético, cultural, social, político, filosófico, afetivo, 
individual dos sujeitos sociais envolvidos no processo avaliativo-educativo em qualquer instância, de 
tal modo que a avaliação cumpra o seu papel social e ético na democratização da educação. 
O exercício de avaliação institucional é algo novo, assim como as concepções e estratégias utilizadas 
e por isso mesmo, exige de nós, projetos e propostas que dêem conta dos problemas e carências da 
nossa realidade. 
              “Para tanto, devemos trabalhar na direção da construção de uma cultura de avaliação, isto 
é, a avaliação incorporada de forma institucionalizada e como um espaço de reflexão sistemática, 
com vistas à elaboração de subsídios para a tomada de decisão. Uma cultura de reflexão e ação 
constante, na qual vamos efetivamente tomar nas próprias mãos a responsabilidade da gestão da 
instituição e do sistema...”. (BELLONI, 1999: 52).  
Há de se caminhar rumo a efetivação de propostas avaliativas que consigam tanto localizar, 
precisamente, as questões e sua interferência no aprendizado de determinada organização, curso, 
indivíduo tanto como entender, compreender, interpretar, sentir, dimensionar a intensidade de tais 
questões, preservando a viabilidade política e ética nas decisões a serem tomadas. 
Não se trata de lançar fora tudo que se produziu na concepção tradicional quantitativa, mas é 
justamente aí que reside o desafio maior, partir dela, redimensionar o que tem de bom a oferecer indo 
além, de maneira tal que a avaliação consiga cumprir o seu papel de instrumento de melhoria, 
inclusão, democratização e transformação da educação e da sociedade. 
 
A avaliação permanece obedecendo ao Art. 136 do Regimento Escolar: A avaliação do processo 
de ensino e de aprendizagem observará os seguintes critérios: 

 Item I - avaliação formativa, processual, contínua, cumulativa, abrangente, diagnóstica e 
interdisciplinar, com prevalência dos aspectos qualitativos sobre os fatores quantitativos do 
desempenho do aluno;  

 50% PROVAS E/OU TESTES + 50% DE OUTRAS FORMAS DE AVALIAÇÃO (trabalhos, 
assiduidade, projetos, pesquisas, participação em sala de aula, disciplina de comportamento...) 

 Avaliação Bimestral 

 Recuperação Final em até 03 disciplinas.  

 Dependência em até 2 disciplinas (exceto para 3os anos): 

 Item IV do  Art. 136 do Regimento Escolar:- progressão parcial com dependência 

 Recuperação contínua e paralela. 

 Critérios de aprovação: 50% de rendimento satisfatório das avaliações + 75% de frequência  
 
 
RECUPERAÇÃO PROCESSUAL - É obrigatória, contínua e paralela em todas as disciplinas. 
Art. 215. Do Regimento da Escolas Públicas do DF. A recuperação de estudos, processual, formativa, 
participativa e contínua deve ser ofertada das seguintes formas: I. Contínua, inserida no processo de 
ensino e de aprendizagem, no decorrer do período letivo, assim que identificado o baixo rendimento 
do estudante. 
 
RECUPERAÇÃO SEMESTRAL : serão aplicadas ao final dos semestres letivos. 
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 RECUPERAÇÃO FINAL DO SEMESTRE LETIVO: Aplicada ao término do primeiro e 
segundo semestres letivos a todos os alunos que tenham ficado com média insatisfatória 
independentemente da quantidade de disciplinas.  
 OBSERVAÇÕES: 

 Nas disciplinas PORTUGUÊS, MATEMÁTICA e ED. FÍSICA, esta avaliação será aplicada 
com objetivos de recuperação apenas do semestre letivo; pois estas  compõem os 2 blocos do 
currículo e  terão a Avaliação de Recuperação Final  somente ao término  do   ano letivo, em 
caráter optativo pelo professor regente. 

 Após a aplicação desta avaliação poderá verificar-se as seguintes situações.   
I - O ALUNO CONSEGUIU MÉDIA SATISFATÓRIA EM TODAS AS DISCIPLINAS  DO BLOCO AO 
QUAL  PERTENCE 

 Neste caso ele ainda poderá ficar para Recuperação Final em até 3 disciplinas do 2º bloco a 
ser cursado no 2º semestre 
II - O ALUNO NÃO CONSEGUIU MÉDIA SATISFATÓRIA EM 4 OU MAIS DAS DISCIPLINAS QUE 
HÁ NO BLOCO DE DISCIPLINAS A QUAL PERTENCE 

 Neste caso ele não teria direito à Recuperação Final; mas, deve continuar frequentando as 
aulas normalmente no 2º Semestre; e os professores devem adotar estratégias que evitem a 
reprovação direta deste aluno antes do término do ano letivo; 
* O artigo 218 do  Regimento Escolar das Escolas Públicas  do DF  publicado no DODF nº 240, de 
14/12/2009 permite submeter o aluno  nestas condições à AVALIAÇÃO DE RECUPERAÇÃO  FINAL, 
independentemente da  quantidade de disciplinas.  
* NENHUM ALUNO SERÁ REPROVADO ANTES DO TÉRMINO DO ANO LETIVO por resultado 
insatisfatório de avaliação, independentemente da quantidade de disciplinas. 
*Acima de 300 faltas não justificadas representa fator de reprovação do aluno por abandono (isso só 
ocorrerá depois de esgotadas todas as estratégias para retornar o aluno às suas atividades 
escolares. 
 
C. RECUPERAÇÃO FINAL DO ANO LETIVO:  

 Aplicada ao término do ano letivo aos alunos que tenham ficado com média insatisfatória 
levando em consideração os 2 (dois) blocos de disciplinas do currículo,  independentemente da 
quantidade de disciplinas 

 O aluno que não fizer esta avaliação estará automaticamente  reprovado, caso não 
apresente justificativas legais à escola. 

 O aluno com mais de 300 faltas não justificadas no ano letivo não terá direito à esta 
avaliação (equivalente a 75% de frequência) 

 Aplicação do Artigo nº 138 do REGIMENTO ESCOLAR DAS ESCOLAS PÚBLICAS DO 
DF publicado no DODF nº 240, de 14/12/2009 
 

D. REGIME DE DEPENDÊNCIA – E.M. REGULAR 
 
          Art. 224. É adotada a Progressão Parcial em Regime de Dependência que assegura ao 
estudante prosseguir os estudos na série/ano imediatamente subsequente, dentro de uma mesma 
etapa da Educação Básica, quando o seu aproveitamento na série/ano anterior for insatisfatório em 
até 2 (dois) componentes curriculares. Art. 225. É assegurado o prosseguimento de estudos para a 
8.ª série do Ensino Fundamental de 8 anos, para os 7.º, 8.º e 9.º anos do Ensino Fundamental de 9 
anos e para a 2.ª e a 3.ª séries do Ensino Médio.  
 
A avaliação dessas atividades variam de 0 (zero) a 10 (dez); portanto, o simples fato de realizar as 
atividades não representa uma aprovação do aluno em dependência; é necessário que os alunos as 
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realizem com qualidade.  A família é que deverá fazer opção pelos estudos de dependência, em 
formulário próprio elaborado e enviado pela Direção da Escola. 
 
Art. 226. A opção pela Progressão Parcial em Regime de Dependência é facultativa e deverá 
formalizada pelo estudante, ou por sua família e/ou responsável legal, no prazo máximo de 15 
(quinze) dias após divulgação dos resultados finais do ano letivo.  
Art. 227. A Progressão Parcial em regime de dependência não se aplica ao estudante retido em uma 
série/ano em razão de frequência inferior a 75% (setenta e cinco por cento), conforme legislação 
vigente.  
Art. 228. A progressão parcial em regime de dependência será desenvolvida na própria unidade 
escolar ou em outras instituições educacionais credenciadas, na forma da legislação específica, e 
deverá está prevista no Projeto Político Pedagógico - PPP.  
Art. 229. O estudante em Progressão Parcial em Regime de Dependência pode ser dela dispensado, 
mediante aproveitamento de estudos feitos a partir de documentação escolar que comprove a 
conclusão do(s) componente(s) curricular(es) em dependência, no Ensino Fundamental ou no Ensino 
Médio, na Educação de Jovens e Adultos, inclusive nos Exames de Certificação. Parágrafo único. 
Para conclusão de componente curricular nos Exames de Certificação, deve-se observar a idade 
mínima exigida.  
Art. 230. Independentemente do resultado obtido nos estudos de Progressão Parcial em Regime de 
Dependência, o estudante deve ser promovido para a série/ano seguinte àquele que está cursando, 
se nele evidenciar desempenho satisfatório no componente curricular cursado na dependência.  
Art. 231. O estudante que, no mesmo componente curricular, apresentar rendimento insuficiente na 
dependência e na série/ano em que está matriculado ficará reprovado.  
Art. 232. O resultado da dependência deve ser registrado em ata própria, na Ficha Individual do 
Estudante e no Histórico Escolar. 
    
As datas para as ações da Dependência, serão divulgadas de acordo com o calendário escolar, 
proporcionando o tempo necessário para a aplicação satisfatória da mesma. 
 
E. DIÁRIO DE CLASSE: 
A escrituração do Diário de Classe segue orientações da Secretaria Escolar, mantendo-se a 
obrigatoriedade e responsabilidade do registro por parte dos professores, quer seja em diário 
eletrônico ou ainda em diário físico, registrando todos os procedimentos e atividades pedagógicas 
desenvolvidas pelo aluno.  
 
F. CONSELHO DE CLASSE  BIMESTRAL:  
Realizado ao término do 1º e 3º bimestres, acompanhando o desenvolvimento de aprendizagem, 
resultados e conceitos formativos dos alunos, com registro em Ata dos resultados apresentados, 
baseado em pré-conselho realizado em sala de aula com a participação de todos os alunos. 
 
G. CONSELHO DE CLASSE  SEMESTRAL:  
Realizado ao final do 1º e 2º Semestres, acompanhando o desenvolvimento de aprendizagem, 
resultados e conceitos formativos dos alunos, com registro em Ata dos resultados apresentados 
baseado em pré-conselho realizado em sala de aula com a participação de todos os alunos. 
 
H. CONSELHO DE CLASSE  FINAL:  
Realizado após as Provas de Recuperação Final, seguindo Calendário Oficial das Escolas Públicas 
do DF baseado em pré-conselho realizado em sala de aula com a participação de todos os alunos. 
 
I. JUSTIFICATIVAS: 
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 Esta modalidade facilita a compreensão dos conteúdos e um melhor aproveitamento por 
parte dos alunos; pois, ao invés deles estudarem para 14 disciplinas durante todo o ano letivo; eles 
estudam para no máximo 8 disciplinas  do currículo a cada semestre letivo; 

 A fixação de conteúdos das disciplinas (pelos alunos) pode apresentar melhor resultado (vide 
quadro abaixo com resultados de 2013); pois elas estão condensadas em menor tempo em carga 
horária maior por esse período; 

 A facilitação da aprendizagem pode evitar a REPETÊNCIA DE SÉRIE e a EVASÃO 
ESCOLAR; 

 Esta modalidade permite ao professor acompanhar melhor a aprendizagem de seus alunos, 
uma vez que estes atenderão menos turmas. Os professores ao invés de dar aulas para 12 turmas ou 
mais; eles darão aulas no máximo para 6 turmas a cada semestre letivo, com exceção de PD2 que 
terão 12 turmas a cada semestre letivo. 
 
           Não há perda de carga horária para nenhuma disciplina; pois na modalidade semestral as 
cargas horárias foram dobradas. 
     

MODALIDADE SEMESTRAL MODALIDADE ANUAL 

4 aulas de história por semana     2 aulas de história por semana     

4 aulas de química por semana 2 aulas de química por semana 

4 aulas de biologia por semana    2 aulas de biologia por semana    

4 aulas de geografia por semana 2 aulas de geografia por semana 

4 aulas de filosofia por semana     2aulas de filosofia por semana     

2 aulas de espanhol por semana    1 aulas de espanhol por semana    

4 aulas de sociologia por semana 2 aulas de sociologia por semana 

4 aulas de arte por semana            2 aulas de arte por semana            

4 aulas de física por semana        2 aulas de física por semana        

4 aulas de inglês por semana        2 aulas de inglês por semana        

4 aulas de Língua Portuguesa por semana        4 aulas de Língua Portuguesa por semana        

3 aulas de Matemática por semana        3 aulas de Matemática por semana        

2 aulas de Ed. Física por semana        2 aulas de Ed. Física por semana        

2 aulas de PD por semana        1 aulas de PD por semana        

1 aulas de ER por semana        1 aulas de ER por semana        

 
J. FREQUÊNCIA DOS ALUNOS: 
-O Sistema é presencial. 
-É necessário 75% de frequência para aprovação do aluno. 
 
K. APROVAÇÃO DOS ALUNOS: 
Será considerado APTO a cursar a série seguinte o aluno que obtiver no mínimo 50% de 
aproveitamento às quais fora submetido e cumprido no mínimo 75% de carga horária. 
 
L. DIÁRIO DE CLASSE: 
A escrituração se dá obedecendo as normas vigentes e é de responsabilidade do professor 
regente.  
 
M. OBJETIVOS DA SEMESTRALIDADE: 

1. Adotar um currículo mais dinâmico e mais significativo  
2. Permitir ao aluno adquirir as habilidades e competências inerentes à série cursada e ao nível 

de Ensino em que está inserido 
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3. Melhorar a aprendizagem dos conteúdos curriculares 
4. Diminuir os índices de reprovação e de evasão escolar 
5. Promover a correção do fluxo idade/série 
6. Permitir a conclusão dos estudos em seus níveis e etapas dentro do tempo estabelecido pelo 

Sistema de Ensino 
 

N. JUSTIFICATIVAS DA SEMESTRALIDADE: 
Esta modalidade objetiva facilitar a compreensão dos conteúdos curriculares e um melhor 
aproveitamento dos alunos, pois ao invés deles estudarem para 14 disciplinas durante todo o ano 
letivo, eles estudarão, por bloco, no máximo, 8 disciplinas a cada semestre; 
Com esta  Modalidade Semestral a fixação de conteúdos das disciplinas será facilitada, pois estas 
disciplinas estarão condensadas  em menor tempo (semestre)  em carga horária maior por esse 
período. 
 
O. RESULTADOS ESPERADOS DA SEMESTRALIDADE: 

 Aprendizagem mais eficaz e eficiente do currículo 

 Despertar o interesse dos alunos para esta nova proposta de currículo 

 Resultado Satisfatório superior a 80% 

 Evasão Escolar abaixo de 2% 
 

 
P. RECURSOS NECESSÁRIOS DA SEMESTRALIDADE: 

 Espaço  físico adequado e propícios ás praticas pedagógicas, inclusive as áreas de práticas 
esportivas e espaços de convivência  

 TICs e outros recursos didático-pedagógicos existentes na I.E. e/ou a adquirir com recursos 
oriundos do PDAF/ROT (GDF), PDDE (MEC)  

 Recursos humanos (professores, auxiliares...) da SEEDF 
 
 
Q. AVALIAÇÃO DA SEMESTRALIDADE 
 
-O projeto é dinâmico e flexível, e sua avaliação dar-se-á sempre que necessário e sistematicamente 
a partir dos resultados obtidos a cada período de 50 dias  
 
 
Projetos da U.E. 
 
PROJETO LABORATÓRIO DE GEOMETRIA / PD  
1-Introdução  
Ninguém contestará que o professor de Matemática deve ter conhecimento de sua disciplina. Mas a 
transmissão desse conhecimento através do ensino depende de sua compreensão de como esse 
conhecimento se originou quais as principais motivações para o seu desenvolvimento e quais as 
razões de sua presença nos currículos escolares. Destacar esses fatos é um dos principais objetivos 
da História da Matemática. (D´Ambrósio, p.8, apud Cano, 2007) A importância da Geometria vai além 
da Matemática. É importante em diversas áreas do conhecimento humano, como a Engenharia, a 
Arquitetura, a Física e a Astronomia. Está presente em atividades de uma costureira, de um mestre 
de obras, de um coreógrafo ou atleta. É ela que nos ajuda a imaginar um trecho que precisamos 
ladrilhar, a julgar se o carro cabe ou não numa certa vaga ou mesmo para saber o caminho de casa a 
partir do colégio. Além de ajudar a aprender matematizar a realidade, a Geometria promove valores 
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culturais e estéticos importantes para uma melhor apreciação e compreensão das obras humanas, 
como as construções e trabalhos artísticos ou mesmo as obras da natureza. A Geometria existe em 
toda parte e está tão inserida no nosso cotidiano que a consciência desse fato não é explicitamente 
percebida. Assim, cabe à escola explicitar tal fato a fim de mostrar que a Geometria faz parte da vida, 
pois vivemos num mundo de formas e imagens.   
 
2-Justificativa   
As dificuldades por que passam os professores no ato do ensino, e os alunos, em termos de 
aprendizagem no campo da Matemática, vêm inquietando Direção, professores e alunos no CED01. 
Diante de tal inquietação, a escola vem buscando caminhos diversos que possam minimizar cada 
uma das dificuldades diagnosticadas ao longo do tempo, principalmente as registradas nos últimos 
anos como no caso do ENEM de 2015 quando nossos alunos obtiveram um desempenho em 
Matemática inferior ao das demais áreas de conhecimento. A necessidade da renovação do ensino 
em si tornou-se uma necessidade. Para vencer tais dificuldades, dentre outros procedimentos 
pedagógicos, enquanto recursos didáticos, surgiu a necessidade de implantarmos um laboratório de 
Geometria como um Projeto. Permitir um ambiente de recursos pedagógicos que permitam aos 
professores elaborar e estruturar procedimentos metodológicos úteis, capazes de tornarem a prática 
docente eficaz na compreensão dos princípios básicos matemáticos, que envolvem o ensino 
aprendizagem. O laboratório de Geometria pode ser visto como um espaço de construção do 
conhecimento, tanto individual, como coletivo. Nesse espaço, professores e alunos poderão dar 
expansão à sua criatividade, dinamizar o trabalho e enriquecer as atividades de ensino-
aprendizagem, tornando o processo muito mais dinâmico, prazeroso e eficaz. Segundo o artigo 35 da 
Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei nº. 9394/96), os objetivos gerais do Ensino 
Médio estão estabelecidos, entre outros termos, na compreensão dos fundamentos científico-
tecnológicos dos processos produtivos, relacionando a teoria com a prática no ensino de cada 
disciplina. Além disso, o currículo do Ensino Médio observa a diretriz de adotar metodologias de 
ensino e de avaliação que estimulem a iniciativa dos estudantes. Desde os primeiros tempos da 
história humana, registros de manifestações artísticas e matemáticas são observados no 
comportamento dos indivíduos.  Ao longo da história, acompanhando todas as transformações 
técnico-científicas, a ciência e a arte surgem como formas de organização dos diferentes saberes e 
como modos de transformação da experiência humana. A Geometria é a ciência que investiga as 
formas e dimensões dos elementos matemáticos. Muitas dessas formas são utilizadas em algumas 
áreas do conhecimento, dentre elas a Arquitetura e o Urbanismo, a Engenharia, a Matemática, a 
Química, a Física, as Artes Plásticas, o Desenho, entre outras. As múltiplas relações existentes entre 
os saberes contemporâneos sensibilizam a todos para a complexidade do conhecimento humano, 
fazendo reconhecer o quanto são tênues as fronteiras existentes entre as invenções matemáticas e 
tecnológicas e as produções das diferentes linguagens artísticas e descobertas cientificas.  Conforme 
abordado por Pavanelo (1989), em Tendências Metodológicas no Ensino de Ciências, o ensino da 
Matemática no Brasil e no mundo é predominantemente relativo à Aritmética ou a Álgebra, sendo a 
Geometria abordada como um tópico separado dos demais conteúdos e de forma tradicional.  
Observa-se ainda a preocupação de uma prática diferente nos dias atuais, visto que as noções de 
elementos geométricos são importantes para a compreensão do mundo real e que as competências 
desejadas vão desde uma perspectiva teórica e histórica até uma abordagem da Geometria em 
ambientes computacionais.  
Tomando a interdisciplinaridade como medida de melhoria da qualidade de ensino, esta, quando 
incorporada a prática educativa, transforma o ambiente escolar, pois as disciplinas passam a 
constituir canais de comunicação entre a escola e a realidade. Assim, os instrumentos educativos 
tornam-se instrumentos de inclusão do cidadão comum no mundo globalizado. A Parte Diversificada 
de Geometria é um projeto que pretende contribuir para um conhecimento mais prático da 
matemática, ensinando a Geometria na busca de uma atividade diferente que possa diminuir as 
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dificuldades de aprendizagem, correlacionando a Matemática escolar e a Matemática da vida, 
aproximando a teoria significativamente da prática cotidiana.  Hoje, percebe-se que a geometria 
apresenta muitos problemas em seu ensino e em sua aprendizagem, principalmente no Ensino 
Médio, o qual é sustentado pela memorização de fórmulas algébricas, reconhecimento de sólidos 
geométricos e ainda aplicação, muitas vezes padronizadas e sem significado algum para quem está 
aprendendo. Segundo Pavanello [11](1993), uma das possíveis causas do abandono do ensino da 
geometria ocorreu com a promulgação da Lei 5692//71, que dava às escolas liberdade na escolha 
dos programas, possibilitando aos professores de matemática o abandono do ensino de geometria ou 
adiamento deste conteúdo para o final do ano letivo, talvez por insegurança sobre a matéria. Porém 
tal situação é preocupante no sentido de que a geometria, durante a evolução das ciências sempre foi 
considerada como essencial na formação intelectual do indivíduo, assim como na capacidade de 
raciocínio. Sendo assim, como um conteúdo tão importante pode simplesmente ser abandonado, 
privando os alunos de conhecer algo com que se deparam em todos os lugares de sua vida?  
Lorenzato [12](1995) justifica a necessidade do ensino de geometria, pelo fato de que, um indivíduo, 
sem este conteúdo, nunca poderia desenvolver o pensar geométrico, ou ainda, o raciocínio visual, 
além de não conseguir resolver situações da vida que forem geometrizadas. A importância da 
geometria também se dá pelo fato de se estar cercado por ela no cotidiano. Lida-se constantemente 
com ideias de paralelismo, congruência, semelhança, simetria, além de fatores de medição como 
área e volume. Isso ocorre sem que as pessoas percebam, pois faz parte do cotidiano de suas vidas; 
quanto “cabe” de água neste pote? (volume), quantos metros de piso eu compro? (metros quadrados 
– área). E apesar desta utilização, as pessoas não fazem muitas vezes, a menor idéia do que está 
ocorrendo. Não sabem o significado de área ou volume de uma maneira formal, porém podem até 
conseguir ter uma idéia intuitiva sobre isto. Além de ser de grande importância no apoio ao ensino de 
outras disciplinas, como, por exemplo, no auxílio da interpretação de mapas, nos gráficos estatísticos, 
nos conceitos de medições, no entendimento da evolução histórica da arte, tanto na pintura como na 
arquitetura, colabora também no esclarecimento de situações abstratas, facilitando a comunicação da 
idéia matemática.  Pavanello [11](1993) entende que, efetivamente, a Geometria é a ciência do 
espaço, trabalha com formas e medições. Mas é ingênuo não reconhecer que nos tempos atuais a 
percepção de espaço é distinta [de outrora] e que se distinguem novas formas [geométricas], assim 
como se avalia e se quantifica de outro modo e se trabalham as quantidades com uma outra 
dinâmica. Esse novo “situar-se no seu ambiente” requer do homem novas maneiras de explicar, lidar 
e se desempenhar no seu ambiente natural e social. São outros os fenômenos e os questionamentos 
que impactam e estimulam o imaginário dos jovens. Ao reconhecer novas teorias de aprendizagem, 
novas metodologias e novos materiais didáticos, esta se trazendo professores e educandos ao 
mundo como ele se apresenta hoje. Ao trabalhar com Geometria, se considera também, as 
possibilidades dos softwares educacionais, caso a escola tenha essa tecnologia disponível. Dada à 
velocidade com que esses recursos sofrem atualizações, nesta área, a formação do professor é 
limitada. Assim, torna-se imprescindível buscar meios, por exemplo, como softwares livres e avaliar o 
potencial de cada um deles para o trabalho pedagógico. Por meio dos softwares educacionais de 
modelagem e/ou simulação, os alunos são estimulados a explorar idéias e conceitos geométricos, 
antes impossíveis de se construir com lápis e papel, proporcionando-lhes condições para descobrir e 
estabelecer relações geométricas. Em 1826, surgiu a Lei de 15 de Novembro, que mudou em parte o 
modo de conceber o ensino, não só da matemática e especialmente da geometria espacial, mas de 
toda a escola primária. Percebeu-se que seria necessário complementar a educação com outros 
métodos, “transformar esses conteúdos de saber técnico em saber de formação da cultura geral do 
homem escolarizado (Valente, [13](1999) p.113)”. O mesmo autor afirma que o ensino da geometria 
foi abandonado no ensino primário e passou a fazer parte apenas do secundário. Percebe-se que 
neste momento a geometria ingressa na vida do educando somente no ensino secundário. A escola  
secundária, ao final do século XIX, preocupava-se apenas em preparar os estudantes para o Ensino 
Superior. Percebe-se que neste sentido, a educação brasileira quase não progrediu, pois em pleno 
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século XXI ainda muitas escolas de Ensino Médio preocupam-se apenas com o ingresso na 
universidade, o tão temido vestibular classificatório. Os conteúdos são transmitidos pelos educadores 
e memorizados pelos educandos, para que os mesmos obtenham sucesso no ingresso ao Ensino 
Superior.  
  
