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APRESENTAÇÃO 
 

 A garantia do atendimento educacional de qualidade, que possibilite o pleno 

desenvolvimento das potencialidades do educando, tem sido o grande desafio do Centro 

Educacional Stella dos Cherubins Guimarães Trois. 

 A Lei de Diretrizes e Bases da Educação considera que Educação abrange os 

processos formativos que se desenvolvem na vida familiar, na convivência humana, no 

trabalho, nas instituições de ensino e pesquisa, nos movimentos sociais e organizações da 

sociedade civil e nas manifestações culturais e, em seu artigo Art. 22, afirma que 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. 

De acordo com os objetivos gerais do Currículo de Educação Básica do Distrito 

Federal, dentro da concepção do Ensino Médio e do Ensino Fundamental buscamos atender às 

necessidades do educando, a contextualização de conteúdos pedagógicos, a 

interdisciplinaridade e o desenvolvimento de competências e habilidades. Em cumprimento 

aos preceitos legais e considerando as particularidades locais de se estabelecerem parâmetros 

para a definição das ações educativas na escola deu-se início a uma série de encontros, 

análises, discussões, trocas de experiências, envolvendo professores, servidores, alunos e 

comunidade escolar em geral, cujo resultado final é o documento que agora apresentamos: O 

Projeto Pedagógico – “Educando para o Exercício da Cidadania”.  

Mais do que um caminho para a prática pedagógica da escola, o projeto também 

pretende facilitar a integração das demais áreas de abrangência que compreendem o 

desenvolvimento global do educando em seus aspectos sócioculturais e afetivos, entendendo o 

aluno como sujeito ativo do processo de conhecimento. 

Construir uma proposta Pedagógica, alicerçada nos princípios normativos da 

legislação vigente, sem esquecer o compromisso com a busca de uma educação mais 

igualitária e mais justa a todos os cidadãos e que possibilite transformar em realidade social é 

o objetivo maior deste projeto que irá balizar a atividade pedagógica como instrumento de 



 
 

 

 

identidade escolar e contribuir, decisivamente, para a melhoria da qualidade de atendimento à 

nossa clientela. 
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1- INTRODUÇÃO 

A atual conjuntura social e econômica surge em meio às mais significativas 

transformações de base material da sociedade, identificadas como uma nova revolução de 

base científica, a qual é dada pela microeletrônica e cuja expressão tecnológica se traduz na 

automação de processos produtivos, marcando como afirma Saviani (1997, p. 232) “... a vida 

social em seu conjunto”. A educação nesse contexto deve ser pensada a partir dos princípios 

de uma escola democrática, constituindo-se assim um projeto construído com base na 

participação ativa de professores e alunos, mas cuja realização pressupõe a participação 

democrática de outros setores parceiros e o exercício da cidadania de outros atores, dentro de 

um espírito de co-construção solidária. 

 Este Projeto Político-Pedagógico se valida pelas ações construídas pelo 

coletivo da comunidade escolar, envolvendo múltiplas parcerias socioeducacionais. O projeto 

é reforçado ainda pela força consensual em que se constrói na busca pela superação de 

conflitos e pelos princípios norteadores que são definidos como eixos estruturadores de ações. 

O projeto é resultado de autorreflexão e pensar crítico do grupo e expressa a voz e a vez de 

cada participante do universo escolar. 

Em seu Art. 2º. A LDB afirma que a educação, dever da família e do Estado, 

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

o pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da cidadania e sua 

qualificação para o trabalho. Seguindo tais princípios norteadores, a escola prevê que o ensino 

será ministrado com base no respeito à liberdade e apreço à tolerância; valorização da 

experiência extra-escolar; valorização do profissional da educação escolar e vinculação entre 

a educação escolar, o trabalho e as práticas sociais. 

 A construção coletiva do Projeto Político-Pedagógico da escola é uma das 

condições básicas para o exercício pleno da cidadania democratização dos processos 

educativos escolares e expressos à própria escola em movimento. É neste movimento 

pedagógico coletivo que esta escola busca construir sua autonomia e afirmar sua identidade 

junto à sociedade na qual está inserida, entendendo ser de sua responsabilidade enquanto 

instituição educadora, procurar assegurar aperfeiçoamento, funcionalidade e significado social 

num processo constante de autoavaliação. 
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1.1- HISTÓRICO E NATUREZA DA ESCOLA 
 

O Centro de Ensino Médio Stella dos Cherubins Guimarães Trois, escola urbana 

da rede pública de ensino, em Planaltina, atende hoje aproximadamente mil e quinhentos 

alunos das séries finais do Ensino Fundamental e Ensino Médio, nos turnos matutino e 

vespertino. Tendo sido criado pela portaria nº. 280 de 27/06/2002, e transformado em Centro 

Educacional Stella dos Cherubins Guimarães Trois de acordo com a Portaria nº 87, de 10 de 

abril de 2013, com a finalidade de atender à demanda de Ensino Médio da cidade de 

Planaltina e sua área rural que se encontrava em vários anexos. 

Com a criação de novos bairros como Arapoangas e Estâncias, veio também a 

necessidade de atender às séries finais do Ensino Fundamental, que exigiam de toda a 

comunidade escolar uma redefinição do perfil da escola e uma adequação da proposta 

pedagógica em face aos novos desafios. 

Mesmo diante da nova realidade, a comunidade escolar não abriu mão do lema de 

origem: “educação para o exercício consciente da cidadania”, buscando preparar o seu corpo 

docente, suas instalações físicas e envolver parceiros para os novos desafios. 

Ao longo de 16 anos de existência, a escola vem construindo sua identidade e se 

afirmando como uma instituição comprometida com a qualidade de ensino e que promove 

uma grande integração comunidade/escola por meio de projetos que buscam envolver alunos 

em ações de cidadania e solidariedade. Desde 2003 a escola desenvolve projetos de “Ética e 

Cidadania”. 

O Centro Educacional Stella dos Cherubins tem se destacado ainda por ações de 

Educação Ambiental.  Em 2007 o Centro Educacional Stella ganhou o Prêmio Nacional de 

Referência em Gestão Escolar, destinado às escolas que se destacam em todo o país. A escola 

se classificou em 1º lugar no Distrito Federal e entre as seis melhores gestões do país. Este 

prêmio tem como objetivo fortalecimento e na qualificação das equipes gestoras nas escolas 

públicas como estratégias essenciais para a melhoria da qualidade de ensino. 

Neste mesmo ano a instituição destacou-se pela participação na Feira Nacional de 

Ciências e Tecnologia e do III PRÊMIO CIÊNCIAS NO ENSINO MÉDIO 2007 com o 

projeto: “Água, para economizar é só experimentar.” Conforme avaliação da Comissão 

Julgadora Nacional, constituída por meio da Portaria 198, da Secretaria de Educação Básica 

do Ministério da Educação, de 9 de novembro de 2007, o Centro Stella dos Cherubins ficou 

em primeiro lugar na categoria estadual. 
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A proposta pedagógica da escola contempla ainda as novas tecnologias da 

informação e comunicação. A dinâmica de trabalho com projetos na escola tem 

proporcionado um melhor desempenho aos alunos, o exercício do coletivo e 

fundamentalmente a formação da identidade da escola, por meio da valorização do ambiente 

escolar, criando vínculos de afetividade entre os membros da escola e responsabilidade 

coletiva pela construção de conhecimentos, valores e atitudes, fundamentais ao convívio 

social e à vida cidadã.  

 

1.2- DIAGNÓSTICO DA ESCOLA E REALIDADE CONTEXTUAL 
 

O Centro Educacional Stella dos Cherubins está instalado num prédio de boa 

construção, relativamente novo e nunca passou por uma reforma. Conta com 21 salas de aula, 

01 sala de professores, 01 sala de coordenação, 01 secretaria, 01 biblioteca, 03 laboratórios, 

sala da direção, sala dos supervisores, 01 sala para os Professores Coordenadores, 01 

laboratório de informática, sala de vídeo, 01 videoteca, 01 almoxarifado, 02 despensas, 01 

cantina, 09 sanitários para alunos, administração e professores, 01 depósito, amplo pátio 

coberto, jardins (interno e externo ao prédio) quadra poliesportiva com cobertura e 

estacionamento interno de veículos. 

A conservação das salas em geral é boa, graças ao trabalho de conscientização de 

alunos e comunidade, visando à preservação do patrimônio escolar.  

A clientela do Centro Educacional Stella dos Cherubins não difere de outras 

escolas públicas de Planaltina, de modo geral constituída de alunos com carência alimentar, 

de famílias desestruturadas pela falta de emprego ou atividade econômica, alcoolismo e uso 

de drogas. 

A grande maioria dos alunos do Ensino Fundamental é proveniente de bairros de 

periferia, distantes da escola e são beneficiários dos programas assistenciais como Renda 

Minha, Bolsa família, entre outros. 

 A banalização da violência e a marginalidade conduzem muitos jovens à 

delinqüência e à prática de pequenos furtos dentro e fora da escola. Diante desse quadro, 

estudar, para uns, torna-se a única forma de escapar desse ambiente - e, para outros, uma 
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atividade imposta. Dessa forma se torna imperativo que direção, coordenação e docentes - 

assumam a tarefa diária de oferecer as melhores condições possíveis de educação e inserção 

no ambiente social. 

Nossa Escola tem se destacado pelos projetos interdisciplinares desenvolvidos e 

pela excelência no processo de gestão escolar. Tais iniciativas minimizam o problema do 

baixo desempenho dos alunos e da evasão escolar, em função do protagonismo dos 

adolescentes e jovens em projetos de seu interesse, os quais fortalecem laços de identidade 

com a escola, a autonomia e responsabilidade pelos estudos. 

A escola estabelece ainda importantes parcerias com instituições públicas e 

particulares, de ensino e pesquisa, objetivando a integração escola/comunidade e a 

corresponsabilidade dos diferentes atores sociais com o processo educativo. 

Atividades extraclasses, visitas monitoradas, ações socioeducativas são ainda um 

importante recurso de aprendizagem, os quais promovem o desenvolvimento de habilidades e 

competências, a formação de valores e atitudes de respeito, solidariedade e responsabilidade, 

bem como a autonomia intelectual. 

Em termos de rendimento escolar, os resultados analisados pelos índices de 

pesquisa do Ministério da Educação refletem uma situação recorrente da maioria das escolas 

públicas do DF: baixo aproveitamento em Matemática e Língua Portuguesa, exigindo um 

programa permanente de reforço e recuperação. A situação foi à mesma observada nos anos 

letivos anteriores, quando os resultados nos mostraram grandes deficiências nesses dois 

componentes curriculares, tanto no Ensino Fundamental quanto no Ensino Médio. 

A partir do levantamento feito com a comunidade escolar sobre os problemas que 

dificultam as ações pedagógicas na escola foram destacados os seguintes fatores:  

� Comunidade dispersa: alunos moram em diferentes setores, muitos em 

localidades distantes da escola, a dispersão dificulta a integração com a 

comunidade circunvizinha da escola; 

� Falta de uma linha de ônibus circular com horários regulares nas proximidades 

da escola; 

� Necessidade de curso de capacitação para Professores; 
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� Falta de profissionais (psicólogos e orientadores) 

� Adequação na avaliação e recuperação paralela; 

� Falta de motivação para os estudos (alunos); 

� Falta de motivação (aluno/professor), incertezas políticas, econômicas e 

sociais. Estudar para quê? 

� Formação e de capacitação dos diferentes profissionais da educação em saber 

trabalhar com este novo perfil de aluno (envolvimento com drogas, violência, 

marginalidade, etc.)  

� Conscientização no uso da reprografia para duplicação de material escrito 

(textos, exercícios, apostilas e provas); 

� Alunos fora de sala em horário de aula; 

� Uso de celular durante o período de aula dispersa a turma, muitos alunos 

utilizam para jogar, ouvir música e nas redes sociais; 

� Necessidade de se definir ações que possibilitem a melhoria do desempenho 

dos alunos, e que possibilitem conter a evasão escolar e reprovações; 

� Necessidade de sensibilização quanto o uso do crachá de identificação para 

liberação do aluno da sala de aula como forma de um trânsito grande de alunos 

nos corredores durante a aula; 

� Necessidade de conscientização dos alunos sobre as obrigações com as tarefas 

de casa; 

� Estruturação de critérios para evitar o excesso de trabalhos dos diferentes 

componentes curriculares; 

� Necessidade de conscientização sobre a importância do uso do uniforme na Ed. 

Física (bermuda, short e tênis) como forma de evitar acidentes; 

� Necessidade de adoção de critérios para avaliar questões de Indisciplina e 

consequentes advertências; 

� Necessidade de reforçar a conscientização sobre a limpeza das salas de aula; 

� Explicitar e divulgar a forma de atendimento na biblioteca e secretaria; 

� Promoção de formas de melhorar a integração e relacionamento entre os 

diversos segmentos da escola; 

� Promoção de ações para minimizar os transtornos causados por horários vagos 

causados pela ausência justificada de professores; 
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� Reforçar os mecanismos de incentivo à participação da família no processo 

educacional; 

� Promoção de ações para integração comunidade/escola; 

� Compromisso político pedagógico; 

� Estabelecimento de critérios e estratégias de avaliação; 
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2- FUNDAMENTOS NORTEADORES DA PRÁTICA 
EDUCATIVA. 

 

A escola deve ser entendida como organização social constituída por partes 

interligadas que visam a um objetivo comum que é o bom desempenho do aluno. Para isso 

deve fazer o melhor uso possível de seus recursos materiais e humanos, visando atender a essa 

clientela. Portanto, a escola precisa ter sua identidade, seus métodos, sem nunca perder de 

vista seu objetivo fundamental, que é o de preparar as novas gerações e as integrar crítica e 

produtivamente na sociedade. 

 

2.1- EPISTEMIOLÓGICOS 

O processo educacional deve contemplar um tipo de ensino e aprendizagem que 

ultrapasse a mera reprodução de saberes “cristalizados” e desemboque em um processo de 

produção e de apropriação de conhecimento de forma interdisciplinar e contextualizada, 

possibilitando, assim, que o cidadão torne-se crítico e que exerça a sua cidadania com 

autonomia e responsabilidade, refletindo sobre as questões sociais e buscando alternativas de 

superação da realidade. 

 

2.2- DIDÁTICO-PEDAGÓGICOS 

A instituição educacional deve ser vista como um espaço de ação-reflexão-ação - 

os profissionais precisam ter concepções teóricas claras e consciência do trabalho pedagógico 

a ser realizado. Espaço de transformação social constitui-se em um espaço dinâmico da 

apreensão, construção e reconstrução de conhecimentos. E escola deve ainda ser mediadora 

do desenvolvimento do aluno, partindo-se da prática social do educando, propiciando a 

passagem do senso comum ao conhecimento criticamente elaborado e historicamente 

apropriado, no sentido de possibilitar o desenvolvimento de suas competências e habilidades, 

de forma que ele possa melhor compreender o mundo e intervir nele. 