3-Objetivos   
3.1-Objetivo Geral   Dinamizar o ensino por meio de situações motivadoras, como construção, jogos 
e interdisciplinaridade;   Possibilitar atividades tanto a nível individual, como a nível de grupos;   
Promover a criação de um espaço para a reflexão sobre o ensino aprendizagem da matemática, com 
a participação de professores e alunos;   Contribuir para a formação de um ambiente onde se 
desenvolvam atividades interativas com materiais didáticos;  
  
3.2-Objetivos Específicos   
a)Elevar os conhecimentos a respeito dos objetivos geométricos planos e da esfera; b)Desenvolver a 
intuição geométrica e seu uso na resolução de problemas;  c)Aumentar o raciocínio matemático 
através do exercício de indução e dedução de conceitos geométricos;  d)Visualizar os objetos planos 
e espaciais;  e)Fundamentar e examinar a evolução histórica dos conceitos de geometria espacial; 
f)Conceituar e definir as principais noções de geometria espacial;  g)Aguçar a capacidade na 
visualização das formas geométricas espaciais;  h)Desenvolver o espírito de trabalho em equipe, 
participativo e responsável, no qual cada elemento é único e responsável, com seu trabalho, para a 
construção do todo;  i)Interpretar situações reais com auxílio de recursos conceituais da geometria 
espacial; j)Desenvolver material didático concreto que auxilie na resolução de exercícios a serem a 
eles propostos;  l)Apresentar aos participantes uma proposta para o uso material concreto na sala de 
aula; m)Estimular a construção de Laboratórios de Matemática nas escolas;  n)Desenvolver a 
capacidade de criação de figuras geométricas complexas a partir de construções elementares. o) 
Aproximar a geometria da prática do cotidiano em sala de aula;  p) Desenvolver uma compreensão do 
mundo, do qual as formas geométricas são partes integrantes;  q)Demonstrar que diversas 
sociedades utilizavam e utilizam a geometria nas suas atividades cotidianas: confecção de cestos, 
ornamentos, pintura, mosaico, etc.;  r) Desenvolver a capacidade de realizar atividades em grupo;  s) 
Oportunizar aos alunos a exploração de ideias e conceitos matemáticos em uma perspectiva 
geométrica;  t)Despertar a criatividade;  u) Promover a interdisciplinaridade entre Matemática e Arte 
por meio da Geometria.   
  
4-Metodologia   
Os alunos, inclusive os alunos portadores de necessidades especiais, terão aulas teóricas e práticas 
uma vez por semana, onde realizarão experiências com materiais didáticos diversos, resoluções de 
problemas, jogos matemáticos, confecção de trabalhos artísticos, entre outras atividades. 
Desenvolvemos uma proposta de metodologia para tentar superar as dificuldades apresentadas por 
nossos alunos no aprendizado da Geometria, onde eles são incentivados a construírem o 
conhecimento de forma experimental, por meio da observação e manipulação de objetos. As 
atividades e experiências geométricas abordam temas como, por exemplo, mosaicos e construção de 
Poliedros Regulares, sendo utilizados materiais didáticos de baixo custo, e que favorecem o 
desenvolvimento do raciocínio espacial, contribuindo ainda para uma aprendizagem significativa. 
Assim, objetiva-se o seguinte dentro desta perspectiva:   
 Usar a metodologia do trabalho experimental no desenvolvimento das atividades e incentivar a 

aplicação desta linha metodológica no ensino;   Fazer uma conexão entre as formas geométricas e 
suas construções;   Ler e interpretar diferentes representações das formas bidimensionais e 
tridimensionais do cotidiano;   Correlacionar a Geometria com a Álgebra, a Aritmética e outras 
ciências com a Arte;   Sistematizar, por meio da comunicação verbal e/ou escrita, as características e 
relações de todas as figuras planas e espaciais, investigando e identificando as relações envolvidas 
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na construção e representação dessas formas;   Realizar atividades em grupo por meio de 
discussões de ideias e estratégias de solução;  Desenvolver atividades que enfatizem a importância 
da Geometria numa perspectiva mais lúdica, explorando materiais manipuláveis, vinculando teoria e 
prática, sem enfoques exclusivamente teóricos;   Construir atividades em que seja possível atribuir 
significados à Geometria por meio de suas experiências cotidianas.   
  
5-Estratégia  
O trabalho consiste na construção, em madeira ou materiais similares, por parte dos alunos, de uma 
série de objetos estudados na Geometria, indo desde as figuras planas até as espaciais. Os alunos 
serão divididos em grupos, sendo cada grupo responsável por uma das seguintes atividades:  G1: 
Elaboração do projeto de construção das peças a serem executadas –  o grupo é responsável pela 
confecção do projeto de cada peça, contendo as características determinadas pelo professor de área, 
perímetro e volume, uma planta com todas as suas faces (vistas) e todas as soluções inerentes à 
construção de cada uma das figuras.  G2: Construção das referidas peças - Grupo responsável pela 
construção das peças, recortando as chapas de madeira e pregando-as ou colando-as, segundo os 
critérios definidos pelo grupo G1.  G3: Desenvolvimento dos cálculos matemáticos sobre cada uma 
das peças construídas - Esse grupo é responsável pela confecção dos cálculos matemáticos das 
peças e dos projetos, confrontando os resultados finais, a fim de detectar erros e distorções entre 
peça e projeto. Também é o grupo responsável por ministrar uma aula à classe sobre cada uma das 
peças construídas, imediatamente após o término da construção de cada uma das peças.  G4: 
Suporte logístico para a construção das peças - Grupo responsável pelo suporte logístico para que 
todas as etapas funcionassem a contento, ficando a seu encargo conseguir os materiais, guardá-los, 
organizá-los e definir estratégias para minimização de custos e maximização de resultados.  G5: 
Acabamento, decoração e detalhamento das peças - responsáveis pela finalização de cada peça, 
colorindoa, pintando-a ou dando outro acabamento que consideraram conveniente.  G6: Cobertura 
"jornalística" de todo o trabalho - Grupo responsável pela divulgação e confecção de informativos, de 
periodicidade semanal para a turma, em forma de jornal, cartazes, mural ou quaisquer outras formas 
que consideraram conveniente. Entregam ao término do trabalho, um vídeo editado com 30 minutos 
de duração documentando as fases do projeto.  G7: Organização e controle de todas as equipes e 
etapas do trabalho – grupo responsável pela organização e controle de todos os elementos presentes 
nos trabalhos, tais como frequência, participação, controle financeiro, confecção de relatórios, 
armazenamento de cópia dos projetos, cálculos e tantos outros documentos quantos se fizeram 
necessários.  Durante todo o bimestre letivo os grupos construirão peças para serem utilizadas nas 
aulas de geometria espacial. O formato de cada peça e suas principais características (perímetro, 
áreas e volumes) são definidos pelo professor, de acordo com as necessidades para as futuras aulas 
e diferenciando os projetos apresentados por cada uma das turmas participantes.  As peças para 
serem construídas são as seguintes: Uma caixa em forma de paralelepípedo; um triângulo equilátero, 
um quadrado e um hexágono regular; três prismas, sendo um triangular, um quadrangular e um 
hexagonal; três pirâmides, sendo uma triangular, uma quadrangular e uma hexagonal. Após cada 
peça construída acontecerão aulas expositivas sobre o assunto, relacionando assim a prática com a 
teoria.  Para execução, o projeto terá as fases a seguir:   
a) Fase Prévia: Preparação das atividades pelo professor e trabalho com as turmas, repassando 
os prérequisitos necessários para a efetivação das atividades. b) Fase Preparatória: Distribuição dos 
grupos de trabalho e definição de normas para o bom andamento das atividades, tais como datas e 
prazos a serem cumpridos, características das peças, atribuições individuais e coletivas. c) Fase de 
Implementação: Construção das peças e estudo matemático das mesmas. d) Fase Conclusiva: 
Realização da avaliação final do projeto, de forma simplificada.    
b) 6-Conteúdos   
1ª Série - Geometria Plana:   Ponto, reta, plano, semirreta, segmento de reta, distância, 
equidistância, paralelismo e perpendicularismo;   Revisão de ângulos: importância, conceito, 
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elementos, ângulos consecutivos e adjacentes, ângulos congruentes, ângulos opostos pelo vértice, 
ângulos complementares, suplementares e replementares, construção e medida de ângulos, bissetriz;  
 Estudo dos polígonos:   Região poligonal, polígonos convexos e côncavos, nome dos polígonos, 

polígonos regulares e irregulares, construção de polígonos;   Triângulos e sua classificação, medidas 
dos ângulos de um triângulo, congruência e semelhança de triângulos;   Quadriláteros e sua 
classificação;   Número de diagonais de um polígono;   Áreas de superfícies planas;   Relações 
métricas num triângulo retângulo;   Estudo da circunferência:   Importância, circunferência e círculo, 
raio, corda e diâmetro, comprimento da circunferência;   Posições entre reta e circunferência;   Arcos 
e ângulos na circunferência;   
2ªSérie   Triângulos:   Condição de existência, pontos singulares (baricentro, ortocentro, incentro, 
circuncentro);  Teorema de Pitágoras;   Trigonometria no triângulo retângulo:   Razões 
trigonométricas: seno, cosseno, tangente e seus correspondentes trigonométricos, relações 
trigonométricas básicas;   Geometria Espacial:  Geometria de Posição:   Postulados e posições de 
retas e planos no espaço;   Geometria Métrica:   Poliedros, relação de Euller, poliedros regulares, 
prismas, pirâmides;   Sólidos de revolução: Cilindros, cones e esferas.   3ªSérie   Divisão regular da 
circunferência através do ângulo central:   Figuras estreladas, polígonos estrelados e rosáceas;   
Polígonos regulares:   Construção (compasso/régua ou ângulo externo);   Recobrimento de área ou 
ladrilhamento do plano:   Mosaicos regulares e irregulares;   Simetria;  Ilusões visuais;   Razão 
Áurea;   
  
  
7- Material Humano  
Professor de Matemática específico para GEOMETRIA (este projeto)  
  
8-Materiais físicos   
 Réguas, compassos, transferidores;   Geoplanos;   Sólidos Geométricos;   Livros de espelho;   

Quebra-cabeças em E.V.A;   Tesouras, cola, folhas de papel de tamanho A4, lápis de cor e caneta 
hidrocor;   Cartolinas coloridas e papel cartão;   Malhas de retângulos, de quadrados e malhas de 
triângulos;   Lápis de cor e caneta hidrocor, entre outros.   
  
9-Avaliação  
A avaliação do processo de aprendizagem será realizada por meio:   Da observação, por parte do 
professor, da participação, do interesse, da criatividade, da autonomia e do raciocínio na resolução de 
problemas;   Da resolução das atividades com justificativa no processo utilizado;   Da apresentação 
das atividades sugeridas;   Da avaliação da produção das atividades práticas;   Da avaliação dos 
objetos geométricos e artísticos construídos pelos alunos;  Da realização de provas escritas.   
OBS: As observações da participação dos alunos, por parte do professor, serão registradas no diário 
de classe.   
 
 
PROJETO INTERDISCIPLINAR DE PREPARAÇÃO PARA VESTIBULARES, CONCURSOS, 
REDAÇÃO E MERCADO DE TRABALHO PD  
  
INTRODUÇÃO  
É muito comum ouvir dos alunos: “porque tenho que estudar essa matéria? ” ou “quando vou usar 
isso na minha vida, professor?” De tanto ouvir essas indagações surgiu a necessidade da formulação 
de um currículo que contenha temas relacionados às atividades escolares e universitárias, 
preparação para provas de concursos e vestibulares, aumento da percepção de leitura e análise de 
textos, preparação para o mercado de trabalho e valorização do trabalho em grupo.   
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OBJETIVOS   
Este projeto tem como objetivo principal despertar o interesse do aluno por conteúdos que são 
necessários ao seu desenvolvimento intelectual e profissional. A proposta deste trabalho é 
desenvolver, no decorrer dos três anos que constituem o ensino médio, as seguintes competências:   
Análise crítica a partir da leitura de textos verbais e não verbais (imagens, gravuras, quadrinhos);   
Capacidade de execução dos diversos tipos de provas cobrados nos principais vestibulares e 
concursos;   Capacidade de visualização de itens sutis inseridos em textos e questões de prova;   
Visão lógica na execução de questões de prova buscando, na interpretação dos comandos e textos, 
os caminhos para a resposta correta;   Desenvolvimento da capacidade de concentração e raciocínio 
rápido;   Facilidade de produzir trabalhos acadêmicos seguindo as normas estabelecidas pela ABNT 
(Associação Brasileira de Normas Técnicas);   Desenvolvimento de técnicas de oratória e 
apresentação em público;   Capacidade de trabalhar em grupos com foco em organização de tarefas 
e espírito de equipe;   Desenvolvimento do sentimento de respeito ao colega de sala e ao professor 
durante a atividade escolar;   Desenvolvimento de uma postura profissional ética e competitiva, tão 
necessária ao aluno depois da conclusão do ensino médio.  
  
CONTEÚDOS   
Os conteúdos propostos por este projeto foram elaborados pensando nas necessidades de 
desenvolvimento dos nossos alunos em matérias essenciais para o seu futuro escolar e profissional.   
  
1º ANO   
Postura Diante de Provas de Vestibulares e Concursos  Neste assunto são trabalhadas técnicas de 
leitura, interpretação e execução de provas de vestibulares e concursos. São apresentadas 
orientações de como desenvolver a execução de uma prova com aumento da concentração na leitura 
e redução do tempo de realização de cada questão. As técnicas apresentadas estimulam os alunos a 
desenvolver uma leitura mais detalhista e voltada para a antecipação de situações, o que facilita a 
interpretação de textos e comandos de questões, possibilitando o melhor desempenho no exame.  
Tipos de Questões de Prova  Assunto que aborda os diferentes tipos de questões que são cobrados 
em provas de concursos e vestibulares. A parte teórica apresenta os principais tipos de questões, 
suas particularidades, formas de pontuação e técnicas de resolução para cada uma. As atividades 
práticas são desenvolvidas com a realização de simulados contendo todos os tipos de questões para 
que os alunos se habituem a resolvê-las e desenvolvam suas capacidades de concentração e 
raciocínio lógico.  Normas Básicas para Elaboração de Trabalhos Acadêmicos  Este conteúdo tem 
como objetivo apresentar aos alunos as normas técnicas para a elaboração de trabalhos acadêmicos 
seguindo as especificações da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas). Como nessa fase 
da vida escolar os alunos ainda estão acostumados a produzir trabalhos manuscritos, forma mais 
cobrada no ensino fundamental, faz-se necessário o desenvolvimento da técnica de produção de 
trabalhos digitados. O conteúdo aborda técnicas de pesquisa de conteúdo, organização de grupo, 
divisão de tarefas, construção de textos e apresentação escrita dos conteúdos pesquisados seguindo 
as referidas normas técnicas.  Apresentação de Seminários Com este tema são trabalhadas com os 
alunos técnicas de organização de grupo, pesquisa de conteúdo, montagem de trabalho escrito e 
apresentação de seminário. A parte teórica também traz técnicas de apresentação em público e 
oratória, com o objetivo de desenvolver o espírito de equipe, valorização do respeito ao que fala e ao 
que ouve e trabalhar deficiências que muitos têm em falar em público.  Realização de Simulados  Ao 
final de cada bimestre letivo o foco é a realização de simulados com questões das principais bancas 
examinadoras do país, tendo como base as provas do PAS, UNB e ENEM. Nessa atividade é 
fundamental a participação do professor na elaboração de questões interdisciplinares que contenham 
assuntos atuais, bem como os chamados “pegas”. O foco principal nesta atividade é o momento da 
correção das questões, onde o professor mostra ao aluno onde estão os itens que tornam uma 
questão certa ou errada e a forma como cada banca examinadora pensa e elabora suas questões.   
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2º ANO   
Novo Acordo Ortográfico  Matéria que faz parte dos conteúdos cobrados nos principais concursos e 
vestibulares desde 2011.  É fundamental aos alunos a apresentação das novas normas ortográficas e 
das possibilidades de situações em que elas podem ser cobradas em questões de provas e exigidas 
em redações.  Dicas de Português para Concursos  Nesta matéria são apresentadas aos alunos as 
dicas mais utilizadas em cursos pré- vestibulares e de concursos. O objetivo deste estudo é preparar 
os alunos a respeito dos conteúdos que são comumente cobrados em provas e causam muitas 
dúvidas nos candidatos.  Mandamentos para uma Redação Discursiva  Nesta matéria são 
apresentadas dicas importantes sobre as principais “virtudes” e “pecados” em uma redação discursiva 
de concursos e vestibulares. Os alunos terão conhecimento das características de exigências das 
principais bancas examinadoras do Brasil, como CESPE, ESAF, FUNIVERSA, FGV, entre outras. Ao 
final, o conteúdo ilustra as principais recomendações sobre as provas de redação de concursos e 
vestibulares.  Técnicas de Redação para Vestibulares e Concursos  O conteúdo apresenta, de forma 
didática e simples, técnicas de como redigir uma redação de 30 linhas a partir de uma “frase tema” ou 
textos de orientação.  A parte teórica aborda:   Tipos de provas de redação;   As diferenças entre as 
bancas examinadoras;   A postura do aluno diante dos textos de orientação;   As técnicas de 
interpretação e resumo do assunto a ser trabalhado;   As técnicas de elaboração da introdução, 
desenvolvimento e conclusão;   Os cuidados que devem ser observados no momento da transcrição 
para o gabarito oficial.   
Textos Formais mais Utilizados  Dando continuidade à produção de textos, neste conteúdo os alunos 
terão contato com os principais tipos de textos formais, tendo como base o “manual de redação oficial 
da Presidência da República”.  Questões de Raciocínio Lógico  Este conteúdo aborda os principais 
comandos de questões de raciocínio lógico. A teoria traz dicas de leitura, interpretação e raciocínio 
para execução de questões lógicas em nível de concursos e vestibulares. A prática consiste na 
realização de exercícios específicos que desenvolvam estas habilidades. O foco principal neste 
processo está na correção dos exercícios, momento em que o professor mostra aos alunos os pontos 
principais de cada questão, principalmente os itens que as tornam falsas ou erradas e a forma como 
cada banca examinadora pensa e elabora suas questões.  Simulados de Redação e Questões 
Discursivas  Com base em provas já realizadas em vestibulares e concursos, o professor trabalhará 
com seus alunos o desenvolvimento das técnicas de redação e elaboração de questões discursivas. 
Diante destes simulados, os alunos terão uma noção das diferenças entre as bancas examinadoras e 
estarão preparados para elaborar textos bem estruturados. Estas atividades têm como objetivo 
desenvolver o hábito de ler, interpretar e produzir dissertações, descrições ou qualquer outro tipo de 
texto escrito.  Realização de Simulados  Ao final de cada bimestre, e principalmente no 4º, o foco é a 
realização de simulados com questões das principais bancas examinadoras do país, tendo como 
base as provas do PAS, UNB e ENEM. Nesta atividade é fundamental a participação do professor na 
elaboração de questões interdisciplinares que contenham assuntos atuais, bem como os  chamados 
“pegas”. O foco principal nesta atividade é o momento da correção das questões, onde o professor 
mostra ao aluno onde estão os itens que tornam uma questão certa ou errada e a forma como cada 
banca examinadora pensa e elabora suas questões.   
  
3º ANO   
Elaboração de Currículo  Nesta matéria o aluno aprende a redigir um currículo que esteja dentro dos 
padrões exigidos pelo atual mercado de trabalho. O conteúdo abordará temas como: principais dados 
pessoais e profissionais que devem ser apresentados, formação acadêmica, experiências e 
expectativas de ascensão profissional, formas de envio e de apresentação do currículo, modelos de 
currículos (conforme a pretensão profissional do candidato) e os cuidados que se deve ter ao enviar 
um currículo.  Técnicas de Entrevista de Emprego  É muito comum o aluno perguntar a um professor 
como ele deve se portar, vestir ou falar em uma entrevista de emprego. Este conteúdo traz uma série 



 25 

de informações sobre as principais técnicas de recrutamento adotadas por grandes empresas. Há 
também a abordagem dos principais gestos e posturas que podem surgir no contexto da entrevista de 
emprego e o que eles significam. Um ponto importante trabalhado nesta matéria é a apresentação de 
um questionário com as principais perguntas e respostas que são feitas em uma entrevista de 
emprego. Na parte prática, o professor simula com os alunos uma situação de entrevista, escolhendo 
cinco ou seis alunos que serão os candidatos. Durante a simulação, cada aluno é entrevistado 
individualmente, tendo como público observador o restante da turma, a qual ficará disposta na sala 
em semicírculo. Depois de realizadas as entrevistas, o professor aborda os pontos positivos e 
negativos de cada candidato, demonstrando para todos o que deveria ser feito e o que não poderia 
ter acontecido. Essa técnica passa aos alunos uma noção clara de como se dá uma entrevista de 
emprego e da ansiedade e nervosismo nela contidos.   
  
Atividade desenvolvida em sala de aula – Simulação de entrevista para emprego Postura Profissional  
Este conteúdo apresenta aos alunos noções de postura profissional ética. Em razão da falta de 
experiência profissional, muitos jovens demoram a se adaptar ao mercado de trabalho que, hoje, é 
tão competitivo, exigente e excludente. Com o conhecimento prévio de posturas e ações 
profissionais, como espírito de equipe, trabalho sob pressão e foco em resultados, o nosso aluno terá 
um diferencial a mais quando procurar o primeiro emprego.  Como Trabalhar em Equipe ou Grupo  
Neste tópico são apresentadas dicas para que o trabalho em conjunto se torne produtivo e contribua 
para o desenvolvimento da capacidade competitiva de uma empresa ou equipe de pessoas que 
trabalham em função de um único objetivo. O foco é estabelecer nos alunos o espírito de equipe e 
cooperação nos trabalhos escolares ou no mercado de trabalho (estágios ou empregos formais).  
Atendimento ao Cliente  Ainda dentro do foco no mercado de trabalho, é fundamental que os nossos 
alunos tenham noção das técnicas de atendimento a clientes externos e internos. Esse conhecimento 
é uma qualidade valorizada pelas grandes empresas e, com certeza, constitui um grande diferencial 
no momento do recrutamento e da efetivação do novo profissional.  Realização de Simulados  Ao final 
de cada bimestre, e principalmente no 4º, o foco é a realização de simulados com questões das 
principais bancas examinadoras do país, tendo como base as provas do PAS, UNB e ENEM. Nesta 
atividade é fundamental a participação do professor na elaboração de questões interdisciplinares que 
contenham assuntos atuais, bem como os chamados “pegas”. O foco principal nesta atividade é o 
momento da correção das questões, onde o professor mostra ao aluno onde estão os itens que 
tornam uma questão certa ou errada e a forma como cada banca examinadora pensa e elabora suas 
questões.   
  
  
MATERIAIS: - material gráfico e reprográfico - transporte  - materiais audiovisuais  
  
 Estes materiais serão adquiridos com utilização do PDAF.  

  
MATERIAL HUMANO: - Professor de Português específico para este projeto.  
  
AVALIAÇÃO   
Para todos os anos a avaliação pode ser realizada de várias formas:   Pela participação dos alunos 
nas aulas e nas atividades em grupos (em simulados, apresentações escritas e seminários);   Na 
avaliação individual nos simulados feitos em sala de aula e em casa;   Na avaliação das redações ou 
questões discursivas elaboradas pelos alunos;   Na observação do desenvolvimento individual do 
aluno no decorrer do ano;   Na avaliação bimestral por meio de questões interdisciplinares 
semelhantes às trabalhadas em sala nos simulados e/ou inseridas nas provas de outras disciplinas;   
Pelo desempenho dos alunos no caso do 3º ano, nas simulações de entrevistas de emprego.   
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PROJETO  
 

LABORATÓRIO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS, FÍSICAS, QUÍMICAS E MATEMÁTICAS  

I - APRESENTAÇÃO 

      A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional atualmente em vigor deu nova identidade ao 
Ensino Médio, conferindo-lhe o estatuto de direito de todo cidadão, dando-lhe um caráter de 
finalização dos estudos com a complementação da educação básica.  
      Essa mudança tira de cena a ideia de um ensino meramente propedêutico, exigindo novas 
orientações teóricas e metodológicas para o ensino, tanto no que tange os conteúdos específicos, 
quanto aos procedimentos didático-pedagógicos. Particularmente naqueles aspectos referentes ao 
ensino das Ciências da Natureza, Matemática e suas tecnologias, novas competências e habilidades 
deverão ser desenvolvidas visando um desvelamento das implicações da Ciência e da Tecnologia 
nos modos de produção social, com consequências diretas nas modificações ambientais.  
       Entendendo material didático como um instrumento mediador entre o aluno e o conhecimento 
para que ele possa apreender o sentido e significado do conteúdo de ensino, atribuímos ser de igual 
importância a produção e utilização de materiais didáticos no ensino e a formação permanente de 
professores. Dessa forma, para promover as reformas pretendidas no Ensino Médio é urgente a 
utilização dos recursos didáticos disponíveis.  
        Para a utilização desses materiais deve-se levar em consideração a função que estes terão em 
termos de aprendizagem e, portanto, devem-se garantir algumas das dimensões do processo de 
construção dos conhecimentos científicos quais sejam: a problematização da realidade; a construção 
de sistemas explicativos segundo a ciência; o desenvolvimento da linguagem científica especifica; a 
utilização dos conhecimentos construídos em outros contextos e a construção de diálogos com outras 
formas de pensar.  

As aulas práticas de Biologia e Química, realizadas no laboratório, complementam a teoria trabalhada 
em sala de aula. Essa associação aumenta o interesse dos educandos pelo conteúdo, despertando a 
curiosidade e incentivando-os à criatividade e à pesquisa, tentando promover a autonomia 
responsável. Desenvolve a capacidade de compreensão dos princípios científicos, aguça a 
observação através da interpretação experimental, valoriza a pesquisa e a produção de trabalhos, 
através da escrita de relatórios, e possibilita o desenvolvimento de cidadãos aptos à investigação, à 
intervenção, propondo soluções para os problemas vivenciados. É através das aulas práticas que o 
estudante vivencia e se prepara para a sua vida profissional, acadêmica e para a pesquisa científica, 
caso o educando se interesse por essa carreira futuramente. 

       Não se inventam cientistas. Eles nascem com a vocação em forma latente, potencial, podendo ou 
não ser dinamizada. A associação da teoria com a prática agiliza esse processo, aumentando o 
interesse e incentivando a criatividade dos que dela participam. É através das aulas práticas que o 
estudante vivencia e se prepara para a sua vida e pesquisa científica. 
      Em um ambiente de laboratório os trabalhos buscam além de apresentar a formalidade científica, 
trazer este conhecimento de encontro a realidade vivida por cada um em seu dia a dia. Um 
experimento sobre reações químicas, por exemplo, pode ter como resultado final a produção de 
sabão, desinfetante, amaciante de roupas, entre outros. Enfatizando ainda o mecanismo de ação de 
cada um deles, além de associar a fenômenos biológicos ocorridos em seu próprio corpo; portanto os 
aspectos interdisciplinares e a contextualização são prontamente atendidos. Entender a dinâmica 
prática das coisas, máquinas, instrumentos  e objetos impele o aluno  à pesquisa, à observação, à  
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verificação e à constatação de algum fator natural ou de um fenômeno, sempre considerando uma 
margem de acertos e erros dentro deste contexto; assim conhecer os fundamentos da matemática no 
concreto tomando instrumentos palpáveis para tal é de fundamental importância para a compreensão 
da disciplina. 
        O trabalho em um ambiente de laboratório precisa ser dinâmico, sofrer transformações 
continuamente, pois precisa atender as necessidades de cada equipe; e ainda mais, de cada 
educando individualmente, para que o interesse científico seja despertado de forma eficiente e 
produtiva. 
        Segundo o Currículo da Educação Básica do Distrito Federal, cabe à educação proporcionar ao 
indivíduo os meios de construção de competências, para que desempenhe suas habilidades; neste 
aspecto as atividades de laboratório desempenham um papel fundamental, pois o experimento 
permite ao estudante observar e refletir na busca de soluções ao problema encontrado, ou ainda para 
identificar possíveis erros durante o desenvolvimento da investigação. Aguçando desta forma o senso 
crítico e o espírito investigativo dos estudantes. 

II - JUSTIFICATIVA 

     Em termos de aprendizado e conhecimento, sabemos que o propósito de um  projeto na área de 
Ciências, traz inúmeros ganhos à difusão de conhecimentos; e o seu principal objetivo deve ser 
sempre  divulgar e atrair o interesse dos alunos para a área de pesquisa científica e experimental, 
onde  espera-se que os alunos aumentem a autoestima e desenvolvam habilidades na área de 
ciências e suas tecnologias e matemática. A carência de pessoas qualificadas nessa área está ligada, 
em parte, ao fato dos alunos não terem acesso e nem conhecimento acerca deste assunto; e assim, 
não tomam para si os caminhos  laureáveis do ramo das ciências. O aprendizado em sala de aula 
sem este conhecimento prático e experimental torna-se nulo ante aos principais objetivos das 
ciências; uma vez que os conhecimentos de suas disciplinas se pautam na observação de aspectos 
universais da natureza e seus fenômenos. Daí, explica-se o fato de pouco interesse de nossos alunos 
pela sequência de seus estudos dentro das áreas de Biologia, Química, Física e Matemática. Para 
buscar o interesse dos alunos para esta área é necessário despertar nestes o censo da observação, 
da verificação e da constatação de algum fator natural ou de um fenômeno e até mesmo do meio a 
que está inserido. Não se pode aprender o universo se você não fizer parte dele e não tentar 
entendê-lo; assim, este projeto nasce da necessidade de trazer a teoria para a prática buscando a 
compreensão do universo da aprendizagem da ciência dentro de sua abrangência, mas também 
simplificando as teorias numa aprendizagem concreta. 

III - OBJETIVOS 

        As aulas práticas de ciências, Biologia, Física, Química e Matemática têm como objetivo geral 
complementar a teoria didática de sala de aula como Projeto de Parte Diversificada - PD.  

IV – OBJETIVOS ESPECÍFICOS  
1. Estimular e desenvolver o espírito científico e crítico; 
2. Aguçar a observação dos fenômenos Biológicos, físicos e Químicos, por meio de 

experimentação; e, associando a teoria à prática, melhorar o rendimento dos alunos nos 
componentes curriculares propostos neste projeto; 

3. Fornecer treinamento no uso de equipamento e material de Laboratório de Biologia, Física, 
Química e Matemática; 

4. Desenvolver atitudes e condutas próprias dentro de um Laboratório. 
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5. Estimular a compreensão de que ciência e o dia-a-dia caminham juntos; pois, atividades 
cotidianas podem envolver uma série de reações químicas, físicas e conceitos biológicos; 
além de proporcionar a compreensão da Matemática.  

 
V - PÚBLICO ALVO  
     As aulas de Laboratório de Biologia, Química e Matemática destinam-se: 

 Ensino Médio: 1º, 2o e 3º anos 
 
VI - METODOLOGIA 

As atividades serão programadas e agendadas, com antecedência mínima de uma semana e 
dentro das aulas constantes da grade horária da escola, de forma que os professores regentes das 
disciplinas de BIOLOGIA, FÍSICA, QUÍMICA E MATEMÁTICA possam desenvolver as atividades 
práticas. Assim, os professores deste projeto irão trabalhar em consonância com os conteúdos 
teóricos conforme disponibilidade dos laboratórios e dentro da grade horária; assim, os professores 
deste projeto farão a parte aplicada da teoria ministrada em sala de aula. 

Sempre que necessário, nas coordenações, serão organizados roteiros de orientação aos 
professores para desenvolvimento da atividade planejada; quando possível e indispensável o roteiro 
poderá ser xerocado sendo disponibilizada uma cópia por equipe de alunos. Os assuntos serão 
abordados tendo em vista a disponibilidade de materiais disponíveis no laboratório e/ou que sejam 
viabilizados pela escola. 

Os alunos serão orientados a produzir um relatório ao final de cada experimento onde terão a 
oportunidade de aperfeiçoar a leitura, interpretação e elaboração de textos. 

Uma das propostas de um laboratório é permitir ao aluno o prazer de experimentar, para 
tanto, os experimentos propostos deverão ser conduzidos pela equipe de alunos com o mínimo de 
interferência do professor. Os erros existirão e serão importantes para discutir assuntos tais como: a 
importância de seguir regras, observar atentamente, precisão, cuidado dentre outros assuntos 
suscitados pelo experimento do momento. 
 
VII - DO ATENDIMENTO AOS ALUNOS: 
          Os alunos serão atendidos dentro da grade horária das aulas regulares das disciplinas 
envolvidas no projeto, podendo utilizar o espaço das salas de aula dentro da grade horária, o 
laboratório de informática do PROINFO e os recursos dos laboratórios oriundos do projeto CIÊNCIAS 
EM FOCO. Os alunos poderão ainda ser atendidos nos horários inversos aos de suas aulas regulares 
 
VIII – OUTRAS OBSERVAÇÕES 
 O roteiro de segurança no laboratório deve estar afixado em lugar visível e ser discutido 
detalhadamente com cada turma antes do início das atividades do laboratório no início do ano letivo. 
 
IX- NORMAS DE LABORATÓRIO 

 Os professores deste projeto laboratório disponibilizarão recursos  para a realização de 
experimentos com seus alunos. 

 Alunos e professores deste projeto utilizarão  vestimenta  adequada segundo as normas do     
de utilização do espaço utilizado. 

 Os professores deste projeto sistematizarão a utilização dos laboratórios por meio do 
preenchimento de um formulário padrão. 

 Os professores deste projeto serão responsáveis pela conservação do material usado 
durante as aulas nos laboratórios. 

 Não será permitido ao aluno manipular objetos e materiais estranhos a atividade proposta. 
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X - SEGURANÇA NO LABORATÓRIO 
     Qualquer ambiente de trabalho, para funcionar, precisa da colaboração de todos. Para tanto, 
existem certas normas e princípios próprios de cada situação e ambiente que devem ser obedecidos 
para a segurança de todos os usuários. 
      Todo o laboratório envolve risco, pelo material e equipamentos que usa. Portanto, é fundamental 
que as normas gerais e de segurança pessoal sejam conhecidas. A grande maioria dos acidentes que 
ocorrem em laboratórios é evitável e previsível. 
 
NORMAS DE SEGURANÇA DE LABORATÓRIO 

 É aconselhável o uso de jaleco. 

 Deixar as mesas sempre livres e limpas de material estranho á aula, e mantenha o laboratório 
e sua bancada sempre limpa, evitando jogar papeis ou quaisquer outros materiais no chão.  

 Ao final de cada aula, limpe sua bancada. 

 Não jogue resíduos sólidos nas pias, pois elas podem entupir. 

 Líquidos utilizados devem ser despejados na pia, com a torneira aberta, e, bem próximos ao 
ralo, para facilitar sua diluição. 

 Não colocar qualquer frasco perto do nariz, e nunca dirija para uma pessoa a extremidade 
aberta deste frasco. Podem ocorrer queimaduras. E nunca abra frascos contendo soluções que você 
não conhece. 
 
OBSERVAÇÃO:  Os laboratórios contêm inúmeros utensílios e materiais perigosos.  

 Evitar contato de qualquer substância com a pele e olhos. 

 Cuide bem dos materiais, aparelhos e equipamentos, especialmente dos microscópios e 
vidrarias. 

 Siga rigorosamente as instruções do professor. 
 
XI – RECURSOS NECESSÁRIOS AO FUNCIONAMENTO 
 
 
1. HUMANO: 
 

MATUTINO VESPERTINO 

-02 PROFESSORES-40h (FÍSICA, QUÍMICA, 
BIOLOGIA OU MATEMÁTICA) 
Caso a carga horária seja insuficiente para 2 
professores, será complementada para com 
outra disciplina 
 

-02 PROFESSORES-40h (FÍSICA, QUÍMICA, 
BIOLOGIA OU MATEMÁTICA) 
Caso a carga horária seja insuficiente para 2 
professores, será complementada para com 
outra disciplina 
 

 
2. FÍSICO: 
 

ESPAÇO FÍSICO MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 

Já existente 
-01 laboratório de BIO e QUÍMICA  
-01 laboratório de FÍSICA e MATEMÁTICA  

Já existentes e/ou a adquirir com recursos do 
PROEMI PDAF e PDDE  

 
 
Iniciação Científica e Pesquisa 
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Ações e suas respectivas metas 
         Estimular e desenvolver o espírito científico e crítico e aguçar a observação dos Fenômenos 
Biológicos, Físicos e Químicos por meio de experimentação e associando a teoria à prática escolar, 
visando melhorar o rendimento dos alunos nos componentes curriculares propostos neste projeto. 
Este projeto propiciará aos alunos o treinamento no uso de equipamento e material de Laboratório de 
Biologia, Física, Química e Matemática; visa ainda, desenvolver atitudes e condutas próprias dentro 
de um Laboratório, estimulando a compreensão de que ciência e o dia-a-dia caminham juntos; pois, 
atividades cotidianas podem envolver uma série de reações químicas, físicas e conceitos biológicos; 
além de proporcionar a compreensão da matemática. 
           As atividades serão programadas e agendadas, com antecedência mínima de uma semana e 
dentro das aulas constantes da grade horária da escola, de forma que os professores que atendem 
este projeto seus alunos 

Responsáveis pelas ações 

      B – PROFESSORES DA ESCOLA: área de Exatas e Matemática 
 
 

Cronograma e metodologia  

         As atividades serão programadas e agendadas, com antecedência mínima de uma semana e 
dentro das aulas de PD constantes da grade horária da escola, de forma que os professores de PD 
(que atendem este projeto) possam atender os professores regentes das disciplinas de CIÊNCIAS, 
BIOLOGIA, FÍSICA, QUÍMICA E MATEMÁTICA. Assim, os professores deste projeto irão trabalhar 
em consonância com os professores regentes destas disciplinas conforme disponibilidade dos 
laboratórios e dentro da grade horária apresentada pelos professores deste recurso; assim, os 
professores de PD deste projeto farão a parte aplicada da teoria ministrada em sala de aula pelos 
professores regentes das disciplinas envolvidas. Outras disciplinas como FILOSOFIA, SOCIOLOGIA 
e LINGUA PORTUGUESA poderão se envolver no desenvolvimento deste projeto de forma a ampliar 
o conhecimento dos alunos acerca do que seja pesquisa, experimentos e iniciação científica. 
          Sempre que necessário, nas coordenações, serão organizados roteiros de orientação aos 
professores para desenvolvimento da atividade planejada; quando possível e indispensável o roteiro 
poderá ser xerocado sendo disponibilizada uma cópia por equipe de alunos. Os assuntos serão 
abordados tendo em vista a disponibilidade de materiais disponíveis no laboratório e/ou que sejam 
viabilizados pela escola. 
          Os alunos serão orientados a produzir um relatório ao final de cada experimento onde terão a 
oportunidade de aperfeiçoar a leitura, interpretação e elaboração de textos. 
 Uma das propostas de um laboratório é permitir ao aluno o prazer de experimentar, para 
tanto, os experimentos propostos deverão ser conduzidos pela equipe de alunos com o mínimo de 
interferência do professor. Os erros existirão e serão importantes para discutir assuntos tais como: a 
importância de seguir regras, observar atentamente, precisão, cuidado dentre outros assuntos 
suscitados pelo experimento do momento. 

O  atendimento aos alunos: dar-se-á dentro da grade horária das disciplinas de 
MATEMÁTICA, FÍSICA, QUÍMICA e BIOLOGIA nos laboratórios existentes (1 lab. de ciências, 
biologia e química e 1 lab. de física e matemática); podendo utilizar o espaço das salas de aula 
dentro da grade horária, o laboratório de informática do PROINFO e os recursos dos laboratórios 
oriundos do projeto CIÊNCIAS EM FOCO. Os alunos poderão ainda ser atendidos nos horários 
inversos. 
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Abrangência das ações 

ENSINO MÉDIO  
EJA 
 

Recursos humanos e financeiros 

 - HUMANOS 
          O projeto será desenvolvido pelos professores da escola em conformidade com suas 
habilidades.  
 
 

- FINANCEIROS 

  São ações financiáveis com recursos do PDAF (custeio)  
 

Estratégias de acompanhamento e avaliação das ações 

A avaliação utilizar-se-á  de todos os foros privilegiados da I.E. para análise dos resultados 

quantitativos e qualitativos da escola e seus reflexos na aprendizagem efetiva dos alunos: 

 Foro Privilegiado: Coordenação pedagógica 

 Foro Privilegiado: Conselho  de Classe 

 Foro Privilegiado: Reuniões com professores e servidores 

 Foro Privilegiado: Sala de aula e/ou espaços extraclasses planejados  

 Foro Privilegiado: Reunião de Pais e Mestres  
 
 
PROJETO 
RÁDIO ESCOLA NO CED 01 DE PLANALTINA 
 
 

Projeto de Química – PD  

Responsável: Professor José Elias 

  

A Química é considerada a ciência central, haja vista o seu papel dentro das ciências naturais, 
foi desenvolvida enquanto ciência, a partir do século XVII, ela estuda a matéria e suas 
transformações. A relação da Química com a natureza é de fundamental importância para 
sociedade, Cristina Su Liu, estudante da segunda série do Ensino médio do Colégio 
Bandeirantes de São Paulo, nos diz a sua versão sobre a importância da química:   
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[...]A nossa vida contemporânea é tão intrinsecamente entrelaçada com a Química que já é 
impossível pensar em uma existência sem ter conhecimentos químicos básicos. Desde uma 
simples faísca originada na caixa de fósforo a procedimentos complexos na fabricação de 
medicamentos, a Química está presente, ditando todos os fenômenos e reações que 
possibilitaram a evolução da humanidade ao longo de todos esses séculos. O que seriam por 
exemplo as Revoluções Industriais sem a introdução em larga escala do uso do carvão e do 
petróleo? Ou a agricultura moderna, sem o uso de agrotóxicos e fertilizantes? São as grandes 
inovações como essas, inerentemente relacionadas a avanços na Química, que nos permitem 
compreender a grandiosidade desta ciência em nossas vidas.  

  

Uma frase que todo aluno de química no ensino médio deve ter ouvido é que a Química está 
em tudo, de fato está. Compreender os processos relacionados ao nosso cotidiano é 
imperativo a nossa vida. Ainda que os professores tenham grandes desafios a superar no 
ensino dessa disciplina é importante à reinvenção de formas de lecionar o conteúdo por ela 
determinado.  

Justificativa  

A principal razão para elaboração da proposta é o fato do Exame Nacional do Ensino Médio 
cobrar uma grande quantidade de questões de Química. Em levantamento feito no caderno de 
prova de Matemática e Ciências da Natureza no ano de 2017 das 45 questões destinadas a 
Ciências da Natureza 23 eram de Química ou estavam relacionado a essa ciência Natural 
específica. Os alunos de Ensino Médio possuem outros meios de ingresso a universidades, o 
principal no Distrito Federal é PAS - Programa de Avaliação Seriada, portanto alunos de 1ª e 2ª  
série, o conteúdo será direcionado a tal programa. O vestibular da Universidade de Brasília 
terá sua importância nesse projeto também. 

Objetivos Gerais  

- Complementar o estudo de Química com exercícios; - Possibilitar aos alunos uma melhor 
preparação para o ENEM; - Disponibilizar um ambiente dedicado a exercícios.  

  

Objetivos Específicos    

 - Realizar exercícios disponibilizados pelo livro escolar; - Apresentar cadernos de provas do 
ENEM de anos anteriores; - Disponibilizar cadernos de provas do Vestibular da Universidade 
de Brasília – UnB; - Realização de questões do PAS de anos anteriores.  

  

Metodologia  

A principal ferramenta de trabalho nas aulas de PD será a utilização de um portfólio, em que 
todos os exercícios estarão descritos. Os alunos serão ordenados em grupos de estudos para 
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realização dos exercícios propostos. Dúvidas serão sanadas individualmente, Eliana Pereira et 
al, fala sobre a importância do portfólio no ensino de Química “Para adequar melhor o estudo 
da Química se faz necessário sempre avaliar qualitativamente e quantitativamente como o 
aluno está aprendendo os conteúdos propostos, e o portfólio é uma estratégia bastante 
eficiente, que estimula o aluno a pensar, analisar, refletir e concluir sobre o que está 
aprendendo, e a expor suas dúvidas e suas dificuldades.”  

 

Conteúdos 1ª serie - Propriedades físicas da matéria - Processos de separação - Modelos 
atômicos - Tabela periódica - Estequiometria - Ligações químicas  

 2ª serie - Soluções - Termodinâmica - Cinética Química - Equilíbrio Químico - Eletroquímica  

 3ª serie - Química Orgânica  Estruturas de moléculas Orgânicas  Hidrocarbonetos  Funções 
Oxigenadas  Funções Nitrogenadas  Funções Halogenadas  Nomenclatura dos Compostos 
Orgânicos  Polímeros 

Avaliação  

  

Os alunos serão avaliados no cotidiano escolar através de uma Avaliação Formativa 
Alternativa possuindo esta um valor que poderá ir de 0 a 4 pontos, é importante os alunos 
obterem uma postura de estudante de Ensino Médio, como Fernandes 2006 cita, a avaliação 
formativa tem papel interessante no cotidiano escolar “A avaliação formativa alternativa (AFA) 
deve permitir conhecer bem os saberes, as atitudes, as capacidades e o estádio de 
desenvolvimento dos alunos, [...]”, é fundamental  essa avaliação para proposta desse projeto, 
pois se trata de algo voltado para o futuro dos alunos, em que deve ser avaliado sua 
maturidade. O portfólio terá um valor de 5 pontos e 1 ponto de presença.   

   

Referencial Bibliográfico  

Cristina Su Liu. A importância da Química no desenvolvimento da sociedade. Allchemy. 
Olimpíada de Química 2015. Disponível em: <http://allchemy.iq.usp.br/oqsp/OQSP-2015-2-
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Projeto Ecológico Escola Viva 
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Profª Orientadora: Graziele Mazeti de Paiva - Disciplina: Biologia 
Professor Francisco Lídio – Disciplina Geografia 
Conteúdos envolvidos: Ecologia e Meio Ambiente. 
Apresentação: 

Este projeto surgiu a partir da necessidade de um ambiente mais adequado ao aprendizado e 
ligado às questões ambientais, possibilitando interação dos alunos com os diversos segmentos da 
escola e com a comunidade, garantindo assim, espaços que possam ser produtivos em todos os 
aspectos e respeitando o meio ambiente através da educação ambiental. 

Objetivos: 

 Desenvolver o espírito de coletividade, cooperação e integração entre os alunos e demais 

segmentos da escola; 

 Estimular os alunos a uma prática da Educação Ambiental a partir das próprias vivências e 

construções; 

 Despertar o interesse dos educandos no que diz respeito à Ecologia e a preservação do meio 

ambiente; 

 Construir um ambiente mais bonito e agradável na escola; 

 Revitalizar espaços da escola que possam favorecer no processo de socialização, descanso, 

estudo e ensino-aprendizagem; 

 Promover integração entre escola e comunidade; 

 Colocar o aluno como sujeito transformador e criador do seu próprio conhecimento; 

 Desenvolver um cidadão crítico e consciente do seu papel na escola e na sociedade. 

Plano de ação: 
 O projeto será desenvolvido por etapas. 

 Quantidade máxima de pontos que o projeto vale: 2,0 pontos na nota do 4º Bimestre para as 

turmas de 3º ano na disciplina de Biologia e 10 pontos para as turmas de 2º ano na disciplina 

de PD. 

 Os temas serão definidos por sorteio. 

 Cada turma deve elaborar um projeto escrito para aprovação da direção e professora 

orientadora do projeto contendo todas as informações referentes ao tema sorteado como: 

material utilizado, quantidade, local de aplicação do projeto dentro da escola, tarefas e 

responsabilidades de cada aluno, lista dos materiais, doações, mão de obra necessária, entre 

outros aspectos. 

 O projeto escrito deve ser entregue finalizado e já com as devidas correções na data de 18 de 

outubro de 2017 sem prorrogações. 

 Sem a elaboração e aprovação do projeto escrito cada respectiva turma não poderá colocar o 

projeto em prática. 

 Após aprovação do projeto escrito, cada turma deverá colocar seu projeto em prática e 

entregá-lo pronto na data definida. 

 O projeto prático deve ser entregue finalizado e já com as devidas revisões na data de 24 de 

novembro de 2017 sem prorrogações. 