15 
 

 

 

2.3- ÉTICOS 

O mundo é o local onde ocorrem as interações homem-homem e homem/meio 

social caracterizadas pelas diversas culturas e pelo conhecimento. Devido à rapidez do 

processo de assimilação das informações e à globalização torna-se necessário proporcionar ao 

homem o alcance dos objetivos materiais, políticos, culturais e espirituais para que sejam 

superadas as injustiças sociais. Nesse contexto, a escola precisa ser um espaço que promova a 

vivência de valores os quais possibilitem a formação da consciência ética, capacitando o ser a 

experienciar tais valores e usá-los na interação com seus semelhantes e a natureza: autonomia, 

domínio, respeito, desenvolvimento de habilidades e competências, cooperação, contribuindo 

assim para a efetiva mudança social, baseada em uma sociedade libertadora, crítica, reflexiva, 

igualitária, democrática e integradora. 

 

2.4- ESTÉTICOS 
 

O homem, que modifica a si mesmo pela apropriação dos conhecimentos modifica 

também a sociedade. O papel socializante e formador da escola é o de incentivar as atividades 

e promoções culturais, a expressão e criação artística em suas várias manifestações, bem 

como o acesso dos educandos aos bens socioculturais disponíveis, ampliando o 

desenvolvimento das capacidades relativas à expressão, à comunicação, à criatividade, à 

curiosidade e à interação social. 

 

3- MISSÃO E OBJETIVOS INSTITUCIONAIS 
 
 

3.1- MISSÕES DA ESCOLA 

Atuar no sentido do desenvolvimento humano e social tendo em vista sua função 

maior de agente de desenvolvimento cultural e social na comunidade, a partir do trabalho 

educativo. Em síntese, educar para o exercício consciente da cidadania a partir de práticas 

educativas engendradas no respeito às diferenças e às diversidades culturais, econômicas e 

sociais. 
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3.2- OBJETIVOS 
 

Geral: 

Promover a formação integral dos alunos, em função dos princípios éticos, políticos e 

estéticos e da articulação entre as áreas do conhecimento e aspectos indispensáveis da vida 

cidadã. 

Específicos: 

� Criar condições para que todos os alunos desenvolvam suas capacidades e aprendam 

os conteúdos necessários para a vida em sociedade; 

� Permitir ao aluno exercitar sua cidadania a partir da compreensão da realidade, para 

que possa contribuir em sua transformação; 

� Buscar novas soluções, criar situações que desenvolvam autonomia por parte dos 

alunos e estimular novas estratégias de compreensão da realidade; 

� Melhorar a qualidade de ensino na escola, motivando e efetivando a permanência do 

aluno, evitando a evasão; 

� Promover a integração escola-comunidade; 

� Criar mecanismos de participação que traduzam o compromisso de toda a comunidade 

na melhoria da qualidade de ensino e com o aprimoramento do processo pedagógico; 

 

4- ORGANIZAÇÃO PEDAGÓGICA 
 
 

4.1- MODALIDADE DE ENSINO 
 
4.1.1- Ensino Fundamental:  

� Desenvolver a capacidade de aprender e de se relacionar no meio social e 

político a partir do pleno domínio da leitura, da escrita e do cálculo, de acordo 

com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, em seu art. 32. 
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4.1.2- Ensino Médio: 

� Oferecer um ensino médio de qualidade que propicie aprendizagem de 

competências de caráter geral, forme pessoas mais aptas a assimilar mudanças, 

mais autônomas em suas escolhas, que respeitem as diferenças e superem a 

segmentação social. 

� Promover atividades que possibilitem a percepção da dinâmica social e 

capacidade para nela intervir. 

� Favorecer a compreensão dos processos produtivos; capacidade de observar, 

interpretar e tomar decisões; domínio de aptidões básicas de linguagens, 

comunicação, abstração; habilidades para incorporar valores éticos de 

solidariedade, cooperação e respeito às individualidades, de acordo com o 

Plano Nacional de Educação. 

4.1.3- Curso Técnico em Informática – Internet Integrada ao Ensino Médio 
 

� Este curso edifica-se a partir de dois grandes compromissos sociais: a 

preparação para o mundo do trabalho e a possibilidade de prosseguimento dos 

estudos. Sugerimos o Ensino Médio Integrado a Educação Profissional para 

oferecer ao estudante a possibilidade de cursar, de forma articulada, no nível 

médio, a formação propedêutica e a educação para o mundo do trabalho. O 

intuito é que o estudante possa fazer, simultaneamente, o Ensino Médio e o 

curso técnico, recebendo, ao final, duas habilitações. 

O Centro Educacional Stella dos Cherubins atende a mil e quinhentos alunos das 

séries finais do Ensino Fundamental (6º ano a 9ª ano) e Ensino Médio nos turnos matutino e 

vespertino, totalizando 38 turmas assim distribuídas: 

     Matutino:    1º Ano Técnico- 04 turmas 

                          1º Ano Regular-  03 turmas 

                          2º Ano Regular – 04 turmas 

     3º Ano Regular – 05 turmas 

                           9º Ano Regular – 06 turmas 
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      Vespertino:      1º Ano Técnico - 04 turmas  

                                 6º ano Regular - 04 turmas 

                                 6º ano PAEE – 02 turmas 

                                 7º ano Regular - 05 turmas 

                                 7º ano PAEE - 01 turmas 

            8º ano Regular - 05 turmas  

 

Às segundas-feiras, ocorrem coordenações por áreas de conhecimento, para 

realização estudos, discussões e planejamento coletivo.  

Às quartas-feiras são destinadas à coordenação coletiva, momento em que todo o 

grupo de professores, coordenadores pedagógicos e representantes da direção se reúnem para 

planejamento, estudos e para tratar de assuntos de interesse pedagógico geral. 

Simultaneamente nas quartas ocorrem as coordenações do curso técnico.   

Os professores possuem ainda mais um período destinado à formação continuada, 

sendo o dia definido de acordo com a área de atuação, a saber: 

Terça-feira: professores da área de Ciências Exatas e Ciências da Natureza; 

Quinta-feira: professores da área de Códigos e Linguagens; 

Sexta-feira: professores da área de Ciências Humanas. 

Os professores possuem ainda dois períodos de coordenação individual.  

 

4.2- ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO 

� Estabelecer períodos para observar e diagnosticar conhecimento prévio do aluno. 

� Promover Reuniões Gerais para planejar as questões pedagógicas e administrativas. 

� Promover Reuniões por área: Aproximar os componentes curriculares, professores, 

equipe pedagógica, construindo propostas interdisciplinares em diferentes níveis; 

� Agendar momentos no calendário escolar para planejar por série, e componentes 

curriculares. 

� Organizar projetos pedagógicos que envolvam todos os segmentos da escola, com a 

participação da comunidade. 

� Prever momentos nas coordenações para formação continuada dos professores em 

trabalho, por meio de leituras, palestras, vídeos, e outros. 
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4.3- AÇÃO DIDÁTICO-PEDAGÓGICA 

A escola organiza/planeja sua ação didático-pedagógica de forma a viabilizar a 

Pedagogia de Projetos com vistas a promover a autonomia, iniciativa e criatividade dos alunos 

e a promoção de aprendizagens significativas que têm como fundamento o protagonismo do 

aluno no processo de ensino aprendizagem, participação da família e a inclusão dos projetos 

propostos pela Secretaria de Educação do DF. Dentre as ações a serem desenvolvidas 

destacamos: 

� Promover a adequação do Conselho escolar desta U.E. em Conselho Escolar de Promoção 

da Cidadania e da Cultura da Paz em consonância com a portaria nº 147/08 e nº 314/09 

incluindo em nossos projetos a participação dos alunos e comunidade escolar em atividades 

educacionais voltadas a redução da violência e cultura da paz. Nossos projetos e ações estarão 

inserindo essa temática constantemente. 

� Convocar toda a comunidade escolar para reuniões por segmento, no início do ano letivo 

para estabelecimento de metas, expectativas e planejamento do ano letivo. A reunião de 

pais é feita em conjunto com os alunos para esclarecimento sobre regimento escolar e 

funcionamento da escola.  

� Buscar o envolvimento ativo da família no acompanhamento do desempenho do aluno, 

por meio de reuniões bimestrais e convocações sempre que se fizer necessário. 

� Promover a integração entre a escola e a comunidade por meio da realização de parcerias, 

disponibilização do uso dos espaços escolares em finais de semana e realização de 

eventos abertos à comunidade. 

� Estimular a leitura e pesquisa através de projetos desenvolvidos pela biblioteca e sala de 

leitura; 

� Adequar componentes curriculares, relacionando-os a objetivos e interesses destacados 

pelos alunos; 

� Promover parcerias com Instituições de ensino e pesquisa com vistas a integrar o aluno 

em atividades desafiadoras e que estimulem a autonomia na resolução de problemas e o 

desenvolvimento de habilidades intelectuais com base em métodos científicos. 

� Possibilitar a experimentação de conceitos através de atividades práticas, pesquisas de 

campo e contextualização de conteúdo. 
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� Promover a autonomia, o senso crítico e responsabilidade dos alunos por meio do 

estimulo à composição do Grêmio Estudantil. 

� Estimular a autoconfiança e motivação de alunos e professores através da discussão e 

busca de soluções para os problemas que interferem na aprendizagem e por meio da 

realização da avaliação institucional, utilizando-se de questionários semestrais. 

� Estimular a inserção consciente, do jovem do Ensino Médio, no contexto social em que 

vive, de forma a prepará-lo para responder com responsabilidade aos desafios da vida 

adulta, através da abordagem de temáticas relacionadas à sexualidade, violência, mercado 

de trabalho, meio ambiente, e outros de seu interesse através de projetos e abordagens e 

interdisciplinares; 

� Realizar avaliações diversificadas e contínuas com a finalidade de diagnosticar 

dificuldades, promover intervenções e ajustar ações pedagógicas, promovendo a auto- 

avaliação como forma de o aluno sentir-se como sujeito de seu desenvolvimento; 

� Utilizar o Conselho de Classe como instrumento diagnóstico e norteador de soluções e 

projetos de recuperação; 

   
� Promover Aulas de Reforço Escolar em horário inverso, viabilizando a recuperação ao 

longo do processo por meio de atendimento individualizado. O atendimento individual ou 

em pequenos grupos é agendado pelo professor em horário de coordenação ou por alunos 

universitários que realizam trabalho voluntário de monitoria pelo programa Jovem 

Educador do Governo do Distrito Federal. 

� Desenvolver o Projeto interdisciplinar de Laboratório de Matemática na Parte 

Diversificada do Currículo, como forma de minimizar o baixo desempenho nesse 

componente curricular. 

� Viabilizar situações no cotidiano escolar que oportunizem ao aluno argumentar, decidir, 

escolher, opinar, criticar, dizer o que pensa e sente com responsabilidade e autonomia. 

� Promover eventos culturais, visitas em exposições, museus e outros, os quais possibilitem 

aprendizagens através de diferentes linguagens; 

� Realizar atividades em equipe, como forma de promover o espírito de cooperação, 

solidariedade e ética, bem como o respeito às diferenças e às divergências, como forma de 

desenvolver valores e atitudes fundamentais para a vida em sociedade; 
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� Propor atividades desafiadoras que promovam a intervenção criativa do aluno em sua 

dinâmica, capacitando-o a agir com autonomia para tomar decisões e obter informações e 

meios para solucionar problemas; 

� Propor que cada professor elabore regras mínimas, por escrito, de convivência em sala de 

aula com seus alunos. Que essas regras abordem os pontos que cada professor permite ou 

não em sala para que os trabalhos pedagógicos não sejam prejudicados (sem prejuízo do 

regimento). Preferencialmente criar essas regras com a participação e sugestão dos 

alunos. Depois de levantados esses pontos, pedir que um aluno assine os compromissos. 

Entregar uma cópia para um aluno representante da turma e outra para a coordenação com 

a devida identificação do professor e de sua(s) turma(s). O coordenador deverá arquivar 

sua cópia para eventuais necessidades. 

� Desenvolver um projeto onde seja incentivada a leitura e escrita em pelo menos uma aula 

durante a semana para cada turma. Nesta aula um determinado professor que abrace o 

projeto (um por turma) leva os alunos para um espaço adequado (biblioteca, por exemplo, 

ou outro espaço próprio) onde deverá incrementar momento de leitura de bibliografias 

sugeridas (de preferência títulos disponíveis no acervo da escola). O objetivo aqui é 

melhorar a leitura, o vocabulário e a escrita dos alunos. 

� Orientar para que todas as disciplinas passem a contextualizar o uso e a interpretação de 

gráficos com seus alunos. Atualmente a utilização de gráficos é um recurso muito usado 

para análise de situações, não apenas pelas disciplinas da área de exatas, mas por todas as 

outras, sendo assim, essa metodologia deverá fazer parte da didática do professor, seja 

qual for a sua área de atuação. 

� Sensibilizar os professores do ensino médio para a importância de se abordar questões do 

PAS (Programa de Avaliação Seriada da UNB), ENEM (Exame Nacional do Ensino 

Médio) e SIADE (Sistema de Avaliação da Educação) em seu cotidiano de sala de aula 

para que seus alunos comecem a conviver com o tipo de abordagem dessas avaliações. A 

intenção aqui é desenvolver nos alunos aptidão para essa abordagem. O professor deverá 

criar condições para que seus alunos comecem a contextualizar seu conteúdo.  

� Criar um espaço destinado a melhorar as avaliações, padronizando a estética de 

apresentação, evitando avaliações que privilegiem “decoreba”, criar mecanismos de 

revisão da avaliação antes de passá-la ao aluno, contextualizar as questões de prova, 

evitar questões de duplo sentido, etc. 

� Abrir espaço para projetos dos professores que valorizem a melhoria da aprendizagem. 
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� Tratar a educação ambiental como tema transversal, a ser desenvolvida como uma prática 

educativa integrada, contínua e permanente em conformidade com a Lei nº. 9.795/99. 

� Sistematizar o estudo da cultura afro-brasileira, que será desenvolvido em conformidade 

com a Lei nº. 10.693/2003, como uma prática educativa integrada, contínua e permanente 

em projeto interdisciplinar. 

� Utilizar as linguagens cênicas como ferramentas de aprendizagem, relacionando-as às 

capacidades perceptivas, cognitivas e comunicacionais na prática pedagógica a partir de 

projetos interdisciplinares que utilizem os elementos básicos da gramática estética teatral, 

articulada com as outras áreas do conhecimento (colagem de textos, teatro de sombras, 

roda de poesia, coreografias com luz negra, entre outros). 

� Adequação de projetos, componentes curriculares e espaços físicos às características de 

alunos com necessidades educativas especiais. 

� Desenvolver adaptações curriculares, visando à flexibilização do currículo, para 

atendimento às necessidades individuais dos ANEE’s. 

� Promover formação profissional dos docentes em trabalho, por meio de palestras, 

dinâmicas de grupo, troca de experiências, além de estimulá-los a estar sempre em busca 

de novos conhecimentos; 

� Inscrever a escola e incentivar professores e alunos a participação em concursos, 

Olimpíada de Português e Matemática, mostras de trabalhos, programas de iniciação 

científica, feiras de Ciência e Cultura, apresentações artísticas e outros eventos que 

estimulem a criatividade, a superação de desafios e a melhoria da auto-estima. 

� Incentivar e viabilizar os projetos de Teatro na Escola. 

� Incentivar e viabilizar a participação dos alunos nos Jogos Escolares de Planaltina 

(JEPLAN). 

� Estimular a participação desta unidade de ensino nos projeto desenvolvido pela 

Coordenação Regional de Ensino como Feira de Ciências, Desfile Cívico e Militar no 

Aniversario da Cidade e outros. 