 Após término e entrega do projeto prático, professora orientadora e direção farão a apreciação 

e avaliação dos mesmos. 
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TEMAS 
 

Descrição dos subprojetos a serem desenvolvidos 

 

Sistema de irrigação 

 

Criar e desenvolver um subprojeto de um sistema de irrigação para 
as plantas trepadeiras, jarros de plantas, jardins, canteiros baixos, 
suspensos e canteiros altos dispostos na escola utilizando a melhor 
técnica possível, seja por aspersão, mangueiras ou gotejamento 
com garrafas. 

 
Plantas Ornamentais 
(Jardinagem) 
 

Criar e desenvolver um subprojeto de jardinagem com plantas 
ornamentais em diversos ambientes da escola utilizando-se das 
mais diversas técnicas, formatos e plantas que sejam adequadas ao 
espaço e ambiente. 

 

Plantas medicinais e 

Hortaliças. 

Criar e desenvolver um projeto com, no mínimo, 10 canteiros 
próximos à cantina da escola, contendo plantas medicinais e 
hortaliças, utilizando-se da técnica que melhor se adequar de modo 
que o projeto venha acrescentar na preparação do lanche dos 
alunos. 

 

Jardim suspenso e 

trepadeiras. 

Criar e desenvolver um projeto de plantio de trepadeiras e de jardim 
vertical de modo a criar um ambiente mais saudável, ecológico e 
que possa minimizar a questão do calor em alguns ambientes da 
escola, principalmente nas salas de aula. 

 

 

Compostagem 

 

Criar e desenvolver um projeto que aproveite restos de cascas de 
alimentos provenientes do lanche da escola que desenvolva a 
consciência ambiental e produza um adubo orgânico que possa ser 
utilizado nas plantas e manutenção dos demais projetos aqui 
envolvidos de modo a contribuir para um ambiente mais educativo, 
agradável e dedicado às questões ambientais e de bem estar. 

 
Decoração de exteriores: 
Bancos e mesinhas 
 

Criar e desenvolver um projeto de decoração de exteriores e 
revitalização de ambientes na escola se utilizando dos mais variados 
tipos de bancos e mesinhas de modo a contribuir na criação de 
espaços de lazer, descanso, trabalho e estudo para o bem estar de 
toda a comunidade escolar do Centrão. 

Avaliação: 

Critérios de avaliação do projeto escrito: 

 Ideias, quantidade e qualidade das informações referentes ao projeto; 

 Priorização de reutilização de materiais (garrafas PET, Pallets, troncos de árvores, pneus...); 

 Organização das ideias; 

 Cronograma de atividades com datas para cumprir e responsáveis pela função; 

 Originalidade; 

 Criatividade; 

 Economia em recursos financeiros. 

OBS: Sem a elaboração e aprovação do projeto escrito cada respectiva turma não poderá 

colocar o projeto em prática. 

 

Critérios de avaliação do projeto prático: 
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 Cumprimento do que foi pedido e que estava no projeto escrito; (0,5 PONTOS) 

 Qualidade do projeto construído; (0,5 PONTOS) 

 Utilização e reutilização de materiais que diminuam o impacto ambiental; (0,4 PONTOS) 

 Organização da turma quanto à execução do projeto; (0,2 PONTOS) 

 Criatividade e originalidade; (0,2 PONTOS) 

 Entrega do projeto até a data estipulada. (0,2 PONTOS) 

OBS: Para as notas das turmas de 2º ano, disciplina de PD os valores dos pontos serão 

multiplicados por 5 totalizando 10 pontos. 

 

De acordo com o sorteio realizado os temas ficaram distribuídos da seguinte forma: 

TEMAS 
 

TURMAS LÍDERES Telefones 

 

Sistema de irrigação 

3º e 2º ano A confirmar A confirmar 

 
Plantas Ornamentais 
(Jardinagem) 
 

3º e 2º ano A confirmar A confirmar 

Plantas medicinais e 

Hortaliças. 

3º e 2º ano A confirmar A confirmar 

Jardim suspenso e 

trepadeiras. 

3º e 2º ano A confirmar A confirmar 

Compostagem 3º e 2º ano A confirmar A confirmar 

 
Decoração de exteriores: 
Bancos e mesinhas 
 

3º e 2º ano A confirmar A confirmar 

 
Data limite de entrega do projeto escrito: 
18 de outubro de 2018 
 

 
Data limite de entrega do projeto prático: 
24 de novembro de 2018 
 

 

 

Projeto Interdisciplinar (PD2) 

Gênero, Violência e Racismo.  
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Responsável: Professora Leidiane Lopes 

 
1. Gênero e violência contra a mulher.  

Considerações iniciais 

Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos 

brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à 

igualdade, à segurança e à propriedade. (art. 5º da Constituição Federal, 1988).  Homens e mulheres 

são iguais em direitos e obrigações. (art. 5º, inciso I da CF/1988). 

Serão asseguradas às mulheres as condições para o exercício efetivo dos direitos à vida, à 

segurança, à saúde, à alimentação, à educação, à cultura, à moradia, ao acesso à justiça, ao esporte, 

ao lazer, ao trabalho, à cidadania, à liberdade, à dignidade, ao respeito e à convivência familiar e 

comunitária. (art. 3º da lei 11.340/2006, vulgo, Lei Maria da Penha). Cabe à família, à sociedade e ao 

poder público criar as condições necessárias para o efetivo exercício dos direitos enunciados no 

caput. (parágrafo 2º).  

O projeto, no que se refere a essa temática, tem como finalidade, debater com jovens do 

ensino médio da escola Centro Educacional 01 de Planaltina-DF, questões sobre respeito, igualdade, 

liberdade e dignidade referentes ao universo feminino. A proposta é trabalhar o diálogo, a prática e a 

reflexão sobre preconceitos, discriminação e violência contra a mulher, algo cada vez mais recorrente 

em nossa sociedade atual. Problematizar as naturalizações que permeiam as relações entre gêneros, 

que tem sido, na grande maioria das vezes, conflituosa, motivando diversos casos de violência (física: 

estupros, feminicídios, agressões, mutilações  e psicológica: assedio moral, sexual).   

 

Justificativa 

Considerando a realidade atual sobre as representações socioculturais que são construídas 

e repassadas sobre a mulher, muitas delas concretizadas em relação de desigualdade com o 

universo masculino, surge o desejo de tentar construir práticas diferenciadas de tratamento e 

reconhecimento do emponderamento feminino com os estudantes do Centrão. Deseja-se despertar 

um novo olhar para o outro, no caso a mulher, ser que carrega experiências de luta, de dor, de 

sofrimento, de desigualdade. Ser que gera vidas, que nos ajuda a construir histórias. Ser que, 

portanto, torna-se imprescindível em suas atuações socioculturais. Como cantou Milton Nascimento, 

Maria é uma mulher entre tantas outras, é “Uma força que nos alenta, uma mulher que merece viver e 

amar, como outra (ou outro) qualquer do planeta”. Somos todas Marias. Sejamos todos ativistas na 

reparação das desigualdades e injustiças praticadas contra a mulher ao longo de nossa história. 
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2. Relações etno-raciais 

              Considerações iniciais 

O racismo tem origens históricas, muitas dela baseadas em teorias segregacionistas. No 

século XIX, o cientificismo impulsionou a teoria da eugenia, conceito que subjugava a diversidade 

étnica racial a uma ideologia hegemônica de raças superiores, tomando como modelo seres humanos 

fortes, puros e saudáveis, conceito que também ficou conhecido como darwinismo social, utilizado 

para justificar as políticas imperialistas em países africanos, asiáticos e americanos. 

No Brasil, as origens do racismo estão relacionadas ao processo de colonização europeia 

que utilizava negros africanos trazidos para o Brasil na condição de escravos. A desigualdade social, 

econômica e racial reforçada pelo sistema escravocrata, disseminou injustiças e discriminações pela 

sociedade que, posteriormente, viria a ser conhecida como brasileira. 

Privados de quaisquer direitos e tratados de forma desumana, os negros e negras, no 

Brasil, foram carregando consigo, ao longo do tempo, o estigma de inferioridade legitimado pelos 

colonizadores. Dessa forma, durante séculos foram deslocados para um espaço desprivilegiado 

dentro da sociedade que ajudaram a construir. Mesmo com a criação de leis que discutiam a questão 

da escravidão no país, como a Lei do Ventre Livre, a Lei do Sexagenário e a Lei Áurea, que proibiu a 

escravidão no Brasil, a situação dos negros e negras não foram resolvidas. Houve uma preocupação 

com a questão jurídica do escravo, mas não houve uma política social de inserção desses ex-

escravos na sociedade, levando-os às mesmas situações de discriminação.  

Um marco fundamental nas mudanças ideológicas que foram disseminadas, ao longo da 

nossa história, foi a Constituição Federal de 1988. Após forte mobilização popular e participação de 

parlamentares, a diversidade étnica racial e cultural foram reconhecidas e institucionalizadas em seu 

texto. A partir da promulgação dessa constituição que ficou conhecida como cidadã, muitas 

populações que foram subjugadas durante séculos de História, ganhavam o direito de serem 

reconhecidas como parte integrante de nossa sociedade.  

Porém, mesmo com legislações e institucionalização de órgãos que defendem seus direitos, 

essas populações ainda carregam o estigma racial empregado e reforçado em épocas anteriores. 

Ainda hoje, em pleno século XXI, presenciamos casos absurdos de discriminação e preconceitos 

contra esses povos. O racismo é uma prática que mesmo sendo criminalizada, ainda se faz presente 

em nossa sociedade, não são poucos os casos denunciados por populações negras. 
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Justificativa 

Considerando o contexto histórico e atual no cenário brasileiro, com vários casos de 

racismo relacionados a altos índices de violência, surge a necessidade de debater essas questões 

em sala de aula. A escola é responsável, entre outras coisas, por formar cidadãos com a capacidade 

crítica para exercer deveres e lutar por seus direitos, e essas práticas têm negligenciado um dos 

direitos fundamentais descritos na CF/1988, “o direito à vida, à liberdade, à segurança, à igualdade” 

(art. 5º da CF/1988).  

Não se pode desconsiderar que a grande maioria de nossos alunos vêm de diferentes 

comunidades, muitas delas carentes, e que presenciam distintos tipos de violência em seus 

cotidianos. Trazer essas discussões para dentro dos muros da escola faz com que esses cidadãos 

que pretendemos formar tenham consciência da realidade que os cercam, podendo imprimir em suas 

ações e comportamentos o desejo pela mudança, por melhores condições dos menos favorecidos, 

pela construção e/ou reconstrução de valores que sejam respeitados por todos.  

 

 

 

 

 

 

Objetivos gerais 

 Promover e estimular discussões construtivas e conscientes sobre desigualdade de gênero, 

violência contra a mulher e racismo; 

 Proporcionar esclarecimentos em relação a conceitos e a ideias equivocadas sobre gênero, 

sobre movimentos sociais que lutam pela igualdade, sobre preconceito e discriminação 

étnico-raciais; 

 Sensibilizar e estimular os educandos a práticas mais conscientes em relação ao outro.  

 Construir uma cultura de respeito, afeto e valorização da mulher, das diferentes populações 

étnico-raciais e do ser humano como um todo.  
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Objetivos específicos 

 

 Compreender as diferentes representações femininas e das populações negras que foram 

construídas ao longo da história e perceber como muitas ainda permanecem em nosso 

contexto atual; 

 Acompanhar o entendimento que os educandos têm em relação às desigualdades de gênero 

e discriminação étnico - racial e as construções que trazem do ambiente familiar e de outros 

espações sociais; 

 Proporcionar diálogos e debates com estudos de caso recorrentes na comunidade e 

sociedade de uma forma geral. 

 Fazer com que os educandos consigam visualizar onde os índices de desigualdade, 

discriminação e violência são mais altos; 

 Promover um autoconhecimento em relação aos temas abordados, para que as discussões 

possam ser colocadas em prática por cada um; 

 Conscientizar sobre a importância do respeito e da luta por direitos.  

 

Metodologia 

Tomando como referenciais teóricos algumas legislações que amparam os direitos das 

mulheres, e a diversidade étnica-racial, como a Constituição Federal de 1988, a Lei 11.340/2006 e a 

Lei 7.716/1989,  o projeto partirá de uma pesquisa empírica, com fontes de grande circulação e de 

acesso ao público, como noticiários de jornais, bem como outros tipos de linguagens (músicas, filmes, 

pinturas, publicidade) que abordem as temáticas discutidas (gênero, violência e racismo) para uma 

pesquisa qualitativa, de cunho histórico, cultural e social. 

As atividades serão realizadas em sala ou em outros espaços internos e/ou externos da 

escola. Os educando deverão participar das discussões propostas, apresentando suas experiências e 

opiniões a respeito dos assuntos. Após construírem argumentações e posicionamento que 

modifiquem e/ou reforcem uma conscientização da relevância do olhar e do conviver bem com o 

outro, serão propostas atividades como produções textuais e/ou verbais, representações teatrais, 

paródias ou produções musicais, realizadas nas aulas de PD2.  

O foco do projeto apresentado está pautado em leituras, interpretações de diferentes tipos 

de linguagens e produção textual em seus diferentes gêneros. A atividade final será a produção de 

um portfólio onde deverão conter todas as atividades discutidas e produzidas pelos estudantes.  
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Cronograma 

O cronograma de atividades será montado de acordo com o caderno de atividades proposto 

no curso: Gênero e Diversidade na Escola - GDE que é uma iniciativa pioneira e inovadora proposto 

pela Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres (SPM/PR).  

O Curso, destinado à formação continuada de profissionais da Educação nas temáticas de 

gênero, relações étnico-raciais, sexualidade e orientação sexual, (curso que esteve presente em 

todas as regiões do país, com oferta estimada de 30 mil vagas no biênio 2009/2010).  

 Cada atividade proposta inicia-se com um disparador, motivador do debate; seguido de 

aplicações práticas e de um fechamento do planejamento proposto, cada atividade corresponde a um 

plano de aula. O link com textos norteadores sobre os temas a serem abordados e as atividades 

propostas serão divulgados nas referências.  

“Esta publicação tem por objetivo auxiliar o/a professor/a na execução de suas atividades 

docentes, contribuindo para seu trabalho cotidiano de fazer com que crianças, adolescentes e jovens 

apreendam conhecimentos e valores necessários a seu pleno desenvolvimento como cidadãos/ãs.” 

(Gênero e Diversidade na Escola. Formação de Professoras/em Gênero, Sexualidade, Oriação 

Sexual e Relações Étnico - Raciais).”  

 

Referencial teórico  

 Projeto Gênero e diversidade na escola (Formação de Professores em Gênero, Sexualidade, 

Orientação Sexual e Relações Étnico-Raciais:  http://www.e-clam.org/downloads/Caderno-de-

Atividades-GDE2010.pdf 

 Constituição Federal de 1988. 

 Lei 11.340/2006. 

 Lei 7.716/1989. 

 “Mulheres de Atenas”, Chico Buarque, álbum Meus Caros Amigos, Universal, 2003. 

 “Desconstruindo Amélia”, Pitty, álbum Chiaroscuro, Polysom, 2009. 

 “Pais e Filhos”, Legião Urbana, álbum As Quatro Estações, EMI, 1989. 

 “Família”, Titãs, álbum Cabeça Dinossauro, 1986. 

 Demissão após a maternidade: “Não cometi nenhum erro. Eu só gerei uma vida” 

https://brasil.elpais.com/brasil/2017/08/14/politica/1502721247_786237.html?id_externo_rsoc

=FB_BR_CM  

http://www.e-clam.org/downloads/Caderno-de-Atividades-GDE2010.pdf
http://www.e-clam.org/downloads/Caderno-de-Atividades-GDE2010.pdf
https://brasil.elpais.com/brasil/2017/08/14/politica/1502721247_786237.html?id_externo_rsoc=FB_BR_CM
https://brasil.elpais.com/brasil/2017/08/14/politica/1502721247_786237.html?id_externo_rsoc=FB_BR_CM
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 Exposição na Bélgica traz roupas de vítimas de estupro para romper mito de 'culpa da mulher' 

https://g1.globo.com/mundo/noticia/exposicao-na-belgica-traz-roupas-de-vitimas-de-estupro-para-romper-mito-de-

culpa-da-mulher.ghtml?utm_source=facebook&utm_medium=share-bar-smart&utm_campaign=share-bar 

 História das Mulheres - https://www.youtube.com/watch?v=_PJ0zyTF414 

  A Mulher na História -  https://www.youtube.com/watch?v=_yK4da_x4tA,  

 Dia Internacional da Mulher -  https://www.youtube.com/watch?v=JKLgEgj4Leo, 

 Movimento Feminista -  https://www.youtube.com/watch?v=a05aUYjgKgs, 

  História Feminismo 03 Ondas -  https://www.youtube.com/watch?v=pFWgBKz55Rs 

 História Mov. Feminista - https://www.youtube.com/watch?v=MANoOIKSgBY 

 Movimentos Sociais Feministas -  https://www.youtube.com/watch?v=-T5szXzT6x0 

 Mulheres do Brasil - https://www.youtube.com/watch?v=AnGkok3UF4M, 

 O voto feminino no Brasil -  https://www.youtube.com/watch?v=pO_IMruV-hU 

  Mulheres militantes na ditadura -  https://www.youtube.com/watch?v=C6n3B5Q0l-g 

  Repressão a Mulher na ditadura - https://www.youtube.com/watch?v=tE13jKPpYa0 

 Mulheres Curdas em Luta -  https://www.youtube.com/watch?v=n8UWp7JP91w 

 Guerrilheiras das FARCs - https://www.youtube.com/watch?v=WGLPsXmOOcs 

 Mulheres Zapatistas  - https://www.youtube.com/watch?v=-mu6Fk02IM0 

 Mulheres Palestinas em Luta – fhedayens -  http://www.bing.com/videos/search… 

 

PROJETO PEDAGÓGICO- ESPORTIVO 
Com o crescimento da utilização de aparelhos eletrônicos no mercado, a atividade física não tem o 
mesmo atrativo e protagonismo de tempos atrás. As crianças hoje têm muito mais acesso ao mundo 
virtual que à brincadeira na rua ou áreas externas. Isso acarreta em uma defasagem no 
desenvolvimento motor e, consequentemente, cognitivo da criança e adolescente. Hoje, uma das 
maiores preocupações das autoridades na área da saúde é o crescimento do índice de obesidade em 
crianças e adolescentes e a prevenção de doenças causadas pela falta de atividade física. É de 
extrema importância que as escolas incentivem a prática esportiva tendo um trabalho sério e 
qualificado auxiliando no desenvolvimento motor e cognitivo de seus alunos.  
OBJETIVO  
O objetivo principal do Laboratório de Educação Física é o de auxiliar no desenvolvimento motor e 
cognitivo dos alunos, oferecendo uma atividade lúdicomotora, dentro de um espaço multifuncional e 
atrativo para todas as faixas etárias. Além de: 

  Ser referência no âmbito escolar em desenvolvimento motor e avaliação física escolar;  

 Trabalhar todas as qualidades físicas e motoras do corpo: coordenação motora, força, equilíbrio, 
agilidade, velocidade, tempo de reação, organização espacial e visio-motora dentre outras;  

 Auxiliar na melhoria da aprendizagem dos esportes coletivos e individuais. 

 Trabalhar todas as modalidades de esporte coletivo principais (vôlei, basquete, randbol, futsal) 
em virtude das competições escolares. 

 

https://g1.globo.com/mundo/noticia/exposicao-na-belgica-traz-roupas-de-vitimas-de-estupro-para-romper-mito-de-culpa-da-mulher.ghtml?utm_source=facebook&utm_medium=share-bar-smart&utm_campaign=share-bar
https://g1.globo.com/mundo/noticia/exposicao-na-belgica-traz-roupas-de-vitimas-de-estupro-para-romper-mito-de-culpa-da-mulher.ghtml?utm_source=facebook&utm_medium=share-bar-smart&utm_campaign=share-bar
https://www.youtube.com/watch?v=_PJ0zyTF414
https://www.youtube.com/watch?v=_yK4da_x4tA
https://www.youtube.com/watch?v=JKLgEgj4Leo
https://www.youtube.com/watch?v=a05aUYjgKgs
https://www.youtube.com/watch?v=pFWgBKz55Rs
https://www.youtube.com/watch?v=MANoOIKSgBY
https://www.youtube.com/watch?v=-T5szXzT6x0
https://www.youtube.com/watch?v=AnGkok3UF4M
https://www.youtube.com/watch?v=pO_IMruV-hU
https://www.youtube.com/watch?v=C6n3B5Q0l-g
https://www.youtube.com/watch?v=tE13jKPpYa0
https://www.youtube.com/watch?v=n8UWp7JP91w
https://www.youtube.com/watch?v=WGLPsXmOOcs
https://www.youtube.com/watch?v=-mu6Fk02IM0
http://www.bing.com/videos/search
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PROJETO BANDA DE MÚSICA  
 
 
1 – HISTÓRICO: 
   A Banda de Música tem uma antiga e forte ligação com  a cultura de Planaltina. O registro mais 
antigo do embrião da banda de Música, data-se de 1942, com a fotografia  da Banda União Jazz 
Planaltinense. Já  nos anos 50 e 60 o maestro Tavinho ministrava aulas e regia a Banda de Música  
na escola Paroquial. No início dos anos 70, o Professor Antônio Limeira, assume a Banda Santa 
Cecília, e no Centro Educacional 01 de Planaltina (Centrão), por mais de 20 anos compõe, arranja, 
ensina e forma vários alunos que hoje são profissionais de Bandas militares, Músicos populares e 
cidadãos. Após a saída do Prof. Antonio Limeira outros professores e maestros  estiveram a frente da 
Banda de Música de Planaltina,  podemos citar alguns como: João Augusto (Fio), Djalma,  Adailton 
Cunha, Jonas,  Rui, Jessé Gomes, Marcel  e atualmente  o Regente e saxofonista Israel Colonna , 
que desde 2006, vem coordenando aulas, repertório e ensaios e apresentações do Espaço Musical 
Antônio Limeira. 
          O Espaço Musical Antonio Limeira, é o nome dado ao Projeto de Bandas de Música da 
Secretaria de Estado de Educação em Planaltina; uma simples e justa  homenagem ao Professor 
Antonio Limeira.  
          O Projeto Espaço Musical Antonio Limeira é um Grupo Musical formado por Instrumentos de 
sopro (flauta transversal, clarinetes, saxofones soprano, alto tenor e barítono, trompetes, trombones, 
bombardinos, souzafones, tubas, trompas) e de percussão (caixa, pratos bumbos, bateria e etc.), 
possibilitando assim várias formações instrumentais, tais como: A Banda de Musical Antonio Limeira. 
Formação que é uma dos elementos fundamentais para manutenção a tradição da Festa em Louvor 
ao Divino Espírito Santo com mais de 120 anos que é realizada em nossa cidade, festa em que, 
durante as missas e novenas, a Banda executa um repertório de músicas religiosas. No Desfile Cívico 
do Aniversário da Cidade e no Desfile Militar de 7 de setembro na Explanada dos Ministérios 
juntamente com  Bandas de Música de escolas públicas de outras cidades, no qual  compõe a Banda 
de Música da Secretaria de Estado de Educação do DF, Marchas e Dobrados. A Orquestra de Frevo 
Valter Feitosa, que realiza pelo 4º ano o único Carnaval de  frevo de Rua no Centro Histórico de 
Planaltina, puxando com muita animação o Bloco Sem Eira Nem Beira, que neste ano realizamos 3 
dias de frevo, marchinhas e Sambas. A Big Band, União Jazz Planaltinense explorando a 
improvisação e expressão dos alunos com temas do jazz, do choro e da MPB;  e outras formações 
menores como quintetos de metais, quartetos de saxofones,  sempre com objetivo do ensino e 
divulgação da Música instrumental da cidade. 
      O Espaço Musical Antônio Limeira, é um projeto que tem sua sala de Ensaio e aulas no 
Centro Educacional 01 (Centrão), atendendo a demanda da escola do ensino regular e turno integral, 
tem como público alvo principal alunos regularmente matriculados em qualquer escola pública de 
Planaltina, com idade  entre 10 e 18 anos para ingresso;   matriculando também pessoas da 
comunidade. Ao total são 75 alunos divididos em três níveis de aprendizado, iniciante: teoria musical, 
médio: técnica específica do instrumento e prática de instrumento. 
  
 
2 – JUSTIFICATIVAS: 

                      Este projeto visa efetivar as atividades da BANDA DE MÚSICA  como projeto 
pedagógico da escola; uma vez que a Banda de Música já existe nesta I.E. há mais de 40 anos 
atendendo a todas as atividades cívicas e culturais da escola, da cidade e até mesmo do DF; como 
descrito no histórico (item 1).   
                  Este projeto é de caráter ESCOLAR  e  COMUNITÁRIO. 
                    As artes devem não só ser uma disciplina específica da escola, mas ser um instrumento 
utilizado para trabalhar diversas questões presentes entre as crianças e adolescentes em idade 
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escolar. A discussão tem sido foco de todos os congressos de educação; que são unânimes em 
afirmar que: "a Arte explora e desenvolve as diferentes linguagens e múltiplas dimensões humanas". 
                     Para Maria Isabel Leite, educadora de Santa Catarina, o principal ganho para os alunos 
que têm contato com a arte é a ampliação de seu arcabouço cultural. "Apenas com repertório se 
consegue criar efetivamente", afirma. No entanto, a educadora ressalta que essa é uma questão 
muito mais difícil do que parece, pois apenas colocar um professor de educação artística na escola 
não basta. "É preciso que esse tema seja pensado de maneira mais ampla e que esteja presente na 
formação do professor".  
                      Por entendermos que a arte não deve ser apenas produção cultural é que resolvemos 
inovar, ofertando aos alunos conhecimentos e formação musical para composição de um PROJETO 
DE BANDA DE MÚSICA que atendesse didaticamente nossa I.E.  e  eventos culturais, cívicos e 
festivos de nossa comunidade de Planaltina e do DF, principalmente eventos organizados pela 
SEEDF.  
                        A atividade musical é de grande importância no desenvolvimento moral e social do ser 
humano; auxilia no desenvolvimento e aperfeiçoamento dos processos de socialização, alfabetização, 
das capacidades humanas e das percepções das crianças e dos adolescentes; possibilita o 
fortalecimento e desenvolvimento do raciocínio lógico-matemático e o senso estético; auxilia no 
desenvolvimento da percepção sonora e espacial, além da coordenação motora e capacidade 
inventiva.   
                        A  prática da cidadania, pelo exercício da participação em projetos coletivos, melhora a 
auto-estima e isto traz reflexo imediato na Qualidade de Vida, com importante retorno qualitativo para 
as organizações. Por outro lado, a criatividade e o gosto estético é algo que se aprende e se 
desenvolve. 
                         Assim, este projeto é uma forma de associar a escola à sociedade em que está 
inserida, propondo uma mudança no processo de ensino e aprendizagem da disciplina de artes com 
oferta de conhecimento e formação musical aos alunos, visando ampliar o universo cultural das 
crianças e adolescentes por meio da musicalidade. 
                Este projeto prevê o desenvolvimento de várias formas de participação e integração onde o 
cidadão terá possibilidades de exercer sua criatividade, a iniciativa, a reflexão, a autodisciplina e a 
solidariedade. 
                         Aprender música participando de uma banda dá ao indivíduo a possibilidade de 
preencher seus momentos de lazer com uma atividade construtiva, evitando assim, que a ociosidade 
leve-o para outros caminhos, muitos deles danosos para sua integridade física e destruidores da 
moral e do caráter.  
 
3 – OBJETIVOS GERAIS 

             -Resgatar primeiramente os valores da participação para a reconstrução de uma comunidade 
com ideais de cidadania, bem como estabelecer uma nova proposta de atividade extracurricular aos 
alunos desta escola e aos cidadãos da  comunidade, visando assim a ampliação de conhecimento e 
de cultura, agindo como um bom modelo a ser seguido a aqueles que estão em fase de 
amadurecimento de sua formação cultural e personalidade. 
             -Desenvolver no estudante e membros da comunidade,  através  de conhecimentos musicais, 
um sentimento  de  valorização  pessoal,  desenvolver  a  auto-estima, a disciplina e cidadania;  além  
de  estimular  a organização interna   do  indivíduo,  a  sensibilidade pela arte, o respeito   com o 
outro, a socialização, a expressão cultural, o auto controle, entre outros, que  são ingredientes  
básicos  para um caráter culto e saudável. 
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4 – OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
            - Ofertar formação musical teórica e prática aos alunos desta I.E. e membros da comunidade 
para composição e manutenção efetiva de uma BANDA DE MÚSICA  que represente a escola e a 
cidade de Planaltina. 
             - Difundir a arte musical no seio da escola e da comunidade através de apresentações 
artístico-musicais como exemplo da aplicabilidade dos conhecimentos teóricos desenvolvidos neste 
projeto. 
             - Desenvolver um paralelo da teoria e a prática musical com metodologia o que proporcione à 
crianças e adolescentes de nossa escola e da comunidade  uma nova perspectiva de vida, visando 
sua socialização e a também sua profissionalização através da música. 
            - Dar oportunidade a crianças, adolescentes e jovens para que possam cultivar a música 
como característica própria do ser humano e estimular as pessoas a preservar e desenvolver os 
princípios e ideais de formação para serem cidadãos livres, responsáveis e solidários     
            -Manter na Banda os alunos que ingressaram neste projeto, independentemente de já terem  
terminados seus estudos nesta I.E.; tornando assim esse projeto, um projeto de cunho cultural, social 
e comunitário. 
 
5 – METODOLOGIA 
      Os alunos da I.E. terão sua formação desenvolvida em horários contrários aos turnos de suas 
aulas regulares na escola. 
      A banda de música terá flexibilidade de atendimento à formação de seus componentes de acordo 
com sua disponibilidade de tempo; principalmente ao inerente à parte prática e ensaios à véspera de 
apresentações. A formação dos componentes poderá ocorrer inclusive aos sábados e domingos. 
        
6– NECESSIDADES DE RECURSOS 

   RECURSOS HUMANOS: 
     -professor exclusivo (maestro) com conhecimento e formação em artes musicais; 
     -professor de artes musicais – violão 

   RECURSOS FÍSICOS E MATERIAIS: 
      -espaço físico adequado e exclusivo para o projeto na própria escola 
      - instrumentos de sopro e percussão 
      -mobiliário próprio 
      -conserto e manutenção  de instrumentos de sopro e percussão já existentes no projeto 
 
7 – RECURSOS PREVISTOS E/OU EXISTENTES 
       Existentes: 
          -professor exclusivo (maestro) com conhecimento e formação em artes musicais; 

 Prof. Israel Collona Vasconcelos – 300474-0 (autorização: REG 138183/2011) 
-professor de artes musicais – violão 

 Prof. Sebastião Cândido de Oliveira – 23736-1 (autorização: REG 138183/2011) 
 -espaço físico adequado e exclusivo para o projeto 
 -instrumentos de sopro e percussão  
            -mobiliário próprio 
        Previstos: 
      - aquisição de instrumentos de sopro e percussão com recursos do (GDF) 
      - aquisição de instrumentos de sopro e percussão com recursos do MEC  
      - aquisição de instrumentos de sopro e percussão com recursos da SEEDF 
 
8 – RESULTADO PREVISTOS 
     -formação cultural de alunos e membros da comunidade 
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     -formação profissional de alunos e membros da comunidade através dos conhecimentos da  
música 
      -despertar o senso cívico e cultural nos alunos e membros da comunidade 
      comunidade em eventos cívicos, culturais e festivos; principalmente naqueles organizados  
      pela SEEDF E governo de Brasília. 
 

9 – CRONOGRAMA: 

Ano letivo. 

10 - AVALIAÇÃO 

     O projeto é flexível e será avaliado ao término de cada ano letivo, podendo ser alterado para 
melhor atendimento aos objetivos nele especificados. 
 
11 – BIBLIOGRAFIA 

 LDB 9394/1996, art. 26, § 2º 

 PCN – ART, 1997, P. 75 

 LEI 11769/2008, art. 3º 

 CURRÍCULO DA EDUCAÇÃO BÁSICA  DA SEEDF (2010) - MÚSICA, P. 141 

 LEI 11769/2008, art. 1º, § 2º 

 DESPACHO E AUTORIZAÇÃO da Subsecretária de Educação Básica – Profa. Sandra Zita 
Silva Tiné em 29/03/2012, RECOMENDA:  ampliação do projeto a todas as Escolas da Rede Pública  
de Ensino do DF 
 
 
PROJETO CONSCIÊNCIA E  OUTRAS EXPRESSÕES 

I – APRESENTAÇÃO: 

      A atual crise global que estamos vivendo é consequência de nossos atos competitivos e egoístas. 
É necessário e urgente, que o homem tome consciência de que tudo está interligado como uma teia e 
por isso atue de forma harmônica em todas as instâncias, do micro aos macrocosmos.  Os três 
pilares de base deste processo são a consciência do eu, do outro e do meio. Porque o ser humano só 
consegue cuidar e preservar aquilo que ele conhece e se identifica. A partir do momento que nos 
conhecemos podemos identificar nossos pontos fracos e só quando conseguimos identificá-los é que 
podemos curá-los, e a partir daí estaremos verdadeiramente nos desenvolvendo e resgatando o ser 
humano que somos. É só quando resgatamos e reconhecemos o puro ser humano que somos que 
passamos a enxergar e respeitar a humanidade do outro e a natureza de nosso planeta. 
 
II – JUSTIFICATIVA 
         No intuito de contemplar duas grandes ações pedagógicas de nossa escola (EXPOSIÇÕES, 
MOSTRAS, FESTIVAIS e CONSCIÊNCIA NEGRA) e por acreditar que a principal ferramenta usada 
neste trabalho de humanização do indivíduo são as artes. O processo criativo envolvido na atividade 
artística é terapêutico e enriquecedor da qualidade de vida das pessoas. Por meio do criar em arte e 
do refletir sobre os processos e os trabalhos artísticos resultantes, pessoas podem ampliar o 
conhecimento de si e dos outros, aumentar a autoestima, lidar melhor com sintomas, stress e 
experiências traumáticas, desenvolver recursos físicos, cognitivo, emocionais e desfrutar do prazer 
vitalizador do fazer artístico.  
As linguagens cênicas, plásticas, poéticas e musicais, dentre outras, podem ser mais adequadas à 
expressão e elaboração do que é apenas vislumbrado, ou seja, esta complexidade implica na 
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apreensão simultânea de vários aspectos da realidade. Uma obra de arte consegue, por si só, 
transmitir sentimentos como alegria, desespero, angústia e felicidade, de maneira única e pessoal, 
relacionadas ao estado espiritual em que se encontra o autor no momento da criação. 
Partindo do princípio de que muitas vezes não se consegue falar a respeito de conflitos pessoais, a 
arte propõe recursos artísticos para que sejam projetados e analisados todos esses processos, 
obtendo-se uma melhor compreensão de si mesmo, e podendo ser trabalhados no intuito de uma 
libertação emocional. 
 
III - OBJETIVO GERAL 
Promover as artes e a experimentação na busca do conhecimento do ser humano e do respeito às 
suas diferenças e manifestações religiosos, culturais e artísticas. 
 
 
IV - OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Promover a  reflexão sobre a inserção do negro na sociedade brasileira.  

 Despertar nos alunos valores éticos e morais e o senso de coletividade 

 Oportunizar aos alunos a manifestação de suas ideias e as mais variadas formas de 
expressão cultural 

 Despertar nos alunos a consciência do eu, do outro e do meio. 

 Despertar nos alunos o respeito pelo  ser humano e por si próprio 

 Despertar nos alunos o senso de cuidados e preservação daquilo que ele conhece e se  
identifica como meio  ambiente e sociedade 

 Envolver a família e comunidade nas atividades deste projeto ; 

 Oferecer atividades artísticas, culturais, esportivas, recreativas, culinária  

       Despertar a consciência humana através de atividades artísticas 

 Humanizar as relações interpessoais através do fazer artístico 

 Sensibilizar os indivíduos tornando-os pessoas integradas à preservação da natureza. 

 Resgatar o potencial criativo do ser humano, buscando a psique saudável e estimulando a 
autonomia e transformação interna para reestruturação do ser. 

 Facilitar a ampliação da consciência, do autoconhecimento e da autoestima, possibilitando 
mudanças positivas no modo de se expressar e relacionar com o outro e com o meio.  

 Oferecer alternativas de aprendizagem significativa. 

 Integrar escola e comunidade. 

 Valorizar o potencial coletivo da construção. 
 
V – METODOLOGIA 
               Em  decorrência e respeito ao DIA DA CONCIÊNCIA NEGRA  (Lei 10639   de janeiro de 
2003); e por ocasião desta data, dentro deste projeto trabalharemos o concurso  BELEZA NEGRA 
que tem o objetivo de despertar a consciência humana através de atividades artísticas; Humanizar as 
relações interpessoais através do fazer artístico e resgatar o potencial criativo do ser humano, 
buscando a psique saudável e estimulando a autonomia e transformação interna para reestruturação 
do ser; facilitando a ampliação da consciência, do autoconhecimento e da autoestima e possibilitando 
mudanças positivas no modo de se expressar e relacionar com o outro e com o meio. Assim, visa 
oferecer alternativas de aprendizagem significativa integrando escola e comunidade e valorizar o 
potencial coletivo da construção. É  uma ação afirmativa de promoção da igualdade racial e uma 
referência para a população afrodescendente dedicada à reflexão sobre as consequências do 
racismo e sobre a inserção do negro na sociedade brasileira.  
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VI – RECURSOS 
 
1 – HUMANOS: Comunidade Escolar 
2 – MATERIAIS: 
Material de apoio pedagógico, material de mídia, aparelhos de som e vídeo e projetores de 
multimídia.  
VII - DURAÇÃO  
Ano letivo, com culminância no dia 20 de Novembro. 
 
VIII - AVALIAÇÃO  
         A avaliação utilizar-se-á  de todos os foros privilegiados da I.E. para análise dos resultados 
quantitativos e qualitativos da escola e seus reflexos na aprendizagem efetiva dos alunos: 

 Foro Privilegiado: Coordenação pedagógica 

 Foro Privilegiado: Conselho  de Classe 

 Foro Privilegiado: Reuniões com professores e servidores 

 Foro Privilegiado: Sala de aula e/ou espaços extraclasses planejados  

 Foro Privilegiado: Reunião de Pais e Mestres  

Ações e área(s) de conhecimento envolvida(s) 

 Produção e Fruição das Artes 

Ações e suas respectivas metas 

      O Projeto CONSCIÊNCIA E  OUTRAS EXPRESSÕES (EXPOSIÇÕES, MOSTRAS, FESTIVAIS e 
CONSCIÊNCIA NEGRA) trabalhará de forma a contemplar na I.E. todas as disciplinas do currículo 
respeitando seus objetivos e justificativas. 
         Em  decorrência e respeito ao DIA DA CONCIÊNCIA NEGRA  (Lei 10639   de janeiro de 2003); 
e por ocasião desta data, dentro deste projeto trabalharemos o concurso  BELEZA NEGRA que tem o 
objetivo de despertar a consciência humana através de atividades artísticas; Humanizar as relações 
interpessoais através do fazer artístico e resgatar o potencial criativo do ser humano, buscando a 
psique saudável e estimulando a autonomia e transformação interna para reestruturação do ser; 
facilitando a ampliação da consciência, do autoconhecimento e da autoestima e possibilitando 
mudanças positivas no modo de se expressar e relacionar com o outro e com o meio. Assim, visa 
oferecer alternativas de aprendizagem significativa integrando escola e comunidade e valorizar o 
potencial coletivo da construção. É uma ação afirmativa de promoção da igualdade racial e uma 
referência para a população afrodescendente dedicada à reflexão sobre as consequências do 
racismo e sobre a inserção do negro na sociedade brasileira.  
                    

Identificação dos responsáveis pelas ações 

      B – PROFESSORES DA ESCOLA 

Cronograma e metodologia  

         Terá início pelo trabalho pedagógico dos professores em seu dia a dia em sala de aula; depois 
haverá a culminância no 2º semestre  de cada ano letivo. Serão ações em busca do desenvolvimento 
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da expressão corporal, oral e cultural dos alunos, através de momentos de interpretação, dança, 
música, poesia, exposições, a ampliação dos conhecimentos por meio de experimentos, 
demonstrações e simulações científicas e ainda a formação de hábitos e atitudes fundamentais nos 
valores morais e éticos. Podendo livremente criar, inventar, transformar, reler, construir e se 
expressar, 
 

Abrangência das ações 

 Despertar nos alunos valores éticos e morais e o senso de coletividade 

 Oportunizar aos alunos a manifestação de suas ideias e as mais variadas formas de 
expressão cultural 

 Despertar nos alunos a consciência do eu, do outro e do meio. 

 Despertar nos alunos o respeito pelo  ser humano e por si próprio 

 Despertar nos alunos o senso de cuidados e preservação daquilo que ele conhece e se  
identifica como meio  ambiente e sociedade 

 Envolver a família e comunidade nas atividades deste projeto ; 

 Oferecer atividades artísticas, culturais, esportivas, recreativas, culinária...  

  Despertar a consciência humana através de atividades artísticas 

 Humanizar as relações interpessoais através do fazer artístico 

Recursos humanos e financeiros 

–HUMANOS 
          O projeto será desenvolvido pelos professores regentes de todas as disciplinas em 
conformidade com suas  habilidades.  
 
 

- FINANCEIROS 

  São ações financiáveis com recursos do PROemi/MEC  
 

Estratégias de acompanhamento e avaliação das ações 

A  avaliação utilizar-se-á  de todos os foros privilegiados da I.E. para análise dos resultados 

quantitativos e qualitativos da escola e seus reflexos na aprendizagem efetiva dos alunos: 

 Foro Privilegiado: Coordenação pedagógica 

 Foro Privilegiado: Conselho  de Classe 

 Foro Privilegiado: Reuniões com professores e servidores 

 Foro Privilegiado: Sala de aula e/ou espaços extraclasses planejados  

 Foro Privilegiado: Reunião de Pais e Mestres  

Estratégias de acompanhamento e avaliação das ações 
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A  avaliação utilizar-se-á  de todos os foros privilegiados da I.E. para análise dos resultados 

quantitativos e qualitativos da escola e seus reflexos na aprendizagem efetiva dos alunos: 

 Foro Privilegiado: Coordenação pedagógica 

 Foro Privilegiado: Conselho  de Classe 

 Foro Privilegiado: Reuniões com professores e servidores 

 Foro Privilegiado: Sala de aula e/ou espaços extraclasses planejados  

 Foro Privilegiado: Reunião de Pais e Mestres  
 
 
 
 
EJA 
 
Obediência às DIRETRIZES OPERACIONAIS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 2014/2017.  
 
3º SEGMENTO SEMESTRAL PRESENCIAL - Noturno 
Na Educação de Jovens e Adultos - EJA a avaliação escolar, em seus diferentes processos e 
espaços, não poderá renovar as exclusões a que esse público foi submetido ao longo dos tempos. 
Portanto, destaca-se que a avaliação formativa é aquela que encoraja, orienta, informa e conduz os 
sujeitos sociais (jovens, adultos e idosos) em uma perspectiva contínua que estimule a 
autorregulação das suas aprendizagens. Para tanto são utilizados instrumentos e procedimentos 
avaliativos que compreendam e reconheçam os saberes adquiridos a partir das trajetórias de vida dos 
estudantes e das suas relações com o mundo do trabalho. A maneira como articulam os novos 
conhecimentos construídos na escola com aqueles trazidos pelos estudantes sinaliza a importante 
utilização da avaliação diagnóstica, elemento da avaliação formativa, que pode romper com a lógica 
autoritária da avaliação classificatória.  
A construção de memorial analítico-reflexivo que pode ser incorporado ao portfólio ou a outro 
instrumento que o docente desejar constitui-se como importante instrumento para construção da 
autoestima positiva e o desenvolvimento do estudante da EJA por meio da compreensão da própria 
história de vida. Diretrizes de Avaliação Educacional - Triênio 2014/2016 | Página15 
 
 
        Avaliação Bimestral:  

 50% de provas e/ou testes 

 50% outras atividades 
 
              O total de 800 horas corresponde a 1000h/aulas de 50 minutos para cada série anual, em 
média, ficando assegurado o mínimo estabelecido na Legislação vigente. (noturno - EJA). 
         O currículo desenvolvido os Referenciais Curriculares Nacionais, sendo executados por 
professores devidamente habilitados, qualificados e comprometidos com o processo educacional. 
 
 
OBJETIVOS  
 
1. Criar condições para que todos os alunos desenvolvam suas capacidades e aprendam as 
habilidades e competências com conteúdos necessários para a vida e a sociedade. 
2. Possibilitar a inclusão de alunos portadores de necessidades especiais. 
3. Permitir ao aluno exercitar sua cidadania a partir da compreensão da realidade. 
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4. Buscar novas soluções, criar situações que exijam o desenvolvimento integral dos alunos e 
estimular estratégias variadas de compreensão da realidade.  
5. Melhorar a qualidade de ensino motivando e efetivando a permanência do aluno na escola, 
evitando a evasão. 
6. Encaminhar o educando para o saber fazer, como aprender a conhecer, a viver e a ser num 
diálogo permanente, seja questionando, negando, confirmando, complementando, ampliando por 
meio de um processo de ensinar-aprender-avaliação (contextualização e interdisciplinaridade) 
7. Promover, criando mecanismos de participação e integração escola/comunidade numa 
gestão compartilhada. 
8. Atuar no sentido do desenvolvimento humano e social, tendo em vista a sua função de 
agente de desenvolvimento cultural e social na comunidade, a par de seus trabalhos. 
9. Possibilitar um ambiente profissional propício de valorização e participação coletiva. 
10. Adquirir recursos materiais didático-pedagógicos para o desenvolvimento das habilidades e 
competências curriculares. 
11. Melhorar e adequar o espaço físico e das edificações. 
12.  Melhorar o espaço destinado às práticas de Educação Física e Desportos. 
13. Criar mecanismos para divulgações de documentos oficiais referentes aos direitos e deveres 
do cidadão, assim como temas referentes à saúde e educação. 
14. Buscar recursos financeiros para desenvolver os objetivos propostos para a melhoria dos 
espaços físicos e aquisição de materiais didático-pedagógicos, nas formas de captação junto ao 
governo local (PDAF) e Governo Federal (PDDE) e através de promoções junto à comunidade 
escolar. 
15. Ampliar o acesso à Internet aos professores, alunos e auxiliares da Educação. 
16. Intensificar parcerias com o Conselho Escolar, com a Associação de Pais e Mestres – APM, 
assim como com as parcerias de iniciativa privada. 
17. Possibilitar a aplicação do PDE , assim como, PDAF, PDDE E PDE. 
18. Apoiar Programas e Projetos governamentais que contribuem com o desenvolvimento 
educacional. 
 
 
 
METAS 
 
1. Diminuição dos níveis de evasão escolar 
2. Aumento da promoção satisfatória  
3. Diminuição do índice de repetência  
4. Redução no percentual dos alunos defasados em idade/série, com base nos dados do censo 
escolar.  
5. Elevação do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica – IDEB.  
6. Avaliação contínua e paralela. 
7. Realização de eventos culturais, sociais e esportivos que promovam a conscientização e 
construção da cidadania e da dimensão política. 
8. Construção de um Conselho Escolar atuante. 
9. Incentivo por meio de reconhecimento e premiação por indicação dos profissionais da 
educação e suporte pedagógico, administrativo e financeiro possíveis à aplicação de atividades 
interdisciplinares. 
10. Utilização racional dos bens e do patrimônio público, em especial, as salas de apoio 
(Telessala, laboratórios de Química, Física, Biologia e Matemática, Laboratório de Informática, Sala 
de Leitura)  
11. Adequação do espaço físico aos portadores de necessidades especiais. 
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12. Elaboração e realização de eventos artístico-culturais para a promoção e desenvolvimento 
das habilidades do educando. 
13. Promoção de formações, momentos culturais, confraternizações e atividades esportivas para 
fortalecimento das boas relações humanas. 
14. Adoção de medidas de incentivo como exposições e festival de literatura para a formação de 
novos leitores utilizando acervo da Sala de Leitura Joaquim Nabuco. 
15. Divulgação por meio de palestras e/ou estudos do Estatuto da Criança e do Adolescente - 
ECA, Lei nº 11.340 – ”Lei Maria da Penha”, Código de Defesa do Consumidor, Métodos 
anticoncepcionais, Aborto, Planejamento Familiar, Orientações Nutricionais e Esportivas, Prevenção 
ao uso de Drogas Lícitas e Ilícitas, entre outros temas. 
16. Estímulo e valorização da cooperação do Conselho Escolar e da APM por meio de reuniões 
bimestrais de acompanhamento do plano de ação.  
17. Divulgação das propostas e resultados obtidos após a realização das mesmas. 
18. Avaliação institucional permanente por meio de reuniões bimestrais com os segmentos 
escolares. 
19. Avaliação institucional por meio de questionário por cada segmento escolar. 
 