� Realizar Campanhas de prevenção ao uso de drogas. 

� Realizar ações de conscientização de todos os segmentos escolares sobre a importância e a 

necessidade de conservação do patrimônio escolar, e do uso racional dos recursos da 

escola. 
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� Realizar ações de conscientização dos docentes da importância do trabalho em equipe 

para obtenção de um funcionamento integral da escola, estimulando uma relação de 

igualdade, respeito e consideração mútuos. 

� Realizar ações de conscientização dos docentes do valor da avaliação como parâmetro 

diário para um planejar constante e não como medida de valor inexorável; 

� Promover a interação por meio de Projetos Interdisciplinares (Parte Diversificada), 

considerando-se dessa forma as habilidades individuais e as múltiplas inteligências numa 

abordagem contextualizada; 

� Melhorar o aproveitamento dos alunos do ensino médio, de forma a atingir níveis 

satisfatórios de desempenho definidos e avaliados pelo Sistema Nacional de Avaliação da 

Educação Básica (SAEB), pelo Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) e o SIADE. 

� Utilizar o Sistema de Avaliação da Educação Básica (SAEB) e o Exame Nacional do 

Ensino Médio (ENEM), operados pelo MEC, e os sistemas estatísticos disponíveis no 

SGE, como mecanismos diagnósticos que orientem ações para promover a eficiência do 

ensino na instituição e reduzir a repetência e a evasão. 

� Favorecer a Gestão Democrática por meio da efetiva participação do Conselho Escolar 

nas decisões coletivas da escola. Gerenciamento dos recursos financeiros de maneira 

participativa, visando primordialmente as questões pedagógicas, a partir da administração, 

com a participação de professores, pais, funcionários e direção, das verbas recebidas, de 

forma a atingir o objetivo maior que é a construção de uma escola pública de qualidade. 

� Incentivar e facilitar a participação de professores em cursos de Aperfeiçoamento, 

Congressos de Educação, Concursos Pedagógicos e outros eventos com vistas a promover 

a valorização dos Profissionais em Educação e a melhoria na qualidade de ensino. 

� Promover eventos de confraternização em datas comemorativas entre professores e 

servidores dos turnos matutino e vespertino com o objetivo de favorecer a integração entre 

os funcionários da escola. 

� Incentivar o gosto e o prazer pelo estudo das ciências da natureza por meio da 

implementação dos laboratórios de ciências (Química, Física e Biologia), do projeto 

interdisciplinar de Laboratório de Matemática e do incentivo à participação dos alunos nas 

Olimpíadas de Matemática. 

� Divulgação periódica aos pais e comunidade, dos resultados das ações educacionais 

voltadas para a aprendizagem dos alunos. 
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� Incentivar o desporto por meio da realização de campeonatos interclasses e da 

participação em jogos interescolares e campeonatos nas diferentes modalidades 

esportivas. 

� Promover atividades de Promoção para a Paz, vinculando essa abordagem no 

planejamento das ações pedagógicas da escola. 

� Promover o hasteamento solene da Bandeira Nacional para os alunos pelo menos uma vez 

por semana conforme alteração feita no parágrafo único do artigo 14 da Lei nº 5.700 de 1º 

de setembro de 1971 pela Lei 5.319 de 2009.  

 

4.4- SALA DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO (Sala de Recursos) 

Atividades a serem desenvolvidas: 

� Informar a comunidade sobre a inclusão de ANEE’s, de acordo com a Proposta 

Pedagógica da SEE/DF (p. 39 a 46), por meio de: 

o Reuniões por segmento com apresentação em power point para sensibilização e 

informação sobre Escola Inclusiva e a importância da Sala de Recursos, bem como o 

papel do coordenador dessa sala no processo de inclusão dos ANEE’s. 

� Realizar atividades que estimulem o desenvolvimento dos processos psicológicos 

básicos dos ANEE’s através de: 

o Jogos que trabalhem com: 

o Raciocínio lógico; 

o Memorização; 

o Atenção; 

o Imaginação; 

o Criatividade; 

o Linguagem. 

� Proporcionar ao aluno o conhecimento de seu próprio corpo, o desenvolvimento de 

sua autoestima, autonomia, integração, convivência, cooperação, responsabilidade e 

superação de suas condições limitantes, através de: 

o Jogos de corpo e voz; 

o Dinâmica de grupo; 

o Inclusão digital; 

o Músicas; 
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o Teatro; 

� Atender às necessidades educacionais dos ANEE’s, garantindo-lhes o 

desenvolvimento cognitivo e a apropriação do saber a partir de: 

o Adaptações curriculares que adotam formas progressivas de adequações, visando a 

organização do trabalho pedagógico, de acordo com as necessidades do aluno. 

 

5- ORGANIZAÇÃO CURRICULAR 

 

Os Conteúdos Significativos dos Componentes Curriculares que compõem a 

Matriz Curricular do Ensino Fundamental / séries finais e Ensino Médio do Centro 

Educacional Stella dos Cherubins estão elaborados conforme normas estabelecidas nas 

Diretrizes Curriculares Nacionais e o Currículo das Escolas Públicas do Distrito Federal, 

garantindo o desenvolvimento dos Temas Transversais de forma interativa e preservando o 

princípio da Interdisciplinaridade. A base nacional comum, complementada por uma Parte 

Diversificada, que atende às características da sociedade, da cultura, da política, da economia, 

dos valores e dos princípios da clientela. 

Na perspectiva da construção da ação pedagógica através de interação mediadora 

entre os conhecimentos construídos na prática social e transmitidos, organizados e 

transformados na prática escolar, a escola busca recursos para apropriar-se dos conhecimentos 

necessários e organizar-se nestas interações através da: 

a) Verticalidade - considerando o avanço natural do aluno em crescente complexidade, 

desenvolvidas de forma contextualizada; 

b) Horizontalidade - caracterizada pela vinculação simultânea entre conteúdos dos 

vários aspectos da aprendizagem, desenvolvida de forma interativa; 

c) Transversalidade - integrada nas três áreas de conhecimentos especificados pela Lei 

9394/96 e explicitada na organização curricular através dos conteúdos de cada 

componente curricular: 

• Linguagem, Códigos e suas tecnologias; 
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• Ciências da Natureza, Matemática e suas tecnologias; 

• Ciências Humanas e suas tecnologias. 

Estes princípios vão fundamentar as práticas pedagógicas, pois é através da 

"Autonomia", da "Responsabilidade" e do "Respeito" que será explicitada a identidade 

pessoal do aluno. 

 

5.1- ENSINO FUNDAMENTAL 

� Linguagens, Códigos e suas Tecnologias (Língua Portuguesa, Educação Física, 

Língua Estrangeira - Inglês e Artes).  

� Ciências da Natureza, Matemática e suas Tecnologias (Ciências Naturais e 

Matemática). 

� Ciências Humanas e suas Tecnologias (História e Geografia). 

Todo o Ensino Fundamental adotou o sistema de ciclos. 

 

 

 5.2- ENSINO MÉDIO 

� Linguagens, Códigos e suas Tecnologias (Língua Portuguesa, Educação Física, 

Língua Estrangeira - Inglês e Artes).  

� Ciências da Natureza, Matemática e suas Tecnologias (Física, Matemática, 

Biologia e Química) 

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

A Preparação Geral para o Trabalho está associada a todos os conteúdos e 

competências dos Componentes Curriculares do Ensino Médio. 
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A partir deste ano, todas as escolas públicas de ensino médio do Distrito Federal 

adotarão o modelo de semestralidade. No modelo, metade das disciplinas são ministradas 

no primeiro semestre do ano e a outra parte, no segundo. 

5.3- PARTE DIVERSIFICADA 

PD – Espanhol  

A PD Espanhol possibilita formação linguística, literária e pedagógica aos futuros 

através de conhecimentos teóricos e práticos em relação ao ensino da língua portuguesa e 

espanhola e de suas literaturas, especificamente. Está inserida no currículo como Língua 

Estrangeira na Parte diversificada com uma aula semanal para o Ensino Médio. 

A partir desse objetivo geral, o planejamento proporciona aos alunos a capacidade 

de reconhecer, através de diferentes teorias, os fatos linguísticos e literários, tornando-os aptos 

a conduzir investigações sobre linguagem e problemas relacionados ao processo de ensino - 

aprendizagem relativa às línguas portuguesa e espanhola, contribuindo, assim, para a 

formação de seu papel como um cidadão, capaz de refletir, interferir e transformar o seu 

ambiente, buscando ser, de forma crítica e construtiva, um agente multiplicador do 

conhecimento, através de um processo contínuo de sua construção. Os objetivos são: 

� Reconhecer os países que utilizam o espanhol como língua materna e a influência 

dessa língua no Brasil. 

� Formular perguntas e respostas, em espanhol, sobre a identificação de nome, idade, 

origem e telefone. 

� Fazer uso, gradualmente, da língua estrangeira como código de comunicação na sala 

de aula. 

� Ler textos em espanhol. 

� Identificar vocábulos da língua espanhola, relacionando-os e associando-os com os da 

língua materna, dentro do seu universo socioeconômico e cultural, com base no seu 

conhecimento de mundo. 

� Reconhecer palavras, em textos, conhecidas via memória ou relacionadas à sua 

experiência pessoal. 

� Manusear adequadamente o dicionário em busca dos significados de palavras do texto. 

� Copiar, com ortografia regular, pequenos textos. 
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� Escrever texto ditado. 

� Ordenar diálogos. 

� Pedir e dar informações sobre horário e como chegar a um determinado lugar. 

� Perguntar e responder questões utilizando o verbo “doler” e o vocabulário das partes 

do   corpo. 

� Acentuar adequadamente as palavras. 

� Identificar padrões ortográficos na escrita de palavras. 

� Reconhecer palavras como unidade gráfica em um texto. 

� Identificar o sentido de uso dos sinais de pontuação. 

� Fazer uso, gradualmente, da língua estrangeira como código de comunicação na sala 

de aula. 

� Seguir ou dar instruções de como preparar receitas de comidas típicas dos países 

hispanofalantes. 

� Produzir recados ou instruções para a classe com base em uma determinada proposta 

indicada pelo professor ou colegas. 

� Identificar a finalidade do texto, mobilizando conhecimentos prévios sobre formato do 

gênero, tema ou assunto principal. 

� Identificar vocábulos da língua espanhola, relacionando-os e associando-os com os da 

língua materna, dentro do seu universo socioeconômico e cultural, com base no seu 

conhecimento de mundo. Localizar informação explícita no texto, com base em sua 

compreensão global. 

� Inferir informações em textos. 

�  Inferir o humor em um texto. 

�  Associar os temas dos textos lidos ao seu conhecimento prévio ou de mundo. 

� Demonstrar interesses pessoais em ler revistas, jornais, livros adequados para a sua 

faixa etária. 

PD – Redação 

Ações propostas para a formação de uma consciência sobre a importância da 

leitura e do letramento, gerando uma mudança de comportamento e de atitude a 

desenvolvendo o gosto pela leitura. Está inserida no currículo na Parte Diversificada com 

duas aulas para o Ensino Médio. 
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O projeto de redação se justifica a partir de práticas pedagógicas baseadas na 

valorização do protagonismo juvenil, de ampliação do repertório de leitura dos estudantes, e 

de estímulo ao exercício da escrita como uma prática social. 

As aulas devem proporcionar aos estudantes a possibilidade de refletir e debater 

sobre temáticas sociais abrangentes previstas no currículo em movimento; Educação para a 

Diversidade, Cidadania e Educação em e para os Direitos Humanos; e Educação para a 

Sustentabilidade. 

O trabalho nas aulas de PD-redação, deve visar à formação crítica do estudante, 

desenvolver sua capacidade argumentativa, o conhecimento acerca dos diversos gêneros 

textuais bem como a produção do mesmo, dentro da abordagem estrutural do ensino da 

Língua Portuguesa. 

Dessa forma, o projeto fornece a base necessária ao aluno para atingir os seguintes 

objetivos: 

� Ampliar o repertório de leitura, através do letramento crítico. 

� Aprimorar habilidades e competências ligadas à escrita. 

� Fortalecer os conhecimentos sobre gênero e tipos textuais. 

� Ressignificar a percepção que os/as estudantes têm acerca das questões sociais 

que permeiam a vida em comunidade. 

� Enriquecer sua produção textual, de modo a se preparar para a realização de 

exames como PAS, ENEM, Vestibulares, Concursos. 

Ações 

� Leitura de livros literários ao longo do ano; 

� Confecção de murais; 

� Promoção de debates, seminários e concursos (redação, poesia); 

� Produção de material audiovisual (jornal, músicas, etc.);  

� Estudos temáticos sobre literatura; 
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� Divulgação da sala de leitura e sua importância. 

� Formação de grupos de leitura para trabalhar de forma interdisciplinar,  analisando 

produções afro-culturais envolvendo cinema, televisão, rádio, jornal, histórias em 

quadrinhos, brinquedos, internet e ilustrações, entre outras, elementos 

considerados influentes na construção das identidades, objetivando o 

reconhecimento da cultura negra como formadora da identidade do povo 

brasileiro.  

 

PD - Ética e Cidadania  

 

A maioria da população brasileira não consegue entender o que está escrito nos 

jornais. Sua linguagem está cheia de conceitos como inflação, dívida social, imposto 

progressivo, sonegação, PIB, crescimento populacional, renda per capita, CPI, Procuradoria- 

Geral, Estado de Direito Democrático, entre muitos outros. Sem entender o que significam 

essas palavras, impossível saber o que é cidadania. 

Quando não entende o que está lendo, qualquer pessoa perde o interesse e para de 

ler. Raramente os jornais falam de forma clara e explicam as coisas como deveriam. Se isso 

acontecesse, mais pessoas leriam as notícias e teriam maior consciência dos seus deveres e 

direitos. 

O principal objetivo das aulas é fazer com que o aluno comece a entender que a 

situação da adolescência é um fiel espelho de desenvolvimento econômico, político e social. E 

os problemas não são isolados: existe uma rede ligando o assassinato de adolescentes, a 

violência nas ruas, a crise da educação e do mercado de trabalho.  

Os adolescentes têm que tomar decisões sobre o que é certo e o que é errado. Mas 

a opção entre o certo e o errado não se coloca apenas na esfera de temas polêmicos que 

atraem os holofotes da mídia. Muitas e muitas vezes é na solidão da consciência de cada um 

de nós, homens e mulheres, pequenos e grandes, que o certo e o errado se enfrentam.  

E a ética é o domínio deste enfrentamento. Por isso é de suma importância este 

projeto. 

 

Ações: 

� Ajudar o aluno a conhecer bem o significado de expressões e conceitos 

complicados que aparecem todos os dias nos jornais. 
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� Embasar tudo isso e comparar com coisas que fazem parte do universo do 

aluno, do seu dia a dia. 

� Ressaltar que, ao longo de toda vida, a partir das diferentes experiências que 

vivemos, vamos reforçar ou alterar nosso senso ético, ou seja, os valores que 

norteiam nosso comportamento. 

� Destacar que toda história constrói um universo, onde as pessoas têm 

constantemente que optar entre diferentes valores e condutas. 

� Possibilitar aos alunos a preparação necessária para suas próprias escolhas e 

opções éticas. 