 
ESTRATÉGIAS 
 
1. Utilizando o espaço pedagógico privilegiado da coordenação de professores, traçar atividades 
curriculares disciplinares, interdisciplinares e/ ou multidisciplinares (estudos e leituras, palestras e 
dinâmicas correlacionadas e definidas dentro da coletividade) que facilitem a execução de 
planejamentos coletivos e que possibilitem a obtenção das metas dos indicadores de ensino. 
2. Implementação e implantação de projetos interdisciplinares e multidisciplinares ao longo do ano 
(Festivais, palestras, apresentações culturais etc.):  

 Recuperação paralela baseada no disposto no Artigo24, item V, alínea “e”, da Lei 9394/96, Lei 
de Diretrizes e Bases da Educação Nacional; no Artigo 128, item I da Resolução nº 01/2005 – CEDF 
e no contido no Regimento Escolar das Instituições Educacionais da Rede Pública de Ensino do 
Distrito Federal ( por meio de observação, relatórios, questionários, pesquisas, testes/provas, 
entrevistas, fichamentos, portfólio etc, de acordo com a programação do professor regente; 

 Regime de Dependência de Estudos conforme a Lei nº 2686, de 19 de janeiro de 2001, que 
institui opção pelo Regime de Dependência para prosseguimento dos Estudos. 

 Construir Projeto Coletivo, juntamente à Área de Códigos e Linguagens, de Conservação e 
recuperação do patrimônio público durante o ano letivo realizando trabalho interdisciplinar;  

 Desenvolver projeto interdisciplinar de valorização da cultura afro-brasileira indígena e regional 
por meio de atividades culturais, nos termos da Lei Nº 10 639, e Lei 11.645/2008 semestralmente. 

 Valorizar a Educação de Jovens e Adultos - EJA 

 Organizar de maneira coletiva Campeonatos esportivos, anualmente. 

 Elaborar horários e atividades coletivas da Banda de Música, atendendo a unidade escolar e, 
dentro da possibilidade, a comunidade.   

 Organizar coletivamente a Olimpíada de Matemática na escola. 

 Organizar coletivamente a Olimpíada de Português na escola. 
3. Aplicação e tabulação de uma pesquisa diagnóstica socioeconômica e cultural para 
conhecimento da comunidade escolar. 
4. Avaliação e controle da qualidade de ensino por meio da tabulação de dados estatísticos 
bimestralmente e por meio das observações da rotina do aluno. 
5. Realização de reuniões com o Conselho Escolar, APM, segmentos escolares e atendimento 
permanente e transparente à comunidade em geral a fim de viabilizar a avaliação institucional. 
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6. Planejar em coordenações coletivas a utilização racional dos recursos e das salas de 
recursos da escola: Sala de Leitura, Videoteca, Laboratórios, Coordenação, Auditório, cantina, assim 
como buscar junto à SEEDF a viabilidade de modulação de profissionais com habilidades para 
suporte nestas. 
7. Instalação de computadores nas dependências administrativas. 
8. Melhoria e adequação possível das dependências escolares aos portadores de necessidades 
especiais. 
9. Avaliação Educacional: 
10. Ampliação das justificativas de ausências concedidas por atestado médico ou licença 
maternidade, tendo em vista a inclusão social plena do jovem, adulto e idoso, a partir do direito à 
educação, sua dinâmica de vida e a realidade da sociedade moderna. Portanto, questões de trabalho, 
saúde, familiares, sociais, jurídicas, econômicas e de fenômenos da natureza devem ser 
reconhecidas como justificativas de ausência temporária dos estudantes, mediante a formalização do 
requerimento Ausência Justificada com Critérios (AJUS) e posterior cumprimentos de atividades 
compensatórias domiciliares. O requerimento Ausência Justificada com Critérios (AJUS) deverá ser 
utilizado nos casos em que o estudante ultrapassar o limite estabelecido de 25% (vinte e cinco por 
cento) de faltas. A solicitação deverá ser analisada e, sendo deferida, a aprovação estará vinculada à 
obtenção de 50% (cinquenta por cento) de rendimento em cada componente curricular e a realização 
de atividades compensatórias domiciliares. As atividades compensatórias domiciliares/exercícios 
domiciliares, conforme prevê o Decreto-Lei 1.044/1969, contemplarão as aprendizagens significativas 
referentes ao período de ausência do estudante, previsto no requerimento AJUS. O professor deverá, 
obrigatoriamente, promover a realização das atividades compensatórias domiciliares em tempos 
diversos aos do horário de matrícula do estudante.  
Os procedimentos a serem tomados para a Ausência Justificada com Critérios (AJUS) são: A) Para o 
estudante:  
• Utilizar o requerimento Ausência Justificada com Critérios (AJUS) (Anexo A)  
• Preencher o requerimento oficial AJUS, disponibilizado na secretaria da UE.  
• Anexar os comprovantes que justifiquem a utilização do AJUS.  
• Apresentar o requerimento AJUS, em até 72 (setenta e duas) horas, a contar do último dia de sua 
ausência.  
• Entregar o formulário diretamente para membro da equipe gestora ou coordenador pedagógico local 
ou orientador educacional da UE.  
• Cumprir com as atividades compensatórias domiciliares no prazo estipulado pelo professor do 
componente curricular. 
B) Para a equipe gestora, coordenador pedagógico ou orientador educacional são:  
• Disponibilizar o requerimento da AJUS para os estudantes que o solicitarem  
• Receber o requerimento da AJUS.  
• Promover um momento com representantes do conselho de classe para análise do requerimento 
AJUS.  
• Registrar a análise do requerimento em campo próprio.  
C) Para os professores do estudante requerente da AJUS:  
• Participar da análise do requerimento AJUS.  
• Promover atividades complementares domiciliares aos estudantes que tiveram seus requerimentos 
deferidos, considerando o período de ausência do estudante registrado no AJUS.  
• Os princípios da Avaliação Formativa deverão ser observados, na elaboração das atividades 
complementares domiciliares, conforme estabelecem as Diretrizes de Avaliação Educacional da 
Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal.  
• Registrar as atividades complementares domiciliares no campo Informações Complementares do 
Diário de Classe, obedecendo a seguinte redação: 
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EDUCAÇÃO INCLUSIVA  - Decreto Nº 5.296/2004 
 
 Acessibilidade: Condição para utilização, com segurança e autonomia, total ou assistida, dos 
espaços, mobiliários e equipamentos escolares, das edificações, dos serviços e dos dispositivos 
educacionais, por pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida.  
 

• Ajudar a quebrar o ciclo da exclusão. 

•  Afirmar os direitos humanos. 

•  Beneficiar todos os alunos. 

•  Superar a discriminação. 

•  Promover o acesso à educação. 

•  Permitir a permanência do aluno na sua comunidade. 
 
“Educação Especial é uma modalidade transversal que perpassa toda a educação básica, exige 
processos de avaliação que sejam pautados na função diagnóstica, que não podem ocorrer, apenas, 
na ocasião do ingresso do estudante”. Se praticada de maneira processual e permanente a diagnose 
reforça e auxilia a avaliação formativa que atuará sobre as condições de aprendizagem e 
desenvolvimento dos estudantes com deficiência, transtorno global do desenvolvimento, antecipando 
situações de aprendizagem deterministas em relação ao destino escolar desses estudantes e 
estabelecendo condições de sucesso dos mesmos no ensino comum e apontando para o alcance do 
término de sua escolarização na Educação Básica. 
A entrevista sistemática com os pais, mães ou responsáveis que convivem com o estudante se torna 
elemento fortalecedor das análises e registros da avaliação do estudante atendido nesta modalidade.  
A criação de portfólios, pelos estudantes e com a cooperação das suas famílias, potencializa a 
avaliação formativa em quaisquer das etapas em que o estudante esteja inserido. No tocante aos 
exames em larga escala ou quaisquer outras formas de coleta de dados avaliativos ou não, as 
crianças e os adolescentes não podem ser excluídos, eles devem fazer parte de todo e qualquer 
movimento ou ação pedagógica que adentre a escola. “A avaliação na educação especial tem o 
caráter formativo quando avalia para incluir e quando inclui para aprender.” Diretrizes de Avaliação 
Educacional-Triênio 2014/2016 - Página14. 
 
 
 
Atendimento na Sala de Recursos 
 
 

Para atender e responder efetivamente às necessidades educacionais especiais dos alunos no seu 

processo de aprender e construir conhecimentos, faz-se necessário modificar os procedimentos de 

ensino, tanto introduzindo atividades alternativas às previstas, como introduzindo atividades 

complementares, através da: adaptação curricular.Existem dois tipos de adaptações curriculares: as 

de grande porte e as de pequeno porte. 

"As adequações curriculares de grande porte compreendem ações que são da competência das 

instâncias político-administrativas superiores, já que exigem modificações que envolvem ações de 

natureza política, administrativa, financeira, burocrática etc" ( Escola Viva, vol 5, 2000) 
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São elas: Adaptações de Acesso ao Currículo; a criação de condições físicas, ambientais e materiais 

para o aluno em sua unidade escolar; a adaptação do ambiente físico escolar; a aquisição do 

mobiliário específico necessário; a aquisição dos equipamentos e recursos materiais específicos; a 

adaptação de materiais de uso comum em sala de aula; a capacitação continuada dos professores e 

demais profissionais da educação; a efetivação de ações que garantam a inter-disciplinaridade e a 

transsetorialidade. 

“Compreendem modificações menores, de competência específica do professor. Elas constituem 

pequenos ajustes nas ações planejadas a serem desenvolvidas no contexto da sala de aula”. (Escola 

Viva. Vol. 06/Mec-2000)  

As Adaptações Curriculares de Pequeno Porte são modificações promovidas no currículo, pelo 

professor, de forma a permitir e promover a participação produtiva dos alunos que apresentam 

necessidades especiais no processo de ensino e aprendizagem, na escola regular, juntamente com 

seus parceiros.  

 

"São denominadas de Pequeno Porte porque sua implementação encontra-se no âmbito de 

responsabilidade e de ação exclusivos do professor, não exigindo autorização, nem dependendo de 

ação de qualquer outra instância superior, nas áreas política, administrativa, e/ou técnica." (Escola 

Viva. Vol.06/Mec-2000) 

As Adaptações Curriculares de Pequeno Porte podem ser implementadas em várias áreas e 

momentos da atuação do professor: na promoção do acesso ao currículo; nos objetivos de ensino; no 

conteúdo ensinado; no método de ensino; no processo de avaliação e na temporalidade. 

 

Adequação dos conteúdos 

Podem ser: priorização de tipos de conteúdos, priorização de áreas ou unidades de conteúdos, 

reformulação da seqüência de conteúdos, ou ainda, a eliminação de conteúdos secundários, 

acompanhando as adaptações propostas para os objetivos educacionais. 

Adaptação do Método de Ensino e da Organização Didática 

Adaptar o método de ensino às necessidades de cada aluno é, na realidade, um procedimento 

fundamental na atuação profissional de todo educador, já que o ensino não ocorrerá, de fato, se o 

professor não atender ao jeito que cada um tem para aprender. Faz parte da tarefa de ensinar 

procurar as estratégias que melhor respondam às características e às necessidades peculiares a 

cada aluno.  
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Modificação da Complexidade das Atividades 

Algumas vezes será necessário ensinar ao aluno o conteúdo de uma forma diferente, com uma 

linguagem mais clara, ou mesmo, utilizando materiais concretos para que de fato o estudante se 

aproprie do conhecimento.  Nem todos os alunos conseguem apreender um determinado conteúdo se 

ele não lhe for apresentado passo a passo, mesmo que o “tamanho” dos passos precise ser diferente 

de um aluno para outro. Assim, o professor tanto pode precisar eliminar componentes da cadeia que 

constitui a atividade, como dar nova sequência à tarefa, dividindo a cadeia em passos menores, com 

menor dificuldade entre um e outro, etc. 

 

Adaptação de Materiais utilizados 

Outra categoria de adaptação no método de ensino encontra-se representada pela adaptação de 

materiais utilizados. São vários os recursos e materiais que podem ser úteis para atender às 

necessidades especiais de vários tipos de deficiência, seja ela permanente, ou temporária. O 

professor poderá também ter de fazer modificações na seleção de materiais que havia inicialmente 

previsto em função dos resultados que esteja observando no processo de aprendizagem do aluno. O 

ajuste de suas ações pedagógicas tem sempre de estar atrelado ao processo de aprendizagem do 

aluno. 

 

Adaptação do Processo de Avaliação 

Outra categoria de ajuste que pode se mostrar necessária para atender a necessidades educacionais 

especiais de alunos é a adaptação do processo de avaliação, seja por meio da modificação de 

técnicas, como dos instrumentos utilizados. Alguns exemplos desses ajustes: utilizar diferentes 

procedimentos de avaliação, adaptando-os aos diferentes estilos e possibilidades de expressão dos 

alunos.  

 

 

Adaptação na Temporalidade 

Os alunos com necessidades educacionais especiais têm um ritmo próprio de aprendizagem, 

necessitando de um tempo maior para alcançar os objetivos de aprendizagem propostos no currículo, 

por esse motivo faz-se necessário a adaptação na temporalidade. Essa adaptação tanto 

pode aumentar como diminuir o tempo previsto para o trato de determinados objetivos e os 

consequentes conteúdos. O professor pode organizar o tempo das atividades propostas, levando-se 

em conta o tipo de deficiência. 
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EDUCAÇÃO ESPECIAL 
ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO EM SALA DE RECURSOS  
 
c) SALA DE RECURSOS GENERALISTA (SRG):  
Espaço pedagógico conduzido por professor especializado, com aptidão comprovada, cuja finalidade 
é oferecer suporte educacional especializado, aos estudantes com DI, DF, DMU e/ou TGD/TEA em 
UE de Ensino Regular, nas etapas da Educação Básica e nas modalidades de EJA. 
Preferencialmente, com a anuência da família, a unidade escolar que possua a SRG poderá 
promover o remanejamento dos estudantes para um turno único (se autorizado pelos pais e/ou 
responsáveis), nos locais onde a SR não dispuser do quantitativo de estudantes com deficiência e 
TGD/TEA para atendimento na própria UE, conforme estabelece a Estratégia de Matrícula vigente, 
sendo respeitadas suas especificidades, tendo em vistas que os estudantes públicos alvos da 
Educação Especial possuem atendimentos fora da Rede Pública de Ensino, relacionadas à área de 
saúde.  
 
d) SALA DE RECURSOS GENERALISTA BILÍNGUE (SRGB):  
Espaço pedagógico exclusivamente oferecido na EBT por professor bilíngue (Libras – LP), 
especializado e com aptidão, cuja finalidade é de oferecer Atendimento Educacional Especializado 
aos estudantes que têm deficiências associadas, além da S/DA em todas as etapas da Educação 
Básica e na Modalidade de EJA.  
 
c) SALA DE RECURSOS ESPECÍFICA (SRE): Espaço pedagógico conduzido por professor(a) 
especializado(a), com aptidão, cuja finalidade é oferecer AEE aos estudantes nas áreas de 
Deficiência Sensorial (S/DA/SC e DV/SC) ou AH/SD. O Atendimento Educacional Especializado será 
ofertado em Libras na SRE para estudantes S/DA que se comunicam por meio dessa língua, e em 
Português Oral para os estudantes oralizados, que não optam ou não aceitam o ensino em Libras. Os 
alunos são matriculados em turmas mediadas, ou seja, são matriculados em turmas regulares, são 
acompanhados por intérpretes de libras e tem apoio na Sala de Recursos. 
 
O(A) estudante terá sua inscrição efetivada na SRE para AH/SD mediante avaliação conjunta realizada 
por toda a equipe de AH/SD. Após efetivação, o(a) estudante deverá ser lançado no Censo Escolar, i-
Educar Módulo Escola e, excepcionalmente, nos casos previstos pela SEEDF, no SGE e Educacenso.  
 
O atendimento em SR na modalidade da EJA poderá ser realizado por professor(a) especializado(a) de 
vinte horas para os(as) estudantes matriculados(as) no noturno.  
 
a) SALA DE RECURSOS GENERALISTA (estudantes com DF, DI, DMU e TGD/TEA) 
 
Ensino Médio 
Atendimento (sala) Devem ser ofertados 5 atendimentos diários de 50 min. em 3 dias da semana, por 
turno Estudante Cada estudante deve receber de 2 a 4 atendimentos de 50 minutos por área, 
distribuídos durante a semana ou em um único dia, individualmente ou em grupos, no contraturno. No 
caso dos estudantes com Adequação Curricular de Temporalidade o atendimento do AEE poderá 
acontecer no turno de matrícula, desde que não substitua, nem coincida com os horários das aulas na 
Classe Comum. 
 
EJA 
Atendimento (sala) Devem ser ofertados 5 atendimentos diários de 50 min. em 3 dias da semana,por 
turno. Estudante Cada estudante deve receber de 2 a 4 atendimentos de 50 minutos por área, 
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distribuídos durante a semana ou em um único dia, individualmente ou em grupos, no contraturno. No 
caso dos estudantes com Adequação Curricular de Temporalidade, o atendimento do AEE poderá 
acontecer no turno de matrícula, desde que não substitua, nem coincida com os horários das aulas na 
Classe Comum. 
 
 
SOE – SERVIÇO DE ORIENTAÇÃO EDUCACIONAL 
 
Um dos principais papéis do orientador educacional é fazer uma escuta atenta das relações 
interpessoais construídas no cotidiano, ajudando a revelar o currículo oculto que se produz e reproduz 
nos diversos ambientes de aprendizagem. A atuação dele, porém, se potencializa quando está 
integrada ao trabalho da equipe pedagógica. A parceria entre o professor e a orientadora educacional 
possibilita que uma reclamação sobre comportamento se configure em um problema coletivo para os 
corpos docente e discente - como geralmente acontece. A interlocução ganha força e toda a 
comunidade se beneficia quando uma queixa é tratada em profundidade. 
 
 
 
 
 
 
SALA DE APOIO À APRENDIZAGEM 
 
    Serviço Especializado de Apoio à Aprendizagem (SEAA), nas escolas da rede pública de ensino do 
Distrito Federal (DF). Em nossa U.E. atende uma pedagoga e destina-se a oferecer apoio técnico-
pedagógico, tendo como objetivo contribuir para as conquistas das aprendizagens por todos os 
estudantes, com necessidades educativas especiais, por meio de ações institucionais, preventivas e 
interventivas.  
  
     Os estudantes frequentam normalmente as atividades na sala de aula do Ensino Regular e são 
atendidos no contraturno, de uma a duas vezes por semana, em sala de apoio pedagógico. A sala de 
atendimento é formada por uma pedagoga. 
     São atendidos alunos desta U.E., assim como de outras. São alunos de EF séries iniciais e finais e 
alunos do EM. 
 
 
Objetivo: Promover a melhoria da qualidade do processo de ensino-aprendizagem, por meio de 
atendimento pedagógico individualizado. 
 
Atuação do pedagogo escolar: 
Atendimento: Alunos diagnosticados TC – transtornos comportamentais. 

 Analisar as situações de ensino-aprendizagem, com o objetivo de apoiar o professor e atender 
às queixas-escolares;  

 Auxiliar no aprimoramento do desempenho dos professores em sala de aula (conteúdos, 
métodos, técnicas, formas de organização da classe); 

 Promover a adequação do ensino às necessidades dos alunos; 

 Escutar e orientar pais e familiares, em relação aos aspectos que interfiram direta ou 
indiretamente no desempenho escolar dos alunos, tais como relacionais, subjetivos e 
pedagógicos; 

 Desenvolver projetos de intervenção pedagógica junto ao aluno e à comunidade escolar. 
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EJA  INTERVENTIVO  TERCEIRO SEGMENTO. 
 
 
O plano serve como fundamentação para os planos de aula ou de atendimentos, nele está contido 
todas as metas e recursos que se pretende utilizar para o atendimento da turma durante todo o seu 
período de duração. Deverá ser flexível de acordo com as necessidades que forem surgindo. 
 
 
1. Objetivo geral 
Possibilitar recursos pedagógicos necessários para que o(a) aluno(a) seja incentivado(a) a se 
expressar, pesquisar, inventar hipóteses e reinventar o conhecimento partindo de suas próprias 
experiências, como também se torne independente, autônomo(a) nas atividades escolares e da vida 
diária e aprenda a conviver e interagir com seus pares.  
 
2. Objetivos específicos de aprendizagem:   
-Abordar o currículo de forma interdisciplinar. 
-Elaborar, desenvolver e produzir um painel com a Linha do Tempo desde a Pré-História ao período 
contemporâneo com abordagem histórico-cultural. 
- Perceber-se como ser capaz de aprender acreditando em si mesmo e em suas possibilidades. 
- Melhorar a socialização com os colegas em sala de aula e na escola. 
- Expressar-se oralmente relatando com sequência lógica fatos, acontecimentos vivenciados. 
- Dinamizar a leitura para compreender melhor o mundo em que vive.  
- Produzir texto com coerência, e sequência lógica. 
- Utilizar a escrita de forma funcional (para escrever, bilhetes, recados, expressar seus desejos e 
opiniões e outros). 
- Utilizar jogos de raciocínio lógico para melhor compreender os conteúdos matemáticos em sala de 
aula e melhorar sua compreensão de mundo. 
-Socializar-se com os colegas na sala de aula participando de atividades e jogos para toda a turma. 
-Desenvolver a capacidade de argumentar, ouvir e refletir sobre o ponto de vista do outro e explicar o 
próprio raciocínio através de debates e discussões. 
-Adquirir habilidades de comunicação verbal e não verbal, possibilitando sua expressão, compreensão 
e interação com o outro e com seu meio, favorecendo a participação social. 
-Possibilitar ao aluno a identificação do espaço físico, geográfico e histórico, levando-o ao 
desenvolvimento da capacidade de exercer sua autonomia e independência, facilitando a vivência da 
cidadania ativa. 
- Valorizar o conhecimento dos alunos, estudo do meio, estudo da história da vida, história coletiva, 
relacionados aos tempos e fatos históricos.  
- Estimular o desenvolvimento de habilidades motoras, cognitivas e sociais como base para o 
desempenho de expressão e vivência social. 
 
3. Organização do atendimento:  
 
- Período de atendimento: março de dois mil e dezesseis a dezembro de dois mil e dezessete. 
- Frequência: atendimento diário com aulas regulares.  
- Tempo de atendimento: de 8h às 12h horas de segunda a sexta-feira. 
- Composição do atendimento: coletivo e se necessário individual. 
 
 
4. Atividades a serem desenvolvidas no atendimento da turma: 
- Elaborar uma linha do tempo com fatos históricos através de imagens confeccionadas pelos alunos. 
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-Participar de oficinas de danças circulares, automassagem, terapia pelo movimento, oficinas diversas 
relacionadas aos temas estudados. 
- Incentivar os alunos através da valorização de suas ações durante as aulas, partindo de suas 
experiências, utilizando jogos, DVDs, filmes, conversas sobre o tema proposto, ajudando a superar 
suas dificuldades permitindo-lhes com naturalidade perceber que o insucesso de hoje é a certeza para 
o sucesso de amanhã e que o importante é não desistir, e sim continuar tentando. 
- Possibilitar aos alunos diálogos enfocando a importância de se ter amigos, assim como a leitura de 
textos variados sobre o assunto, sessão de filmes e outras atividades que lhe permitam discutir e 
compartilhar com outros colegas, possibilitando a convivência em grupo para estimular a socialização. 
- Utilizar jogos de raciocínio, tomada de decisão, percepção, como: alquerque, pentaminó (jogos 
milenares que trabalham o raciocínio e a concentração), estratégia (jogo que trabalha a tomada de 
decisão e conteúdos matemáticos), tangram, dominó, dama, jogo da velha, Menino Curioso (Jogo no 
computador que trabalha vários aspectos do raciocínio lógico matemático), também utilizar-se-á 
atividades xerografadas e em livros como sudoku. 
- Realizar várias atividades em grupo como jogos, atividades que exigirão a escrita e o 
desenvolvimento do raciocínio lógico, atenção, concentração e tomada de decisão. Realizar jogos que 
envolvam toda a turma como bingo, cruzadinhas, caça palavras, valorizando o trabalho em grupo e a 
convivência com os colegas e professores. 
 
5.  Materiais: 
  
- Quebra cabeças, sudoku, cruzadinha, material xerografado com textos diversos sobre o assunto 
proposto. 
- Confecção de fichas de leitura e cartazes. 
- Aquisição de jogos matemáticos que trabalhem o raciocínio lógico como: dominós, dama, tangram, 
pentaminó (jogo milenar com oito peças em madeira que trabalha a reposição e encaixe das peças, 
estratégia (jogo que trabalha o raciocínio lógico de forma muito lúdica) e outros. 
- Bolas de basquete, vôlei e futebol para as atividades de esportes e educação física. 
- Recursos audiovisuais: filmes, músicas e clips. 
 