 
 
 
 
PD -  Geometria 

 

1.  PROJETO:  GEOMETRIA  

 

2.  OBJETIVO GERAL: 

 

� Despertar nos alunos a capacidade de compreender a Geometria Espacial, 

fornecendo ferramentas e subsídios para que possam aumentar sua motivação no estudo e na 

aplicação desta,  utilizando para isso experiências práticas cotidianas. 

 

3.  OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

� Despertar a percepção dos alunos na visualização das formas geométricas 

espaciais. 

� Propiciar ao aluno o contato da matemática com a prática e o cotidiano através 

de atividades lúdicas, preparando-o de forma mais objetiva. 

�  Construir poliedros regulares ou não com o material disponível, classificando-

os. 

 

4.  JUSTIFICATIVA: 
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� Tendo em vista os anseios dos jovens por uma educação moderna, dinâmica, 

prática e prazerosa, é papel do educador fornecer condições para que desenvolva de maneira 

satisfatória o processo ensino-aprendizagem, com novas metodologias de ensino  que sejam 

interessantes e plausíveis a nossa realidade, diante do que preceitua os novos paradigmas 

educacionais. 

 

5.  PÚBLICO ALVO: 

 

� Alunos do Ensino Médio e do Ensino Fundamental. 

 

6.  DESENVOLVIMENTO: 

 

� O trabalho consistirá na confecção de objetos estudados em Geometria, desde 

as figuras planas até as espaciais. Os alunos serão divididos em grupos, sendo responsáveis 

pelas seguintes atividades: 

• Elaboração do projeto de construção das peças a serem executadas, contendo as 

características determinadas pelo professor de área, perímetro e volume, uma 

planta com todas as suas faces e todas as soluções inerentes à construção de 

cada uma das figuras. 

•  Desenvolver cálculos matemáticos sobre cada uma das peças construídas. 

Conseguir os materiais, guardá-los, organizá-los e definir estratégias para 

minimizarão de custos e maximização de resultados (Suporte logístico). 

Construção das referidas peças com acabamento, decoração e detalhamento. 

Organização e controle de todas as etapas do trabalho (frequência, 

participação, controle financeiro, confecção de relatório) Divulgação e 

confecção de informativo sobre o desenvolvimento do trabalho. Apresentar 

fotos ou fita de vídeo sobre o desenvolvimento. 

 

� As peças construídas serão as seguintes: 1 caixa em forma de paralelepípedo 1 

triângulo equilátero 1 quadrado 1 hexágono regular 3 prismas (triangular, quadrangular e 

hexagonal) 3 pirâmide (triangular, quadrangular e hexagonal) Após cada peça construída 

acontecerão aulas expositivas sobre o assunto, relacionando assim a prática com a teoria. 
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7. AVALIAÇÃO: 

 

� Participação constante e efetiva nas atividades individuais ou em grupos. 

� O desprendimento de cada grupo no desenvolvimento de suas atividades. 

� A integração entre os grupos e dentro de cada um deles. 

� A colaboração na aquisição e organização dos materiais necessários. 

� A qualidade final das peças produzidas, da fita de vídeo e dos relatórios. 

 

 

 

PD - PROJETO VALORIZANDO A VIDA. 

 

Justificativa 

 

Atualmente observamos muitos avanços nas diferentes áreas do saber. Descobertas 

científicas e tecnológicas buscam qualificar cada vez mais as condições de vida. Infelizmente, 

paralelo a isso, uma crescente onda de violência em nosso cotidiano substituiu muitos valores 

como: a solidariedade, o respeito, a tolerância, a dignidade. 

Nesse sentido, a escola deve desempenhar o seu papel de educar no sentido mais 

amplo. 

Respeitar a vida, rejeitar a violência, ser generoso, ouvir para compreender, preservar 

o planeta 

Redescobrir a solidariedade são as palavras chave em nossas atividades. Assim, 

através deste projeto assumimos o desafio de educar para valores, paz e a construção da 

cidadania; articulado ao conhecimento sistematizado. 

 

Objetivo Geral 

 

Oportunizar momentos e atividades de reflexão e elaboração de conceitos e 

opiniões sobre a valorização da vida, os direitos humanos, a participação de cada um de nós 

na construção de um mundo mais digno e harmonioso, com justiça, solidariedade, liberdade e 

prosperidade. 
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Objetivos Específicos 

� Conceituar vida. 

� Elencar as diferentes teorias sobre o surgimento da vida. 

� Compreender que a vida é uma teia, onde todos os seres vivos estão 

interligados e dependem do meio ambiente, assim se algum fator for alterado prejudicara os 

demais. 

� Respeitar a vida e a dignidade de cada pessoa, sem discriminar nem prejudicar. 

� Defender a liberdade de expressão e a diversidade cultural. 

� Promover um consumo responsável e um modelo de desenvolvimento que 

tenha em conta a importância de todas as formas de vida e equilíbrio de recursos naturais do 

planeta. 

� Discutir a importância dos avanços tecnológicos em prol do desenvolvimento 

humano. 

� Elaborar opiniões sobre utilização de células tronco embrionárias, clonagem 

terapêutica, eutanásia, abordo, gravidez na adolescência, drogadição, violência no trânsito e 

outros temas ligados à vida. 

 

5.4- CURSO TÉCNICO EM INFORMÁTICA PARA INTERNET 
INTEGRADO AO ENSINO MÉDIO 
 
 

Curso autorizado pela portaria Nº 480 de 31 de outubro de 2017 em caráter 

excepcional e a título precário, a oferta de educação profissional técnica de nível médio 

- Eixo Tecnológico Informação e Comunicação para funcionamento no ano letivo de 

2018, tendo como pressuposto a ampliação do citado curso nos anos seguintes, até a 

implantação em toda capacidade física da Instituição de Ensino. 

Este curso edifica-se a partir de dois grandes compromissos sociais: a preparação 

para o mundo do trabalho e a possibilidade de prosseguimento dos estudos. O Ensino 

Médio Integrado a Educação Profissional oferece ao estudante a possibilidade de 

cursar, de forma articulada, no nível médio, a formação propedêutica e a educação 

para o mundo do trabalho. O intuito é que o estudante possa fazer, simultaneamente, o 

Ensino Médio e o curso técnico, recebendo, ao final, duas habilitações. 
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Constituem-se como objetivos para a formação de profissionais no Curso Técnico de 

Informática para Internet: 

� Utilizar à lógica e a linguagem de programação;  

� Criar Interface homem-máquina;  

� Desenvolver programas de computador para Internet;  

� Instalar, codificar e documentar web sites e sistema de informações; 

� Desenvolver e realizar a manutenção de sítios e portais na Internet e na intranet;  

� Codificar programas e websites orientados a objetos;  

� Utilizar ferramentas de desenvolvimento de sistemas, para construir soluções que 

auxiliam o processo de criação de interfaces e aplicativos empregados no comércio 

e marketing eletrônicos;  

� Analisar e incorporar os princípios de ética inerentes ao profissional de informática 

para internet;  

� Utilizar aplicativos e linguagens na elaboração de documentos, planilhas, 

apresentações e páginas na web;  

� Criar protocolos de comunicação;  

� Analisar e operar os serviços e funções de sistemas operacionais;  

� Reconhecer Hardware; Banco de Dados;  

� Interpretar a especificação de sistemas computacionais e de rede de computadores. 

 
 

6- METAS 
 
 

 A lei de Gestão Compartilhada determina que a Equipe Gestora se 

comprometa a cumprir metas e indicadores educacionais e de gestão, definidos pela 

Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, observadas as especificidades da 

Instituição Educacional, e a considerar, como parâmetro mínimo, os indicadores a seguir 

especificados: 

1. Diminuição dos índices de retenção em 20%, a partir do ano letivo de 2018. 

2. Elevação do índice de desempenho individual da Instituição Educacional, 

referendado pela média do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica de 

2017. 
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3. Redução em 20% no percentual dos alunos defasados em idade x série, mediante a 

adoção de estratégias de intervenção, desenvolvidas em parceria com a comunidade 

escolar, a partir dos dados do censo escolar de 2017. 

4. Aumento do índice de aprovação em 20%, a partir do ano letivo de 2017 

5. Atendimento educacional aos alunos com necessidades educacionais especiais. 

6. Acesso e permanência do aluno com necessidades educacionais especiais, 

preferencialmente, em classes comuns. 

7. Diminuição da evasão escolar em 20% ao ano, a partir do ano letivo de 2017 

 
 
 
 
7- PROJETO ESPECIAIS  

 Buscando assegurar a elevação progressiva do nível de desempenho dos alunos 

do Ensino Fundamental e Médio, o Centro Educacional Stella dos Cherubins estabelece 

algumas ações norteadoras, as quais são desencadeadas a partir de projetos educacionais. 

Dentre essas ações destacam-se: 

� Proporcionar o caráter educativo do ambiente físico, social e cultural da escola na 

organização de seus espaços e práticas por meio do Projeto “Intervalos Culturais”, onde o 

espaço do intervalo é aberto aos alunos e à comunidade para apresentações de música, teatro, 

esporte e dança. 

� Promover o conhecimento e respeito às diferentes manifestações culturais. 

� Desenvolver habilidades cognitivas, a autonomia e estimular a iniciativa e participação 

responsável dos alunos em projetos de seu interesse. 

� Buscar a capacitação para alunos que despertem o interesse e habilidades para áreas 

relacionadas às tecnologias da informação e comunicação. 

� Promover o acesso e interação com a linguagem cinematográfica por meio de sessões 

periódicas de cinema. 

� Despertar o interesse pela arte cinematográfica e estimular a apreciação artística; 

� Apresentar filmografias de diversas origens com diferentes linguagens, ampliando 

horizontes de informação sobre as ciências, artes e tecnologias; 

� Promover o desenvolvimento do senso crítico e estético; 
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� Utilizar o cinema como veículo para a conscientização da cidadania, fomentando o 

debate de ideias e opiniões; 

� Criar na escola um espaço de promoção cultural e de integração comunidade/escola. 

� Promover o Projeto “Parcerias Educacionais” com parceiros da escola, entidades, 

empresas, profissionais, instituições diversas, visando à melhoria da gestão escolar, ao 

enriquecimento do currículo escolar e à aprendizagem dos alunos.  Sugestões: 

• Visita técnica a tribunais e outras instituições do poder público; 

• Palestra da UNB sobre o PAS; 

• Monitoria de alunos da UNB; 

• Palestra da polícia sobre as drogas; 

• Palestra Hospital Regional de Planaltina sobre prevenção às DST/AIDS; 

• O “Mural Interativo” é um canal de comunicação onde os espaços da escola são 

democratizados para o acesso à comunicação e informação entre todos os segmentos 

da comunidade escolar.  

• Campanha de coleta de alimentos, roupas e cobertores para distribuição para famílias 

carentes e outras. 

• Incentivar e divulgar a participação dos alunos em concursos educacionais, gincanas 

pedagógicas, torneios, campeonatos, e outros com o objetivo de desenvolver a 

iniciativa e a autoestima dos educandos. 

• Desenvolver a autoestima envolvendo os alunos por meio de peças teatrais, dinâmicas 

de grupo e oficinas. 

 
 

� Promover eventos de integração entre os diversos segmentos da comunidade escolar: 

 

• Festa Junina: realizada por turno, com doação de gêneros pelos alunos para 

preparação de lanche especial. A distribuição do lanche é gratuita e a festa não tem 

fins lucrativos. 

• Gincana do Estudante: a gincana do estudante é realizada em agosto, em 

comemoração ao dia do estudante e tem por fim a integração da comunidade escolar 

por meio de atividades culturais e lazer. As provas serão de competição, conhecimento 
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e de arrecadação. A turma vencedora será premiada com um passeio e a arrecadação 

será destinada à preparação da Festa Junina. 

 

 

8- PROCESSOS DE AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM 
 

8.1- ACOMPANHAMENTO, CONTROLE E AVALIAÇÃO DA PROPOSTA 
EDUCACIONAL 

 

A avaliação institucional incidirá sobre os aspectos pedagógicos, humanos, 

administrativos e financeiros da atividade escolar, devendo ser realizada através de 

procedimentos internos por meio de questionários, caixa de sugestões, entre outros a serem 

definidos pela escola e externos, aferidos por mecanismos de acompanhamento anual, 

definidos pela SEDF, que terá como referência principal o Índice de Desempenho da 

Educação Básica - IDEB, pela Comissão de Monitoramento e Avaliação da Gestão Escolar 

Compartilhada. 

A avaliação interna, realizada ainda pelo Conselho de Classe, reuniões do 

Conselho Escolar e em reuniões pedagógicas especialmente convocadas, terá como objetivo a 

análise, orientação e reorganização, se necessário, dos aspectos pedagógicos, humanos, 

financeiros e administrativos. 

Terá como meta o aprimoramento da qualidade do ensino, sendo sustentada por 

procedimentos de observação e registros contínuos, para permitir o acompanhamento: 

� Sistemático e contínuo do processo de ensino e do processo de 

aprendizagem, de acordo com os objetivos e metas constantes da Proposta 

Pedagógica e Plano de Gestão; 

� Do desempenho da equipe escolar, dos alunos, nos diferentes momentos do 

trabalho educacional; 

� Da participação da comunidade escolar nas atividades propostas pela 

Escola; 

� Da gestão dos recursos financeiros. 
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A avaliação do Processo de Ensino/Aprendizagem é fundamentada nos princípios 

da Educação Básica Expressos no Currículo de Educação Básica do Distrito Federal (2000) e 

nas Diretrizes para Avaliação da Aprendizagem do ensino Fundamental – Anos Finais e 

Ensino Médio (2006) e em consonância ao que preconiza a LDB e PCNs. 

Em face aos índices de fracasso escolar evidencia-se a necessidade de uma 

profunda reflexão acerca das concepções de ensino, aprendizagem e avaliação, demonstrando 

como se articulam para concretizar a prática pedagógica e os resultados de aprendizagem. 

Como resultado dessa reflexão fica claro que, para garantir que a avaliação se efetive de 

forma compartilhada, continua, sistemática e emancipatória, é fundamental a participação de 

todos os envolvidos no processo de aprendizagem. É necessário ainda que se considerem as 

diversidades dos sujeitos/alunos que estão sendo avaliados, seu tempo e ritmo próprios, bem 

como as diferenças psicossociais. Isso só é possível a partir de práticas avaliativas 

diversificadas, que oportunizem um processo mais democrático e considerem a formação 

global do indivíduo. 

A avaliação vista sob este foco caracteriza-se pela confiança entre os envolvidos 

no processo e diretamente associada à ação educativa visando a promover a aprendizagem. O 

tratamento diagnóstico do erro e das dificuldades sinaliza o eixo condutor para a reorientação 

do processo conduzido pelo professor. 

As Diretrizes para Avaliação da Aprendizagem preconizam que no caso de serem 

adotados testes/provas como instrumento de avaliação, o valor a eles atribuído não pode 

ultrapassar 50% da nota final para cada bimestre. 

Dentre as propostas de procedimentos diversificados para as avaliações 

fundamentadas na concepção de valorização do aluno sugerem-se, observações, relatórios de 

trabalho de campo, diário de bordo, trabalhos de pesquisa, seminários, monografias, 

entrevistas, portifólios, dramatizações, e outros. 