6. Adequações de materiais:  
-Oferta de material em braille, ampliação de fontes, abordagem curricular lúdica com representação 
através de teatro, danças, músicas, instrumentos musicais, histórias em quadrinhos, colagens,  jogos 
matemáticos em braille.   
 
7. Seleção de materiais e equipamentos que necessitam ser adquiridos:  
 
- Folhas ofícios, cola, tesoura, lápis comum, lápis cera e a álcool, canetas, borracha. 
- Cartolina guache ou papelão. 
- Figuras ou desenhos variados 
- Livros diversos. 
- Caixa média, papel colorido, areia. 
- Miniaturas variadas. 
- Software que contenham atividades educativas.  
- DVDs e filmes pedagógicos.  
- Cartão ou papelão para se confeccionar quebra-cabeças. 
- Datashow e acessórios. 
 
8. Tipos de parcerias necessárias para aprimoramento do atendimento e da produção de materiais:  
 
- A família, professores e equipe escolar são parceiros naturais e já fazem parte do processo, são 
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parceiros permanentes. Parceria: graduandos do curso de Ciências da UNB de Planaltina, orientados 
pela professora mestranda Helma Salla, oficinas de Biodança e Arte Consciente com a professora 
Aisha Marcia Goldenberg, automossagem e dança circular com a fisioterapeuta Eva de Las Nieves 
Mazza e professores regentes do CED01- Planaltina. 
 
9. Avaliação dos resultados: 
 
“A prática avaliativa deve ser capaz de ir além de avaliar a aprendizagem, mas entender o valor 
individual de cada aluno, propiciando o seu crescimento como indivíduo e como integrante de uma 
sociedade. E que acima de tudo, seja uma avaliação envolvida com uma prática pedagógica real, 
inovadora, não excludente e muito amorosa”. (Luckesi, 1996). 
- Avaliação escrita objetiva e subjetiva e oral. 
- Avaliação cotidiana das atividades desenvolvidas em sala. 
- Avaliação formativa: participação, assiduidade, disciplina, relacionamento interpessoal e organização 
do material. 
 
10. Indicação de Forma de Registros : 
- Registro em diário de classe, filmagem, fotos, relatórios e construção de projetos pedagógicos 
diversos. 
 
 
11. Resultados esperados.  
 
Os resultados obtidos serão cuidadosamente analisados para que se prossiga ou se retome as ações 
praticadas. Serão observados se estão de acordo com os objetivos propostos e repassado para as 
pessoas que trabalham e convivem com os alunos. Os resultados obtidos servirão como instrumento 
para a continuação ou não das ações que estão sendo desenvolvidas. 
 
 
 
12. Reestruturação do Plano: 
 
Quando se fizer necessário, ou seja, quando os objetivos não tiverem sendo alcançados o plano será 
reestruturado, reelaborado com a finalidade de se alcançar as metas planejadas. Se for necessário se 
estabelecerá novas parcerias, novos recursos e materiais utilizados. 
 
13. Coordenadores 
Professores regentes conforme a Distribuição de turmas. 
 
 
Programa Nacional de Tecnologia Educacional – ProInfo 
          Programa Nacional de Tecnologia Educacional (ProInfo). É um programa educacional com o 
objetivo de promover o uso pedagógico da informática na rede pública de educação básica. 
          O programa leva às escolas computadores, recursos digitais e conteúdos educacionais. Em 
contrapartida, estados, Distrito Federal e municípios devem garantir a estrutura adequada para receber 
os laboratórios e capacitar os educadores para uso das máquinas e tecnologias. 
 
 
 Programa do Ministério da Educação, criado pela Portaria nº 522, de 9 de abril de 1997, e 
relançado pelo Decreto nº6.300, de 12 de dezembro de 2007.  
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  Visa promover o uso pedagógico das tecnologias de informação e comunicação nas redes 
públicas de educação básica. 
 
 20 estações de trabalho, 1 servidor, Roteador Wireless; 
  Linux Educacional; 
 
 Os estabelecimentos de ensino de qualquer nível, etapa ou modalidade, públicos ou privados, 
proporcionarão condições de acesso e utilização de todos os ambientes ou compartimentos para 
pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida, inclusive salas de aula, bibliotecas, auditórios, 
ginásios e instalações desportivas, laboratórios, áreas de lazer e sanitários. (Art 24) 
 
           Tem como objetivo apoiar os sistemas de ensino na realização das adequações arquitetônicas 
necessárias para promover a acessibilidade nos prédios escolares, possibilitando o acesso, por meio 
de rampas, alargamento de portas, sinalização e informação, tornando a circulação livre de obstáculos, 
conforme normas vigentes. 
 
 
              Seguindo o mesmo entendimento dos objetivos, metas, estratégias e avaliação, apresentamos 
o planejamento de ações previstas. 
 
 
FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES 

 Agir como divulgador e facilitador da proposta de formação da ESCOLA DE 
APERFEIÇOAMENTO DO PROFESSOR. 

 Proporcionar momentos de reflexão acerca dos temas relacionados à rotina escolar, buscando 
apoio junto aos órgãos públicos e privados. 

 Favorecer, proporcionar e apoiar o programa de Formação para os professores de Ensino 
Médio: PNEM 
 
 
 
PROGRAMAS E PROJETOS INSTITUCIONAIS 
 
ORIENTAÇÃO EDUCACIONAL 
Exercida por um Profissional exclusivo da área pedagógica. Graduado em pedagogia com 
especialização em Orientação Educacional e com ingresso na Rede Pública de Ensino do DF somente 
através de concurso público. Atua em nossa U.E. nos segmentos e modalidade: Educação Infantil, 
Ensino Fundamental, Ensino Médio, participando da elaboração da Proposta Pedagógica da Instituição 
Educacional e traçando um Plano de Ação segundo nossa realidade, articulando: aluno, Família, 
Professores, Auxiliares de Educação. 
Documentos de Referência: Orientação Pedagógica da Orientação Educacional e Regimento Interno 
da Instituição Educacional 
 
 
 
MERENDA ESCOLAR 
 
          O Programa Nacional de Alimentação Escolar –PNAE, conhecido como Merenda Escolar, 
consiste na transferência de recursos financeiros do Governo Federal, em caráter suplementar, aos 
estados, Distrito Federal e municípios, para a aquisição de gêneros alimentícios destinados à merenda 
escolar. 
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O PNAE teve sua origem na década de 40. Mas foi em 1988, com a promulgação da nova Constituição 
Federal, que o direito à alimentação escolar para todos os alunos do Ensino Fundamental foi 
assegurado. 
          O Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), autarquia vinculada ao Ministério 
da Educação, é o responsávelpela normatização, assistência financeira, coordenação, 
acompanhamento, monitoramento, cooperação técnica e fiscalização da execuçãodo programa. 
 
LIVRO DIDÁTICO 
         O governo federal executa em nossa I.E.  os programas voltados ao livro didático: o Programa 
Nacional do Livro Didático para o Ensino Médio (PNLEM) e executará, segundo referendo feito pelos 
professores, o Programa Nacional do Livro Didático para a Alfabetização de Jovens e Adultos (PNLD-
EJA). Seu objetivo é prover, gratuitamente, as escolas da rede com obras didáticas de qualidade. 
         No ensino médio, a distribuição envolve livros reutilizáveis de língua portuguesa, matemática, 
história, geografia, biologia, química e física. E livros consumíveis de língua estrangeira (inglês ou 
espanhol), filosofia e sociologia. Na EJA, os livros serão todos consumíveis. 
         O FNDE executa diretamente os programas, não havendo repasse de recursos para as 
aquisições de livros, que são realizadas de forma centralizada. Para participar, as escolas federais e 
as redes de ensino estaduais, municipais e do Distrito Federal devem firmar um termo de adesão 
específico, a ser disponibilizado pelo Fundo. O termo de adesão deve ser encaminhado uma única 
vez, ficando a partir de então os beneficiários que não desejarem mais receber os livros didáticos 
obrigados a solicitar a suspensão das remessas de material ou a sua exclusão do programa. 
          A definição do quantitativo de exemplares a ser adquirido para as escolas estaduais, municipais 
e do Distrito Federal é feita com base no censo escolar realizado anualmente pelo Instituto Nacional 
de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep/MEC), que serve de parâmetro para todas 
as ações do FNDE. 
        Os resultados do processo de escolha são publicados no Diário Oficial da União, para 
conhecimento dos estados e municípios. Em caso de desconformidade, os estados e municípios 
podem solicitar alterações, desde que devidamente comprovada a ocorrência de erro. 
Todos os programas de livros didáticos são mantidos pelo FNDE com recursos financeiros do 
Orçamento Geral da União, sendo a maior parte da arrecadação do salário-educação. 
Os Programas do Livro compreendem as ações de dois programas: o Programa Nacional do Livro 
Didático (PNLD) e o Programa Nacional Biblioteca da Escola (PNBE), por meio dos quais o governo 
federal provê as escolas de educação básica pública com obras didáticas, pedagógicas e literárias, 
bem como com outros materiais de apoio à prática educativa, de forma sistemática, regular e gratuita. 

As ações dos programas de material didático destinam-se aos alunos e professores das escolas de 
educação básica pública, incluindo estudantes de educação de jovens e adultos. 

Todas as escolas cadastradas no censo escolar são beneficiadas com o PNBE. Para participar do 
PNLD, os dirigentes das redes de ensino municipal, estadual, distrital e das escolas federais 
encaminham termo de adesão manifestando seu interesse em receber os materiais do programa e 
comprometendo-se a executar as ações do programa conforme a legislação. 

 
 
BIBLIOTECA ESCOLAR 
          A democratização do acesso às fontes de informação; o fomento à leitura e à formação de 
alunos e professores leitores; e o apoio à atualização e ao desenvolvimento profissional do professor 
são os principais objetivos dos programas do FNDE. Por meio da distribuição de acervos de obras de 
literatura, de pesquisa e de referência e outros materiais relativos ao currículo nas áreas de 
conhecimento da educação básica, o Ministério da Educação apóia o cidadão no exercício da reflexão, 
da criatividade e da crítica. 
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Contamos ainda com aquisições literárias e de cunho técnico, ou seja, livros específicos para o EM, a 
partir de participações regulamentadas pela SEEDF, em Feira de Livros e Bienal do Livro. 
 
 
OLIMPÍADA DE MATEMÁTICA 

 NACIONAL: OBMEP 

 LOCAL: OMDF 
 

               Competição organizada pela SBM - Sociedade Brasileira de Matemática em cooperação com 
o IMPA - Instituto de Matemática Pura e Aplicada, é aberta a todos os estudantes dos Ensinos 
Fundamental (a partir da 5ª série), Médio e Universitário das escolas públicas e privadas de todo o 
Brasil 
Foi idealizada com o objetivo de empregar competições matemáticas como veículos para a melhoria do 
ensino de matemática no país e contribuir para a descoberta precoce de talentos para as Ciências em 
geral.  
               Incentiva também o aperfeiçoamento de professores em regência e contribui para a sua 
valorização profissional. Além disso, contribui para a integração entre instituições educacionais, 
universidades federais, institutos de pesquisa e sociedades científicas. 
 

OLIMPÍADA DE LÍNGUA PORTUGUESA - ESCREVENDO O FUTURO 

              Esta U.E. está inscrita na Olimpíada de Língua Portuguesa, realizada pelo Ministério da 
Educação, desenvolve ações de formação de professores, com o objetivo de contribuir para ampliação 
do conhecimento e aprimoramento do ensino da escrita. Uma das estratégias é a realização de um 
concurso de produção de textos que premia poemas, memórias literárias, crônicas e artigos de opinião 
elaborados por alunos de escolas públicas de todo o país. 

 
SEMANA DE EDUCAÇÃO PARA A VIDA 
 
De  acordo com o calendário oficial da SEEDF. 
 
 
 
PDAF - Programa de Descentralização Administrativa e Financeira 
 
              Implantado pela SEDF por meio do Decreto nº 28.513, de 6 de dezembro de 2007, 
posteriormente alterado pelo Decreto nº 29.200, de 25 de junho de 2008, tem por objetivo principal 
oferecer autonomia gerencial às escolas e DREs - Diretorias Regionais de Ensino, possibilitando-lhes 
efetivas condições para colocar em prática seus projetos pedagógico-administrativo-financeiros.  
PORTARIA N° 31, DE 08 DE FEVEREIRO DE 2018. Fixa os valores da cota anual de recursos para 
despesas de custeio, do exercício de 2018, a serem descentralizados às Unidades Executoras (UExs) 
apoiadoras das Unidades Escolares (UEs) e das Coordenações Regionais de Ensino (CREs) da rede 
pública de ensino do Distrito Federal, no âmbito do Programa de Descentralização Administrativa e 
Financeira (PDAF) e define a base de cálculo e critérios para o repasse, de acordo com a 
disponibilidade orçamentária e financeira prevista na Lei Orçamentária Anual (LOA) para o exercício.  
O SECRETÁRIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, no uso de suas atribuições 
regimentais e considerando o disposto na Lei nº 6.023, de 18 de dezembro de 2017, que institui o 
Programa de Descentralização Administrativa e Financeira - PDAF, e dispõe sobre sua aplicação e 

http://www.impa.br/
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execução nas unidades escolares e nas regionais de ensino da rede pública de ensino do Distrito 
Federal.  
 
 
AVALIAÇÕES GOVERNAMENTAIS E/OU INSTITUCIONAIS 
 
Acompanhamento pedagógico, divulgação e ampliação de ações facilitadoras para obtenção de 
elevação dos índices de avaliação mediante a melhoria da aprendizagem: 
 
 
Obedecemos a calendário e aplicação definidas oficialmente pelo MEC.  São avaliações para 
diagnóstico, em larga escala, desenvolvidas pelo Inep/MEC, que objetivam avaliar a qualidade do 
ensino oferecido pelo sistema educacional brasileiro a partir de testes padronizados e questionários 
socioeconômicos. 
 
 
 

 ENEM 
O Ministério da Educação apresentou uma proposta de reformulação do Exame Nacional do Ensino 
Médio (Enem) e sua utilização como forma de seleção unificada nos processos seletivos das 
universidades públicas federais.  
A proposta tem como principais objetivos democratizar as oportunidades de acesso às vagas federais 
de ensino superior, possibilitar a mobilidade acadêmica e induzir a reestruturação dos currículos do 
ensino médio. 
O exame será composto por testes em quatro áreas de conhecimento: linguagens, códigos e suas 
tecnologias (incluindo redação); ciências humanas e suas tecnologias; ciências da natureza e suas 
tecnologias e matemáticas e suas tecnologias.  A redação deverá ser feita em língua portuguesa e 
estruturada na forma de texto em prosa do tipo dissertativo-argumentativo, a partir de um tema de 
ordem social, científica, cultural ou política. 
Este será o foco para o planejamento pedagógico do Ensino Médio Regular Diurno. Este será um 
ponto de incentivo aos alunos da EJA. 
 

 PAS 
O Programa de Avaliação Seriada – PAS – é a modalidade de acesso ao ensino superior que surgiu 
por iniciativa da Universidade de Brasília, abrindo para o estudante do Ensino Médio as portas da 
Universidade de forma gradual e progressiva. Tendo por objetivo a ampliação do processo de interação 
Universidade/Ensino Médio, incluindo a seleção dos candidatos a estudantes universitários na UnB, o 
PAS chega como uma forma de amenizar o impacto da passagem para o Ensino Superior. A dinâmica 
do PAS comporta três avaliações, realizadas ao término de cada uma das séries do Ensino Médio, que 
constituem um Subprograma (triênio) do PAS. Cada avaliação determina uma etapa do respectivo 
Subprograma. 
Os conteúdos programáticos de cada uma das provas constam do Guia do Candidato do PAS. Eles 
foram propostos por comitês constituídos por professores de escolas públicas e particulares, e da 
própria UnB, e aprovados em fóruns abertos a todos os interessados. Isso significa, ao contrário do que 
acontece tradicionalmente, que o conhecimento a ser exigido foi definido por professores que 
conhecem a realidade das escolas e que buscaram selecionar o que é realmente importante de cada 
disciplina.  
O PAS não enfatiza a memorização de fórmulas, regras e classificações. É fundamental que o aluno 
seja capaz de compreender, raciocinar e analisar questões realmente relevantes para a sua formação 
como cidadão consciente e capaz de opinar criticamente a respeito de problemas da atualidade e de 
modificar a sociedade em que vive. 
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Este será um ponto de incentivo aos alunos da 1ª e 2ª séries do Ensino Médio Regular Diurno. 
 
 
RECURSOS EDUCACIONAIS 
Descrição atual dos recursos físicos e humanos da escola. 
 
 

 ESPAÇO FÍSICO 

 RECURSOS EDUCACIONAIS  

 RECURSOS FÍSICOS E PEDAGÓGICOS 

 01 Laboratório de Informática (PROINFO) 

 01 Oficina Digital (OI) 

 01 Sala de Leitura 

 01 Sala Multimídia 

 01 Laboratório de Física/Matemática  

 01 Laboratório de Química/Biologia  

 01 Sala de Coordenação Docente 

 01 Sala de Professores 

 25 salas de aula 

 01 sala de Recursos Generalista – Diurno 

 01 sala de Recursos Generalista Itinerante – Noturno 

 01 Sala de Recursos DA - Noturno 

 01 Banda de Música 

 01 Cantina Escolar 

 01 Auditório 

 01 Secretaria Escolar 

 01 Quadra Esportiva  

 01 Sala de Mecanografia 

 04 Conjuntos de Sanitários 

 01 Sala de Servidores de Limpeza e  Conservação 

 02 Estacionamentos internos 
 
 
RECURSOS HUMANOS 

 98 professores regentes efetivos  

 41 Professores substitutos 

 06 Coordenadores pedagógicos 

 11 Servidores de Limpeza e Conservação 

 04 Servidores de Vigilância Terceirizados 

 09 Merendeiras terceirizadas 

 08 Servidores de Limpeza Terceirizados 

 01 monitor de alunos PNEs 

 08 Servidores de Secretaria 

 05 Servidores de Portaria 

 04 Servidores de Serviços Gerais 

 07 Professores readaptados 

 04 Servidores readaptados 
Direção 
• 01 Diretor 
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• 01 Vice-Diretor 
• 03 Supervisores 40h 
• 02 Supervisores 20h 
• 01 Chefe de Secretaria 
 Total: 186 funcionários 
 
Art. 24. Em cada instituição pública de ensino do Distrito Federal, funcionará um Conselho Escolar, 
órgão de natureza consultiva, fiscalizadora, mobilizadora, deliberativa e representativa da comunidade 
escolar, regulamentado pela SEDF. Parágrafo único. O Conselho Escolar será composto por, no 
mínimo, cinco e, no máximo, vinte e um conselheiros, conforme a quantidade de estudantes da unidade 
escolar, de acordo com o Anexo Único desta Lei.  
Art. 25. Compete ao Conselho Escolar, além de outras atribuições a serem definidas pelo Conselho de 
Educação do Distrito Federal: I – elaborar seu regimento interno; II – analisar, modificar e aprovar o 
plano administrativo anual elaborado pela direção da unidade escolar sobre a programação e a 
aplicação dos recursos necessários à manutenção e à conservação da escola; III – garantir 
mecanismos de participação efetiva e democrática da comunidade escolar na elaboração do projeto 
político-pedagógico da unidade escolar; IV – divulgar, periódica e sistematicamente, informações 
referentes ao uso dos recursos financeiros, à qualidade dos serviços prestados e aos resultados 
obtidos; V – atuar como instância recursal das decisões do Conselho de Classe, nos recursos 
interpostos por estudantes, pais ou representantes legalmente constituídos e por profissionais da 
educação; VI – estabelecer normas de funcionamento da Assembleia Geral e convocá-la nos termos 
desta Lei; VII – estruturar o calendário escolar, no que competir à unidade escolar, observada a 
legislação vigente; VIII – fiscalizar a gestão da unidade escolar; IX – promover, anualmente, a avaliação 
da unidade escolar nos aspectos técnicos, administrativos e pedagógicos; X – analisar e avaliar 
projetos elaborados ou em execução por quaisquer dos segmentos que compõem a comunidade 
escolar; XI – intermediar conflitos de natureza administrativa ou pedagógica, esgotadas as 
possibilidades de solução pela equipe escolar; XII – propor mecanismos para a efetiva inclusão, no 
ensino regular, de alunos com deficiência; XIII – debater indicadores escolares de rendimento, evasão 
e repetência e propor estratégias que assegurem aprendizagem significativa para todos. § 1º Em 
relação aos aspectos pedagógicos, serão observados os princípios e as disposições constitucionais, os 
pareceres e as resoluções dos órgãos normativos federal e distrital e a legislação do Sistema de 
Ensino do Distrito Federal. § 2º Quando se tratar de deliberação que exija responsabilidade civil ou 
criminal, os estudantes no exercício da função de conselheiro escolar serão representados, no caso 
dos menores de dezesseis anos, ou assistidos, em se tratando de menores de dezoito anos e maiores 
de dezesseis anos, por seus pais ou responsáveis, devendo comparecer às reuniões tanto os 
representados ou assistidos como os representantes ou assistentes.  
Art. 26. Os membros do Conselho Escolar serão eleitos por todos os membros da comunidade escolar 
habilitados conforme o art. 3º, em voto direto, secreto e facultativo, uninominalmente, observado o 
disposto nesta Lei. § 1º As eleições para representantes dos segmentos da comunidade escolar para 
integrar o Conselho Escolar se realizarão ao final do primeiro bimestre letivo, sendo organizadas e 
coordenadas pelas comissões central e local referidas no art. 48. § 2º Poderão se candidatar à função 
de conselheiro escolar os membros da comunidade escolar relacionados no art. 3º, I a VII.  
Art. 27. O Diretor da unidade escolar integrará o Conselho Escolar como membro nato. Parágrafo 
único. Nas ausências e impedimentos no Conselho Escolar, o diretor será substituído pelo vicediretor 
ou, não sendo isto possível, por outro membro da equipe gestora. Art. 28. O mandato de conselheiro 
escolar será de três anos, permitida uma reeleição consecutiva.  
Art. 29. O exercício do mandato de conselheiro escolar será considerado serviço público relevante e 
não será remunerado.  
Art. 30. O Conselho Escolar elegerá, dentre seus membros, presidente, vice-presidente e secretário, os 
quais cumprirão tarefas específicas definidas no regimento interno do colegiado, não podendo a 
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escolha para nenhuma dessas funções recair sobre membros da equipe gestora da unidade escolar. 
Parágrafo único. Compete ao presidente do Conselho Escolar dirigir a Assembleia Geral Escolar.  
Art. 31. O Conselho Escolar se reunirá, ordinariamente, uma vez por mês e, extraordinariamente, a 
qualquer tempo, por convocação: I – do presidente; II – do diretor da unidade escolar; III – da maioria 
de seus membros. § 1º Para instalação das reuniões do Conselho Escolar, será exigida a presença da 
maioria de seus membros. § 2º As reuniões do Conselho Escolar serão convocadas com antecedência 
mínima de quarenta e oito horas. § 3º As reuniões do Conselho Escolar serão abertas, com direito a 
voz, mas não a voto, a todos os que trabalham, estudam ou têm filho matriculado na unidade escolar, a 
profissionais que prestam atendimento à escola, a membros da comunidade local, a movimentos 
populares organizados, a entidades sindicais e ao grêmio estudantil.  
Art. 32. A vacância da função de conselheiro se dará por renúncia, aposentadoria, falecimento, 
desligamento da unidade de ensino, alteração na composição da equipe gestora ou destituição, sendo 
a função vacante assumida pelo candidato com votação imediatamente inferior à daquele eleito com 
menor votação no respectivo segmento. § 1º O não comparecimento injustificado de qualquer 
conselheiro a três reuniões ordinárias consecutivas ou a cinco alternadas implicará vacância da função. 
§ 2º Ocorrerá destituição de conselheiro por deliberação da Assembleia Geral Escolar, em decisão 
motivada, garantindo-se a ampla defesa e o contraditório. § 3º As hipóteses previstas nos §§ 1º e 2º 
não se aplicam aos conselheiros natos.  
Art. 33. Caso a instituição escolar não conte com estudantes que preencham a condição de 
elegibilidade, as respectivas vagas no Conselho serão destinadas ao segmento dos pais e mães de 
alunos. Parágrafo único. A comunidade escolar das unidades que atendem estudantes com deficiência 
envidará todos os esforços para assegurar-lhes a participação, e de seus pais ou responsáveis, como 
candidatos ao Conselho Escolar.  
Art. 34. Os profissionais de educação investidos em cargos de conselheiros escolares, em 
conformidade com as normas de remanejamento e distribuição de carga horária e ressalvados os 
casos de decisão judicial transitada em julgado ou após processo administrativo disciplinar na forma da 
legislação vigente, terão assegurada a sua permanência na unidade escolar pelo período 
correspondente ao exercício do mandato e um ano após seu término. Subseção VI Do Conselho de 
Classe  
Art. 35. O Conselho de Classe é órgão colegiado integrante da gestão democrática e se destina a 
acompanhar e avaliar o processo de educação, de ensino e de aprendizagem, havendo tantos 
conselhos de classe quantas forem as turmas existentes na escola. § 1º O Conselho de Classe será 
composto por: I – todos os docentes de cada turma e representante da equipe gestora, na condição de 
conselheiros natos; II – representante dos especialistas em educação; III – representante da carreira 
Assistência à Educação; IV – representante dos pais ou responsáveis; V – representante dos alunos a 
partir do 6º ano ou primeiro segmento da educação de jovens e adultos, escolhidos por seus pares, 
garantida a representatividade dos alunos de cada uma das turmas; VI – representantes dos serviços 
de apoio especializado, em caso de turmas inclusivas. § 2º O Conselho de Classe se reunirá, 
ordinariamente, uma vez a cada bimestre e, extraordinariamente, a qualquer tempo, por solicitação do 
diretor da unidade escolar ou de um terço dos membros desse colegiado. § 3º Cada unidade escolar 
elaborará as normas de funcionamento do Conselho de Classe em conformidade com as diretrizes da 
SEDF. Subseção VII Dos Grêmios Estudantis  
Art. 36. As instituições educacionais devem estimular e favorecer a implementação e o fortalecimento 
de grêmios estudantis, como forma de desenvolvimento da cidadania e da autonomia dos estudantes e 
como espaço de participação estudantil na gestão escolar. Parágrafo único. A organização e o 
funcionamento do grêmio escolar serão estabelecidos em estatuto, a ser aprovado pelo segmento dos 
estudantes da respectiva unidade escolar. 
 