A Proposta Pedagógica da escola prevê ainda: 

→ Conselhos de Classe como estratégia de intervenção positiva no 

processo de aprendizagem, visando diagnosticar as dificuldades e propor 

estratégias e ações coletivas. Os Conselhos de Classe são responsáveis pelo 
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acompanhamento do processo pedagógico e pela avaliação do desempenho 

escolar das turmas do Ensino Médio e do Ensino Fundamental nos turnos 

matutino, vespertino e noturno, considerando o nível de participação e de 

interesse nas atividades escolares, o aproveitamento escolar global e o 

aproveitamento por componente curricular. 

Os Conselhos possibilitam um debate conjunto da comunidade escolar sobre 

o processo pedagógico, enquanto espaço de reflexão, do desempenho do 

aluno e também da escola, para garantir o sucesso escolar do aluno e uma 

melhor qualidade de ensino.  

Estão previstos para acontecerem ao término dos bimestres.  

Os Conselhos de Classe serão constituídos por: representantes da direção da 

escola, representantes da Coordenação pedagógica, representantes da sala de 

recursos e professores da turma. É assegurado ao aluno representante de 

turma, aos pais ou responsáveis o direito de participar no momento de 

avaliação global da turma. 

Dentre os aspectos a serem destacados pelos Conselhos de Classe 

destacamos: 

I. A avaliação global do aluno e o levantamento das suas dificuldades; 

II. A avaliação dos envolvidos no trabalho educativo e no estabelecimento de 

ações para a superação das dificuldades; 

III. A avaliação do processo ensino-aprendizagem desenvolvido pela escola 

na implementação das ações propostas e verificação dos resultados; 

IV. A definição de critérios para a avaliação e sua revisão, quando necessária; 

V. A avaliação da prática docente, enquanto promotora de condições de 

aprendizagem no que se refere: à metodologia, aos conteúdos e atividades 

pedagógicas realizadas. 
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O Conselho de Classe poderá reunir-se extraordinariamente, convocado pela 

direção da escola.  

As reuniões do Conselho de classe serão lavradas em atas próprias para 

registro, divulgação ou comunicação aos interessados. 

9- RECURSOS  

Os recursos financeiros que serão usados no desenvolvimento dos projetos e ações 

pedagógicas e administrativas são oriundos das seguintes verbas: PDE (Plano de 

Desenvolvimento da Educação), Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE), do Governo 

Federal, 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 CREs - Coordenações Regionais de Ensino, possibilitando-

lhes efetivas condições para colocar em prática seus projetos pedagógico-administrativo-

financeiros. As verbas estão intrinsecamente relacionadas com a Gestão Compartilhada, o 

modelo de gerenciamento das escolas públicas do Distrito Federal. 

 

9.1- GESTÃO DEMOCRÁTICA 

A equipe Gestora é constituída por 01 Diretor, 01 Vice-diretor, 01 Chefe de 

Secretaria, 03 Supervisores, sendo 01 supervisor para o anexo (UIP- Unidade de internação de 

Planaltina); 

A participação da comunidade na gestão da escola se dá por meio do Conselho 

Escolar. 

• MEMBROS DO CONSELHO ESCOLAR 

01 Diretor 

03 Representantes dos Pais 

03 Representantes dos Alunos 
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03 Representantes dos Professores 

01 Representante dos Auxiliares de Educação 

 

• MEMBROS DA CAIXA ESCOLAR 

01 Presidente 

01 Secretário 

01 Tesoureiro 

03 Membros do Conselho Fiscal 

 
9.2- EQUIPE MULTIPROFISSIONAL 

 

Além do Corpo Docente que é composto por 57 professores a equipe de 

profissionais envolvida nas ações educativas da instituição é constituída por 03 coordenadores 

pedagógicos, 02 professores de Sala de Recursos para atendimento aos alunos com 

necessidades educacionais especiais (ANEE’s), 02 professores readaptados na Biblioteca. 

A equipe da Direção é constituída pelo Diretor, Vice-diretor e 03 Supervisores. 

A equipe da secretaria é constituída por 01 chefe de secretaria e 02 Secretários 

Escolares que exercem a função de Apoio Técnico Administrativo. 

O Corpo Discente é composto de aproximadamente 1380 alunos. 

 

9.3- ORGANIZAÇÃO DOS ESPAÇOS EDUCATIVOS 

 Além das vinte uma salas de aula, a escola disponibiliza espaços para realização de 

atividades que visam à melhoria da qualidade educativa: 

� Laboratório de informática  
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Considerando como aspecto relevante para o desenvolvimento pedagógico no 

Ensino Médio, a utilização das novas tecnologias da informação e da comunicação na 

educação e aprendizagem, há disponível, a partir do ano de 2007, o laboratório de 

informática. 

É sabido que a participação democrática exige não só a assimilação de novos 

processos de representação social, mas também a inclusão de novos segmentos sociais e o 

acesso mais universal à informação. Nesse contexto, o laboratório de informática do Centro 

Educacional Stella dos Cherubins tem como meta inicial inserir o professor e o aluno no 

mundo globalizado, para que a informática passe a fazer parte nas atividades rotineiras em 

suas práticas de ensino e estudo. Sendo assim, a capacitação docente é uma meta inicial, pois 

o próprio uso, pelos professores, do laboratório de informática favorecerá seu uso também em 

sala de aula. 

Temos como meta alcançar toda a comunidade escolar, pois o essencial é que esse 

segmento desenvolva um programa próprio de conhecimento, manuseio e acesso a todas as 

mídias possíveis. 

 Hoje o laboratório conta com um quantitativo de 36 máquinas e duas 

impressoras, o que não atende à demanda da escola. O atendimento às turmas deverá ser 

realizado pelo professor que desenvolverá atividades pedagógicas com o uso dos recursos da 

informática. O atendimento aos professores e alunos se dará por meio de agendamento prévio 

e podendo a turma se dividir de forma alternada entre o laboratório de informática e a sala de 

audiovisuais. 

� Laboratório de Ciências/Biologia 

Proporcionar a pesquisa científica e despertar a curiosidade para a investigação 

através do Projeto “Semana da Biologia”, que será realizada uma vez por bimestre, onde 

serão apresentadas todas as coleções científicas que existem no acervo do Laboratório de 

Biologia, coleções essas que foram feitas com a participação ativa dos alunos da escola. Em 

cada bimestre será escolhido um tema específico que abordará uma ou mais coleções do 

acervo. A “Semana de Biologia” ocorrerá no espaço físico do próprio Laboratório de Biologia 

durante os intervalos, dessa maneira não haverá mudanças nos horários das aulas deixando a 

escola com o seu funcionamento normal.  
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• Promover o conhecimento das diversas áreas das Ciências da Natureza; 

• Criar mecanismos que desenvolvam o raciocínio lógico, a criatividade e o espírito 

investigativo; 

• Despertar o interesse pela pesquisa científica; 

• Buscar a capacitação para alunos que despertem o interesse e habilidades para áreas 

relacionadas às Ciências da Natureza; 

• Promover o acesso e interação com a natureza principalmente com o Bioma Cerrado 

• Apresentar as diversas formas de vida que ocorrem a nossa volta; 

• Criar na escola um espaço de promoção da Biologia. 

 

� Laboratório de Ciências/Biologia  

O Laboratório de Biologia do Centro Educacional Stella dos Cherubins é um 

espaço destinado principalmente às aulas de Biologia do Ensino Médio da escola, mas que 

também pode ser utilizado nas aulas de Ciências Naturais do Ensino Fundamental. 

O laboratório é equipado com duas grandes coleções científicas: a primeira, de 

répteis, com ênfase em serpentes, totalizando mais de 100 exemplares da fauna ofídica do 

Cerrado fixados em formol. Quando surgiu a oportunidade de mostrar o projeto para outras 

escolas no II Circuito de Ciências das Escolas Públicas de Planaltina foi preparado um 

material expositivo, visto que a coleção na escola é muito grande, houve a necessidade de 

selecionar espécimes para apresentação e também a de confeccionar material visual 

expositivo. A participação da escola foi muito boa, chegando até a final do Circuito. 

A segunda coleção científica é de artrópodes, apresentando várias caixas 

entomológicas que contém dezenas de famílias de insetos do Cerrado. A coleção conta 

também com vidrarias de aracnídeos, crustáceos, quilópodes e diplópodes, tanto do Cerrado 

como de outros biomas.  

As coleções não param por aí, em cada conteúdo relacionado a seres vivos as 

coleções aumentam, visto que os alunos continuam trazendo material, hoje existem também 

dezenas de fungos, morcegos, cnidários, alguns nematelmintos e vários moluscos, com 

conchas de gastrópodes e bivalves de ambientes dulcícolas e marinhos. 
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Na parte de materiais, o laboratório conta com dez microscópios ópticos, sendo 

seis novos e quatro seminovos, que apresentam um poder de resolução de até 1.600 vezes. Há 

também lâminas para cortes histológicos vegetais e uma coleção de lâminas fixas de cortes 

histológicos de animais que foram adquiridas em parceria com a UPIS. 

Recentemente foi realizado um projeto para a montagem de um Banco de 

Sementes, com prioridade para as plantas do Cerrado. A quantidade de espécies é notável, 

sendo que a maioria delas é representante do Cerrado. 

Objetivo principal do laboratório é aproximar os alunos do conteúdo, visto que a 

elaboração de material didático atende a uma antiga deficiência de muitas escolas do país, que 

não possuem exemplares de seres vivos em coleções científicas catalogadas.  

A maioria dos professores de Biologia acredita que o desenvolvimento de 

atividades práticas em laboratório traz um incremento na aprendizagem dos alunos, e quando 

realizadas observa-se uma revolução no ensino de Biologia. 

Segundo os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) de Ciências Naturais, 

devemos sempre levar em consideração para uma boa experimentação os tópicos como a não 

limitação das atividades à simples nomeação de vidrarias e reagentes. É fundamental que as 

atividades práticas tenham garantido o espaço de reflexão, desenvolvimento e construção de 

ideias, ao lado de conhecimentos de procedimentos e atitudes. Como nos demais modos de 

busca de informações, sua interpretação e proposição são dependentes do referencial teórico 

previamente conhecido pelo professor e que está em processo de construção pelo aluno. 

Portanto, também durante a experimentação, a problematização é essencial para que os 

estudantes sejam guiados em suas observações (Brasil, 1998). 

 

� Laboratório de Química/Física 

O laboratório é usado para o trabalho prático e teórico. A disposição e a 

distribuição das mesas favorecem o entrosamento aluno/professor, além do atendimento 

individual e em grupo pelo mesmo. No laboratório os alunos têm a oportunidade de 

desenvolverem habilidades e competências que seriam mais difíceis de serem trabalhadas em 
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uma sala de aula convencional. É proporcionado ao aluno a manipulação e o trabalho com 

recursos materiais específicos de laboratório (vidraria, balança, reagentes, dentre outros) que 

favorecem a observação e o desenvolvimento de habilidades próprias da atividade 

experimental. Os alunos têm ainda a possibilidade de discutir os resultados com seus colegas 

de grupo. 

� Sala Ambiente de Artes Plásticas 

A Sala Ambiente de Artes Plásticas é fruto da mobilização dos professores de 

Artes e seus alunos que desde a inauguração da escola vislumbravam a possibilidade de um 

espaço adequado para o desenvolvimento das artes visuais. O espaço inicialmente destinado a 

um futuro laboratório de Física, com 06 bancadas de mármore, armários fechados, prateleiras 

e pias foi então destinado a partir de 2004 à criação da Sala Ambiente de Artes Visuais. Trata-

se de um espaço onde a criatividade flui e as emoções são aguçadas, os artistas se soltam e as 

vergonhas são deixadas de lado. As paredes são decoradas com trabalhos artísticos feitos por 

alunos, uma linha do tempo com imagens de cada época e características marcantes da arte 

desde a pré-história até os dias atuais. É um espaço imprescindível na escola, que possibilita 

que cada aluno seja mais completo e criativo e, portanto, mais feliz. Trata-se de um espaço 

destinado a reciclagem de materiais e emoções por meio de diferentes linguagens que fazem 

ponte entre as artes plásticas, cênicas e a música. Muitos alunos já se revelaram como grandes 

artistas e as inúmeras exposições promovidas na escola evidenciam o potencial criativo e a 

capacidade de expressão pela arte, transformando muitas vezes o desânimo em entusiasmo. 

 

� Sala Ambiente de Artes Cênicas 

A sala é um espaço ambientado para o ensino de Artes Cênicas, onde os alunos 

estudam e ensaiam peças que são apresentadas bimestralmente na escola. Além das atividades 

curriculares existem grupos de teatro formados por alunos e ex-alunos da escola que fazem 

apresentações periódicas na cidade e em projetos culturais organizados por instituições 

parceiras. 

. 
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� Sala de Recursos  

Espaço físico adequado para o atendimento educacional especializado aos alunos 

com necessidades educacionais especiais. Na sala de recursos são desenvolvidas estratégias 

que objetivam o desenvolvimento cognitivo e apropriação do saber pelo aluno PNEE, por 

meio de atividades de complementação ou suplementação curricular específica e orientação 

da família, promovendo as condições de inclusão desse aluno em todas as atividades da 

escola. 

� Auditório 

Trata-se de um espaço amplo, de uso múltiplo com capacidade para 

aproximadamente 250 pessoas. Possui cadeiras universitárias sem estofamento, ventiladores e 

exaustores de ar, palco e telão para projeção. O auditório da escola e frequentemente utilizado 

em reuniões com os diversos segmentos da comunidade, eventos culturais, palestras, aulas 

multimídia, cinema na escola, formatura e muitos outros eventos. É ainda disponibilizado para 

o uso da comunidade aos finais de semana. 

 

� Biblioteca (Sala de Leitura) 

A necessidade da existência da biblioteca surgiu com a invenção da escrita, 

criando assim um espaço para a conservação dos textos e seus suportes materiais. 

À biblioteca escolar são atribuídas três funções básicas, que são: apoiar o 

desenvolvimento curricular, contribuir para a formação de hábitos de leitura e pesquisa e para 

o  desenvolvimento intelectual da comunidade na qual está inserida. 

Entre essas funções há ainda as de caráter técnico, como a organização e 

classificação; organizar uma biblioteca implica catalogá-la (isto é, atribuir um número de série 

a cada volume) e classificá-la (agrupar esses volumes em função de seus temas), além da 

restauração, controle de empréstimo e arquivamento de recortes de jornais e revistas. 

Por se tratar de uma escola relativamente nova, todo esse trabalho está sendo 

desenvolvido e hoje a “Biblioteca Renato Russo” conta com um acervo bom, mas que ainda 
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não atende plenamente às necessidades da comunidade escolar, em especial necessita de 

acervo voltado para o Curso Técnico. O acervo está em constante atualização e as novas 

aquisições são feitas por meio de compras e doações. 

� Sala de Professores 

Trata-se de um espaço informal onde os professores se reúnem nos intervalos. A 

sala de professores é composta de armários e escaninhos destinados à guarda de material 

individual dos professores, uma mesa grande para reuniões e aparelho de TV. 

Possui uma pequena copa com pia, geladeira, filtro para água, armários, sofás e 

um forno de microondas para realização de lanches e refeições rápidas, pois muitos 

professores que trabalham em regime de jornada ampliada moram fora da cidade e passam o 

dia na escola.  