APM - Associação de Pais e Mestres 
Associação regularmente registrada, sem fins lucrativos, com estatuto próprio, é composta por 
membros de todos os segmentos da comunidade escolar e por um conselho fiscal, todos eleitos 



 69 

diretamente, em Assembleia Geral. Com contribuição voluntária da comunidade, estabelecida em 
assembleia, e a realização de atividades específicas ao longo do ano, proporciona recursos financeiros 
para a realização de atividades pedagógicas e administrativas fundamentais no cotidiano escolar e pela 
manutenção física (parcial) da estrutura escolar. Não é órgão deliberativo, mas é fundamental para 
organização escolar. Sua atuação não é só administrativa, contribui também para a solução de 
problemas pedagógicos específicos, junto a Direção e ao Conselho Escolar, onde tem participação 
garantida. Assim como o Conselho Escolar, a APM também contribui com os processos decisórios, 
subsidiando diretamente as decisões da Direção. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
                 Com esta Proposta o Centro Educacional 01 de Planaltina busca a realização de várias 
ações amplamente discutidas no âmbito escolar a fim de melhorar o desempenho do rendimento 
escolar dos nossos alunos. Temos, ainda em vista, a necessidade da inclusão do indivíduo, a 
participação da família, a ação cidadã, as diferenças e necessidades individuais e coletivas, os valores, 
as crenças e a moral. 
                  Reconhecemos dificuldades estruturais sociais que independem da gestão ou ainda 
independem da ação corajosa dos segmentos escolares. Porém enxergamos com clareza que vasto é 
o caminho para inovações, tentativas e mudanças, a começar na vontade de atingir metas maiores, 
sem medo de números ou índices, mas com a visão do aperfeiçoamento profissional, conceitual, 
buscando concretizar o objetivo maior: a educação. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANEXOS 
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REGIMENTO ESCOLAR DO CENTRO EDUCACIONAL 01 DE PLANALTINA   

CONJUNTO DE DIREITOS E DEVERES DOS ALUNOS EM CONSONÂNCIA COM O 
REGIMENTOESCOLAR DAS ESCOLAS  DA REDE PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL PUBLICADO 
NO DIÁRIOOFICIAL DO DISTRITO FEDERAL Nº 240, DE 14/12/2009. 
                     
HORÁRIO DOS TURNOS DE AULAS NA ESCOLA 

MATUTINO VESPERTINO NOTURNO 

7h15  às   12h15h 13h15 às 18h15h 19h00  às  23h00 

OBSERVAÇÃO: este   horário  é   definido  pela  SEDF  para  a sua  rede  de  Escolas  Públicas  em  
obediência  ao  seu Regimento Escolar PUBLICADO NO DODF Nº 240, de 14/12/2009:  200 DIAS 
LETIVOS OU 1000 HORAS DE AULAS (no caso de EJA são 400 horas de aula a cada semestre 
letivo); e não há tolerância para atrasos de alunos. No caso de ESTÁGIO e/ou CURSOS; na 
impossibilidade de cumprimento do horário de início de suas aulas, os alunos devem apresentar uma 
declaração à Direção da escola para análise do caso; mas alertamos que esta declaração não justifica 
as faltas na escola e nem dá direitos de repetir conteúdos e/ou avaliações perdidas. 
 
ART. 49. AOS ALUNOS SÃO ASSEGURADOS OS SEGUINTES DIREITOS: 

I.  Ser respeitado na sua dignidade como pessoa humana, independente  de sua convicção 
religiosa, política ou filosófica,  grupo social, etnia, sexo, nacionalidade e necessidade educacional 
especial;  

II. Participar do processo de elaboração, de execução e de avaliação da proposta pedagógica 
(APRESENTAR IDÉIAS QUE BENEFICIEM TODA A COMUNIDADE ESCOLAR); 

III. Tomar ciência das orientações curriculares em vigor e opinar sobre seu desenvolvimento na 
instituição educacional (VERIFICAR O CURRÍCULO DE CADA DISCIPLINA COM OS SEUS 
PROFESSORES); 

IV. Conhecer as diretrizes de avaliação do processo de ensino e de aprendizagem para a 
educação básica da rede pública de ensino do distrito federal, bem como os critérios adotados pelo 
professor na sua operacionalização: 

 50% de provas e/ou testes.  +  50% em outras formas de avaliação (trabalhos, exercícios, 
frequência, pontualidade, projetos, disciplina...). 
                OBSERVAÇÃO: verifique com cada professor os procedimentos de avaliação de sua 
disciplina a cada bimestre 

V. Receber ensino de qualidade (VOCÊ PODE CONTRIBUIR PARA A QUALIDADE DO 
ENSINO); 

VI. Conhecer o resultado de seu desempenho escolar (O BOLETIM É ENTREGUE AOS PAIS 
NAS REUNIÕES REGULARES DE CADA BIMESTRE) ; 

VII. Emitir opiniões e apresentar sugestões em relação à dinâmica escolar (PARTICIPE DA 
REUNIÃO DOS  PRÉ CONSELHOS DE SUA TURMA ) ; 

VIII. Ter reposição efetiva dos dias letivos e das aulas; 
IX. Receber as suas provas, testes e trabalhos corrigidos e com a descrição da nota obtida. 
X. Receber orientação educacional e vocacional; 

XI. Receber apoio pedagógico especializado, por meio do serviço especializado de apoio à 
aprendizagem, quando necessário; 

XII. Receber atendimento educacional especializado/sala de recursos, quando possuir diagnóstico 
de deficiência, de transtorno global de desenvolvimento e de altas habilidades/ superdotação. 

XIII. Receber assistência sócio escolar, quando necessária; 
XIV. Utilizar a sala de leitura (biblioteca) e outros meios auxiliares, de acordo com as normas 

internas de cada ambiente; 
           No seu turno de aulas:  atendimento às terças e quintas-feiras  /  No horário inverso de suas 
aulas: atendimento às segundas, quartas e sextas-feiras 
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XV. Participar do conselho de classe, na forma deste regimento, e, quando eleito, do conselho 
escolar, conforme legislação vigente; 

XVI. Organizar e participar de entidades estudantis. 
ART. 50. SÃO DEVERES DOS ALUNOS: 

I. Conhecer e cumprir este regimento (TODO ALUNO RECEBERÁ UMA CÓPIA DESTE NO 
INÍCIO DO ANO/SEMESTRE LETIVO); 

II. Aplicar-se com diligência ao estudo, para melhor aproveitamento das oportunidades de ensino 
e de aprendizagem; 

III. Comparecer pontual e assiduamente às atividades escolares (OBEDECER OS HORÁRIOS DE 
INÍCIO E TÉRMINO DO TURNO DE SUAS AULAS); 

IV. Solicitar autorização à direção, quando necessitar se ausentar das atividades escolares. 
V.  Observar os preceitos de higiene individual e coletiva  

VI. Usar o uniforme adotado pela Rede Pública de Ensino do DF, bem como a carteira de 
identificação escolar no turno e no contra turno, quando houver atividades pedagógicas na escola 
(NÃO SERÁ PERMITIDO O USO DE UNIFORME ADULTERADO); 
UNIFORME: camiseta oficial da Rede Pública de Ensino do DF   +  calça comprida ou saia ou bermuda 
abaixo do joelho  +  tênis ou sapatilha. 
UNIFORME: PARA PRÁTICA DE ED. FÍSICA: camiseta regata    +  tênis + bermuda ou calças 
leaggeng  

VII. Zelar pela limpeza e conservação do ambiente escolar, das instalações, dos equipamentos e 
dos materiais existentes nas instituições educacionais (NÃO JOGAR LIXO NO CHÃO; NÃO TIRAR 
CADEIRAS DE DENTRO DAS SALAS DE AULAS, NÃO MEXER NA INSTALAÇÃO ELÉTRICA DA 
ESCOLA, NÃO MEXER NOS VENTILADORES, NÃO RABISCAR CADEIRAS, CARTEIRAS E 
PAREDES...); 

VIII. Abster-se de praticar ou induzir a prática de atos que atentem contra pessoas e/ou contra o 
patrimônio da instituição educacional; 

IX. Responsabilizar-se em caso de dano causado ao patrimônio da instituição educacional, se 
maior de idade ou pelo seu responsável legal quando menor; 

X. Solicitar a presença de seus responsáveis na escola quando necessitar ausentar-se da escola 
durante o turno de suas aulas 

XI. Participar das atividades desenvolvidas pela instituição educacional. 
   §1º O comparecimento à instituição educacional sem o uniforme adotado pela rede pública de ensino 
do Distrito Federal e/ou a carteira de identificação escolar não impede o aluno de participar das aulas, 
devendo o fato ser  devidamente justificado pelos seus pais ou responsáveis junto à Direção da escola. 
   §2º Quando da impossibilidade do uso do uniforme (,previsto no §1º ) o aluno deverá trajar-se com 
VESTIMENTA CONDIZENTE COM O AMBIENTE ESCOLAR, de modo a permitir a realização das 
atividades, em especial, as que envolvem a prática de atividades físicas. 
ART. 51. É VEDADO AO ALUNO: 

I. Portar  objeto ou substância que represente perigo para a sua saúde, segurança e integridade 
física ou de outrem; 

II. Promover, na instituição educacional, qualquer tipo de campanha ou  atividade, sem prévia 
autorização da equipe gestora; 

III. Impedir colegas de participar das atividades escolares ou incitá-los à ausência; 
IV. Ocupar-se, durante as aulas, com atividades não compatíveis com o processo de ensino e de 

aprendizagem; 
V. Utilizar aparelho celular e outros aparelhos eletrônicos em sala de aula e na escola, salvo por  

orientação dos professores, com o objetivo de se desenvolver atividades pedagógicas pertencentes ao 
componente curricular - lei 4131 de 02/05/08; 

VI. PRATICAR JOGOS DE CARTAS E OUTROS NO ÂMBITO ESCOLAR; salvo aqueles de 
aplicação comprovadamente pedagógica e autorizados pelos professores ou Equipe Gestora; 

VII. Qualquer manifestação de namoro no âmbito escolar; 
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VIII. Quaisquer manifestações de preconceito de raça, cor, religião, condição social e/ou opção 
sexual contra colegas e funcionários 

IX. Entrar e/ou permanecer em sala senão aquela de sua turma de matrícula 
ART. 52. O REGIME DISCIPLINAR é decorrente das disposições legais e das determinações deste 
regimento e das demais normas emanadas pela 
         SEEDF aplicáveis a cada caso. 
         PARÁGRAFO ÚNICO: a instituição educacional deve: 

I. Realizar, no início de cada ano letivo, reunião com os pais, alunos e professores, com o intuito 
de os mesmos tomarem conhecimento das normas que regem a instituição educacional; 

II. Informar pai e mãe, conviventes ou não com seus filhos, e, se for o caso, os responsáveis 
legais, sobre a frequência e rendimento dos alunos, bem como sobre a execução da proposta 
pedagógica da instituição educacional; 

III. Convocar para reunião os pais ou os responsáveis pelos alunos que se encontram com desvio 
de comportamento, bem como baixo rendimento escolar ou inassiduidade, para, junto com a instituição 
educacional, tomarem as medidas necessárias de intervenção e prevenção de futura reprovação ou 
transferência; e, na ausência destes, a escola comunicará ao conselho tutelar de Planaltina para 
providências (art 19 do ECA) 

IV. Registrar  todas as advertências atinentes aos alunos, devendo seus pais serem convocados 
para o  conhecimento das mesmas. 
 
ART. 53. O ALUNO, PELA INOBSERVÂNCIA DAS NORMAS CONTIDAS NESTE REGIMENTO, e 
conforme a gravidade e/ou a reincidência das faltas, está sujeito às seguintes sanções: 

I. Advertência oral; 
II. Advertência escrita; 

III. Suspensão, com tarefas escolares, de, no máximo, 3 (três) dias letivos, e/ou, quando possível, 
com atividades alternativas na instituição educacional; 

IV. Transferência por comprovada inadaptação ao regime da instituição educacional, quando o ato 
for aconselhável para a melhoria do desenvolvimento do aluno, da garantia de sua segurança ou de 
outros. 
§1º cabe ao professor  a  aplicação da sanção prevista no inciso nº I  deste artigo e ao diretor da 
instituição educacional, as contidas nos demais incisos. 
§2º as sanções aplicadas ao aluno e o atendimento a ele dispensado são registrados em atas ou livro 
próprio, assinadas pelos responsáveis, caso de aluno menor de idade, e na ficha individual do aluno, 
sendo vedado o registro no histórico escolar. 
§3º ao aluno que sofrer a sanção prevista no inciso III, implicando perda de provas, testes, trabalhos, é 
dada oportunidade de realizá-los logo após seu retorno às atividades escolares. 
§4º as sanções podem ser aplicadas gradativamente, ou não, dependendo da gravidade ou 
reincidência da falta. 
§5º no caso de aplicação de sanções ao aluno, é garantido o direito ao contraditório e à ampla defesa, 
com a presença dos pais ou dos responsáveis, quando menor de idade. 
§6º aos alunos com diagnóstico de deficiência ou com necessidades educacionais especiais em razão 
de suas condições físicas ou mentais que não cumprirem as normas contidas neste regimento será 
adotado procedimento diferenciado ao exposto neste artigo, a ser definido em reunião de estudo de 
caso com o conselho de classe, contando com a participação da orientação educacional, do serviço 
especializado de apoio à aprendizagem, do professor da sala de recursos e de demais profissionais 
envolvidos que auxiliem na identificação dos fatores subjacentes ao caso e nos encaminhamentos 
devidos. 
ART. 54. DEVERÃO SER OBSERVADAS NA APLICAÇÃO DA SANÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DO 
ALUNO por inadaptação ao regime escolar, prevista no artigo 53 deste regimento: 

I. Somente poderá ser aplicada por deliberação do conselho de classe. 
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II. O conselho de classe deverá convocar o conselho tutelar para reunião que deliberará sobre a 
possível transferência de aluno, submetendo-a ao crivo do conselho escolar, não assumindo, contudo, 
caráter impeditivo quando de sua impossibilidade. 

III. Será permitida a presença na reunião do conselho de classe do representante de turma do 
aluno que se encontre na iminência de ser transferido, quando se considerar relevante. 

IV. Em caso de transferência será permitido, quando conveniente, a participação de, no máximo, 
três testemunhas na reunião do conselho de classe, devendo-se efetuar os devidos registros. 

V. Ao aluno transferido por inadaptação é assegurada a vaga em outra instituição educacional da 
rede pública de ensino do distrito federal e, sempre que possível próximo de sua residência, tendo 
ainda assegurado o atendimento específico, tanto pela instituição educacional como pela diretoria 
regional de ensino. 

VI. A transferência à outra instituição educacional ocorrerá, sempre que possível, em período de 
férias e recessos ou entre bimestres letivos. 

   1 -   USO DE CELULAR  E/OU OUTROS APARELHOS SONOROS NA ESCOLA: 

 A Lei 4131 de 02/05/08 proíbe a utilização de  CELULAR  e/ou outros  SONOROS NA 
ESCOLA; 
       OBSERVAÇÕES: 
        -A escola não consegue verificar os pertences dos alunos à entrada da escola para impedir a 
entrada de aparelhos celulares ou outros similares; e caso haja furto e/ou extravio destes aparelhos, a 
escola não se responsabilizará; ou seja, cabe à família buscar as formas legais junto aos órgãos 
pertinentes. 
        -Estes  aparelhos, se utilizados dentro de sala de aula, devem ser recolhidos pelos professores e 
entregues à Direção. Neste caso a Direção só entregará aos responsáveis pelos alunos e mediante 
Nota Fiscal de aquisição. 
     2 -   DIREITO DE IMAGEM: 

 Aconselhamos que os alunos não fotografem e nem filmem funcionários e/ou seus colegas.  

 É  necessário informar que  o DIREITO DE IMAGEM  está previsto no   CÓDIGO CIVIL - 
Direito de imagem Reprodução indevida - Lei nº 5.988/73 (art. 49, I, f) - Dever de indenizar - Código 
Civil (art. 159). 
        “A imagem é a projeção dos elementos visíveis que integram a personalidade humana, é a 
emanação da própria pessoa,  é o eflúvio dos caracteres físicos que a individualizam. II - A sua 
reprodução, consequentemente, somente pode ser autorizada pela      pessoa a que pertence, por se 
tratar de direito personalíssimo, sob pena de acarretar o dever de  indenizar  que, no caso, surge com 
a sua própria utilização indevida”. 
    3 -  DESTRUIÇÃO DE PATRIMÔNIO PÚBLICO: O Código Penal Brasileiro define o crime de dano 
no caput do art. 163: “destruir, inutilizar ou deteriorar coisa alheia, prevendo pena de detenção, de um 
a seis meses, ou multa.  
      4 - BULLYING E CYBERBLLYING - Violência física ou psicológica intencional e continuada "com 
o objetivo de agredir, intimidar,  humilhar, causar sofrimento e dano físico ou moral à vítima”, mesmo 
que por  de meios de sites e/ou blogs de relacionamento. Comportamentos que se enquadram nesse 
quadro são muitos e é crime previsto na Lei Nº 4.837. Qualquer pessoa que tomar conhecimento de 
uma vítima de bullying  pode e deve formalizar a denúncia junto à direção da escola, na Secretaria da 
Educação, no Conselho Tutelar, no Ministério Público ou na Polícia Civil.  
    4 – MUDANÇA DE TURNO:  ao aceitar um estágio ou ao matricular-se em um curso; o aluno deve 
fazê-lo para horários inversos ao de seu turno de aulas na escola; pois, nem sempre há condições de 
realizar essa mudança de turno. 

 
 
 
OBSERVAÇÕES: 
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1. As atividades constantes deste plano serão planejadas nas coordenações pedagógicas ao longo do 
ano/semestre letivo; 
2. Estas atividades poderão ser alteradas de acordo com o planejamento discutido em coordenação 
pedagógica com os professores; 
3. Os professores devem comunicar à direção quando um aluno atingir 3 faltas seguidas  ou 5 faltas 
alternadas;  
4. O FOCO PEDAGÓGICO DOS PROFESSORES DE 3ºS ANOS DE ENSINO MÉDIO, SEM 
PREJUÍZOS DO CURRÍCULO, DEVE SER O ENEM,  POIS ESTA AVALIAÇÃO É HOJE O  
PRINCIPAL INSTRUMENTO PARA QUE OS ALUNOS POSSAM INGRESSAR  EM UMA 
FACULDADE; INCLUSIVE COM  O FINANCIAMENTO PÚBLICO DE SEUS ESTUDOS. LEMBRANDO 
QUE REDAÇÃO TEM O MAIOR PESO NESTA AVALIAÇÃO 
5. Quaisquer dúvidas com relação aos procedimentos e ações pedagógicas podem ser dirimidas pelo 
Regimento das Escolas da Rede Pública do DF Publicado no Diário Oficial do Distrito Federal Nº 
240, de 14/12/2009; 
6. AVANÇO DE ESTUDOS: 
RESOLUÇÃO Nº 1/2012-CEDF, DE 11 DE SETEMBRO DE 2012, em observância às disposições Lei 
nº 9.394/96 - LDB e da Lei Orgânica do Distrito Federal define em seu artigo 161: 
Art. 161. As instituições educacionais podem adotar avanço de estudos para anos ou séries 
subsequentes dos ensinos fundamental e médio, dentro da mesma etapa, desde que previsto em seu 
regimento escolar, respeitados os requisitos:  
I - atendimento às Diretrizes Curriculares Nacionais;  
II - matrícula, por um período mínimo de um semestre letivo, na instituição educacional que promove o 
estudante para o ano ou a série subsequente por meio de avanço de estudos;  
III - indicação por um professor da turma do estudante;  
IV - aprovação da indicação pelo Conselho de Classe;  
V - diagnóstico de profissional especializado;  
VI - verificação da aprendizagem;  
VII - apreciação pelo Conselho de Classe dos resultados obtidos na verificação de aprendizagem, cujas 
decisões devem ser registradas em ata. 
Parágrafo único -  É vedado aos estudantes o avanço de estudos visando à conclusão da 
educação básica. 

 DECISÃO JUDICIAL CONTRÁRIA A ESTE PARÁGRAFO  A SEDF orienta que, caso o 
aluno preencha os requisitos dispostos nos itens I a VII, a escola deve cumprir o disposto na decisão 
judicial e encaminhar o caso ao seu jurídico. 
 
TABELA DE CONVERSÃO DE AULAS PARA PREENCHIMENTO DO DIÁRIO: AD=AULAS DADAS /   
CH=CARGA HORÁRIA 

AD CARGA HORÁRIA AD CARGA HORÁRIA AD CARGA HORÁRIA 

01 50 min 18 15:00  h 35 29:10  h 

02 1:40   h 19 15:50  h 36 30:00  h 

03 2:30  h 20 16:40  h 37 30:50  h 

04 3:20  h 21 17:30  h 38 31:40  h 

05 4:10  h 22 18:20  h 39 32:30  h 

06 5:00  h 23 19:10  h 40 33:20  h 

07 5:50  h 24 20:00  h 41 34:10  h 

08 6:40  h 25 20:50  h 42 35:00  h 

09 7:30  h 26 21:40  h 43 35:50  h 

10 8:20  h 27 22:30  h 44 36:40  h 

11 9:10  h 28 23:20  h 45 37:30  h 

12 10:00  h 29 24:10  h 46 38:20  h 
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13 10:50  h 30 25:00  h 47 39:10  h 

14 11:40  h 31 25:50  h 48 40:00  h 

15 12:30  h 32 26:40  h 49 40:50  h 

16 13:20  h 33 27:30  h 50 41:40  h 

17 14:10  h 34 28:20  h 60 50:00 h 

 
 
OBSERVAÇÕES:     

 O FOCO PEDAGÓGICO DOS PROFESSORES DE 3ºS ANOS DE ENSINO MÉDIO, SEM 
PREJUÍZOS DO CURRÍCULO, DEVE SER O ENEM,  POIS ESTA AVALIAÇÃO É HOJE O  
PRINCIPAL INSTRUMENTO PARA QUE OS ALUNOS POSSAM INGRESSAR  EM UMA 
FACULDADE;   INCLUSIVE COM  O FINANCIAMENTO PÚBLICO DE SEUS ESTUDOS. 
LEMBRANDO QUE REDAÇÃO TEM O MAIOR PESO NESTA AVALIAÇÃO 

 AULAS PREVISTAS SÃO AQUELAS DISTRIBUÍDAS DENTRO DO CALENDÁRIO ESCOLAR 
DA SEDF, SALVAGUARDANDO OS FERIADOS E RECESSOS ESCOLARES TAMBÉM PREVISTOS; 

 AS AULAS DADAS DEVEM SER DE IGUAL NÚMERO ÀS PREVISTAS;  

 O NÚMERO DE AULAS PREVISTAS PODE VARIAR DE UMA TURMA PARA OUTRA. ISSO 
É NORMA;  POIS HÁ FERIADOS E/OU RECESSOS  QUE NÃO COINCIDIRÃO PARA TODAS AS 
TURMAS DO PROFESSOR DA DISCIPLINA 
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