� Sala de Reuniões e Coordenação Pedagógica 

A sala de coordenação é um espaço amplo com duas mesas grande para reuniões e 

uma bancada com dois computadores e uma impressora e acervo de mapas diversos.  Neste 

espaço professores, coordenadores e direção se reúnem para realização de coordenações 

pedagógicas coletivas e por área, conselhos de classe, e outras. São realizadas ainda nesta sala 

as coordenações individuais, confecção de material pedagógico e atendimento a pais ou 

alunos em dias de coordenação do professor. 

 

� Sala de Assistência à Coordenação Pedagógica 

Na sala de Assistência à Coordenação Pedagógica, ou sala dos coordenadores, é 

uma pequena sala destinada ao arquivamento de documentos relacionados a aspectos 

pedagógicos da escola, materiais de pesquisa para professores, material didático e de 

expediente destinado a uso coletivo de professores, 04 (quatro) computadores com impressora 

e duas mesas redondas para trabalho e pequenas reuniões. Neste espaço também é feito o 

atendimento individualizado a pais, professores e alunos. 
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ANEXO I 
 

PROJETO ESPANHOL 

JUSTIFICATIVA 

  Na linguística aprendemos que uma língua é um sistema de signos de 

linguagem utilizada por um grupo social. Temos o conhecimento de que existe um grupo 

social o qual faz o uso da língua espanhola.  

A primeira coisa que passa por nossa mente, é de que o espanhol é a língua mais 

falada unicamente na Espanha. No entanto, essa ideia é apenas parcialmente verdade, pois há 

outros países hispano-americanos que também falam o espanhol.  

De fato, o espanhol vem se tornando uma das mais importantes línguas mundiais 

dos dias atuais. Além de ser a segunda língua nativa mais falada no mundo, são 

aproximadamente 332 milhões de pessoas que falam Espanhol como primeira língua.  

E um dado interessante: o Espanhol é mais falado fora da Espanha do que no 

próprio país. Atualmente, os maiores números de falantes da língua espanhola encontram-se 

nas Américas do Norte, Central e do Sul.  

O Espanhol originou-se do latim comum, falado na época por soldados, colonos 

romanos assentados na Península Ibérica e por funcionários. Em 21 países é a língua oficial.  

Há muitas variações dentro da língua espanhola, pois se sabe que ela não é falada 

da mesma forma em todas as nações, tendo em vista que cada uma possui tendências 

diferentes umas das outras.  

Divide-se em Espanhol padrão e não padrão. Essa variação é dada devido à 

imigração espanhola para outros países e em razão do contato do espanhol com outras línguas, 

como por exemplo, o português e o inglês. 
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ABORDAGENS DA DISPCIPLINA 

1. A língua e o texto literário  

Estudo dos processos e estratégias discursivas presentes nos textos de ficção em língua 

espanhola, focando, em particular, a representação da oralidade na literatura. 

2. Línguas e sujeitos num espaço de enunciação: processos de identificação - discursos de 

integração - movimentos de resistência 

Considerando os processos de enunciar em língua estrangeira como processos de 

identificação, o objetivo é detectar aspectos constitutivos que predominam no funcionamento 

discursivo no Brasil e em países de fala hispana. Esse trabalho nutre-se, em parte, da 

interpretação dos jogos imaginários projetados por hispanos e brasileiros, e da análise dos 

discursos de integração e das políticas lingüísticas no espaço de enunciação do Cone Sul. 

3. Proximidade linguística e memória discursiva. Exploração em gêneros da cultura de 

massa.  

No escopo de uma hipótese sobre a proximidade lingüística como particularizável por espaços 

de memória discursiva desigualmente compartilhada, é examinado o caso do português e do 

espanhol na presente etapa histórica da América do Sul. Em um primeiro desenvolvimento, 

são realizadas explorações de regularidades em gêneros comparáveis da cultura de massa, 

dando prioridade a seus espaços urbanos. 

4. Estudos sintáticos 

Estudos de fenômenos da sintaxe do espanhol, com ênfase nos sistemas pronominais e na 

transitividade. 

5. O espanhol coloquial: as interações verbais e as manifestações de polidez 

O projeto visa estudar as particularidades do registro coloquial da língua espanhola em corpos 

escritos e orais, focando de maneira especial a presença da polidez nos intercâmbios verbais. 
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LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA EXPECTATIVAS DE 

APRENDIZAGEM 

 

1asérie: 

 

� Reconhecer os países que utilizam o espanhol como língua materna e a influência 

dessa língua no Brasil. 

� Solicitar e fornecer informações, em espanhol, sobre a localização de pessoas e objetos 

ao seu redor. 

� Formular perguntas e respostas, em espanhol, sobre a identificação de nome, idade, 

origem e telefone. 

� Fazer uso, gradualmente, da língua estrangeira como código de comunicação na sala 

de aula. 

� Ler textos em espanhol. 

� Identificar vocábulos da língua espanhola, relacionando-os e associando-os com os da 

língua materna, dentro do seu universo socioeconômico e cultural, com base no seu 

conhecimento de mundo. 

� Reconhecer palavras, em textos, conhecidas via memória ou relacionadas à sua 

experiência pessoal. 

� Manusear adequadamente o dicionário em busca dos significados de palavras do texto. 

� Copiar, com ortografia regular, pequenos textos. 

� Escrever texto ditado. 

� Ordenar diálogos. 

 

2a série: 

� Pedir e dar informações sobre horário e como chegar a um determinado lugar. 

� Perguntar e responder questões utilizando o verbo “doler” e o vocabulário das partes 

do corpo. 

� Acentuar adequadamente as palavras. 

� Identificar padrões ortográficos na escrita de palavras. 

� Reconhecer palavras como unidade gráfica em um texto. 

� Identificar o sentido de uso dos sinais de pontuação. 
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3a série: 

� Fazer uso, gradualmente, da língua estrangeira como código de comunicação na sala 

de aula. 

� Seguir ou dar instruções de como preparar receitas de comidas típicas dos países 

hispanofalantes. 

� Produzir recados ou instruções para a classe com base em uma determinada proposta 

indicada pelo professor ou colegas. 

� Identificar a finalidade do texto, mobilizando conhecimentos prévios sobre formato do 

gênero, tema ou assunto principal. 

� Identificar vocábulos da língua espanhola, relacionando-os e associando-os com os da 

língua materna, dentro do seu universo socioeconômico e cultural, com base no seu 

conhecimento de mundo. Localizar informação explícita no texto, com base em sua 

compreensão global. 

� Inferir informações em textos. 

�  Inferir o humor em um texto. 

�  Associar os temas dos textos lidos ao seu conhecimento prévio ou de mundo. 

� Demonstrar interesses pessoais em ler revistas, jornais, livros adequados para a sua 

faixa etária. 

 
 
 
 

AVALIAÇÃO 
 

O projeto será continuamente avaliado levando em consideração a participação da 

comunidade envolvida, os trabalhos apresentados, os resultados alcançados em trabalhos 

em sala de aula. 
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ANEXO II 
 
 
Projeto Pedalando com conhecimento 
 
Coordenadores: 
edmaroseni@bol.com.br 
rabicojunior@gmail.com 
 
 
Apresentação:  
 

Projeto de conscientização social e ambiental que busca viabilizar a formação de 

indivíduos críticos e atuantes socialmente por meio do incentivo às práticas culturais, 

artísticas e desportivas.  

Tem como objetivo promover atividades interdisciplinares e ações educativas a 

partir dos temas transversais de meio ambiente e saúde, bem como o resgate histórico do 

papel de Planaltina no processo de interiorização da capital, desde o Período Regencial até os 

dias de hoje. Esses são alguns passos importantes para que se tenha futuramente uma 

sociedade mais consciente e com uma melhor qualidade de vida. 

Para tanto, neste projeto focaremos o uso da bicicleta em suas possibilidades de 

saúde, lazer e esporte culminando com um passeio ciclístico pelos pontos turísticos da cidade.  

 

Justificativa: 

Planaltina é uma cidade com grande potencial para desenvolver a prática do 

Ciclismo em trilhas e possui grupos que vivenciam essa prática e já contam com muitos 

seguidores.  Muitos apostam nessa prática para aliviar o cansaço, quebrar a rotina e manter a 

forma, além de ganhar fôlego e disposição. Além disso, os exercícios inseridos nas atividades 

diárias do ser humano, como caminhar e pedalar proporciona maior chance de serem 

mantidos regularmente do que os exercícios que exigem frequência a academias. Portanto, 

incentivar essa prática é dever da escola que se preocupa com a saúde de seus educandos.  

A temática ambiental foi escolhida pensando em sensibilizar a comunidade local 

sobre as questões ambientais e ser uma fonte de inspiração para outros movimentos que 

possam conscientizar as pessoas da cidade a lutar por um mundo melhor a partir da 

aproximação dos adolescentes com o meio ambiente.  
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Tendo sucesso, com público acima do esperado na primeira edição em 2012, o 

evento entrou para o calendário anual da escola. 

 

Realização: 

O CED Stella dos Cherubins Guimarães Trois em parceira com patrocinadores. 

 

Cronograma: 

Data do evento: 30/06/2018 

 

Objetivos: 

 

� Desenvolver o espírito de companheirismo. 

� Promover atividades de integração entre escola/comunidade. 

� Oferecer orientações sobre o uso correto da bicicleta, equipamentos de segurança, 

postura ao andar de bicicleta e sobre a preparação do corpo para as atividades: 

alongamento, alimentação, hidratação. 

� Praticar o ciclismo enquanto meio viabilizador de uma vida saudável individual e 

socialmente. 

� Chamar a atenção dos órgãos competentes para a necessidade de ciclovias na cidade. 

� Estabelecer relações entre o uso da bicicleta e a problemática ambiental. 

� Difundir e fomentar a prática do ciclismo esportivo.  

� Incentivar a prática do ciclismo em estrada e em pista. 

� Refletir e vivenciar o uso da bicicleta como meio de transporte. 

� Apresentar e experienciar o Código Nacional de Trânsito Brasileiro principalmente no 

que diz respeito aos deveres e direitos dos ciclistas. 

 

Metodologia:  

 

O projeto ocorrerá ao longo do 2º bimestre com aulas interdisciplinares com 

temáticas relacionadas ao passeio ciclístico (Educação Ambiental, História, Educação 

Patrimonial e Pontos Turísticos de Planaltina, Atividade Física e Saúde) 

� Ações iniciais: 
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o Distribuição de tarefas / equipe responsável: 

o Busca de parcerias 

o Encontros de organizadores para organização 

o Concurso para escolha da camiseta: 

o Inscrições na escola e nos pontos dos patrocinadores 

� Logística no dia do evento: 

o Inscrições (ficha anexo 1) 

o Divulgação (cartaz anexo 2) 

o Trajeto: Local traçado no mapa em anexo (anexo 3)) 

o Concentração na escola com distribuição dos kits e café da manhã 

o 04 Pontos de Apoio com parada para lanche e água 

o Chegada: CED Stella dos Cherubins com almoço e sorteio de brindes 

 

 

Público Alvo: 

 

Alunos da escola, acima de 14 anos que tenham autorização do responsável. 

Alunos maiores, ex-alunos, professores e funcionários do CEM Stella dos Cherubins 

Guimarães Trois, bem como pessoas comunidade devidamente credenciadas. 

 

Recursos Necessários:  

 

� Transporte de apoio. 

� Uniformes. 

� Lanche. 

� Almoço. 

� Cartazes e Faixas  

� Kits de apoio nos pontos de parada 

 

 

Avaliação do Projeto: 
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 Após a realização do passeio ciclístico a equipe organizadora fará um encontro 

para avaliarem o projeto. 

 

FICHA DE INSCRIÇÃO – PROJETO PEDALANDO COM 
CONHECIMENTO 

  
INSCRIÇÃO Nº: _________ 

 NOME: ______________________________________SÉRIE/TURMA: _________ 
DATA DE NASCIMENTO:___/___/_____  IDADE: _____ SEXO: (   ) MASC.  (    ) 
FEM. 
DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO:__________________________________ 
ENDEREÇO: ____________________________________________________________ 
TEL. FIXO: __________ TEL. CELULAR: _____________  
E-MAIL: ______________________________________________________ 
 

 
Responda: 
Sabe andar de bicicleta? (    ) sim (   ) não 
Tem bicicleta? (    ) sim (   ) não     

Declaro para os devidos fins que apresento boas condições de saúde, física, 
mental e técnica para a prática de atividades físicas. Declaro que tomei conhecimento do 
trajeto do passeio que se dará em local aberto, me comprometendo com as regras de 
trânsito de forma a garantir minha segurança no evento. Permito também a utilização 
de minha imagem para o uso na mídia ou em ações dos organizadores do evento. 
Declaro estar ciente de que a escola não se responsabiliza por danos ou extravios em 
materiais pessoais e/ou equipamentos dos participantes. 
 

_________________________________________________________ 
Assinatura 

 
AUTORIZAÇÃO PARA MENORES DE 18 ANOS 

 
Nome completo do responsável:__________________________vínculo 
_____________(pai/mãe/responsável/etc) 
Identidade: _________________________ 
 

___________________________________________ 
Assinatura 

 

(ANEXAR CÓPIA DA IDENTIDADE DA PESSOA QUE ASSINA O TERMO DE 
RESPONSABILIDADE). 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------- 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO  
ISNCRIÇÃO Nº: _________ 

 (   ) ALUNO        (   ) EX-ALUNO         (   ) COMUNIDADE 
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ANEXO III 
 
 
NOME: 
___________________________________________________________________________
______ 
DATA DE NASCIMENTO:____/____/_______  IDADE: _________________ SEXO: (   ) 
MASC.  (    ) FEM. 

 
 

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO  

SUBSECRETARIA DE SUPORTE EDUCACIONAL 
COORDENAÇÃO REGIONAL DE ENSINO DE PLANALTINA 

 
PROJETO CIÊNCIA E SUSTENTABILIDADE 

 
Justificativa: 
 
 

“Em Ciências Naturais são procedimentos fundamentais aqueles que permitem a 

investigação, a comunicação e o debate de fatos e idéias. A observação, a investigação, a 

comparação, o estabelecimento de relações em fatos ou fenômenos e idéias, a leitura e escrita 

de textos informativos, a organização de informações por meio de desenhos, tabelas, gráficos, 

esquemas e textos, a proposição de suposições, o confronto entre as suposições e entre elas e 

os dados obtidos por investigação, a proposição e a solução de problemas, são diferentes 

procedimentos que possibilitam a aprendizagem.” (Parâmetros Curriculares Nacionais – 

Volume 4 – Ciências Naturais – Pág. 29) 

O projeto está embasado na compreensão do ambiente natural e a valorização do 

meio ambiente como necessidade de sobrevivência e o aprendizado de um manejo 

responsável dos recursos naturais (sustentabilidade). 

 

 

Objetivos: 

 

Proporcionar ao aluno aulas práticas na disciplina de ciências através de 

experimentos que envolvam os conteúdos trabalhados em sala de aula, como temas que 

abordem o cotidiano do aluno. Desenvolver a consciência da importância de aulas práticas no 
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estudo de ciências. Conhecer as regras impostas ao uso correto do laboratório e a manipulação 

dos materiais e dos equipamentos de segurança. 

 

 

Recursos:  

 

� Laboratórios de Ciências e Química; 

� Materiais alternativos; 

� Livro didático; 

� Apostilas.  

Local: 

 

� Laboratórios da escola; 

� Área livre da escola; 

� Excursões a locais próprios quando o ambiente escolar não abranger os 

elementos necessários para contemplar o conteúdo em estudo. 

 

 

Periodicidade: 

 

Semanalmente e quando o conteúdo estudado exigir ou permitir experimentos, 

observações ou pesquisas. 

 

 

Duração:  

 

Todo ano letivo. 

 

 

Avaliação: 

  

Será realizada pelo professor de Ciências através de relatórios, avaliações orais, 

escritas e discussões sobre os temas abordados. 
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ANEXO IV 
 

 

Projeto Horta Modificando a Escola 
 
 
Justificativa 
 

Quando pensamos na escola, como precursora da educação sistêmica esqueceu 

que este conhecimento, para se um fator modelador da vida do educando, ele precisa ver a 

praticidade. 

Este conhecimento de forma pratica contribuirá a fixação do conhecimento 

sistêmico, proporcionado pelo educador. O conhecimento do aluno é fortalecido pela prática. 

E este conhecimento deve ser um fator que modifica o ambiente em que ele está. Um dos 

maiores desafios do professor é ajudar o aluno a relacionar o conhecimento intelectual com a 

prática. Dentro de sala de aula o educador precisa contextualizar o conteúdo com a realidade 

vivenciada pelo aluno. O estudante como protagonista do processo educacional também tem 

um papel ativo no conhecimento. A ampliação deste conhecimento, contribui para formação 

de cidadãos ético, competente e compromissado em modificar o ambiente em que vive. A 

escola tem que promover a inquietação, estimular a o desejo de modificar. 

Howe (1996) destaca o fato de que, na teoria formulada por Vygotsky, é 

considerado científico todo conhecimento de origem formal, relacionado às ciências sociais, 

línguas, matemática, ciências físicas e naturais. São conhecimentos sistemáticos e 

hierárquicos apresentados e apreendidos como parte de um sistema de relações, ao contrário 

do conhecimento espontâneo, composto de conceitos não-sistemáticos, não-organizados, 

baseados em situações particulares e adquiridos em contextos da experiência cotidiana. 

 
Objetivo 

 

Temos em nossa escola alguns espaços ociosos. Foi pesando então a construção 

de um laboratório vivo. Uma horta escola. A horta é excelente instrumento pra potencializar o 

conhecimento do aluno. Ao montar a horta o professor poderá trabalhar os mais variados 

temas com os alunos, tornando uma oportunidade de trabalhar de forma interdisciplinar. A 

horta poderá ajudar o aluno a vivenciar a produção de alimento. Uns dos objetivos é aproxima 

o aluno de área urbana com o conhecimento em como se dá à produção de alimento orgânico. 



64 
 

 

 

Entre os benefícios que pretendemos alcançar com o projeto horta escolar, se 

destacam o cultivo e consumo de alimentos saudáveis pelos educando, promover ações 

ligadas à culinária, implantação de assuntos como a economia doméstica, a influência nas 

escolhas alimentares do aluno, apresentar de forma objetiva as consequências que o 

comportamento do homem tem em relação ao meio ambiente. 

As hortas também podem ser um fator unificador na comunidade escola, trazendo 

para o projeto os pais e familiares dos alunos. O aluno serve de dispersor do conhecimento, 

porque levam o que aprendem na escola para casa e, deste modo, a influência da horta não se 

restringe à escola. 

 

 

Metodologia 

 

Construção na escola, de uma horta horizontal e vertical, no espaço perto do 

estacionamento usando material reciclado. Na horta horizontal, os canteiros serão feitos de 

pneus e a vertical de garrafa pet. Na parte inicial, trabalharemos com hortaliças que serão 

usadas na complementação do lanche. Na segunda etapa, o foco será plantas para chás.  A 

terceira etapa, a montagem de uma estufa para produção de tomate, pimentão e outros frutos. 

A irrigação será feita por gotejamento com água do processo de condensação do ar 

condicionado e no futuro, com água da chuva capitada da calha da escola. Outro objetivo são 

o cultivo de plantas frutíferas do cerrado e a produção de compostagem. A construção de um 

minhocário, com a produção de chorume e humos, com objetivo de produzir adubo para horta. 

Produção de frutas como morango e uva e maracujá. Concomitante ao projeto da 

horta. Haverá a criação de peixes na caixa d’água. O trabalho de desenvolvimento de um 

sistema sustentável para criação de peixes tropicais, em regime intensivo com recirculação de 

água conjuntamente com a produção de hortaliças e bioenergia. A água utilizada nos tanques 

de criação de peixes é recirculada por um sistema de filtros para remoção de dejetos sólidos e 

amônia. Integra o sistema de filtragem um biodigestor e um sistema de aquaponia, por onde 

circula a parte mais concentrada dos dejetos removidos pelos filtros do sistema de 

recirculação. Os resultados obtidos demonstram a viabilidade da produção de peixes e 

hortaliças de uma forma mais sustentável no que se refere ao uso da água, através da 

recirculação, tratamento e reutilização da mesma. 

                      O alvo principal é poder agregar outros projetos ecológicos. 



65 
 

 

 

Material 

 

100 metros de mangueira. 

 03 torneiras. 

 03 barras de cano de 100 mm. 

 03 barras de cano de ½. 

 30 Mts. De mangueira de aspersão. 

2 caixas d’água de 500 litros. 

1 caixa d’água de 250 litros.  

Estufa 

7 barras de cano ¾ branco  PVC 

3 barras de ferro 

40 parafusos com porca 

4 tábuas de 6 metros por 30 centímetros. 

 

Biografia  

 

Referências bibliográficas BOFF, Leonardo. Saber cuidar – ética do humano – compaixão 

pela terra. Petrópolis, RJ: Vozes, 1999. COSTA, Marco Antonio F. da; COSTA, Maria de 

Fátima Barroso da. Metodologia da pesquisa: conceitos e técnicas. Rio de Janeiro: 

Interciência, 2001. 

SILVEIRA-FILHO, José; VERDELHO, Márcio Manoel Di A. R; SILVA, Maria Stela 

Bezerra da. Produtor de Hortaliças. Fortaleza: Edições Demócrito Rocha, 2002. TRIVIÑOS, 

Augusto Nibaldo Silva. Introdução à pesquisa em ciências sociais: a pesquisa qualitativa em 

educação. São Paulo: Atlas, 1987. 

 Morgado, F. S. 2008. A Horta Escolar na educação ambiental: experiência do projeto horta 

viva nas escolas municipais de Florianópolis, Revista Eletrônica de Extensão, no . 6. 

Ministério da Educação / Ministério do Meio Ambiente / UNESCO. Vamos cuidar do Brasil : 

conceitos e práticas em educação ambiental na escola. Brasília, 2007. 248 p. 

SOUZA, A. K. A relação escola-comunidade e a conservação ambiental. Monografia. João 

Pessoa, Universidade Federal da Paraíba, 2000. 
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ANEXO V 
 
 
PROJETO STELLA NA AGROBRASÍLIA 
 
 
INTRODUÇÃO 
 

Aulas de Campo são lições praticadas fora da escola que favorecem a interação 

disciplinar através de uma abordagem de temas socioculturais relevantes para a compreensão 

crítica e reflexiva da realidade. São elas que permitem aos alunos relacionar vários conceitos, 

valores, procedimentos e atitudes às suas práticas cotidianas. São aulas diferentes, interativas, 

prazerosas e criativas onde professores e alunos estreitam os laços da confiança e amizade e 

carregam esses sentimentos de volta para o espaço da sala de aula e para além dos muros da 

escola. 

De acordo com FIGUEIREDO (2009): “a aula de campo é essencial, pois através 

dela é possível identificar de fato o que é estudado na sala de aula, no campo é possível 

perceber as diversas interações do homem e o meio”. Esse mesmo autor acrescenta ainda que: 

“A aula de campo tem sido um instrumento metodológico que envolve e motiva, agregando 

teoria e prática e ainda é possível avaliar se as atividades desenvolvidas em sala 

proporcionaram mudanças nos que participam desse processo, pois é através desse contato 

real no campo, que se estabelecem relações no que é observado. Onde é possível utilizar as 

situações externas observando um fato isolado e poder contextualizá-lo no tempo e no 

espaço”. Para completar o processo de ensino aprendizagem é importante também buscar 

parcerias tanto entre disciplinas diversificadas como com entidades eternas como, por 

exemplo, universidades, prefeituras e empresas, possibilitando ou abrangendo inúmeras 

atividades (trecho retirado da matéria: O povo na educação; 06/03/2012). 

Desde o ano 2013 o Centro Educacional Stella dos Cherubins realiza uma aula de 

Campo com os alunos do 3° ano do Ensino Médio na Feira AgroBrasília. Mais de 800 alunos 

da escola já tiveram a oportunidade de conhecer esta que é a feira de agronegócio que mais 

cresce no Brasil e também o maior evento de tecnologia rural e negócios do Planalto Central. 

Além disso, representa importante papel na difusão de conhecimento técnico, especialmente 

aos pequenos agricultores, com o Espaço de Valorização da Agricultura Familiar (EVAF). 

Recentemente, se tornou palco de discussões e tomada de decisões políticas e sociais sobre o 

campo. 
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A AgroBrasília é uma feira de negócios agropecuários voltada aos 

empreendedores rurais de diversos portes, que apresenta inovações tecnológicas para os 

diferentes segmentos do agronegócio brasileiro. Realizada pela Cooperativa Agropecuária da 

Região do Distrito Federal (Coopa-DF), acontece em uma região reconhecida nacionalmente 

pelo papel desempenhado na ocupação agropecuária dos cerrados, especialmente, pelo 

pioneirismo e a geração e uso de técnicas de sucesso. 

A localização estratégica, bem no centro de uma região onde são cultivados mais 

de 500.000 hectares (abrangendo Distrito Federal, Goiás, Minas Gerais e Bahia) e com 

condições de solo e de clima representativas do Centro-Oeste brasileiro, permite a Feira 

difundir inovações e realizar negócios das melhores empresas do setor com agricultores 

competentes e interessados em tecnologia. Uma região belíssima, de terras altas e planas e de 

clima ameno, onde a agricultura brasileira mostra toda a sua exuberância. 

O Parque Tecnológico Ivaldo Cenci, onde a AgroBrasília está instalada, fica 

localizado junto à BR 251, km 05, em propriedade da Coopa-DF. Possui área de 500 mil m² 

onde estão instalados campos demonstrativos das principais empresas (públicas e privadas) do 

agronegócio brasileiro, além de uma área de dinâmica para máquinas e implementos 

agrícolas, e um espaço destinado à apresentação de soluções para a agricultura familiar. 

A AgroBrasília é uma feira promissora, que atrai visitantes internacionais e 

diferencia-se das demais pelo processo inovador de gestão e inclusão global de tecnologias do 

agronegócio. O evento oportuniza conhecer, in loco, as mais variadas tecnologias de produção 

e as vantagens ambientais. 

 
 
 
 
OBJETIVOS 
 

 

� Incentivar o pensamento crítico em relação aos aspectos regionais e locais; 

� Identificar aspectos biogeográficos do Distrito Federal; 

� Analisar os aspetos físicos, biológicos, econômicos e culturais; 

� Permitirão o aluno sentir-se parte do processo de aprendizagem; 

� Perceberas transformações antrópicas no meio em que vivem.  

� Refletir sobre as questões agrícolas e ambientais relacionadas ao Distrito Federal; 
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� Conhecer projetos sociais e econômicos, suas contribuições para o desenvolvimento 

sustentável; 

� Permitir que o aluno tenha a oportunidade de conhecer diferentes áreas de atuação 

futura ligadas à Gestão Ambiental, à Gestão de Agronegócios, Agronomia, Zootecnia, 

Biologia, entre outras áreas de estudo; 

� Tornar mais próxima à relação universidade e a escola; 

� Aguçar o trabalho interdisciplinar entre diferentes ciências bem como o trabalho em 

grupo com os alunos. 

 

JUSTIFICATIVA 

 

De acordo com o dicionário informal interdisciplinaridade é um processo de 

integração recíproca entre várias disciplinas e campos de conhecimento. Constitui uma 

associação de disciplinas, por conta de um projeto ou de um objeto que lhes sejam comuns. 

Devido à busca por melhorias nas aulas é que esse projeto foi elaborado, principalmente 

pensando-se na melhoria da qualidade das aulas e uma maior integração entre conteúdos, 

professores e alunos.  

 

 

ATIVIDADE PARA A AULA DE CAMPO 

 

Cada aluno, ao longo do dia, fará anotações e observações que ajudará na elaboração 

de um relatório de campo. Ao longo da aula também serão tiradas fotos de todas as etapas 

para uma montagem de um mural de fotos na apresentação dos resultados, assim como 

filmagens para elaboração de um vídeo documentário e também entrevistas com alguns 

responsáveis. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A Aula de campo permitirá que a teoria e prática possam ser articuladas no sentido da 

construção de uma aprendizagem mais completa. A aula de campo será mais uma ferramenta 

no processo de ensino aprendizagem, visto que, a diversidade de atividades se torna mais 

atrativa para os alunos do ensino médio e consequentemente gera aumento do interesse pelos 



69 
 

 

 

conteúdos abordados. Os alunos apresentam diferentes formas de absorção do conteúdo, e 

com as atividades das aulas teóricas e da aula de campo, conseguimos abranger todos os 

alunos nas suas particularidades. 

Espera-se que com todas essas interações os alunos possam adquirir um maior 

conhecimento sobre os aspectos físicos, culturais, econômicos e ambientais do Distrito 

Federal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



70 
 

 

 

ANEXO VI 
 
 

Projeto Pilates na Escola 
 
Professora: Cássia Fernanda. 
 

 
 

INTRODUÇÃO 
 

 

O projeto Pilates Na Escola tem como objetivo: Oferecer a comunidade  escolar uma 

opção de atividade física segura voltada para promoção de saúde e proporcionar aos alunos o 

estudo interdisciplinar do método ligando a teoria com a prática. Nesta perspectiva as 

atividades desenvolvidas pelo projeto tem como ênfase propicia ao  alunos a inclusão social 

nas suas mais diversas dimensões, visando aprofundar ações para promoção da saúde que 

possam fortalecer a relação com a comunidade escolar .Tendo como objetivos: Proporcionar à 

comunidade melhor qualidade de vida com a prática regular do método Pilates solo.O Pilates 

desenvolve um corpo uniforme, corrige posturas erradas, restaura a vitalidade física, vigora a 

mente, e eleva o espírito. Através do Pilates, você primeiro adquire o controle completo do 

seu próprio corpo e depois, através da repetição adequada de seus exercícios, você gradual e 

progressivamente consegue ritmo e coordenação natural em todas suas atividades 

subconscientes. (JOSEPH, 1925)”. 

As aulas têm como objetivo melhorar o condicionamento físico, melhorar a 

postura e alívio de dores musculares e articulares, reeducar os participantes para os 

movimentos de vida diária e relaxamento. Como também, vincular o ensino e a pesquisa por 

meio da participação de docentes e discentes da instituição. Tendo em vista a importância do 

exercício físico para uma melhor qualidade de vida, O método Pilates é um programa de 

condicionamento físico e mental de custo elevado, pois os profissionais precisam investir na 

capacitação e o atendimento ao público é bastante individualizado, presando sempre na 

qualidade da prescrição do exercício. Dessa forma, oferecer aulas de Mat Pilates a 

comunidade que, em alguns casos não tem condições financeira para custear a prática, está-se, 

com isso minimizando as diferenças sociais. 
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Objetivo 

 

Algumas doenças relacionadas a sala de aula estão ligadas a má postura e o tempo 

que permanece sentados. O melhor amigo da coluna vertebral são músculos relativamente 

fortes para ajudar na sustentação do corpo, mas principalmente, músculos muito bem 

alongados que facilitem a mobilidade e diminuam a compressão sobre as vértebras.  

Hoje, o educando vivem em um ambiente acelerado e competitivo. O resultado 

disso é o estresse, a falta de concentração e a má postura. A prática de carregar mochilas 

pesadas, a postura relaxada em frente à TV ou ao computador e mesmo a quantidade 

excessiva de atividades são fatores que contribuem para que as alunos adquiram os chamados 

maus hábitos e tenham um ritmo de vida muito exigente. Perdem com isso a postura e a saúde 

para toda a vida.  

A concentração, a respiração, o controle, o alinhamento, a precisão, a fluência, o 

ritmo, o centramento e o compromisso com o corpo todo, elementos fundamentais para a vida 

das nossas crianças e adolescentes, são a base de todos os exercícios de Pilates.  

 

Justificativa 

 

O método proporciona a cada aluno, por meio dos seus princípios e exercícios, a 

percepção do próprio corpo e do espaço que ele ocupa, além da conseqüente percepção do 

espaço que o outro ocupa. Com isso, os alunos ganham consciência ampla e aprendem a 

respeitar as possibilidades e os limites próprios e dos outros. 

Entre os benefícios para o educando que praticam o Pilates, estão a organização do 

sistema locomotor e a melhora da postura, da concentração, do humor, do sono, da circulação 

sangüínea e energética, da digestão, do tônus e da flexibilidade. 

Metodologia 

A utilização de alguns acessórios, como bolas, discos de rotação e de equilíbrio, rolos de 

espuma e meia-lua, entre outros, responde pelo aspecto lúdico do Pilates, que desafia, 

desperta e estimula as crianças. Os equipamentos também podem ser adaptados para elas, e 

certos objetos, como caixas de diversos tamanhos ou almofadas, são assistentes muito úteis 

nas aulas. Os exercícios progridem respeitando o limite de cada criança.  



72 
 

 

 

Além desses exercícios, foram incluídos movimentos e brincadeiras, como 

cambalhotas, trilhas sobre objetos que desafiam o equilíbrio, jogos com bolas de diversos 

tamanhos e até passos de dança (quando isso faz parte da experiência da criança), sempre 

fundamentados nos princípios do método. 

Mat Pilates: exercício voltado para a melhora da postura e da respiração. O método 

ajuda o praticante a adquirir força muscular, alongamento e consciência corporal. Diferente 

do pilates tradicional, o Mat Pilates é praticado no solo, tal como diz o seu nome em inglês 

(Mat = solo) e não trabalha com aparelhos. Portanto, a resistência é o próprio corpo do aluno 

e a força da gravidade. Acessórios como bolas e bastões podem ser utilizados.  

 

Material 

 

1- Magic Ring 

2 – Rolo 

3- Toning Ball 

4- Over ball 

5- Fit Ball 

6 – Tapete | Mat Pilates 

7 – Faixas Elásticas 
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ANEXO VII 
 

Projeto no Ritmo 
Professora: Cássia Fernanda. 
 

 1-Justificativa 

 

A dança possibilita o aluno ter uma interação com o seu corpo e o meio. É a arte que 

utiliza o corpo em movimento como meio de expressão, criação e comunicação. Ela é capaz 

de liberar sentimentos ocultos e emoções e reprimida é capaz de refletir manifestações 

culturais, transformando-se em linguagem social. 

A dança proporciona ao ser humano o desenvolvimento da linguagem recurso e o 

conhecimento do próprio corpo. O corpo é um veículo de expressão que pode ser despertado 

através da dança desde a infância, provocando a estimulações nos diversos aspectos: físicos, 

mentais, sensoriais e emocionais. 

A dança possibilita aos alunos a sensibilização, percepção corporal, incentiva a 

criatividade e melhora a auto-estima. Neste contexto, esta história vem tornar a escola num 

ambiente agradável, atrativo e de bem estar, onde os alunos possam descobrir e compreender 

que a dança é um instrumento que contribui muito para o desenvolvimento psicomotor, 

pessoal e social. 

A capacidade de se expressar por meio do corpo é intrínseca ao ser humano. É uma 

característica que se aprimora continuamente, desde as civilizações mais antigas. 

Nessa medida, o movimento se constitui em um dos principais meios de interação 

entre o homem e o mundo a sua volta, desde as ações mais simples até o conjunto de ações 

simbólicas e complexas que compões a arte da dança. 

Ao ingressar na escola a criança já traz consigo um conhecimento amplo a respeito de 

seu corpo, mas muitas vezes não foi despertado. Caberá ao professor aproveitar esses 

conhecimentos e a partir deles, promover novos conhecimentos mais complexos. 

O aluno precisa de oportunidade para estar demonstrando seu potencial criativo e 

representativo, com isso as atividades para elas dirigidas devem favorecer a sensação de 

alegria. E isso só ocorrerá através da liberdade de movimentos, livre expressão e 

desenvolvimento de outras dimensões. 

A dança, assim como as atividades recreativas podem refletir os diversos aspectos 

culturais e pode ser abordada sob inúmeras possibilidades, e uma delas de grande importância 
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é a manifestação expressiva do corpo, considerando sempre o ponto de vista cultural, a 

contribuição para a saúde e a manifestação social. 

Com o projeto, é possível privilegiar as experiências de maneira livre e espontânea. 

Para transformar o projeto num fator educacional, deve haver uma preocupação com a 

formação ética, a adaptação social, a organização do trabalho, o desenvolvimento psicomotor 

do indivíduo, a socialização e integração entre outros fatores. 

A prática de dança seria uma forma de resgatar e ampliar a percepção das pessoas, 

com a ampliação da consciência corporal, buscando favorecer a integração do corpo, mente e 

emoções por meio do contato com essa manifestação artística. Por isso, a importância 

fundamental de que o ensino da dança realmente ocorra nas escolas públicas. O que parece a 

melhor alternativa para democratizar essa linguagem tão elitizada dentro da realidade 

socioeconômica brasileira. 

 

2- Objetivo Geral: 

 

Possibilitar o processo criativo, a autonomia e liberdade do indivíduo, permitindo ao 

educando articular uma relação mais próxima entre homem e a natureza, através da 

observação, sensibilização e experiências que estabelecem uma íntima relação entre os 

mesmos. 

 

 

3 – Objetivo específico: 

 

� Proporcionar meios que levem o aluno a desenvolvimento de suas capacidades 

corporais e culturais, propiciando dessa forma o ensino-aprendizagem; 

� Fazer uma releitura do mundo voltado para a realidade social e histórica que os alunos 

estão inseridos para que o trabalho se concretize de maneira eficiente; 

� Propiciar atividades geradoras de ação e compreensão; 

� Favorecer a estimulação para a ação e decisão no desenrolar das mesmas, e também 

reflexão sobre os resultados de suas ações, para poder modificá-las diante de algumas 

dificuldades que possam aparecer, e através destas mesmas atividades, reforçar a 

auto-estima, a auto-imagem e a autoconfiança. 
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� Proporcionar vivências de dança que articulem a criação pessoal e coletiva de 

movimentos, a apreciação e o conhecimento da dança de modo a integrar a razão e o 

sensível, o individual e o coletivo, a arte e a educação. 

 

 

4 – Metodologia: 

 

� Exploração teórica sobre o tema escolhido; 

� Apresentação de textos, fotografias, filmes, letras de músicas... 

� Experimentação dos movimentos básicos, sentindo e compreendendo as principais 

características da dança escolhida. Marcação de tempos e espaços mais importantes; 

� Realizar a junção dos movimentos aprendidos, acompanhados pelo som dos ritmos 

criados e inventar outros movimentos e formações diferenciados; 

� Promover um festival de dança. 

� Avaliação do alcance de assimilação das informações e novas descobertas, bem como 

das influências positivas e negativas desencadeadas. 

 

5- Recursos materiais: 

� Caixa de som; 

� aparelho de som; 

� Espaço físico (quadra esportiva); 

 

6- Recursos humanos: 

- Professor 
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ANEXO VIII 
 
 
 PROJETO JOGOS DOS TROIS 
Professora: Cássia Fernanda 
 
JUSTIFICATIVA 

            As aulas de educação física são de extrema importância na formação e no 

desenvolvimento das capacidades e habilidades motoras dos alunos. Vale lembrar que o 

estímulo e o incentivo devem partir do professor onde o mesmo deve mediar e orientar tal 

formação. 

             Dessa forma é importante que se coloque em prática o seu aprendizado. Com esse 

pensamento estamos propondo a realização dos jogos Inter-Classe, com o intuito de promover 

a interação social entre os alunos e para que os alunos possam colocar em prática os seus 

conhecimentos sobre as modalidades desportivas desenvolvidas nos jogos. 

              O esporte é uma das propostas da Educação Física escolar, porém não deve ter um 

fim em si mesmo. A Educação Física, na escola, vai além da profissionalização e estática do 

movimento, pois tem um importante papel na formação global do indivíduo enquanto ser 

social que vive em constante movimentação e aprendizagem. 

              Partindo desse princípio é que propomos um trabalho diversificado que vise, dentro 

do contexto escolar valorizar não só o esporte, mas também todas as formas de movimentação 

que compõem o ambiente das aulas da Educação Física, destacando-se neste processo os 

jogos tradicionais e os criados pelos alunos da instituição. 

              A prática esportiva como instrumento educacional visa ao desenvolvimento humano 

e capacita o educando a desenvolver suas competências sociais e comunicativas, essenciais 

para o seu processo de desenvolvimento individual e social, ao mesmo tempo em que o 

esporte constitui-se num instrumento pedagógico que tem sido ferramenta importantíssima no 

auxílio dos conteúdos escolares. 

 

OBJETIVO GERAL 

 

              A realização desses jogos tem o objetivo geral de avaliar o grau de conhecimento dos 

alunos com relação às modalidades desportivas desenvolvidas bem como a promoção da 

interação social entre os alunos da escola. 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Avaliar o grau de conhecimento dos alunos sobre as modalidades desenvolvidas. 

� Promover interação social entre os alunos da escola. 

� Promover atividades visando a quebra de rotina no ambiente escolar. 

� Incentivar a pratica de atividades saudáveis. 

� Compreender o esporte de um modo geral, como elemento de inclusão social; 

� Participar de atividades competitivas, respeitando as regras e não discriminando os        

colegas, suportando pequenas frustrações, (evitando atitudes violentas); 

� Desenvolver a inteligência emocional necessária ao bom convívio social, a partir de 

atividades de integração; 

� Refletir e avaliar seu próprio desempenho e dos demais, tendo como referência o 

esforço em si, e dos colegas no desenvolvimento participativo das modalidades 

esportivas; 

� Adotar atitudes de respeito mútuo, dignidade e solidariedade em situações de 

competitividade esportiva; 

� Reconhecer-se como elemento integrante do ambiente, adotando hábitos saudáveis de 

higiene, alimentação e atividades corporais, relacionando-os com os efeitos a própria 

saúde e de recuperação, manutenção e melhoria da saúde coletiva. 

� Possibilitar atitudes não violentas através de práticas coletivas que desenvolvam a 

solidariedade. 

� Interagir e colocar na prática atividades que são desenvolvidas no cotidiano da 

Educação Física. 

� Possibilitar a participação dos alunos em atividades que desenvolvem as dimensões 

afetiva, cognitivas, motoras e socioculturais, bem como a cooperação. 

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS 

� Jogos de futsal entre classes; 

� Jogos de handebol entre classes. 

 

MATERIAIS 
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- 02 Bolas de futsal; 

- 02 Bolas de volebol; 

- 02 Apitos; 

- 02 jogos de cartão; 

- Cronômetro; 

- Canetas; 

- Folhas chamex; 

- 01 Rede de futsal; 

 

PREMIAÇÃO 

 

Futsal masculino : 

- 1 trofeu para o 1º lugar. 

- 1 trofeu para o 2º lugar. 

- 1 trofeu para o 3º lugar. 

- medalha para o artilheiro. 

- medalha para o melhor goleiro. 

 

Futsal feminino ”: 

- 1 troféu para o 1º lugar. 

- 1 troféu para o 2º lugar. 

- 1 troféu para o 3º lugar. 

- medalha para a artilheira. 

- medalha para a goleira. 

 

Voleibol masculino: 

- 1 troféu para o 1º lugar. 

- 1 troféu para o 2º lugar. 
- 1 troféu para o 3º lugar. 
 
Voleibol feminino : 
- 1 troféu para o 1º lugar. 
- 1 troféu para o 2º lugar. 
- 1 troféu para o 3º lugar. 
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ANEXO IX 
 
 
Título do Projeto: A constituição do Selfie pelo Ensino da Arte 

Proponente (Prof.ª): Pâmella Nunes de Otanásio 

Matrícula: 0237-293-2 

Componente Curricular: Arte 

 

Objetivos 

• Debater e analisar a produção de Selfies a partir do uso do celular. 

• Abordar a concepção de identidade a partir da produção de imagens relacionadas à 

autoexposição.  

• Desconstruir estereótipos relacionados a padrões de beleza impostos pela 

sociedade/mídia.  

•  Propor o uso didático do aparelho celular e das mídias sociais como aliados na 

construção do conhecimento. 

• Abordar a Lei 12.965 de 23 de abril de 2014 que estabelece princípios, garantias, 

direitos e deveres para o uso da Internet no Brasil. Art. 3º. II. Art. 10º. Art. 19 § 2º. 

Para o esclarecimento da vinculação de imagens como os Nudes ou outros tipos de 

imagens usadas para a exploração/ocorrência de bullying na escola. 

 

Materiais:  

• Projetor; 

• Celular (aparelho individual); 

• Revistas para recorte; 

• Tesoura; 

• Cola; 

• Folhas brancas; 

• Papel craft. 

 

Métodos: 

• Questionários; 

• Debates; 
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• Palestras com interação; 

• Foto elicitação; 

• Notas de campo. 

 

 Resumo 

 

Vista a ampliação das redes sociais e a exposição imagética dos seus participantes por 

meio da postagem dos selfies, esta proposta tem como objetivo principal investigar o processo 

de formação da identidade, tendo como base o ensino de arte. O termo selfie, conhecido desde 

2013 nos acompanha dia-a-dia. Sua prática é recorrente entre diversas pessoas, principalmente 

entre os jovens que tendem a produzir esse tipo de imagem para a auto exposição.  

A observação do comportamento das pessoas, principalmente dos jovens durante 

atuação como docente, fez com que houvesse a procura de argumentos para questionar a 

prática do selfie em relação ao processo de formação da identidade. Isso porque, ao produzir 

esse tipo de imagem o jovem tenta se enquadrar em padrões estipulados pela sociedade 

midiática, muitas vezes assumindo novas identidades a cada postagem na rede social, sendo, 

dessa forma, um processo que faz parte da busca pela afirmação de quem ele é a partir da 

visão do outro.  

Diante da disponibilidade de aparelhos como câmeras, celulares, entre outros 

equipamentos, o selfie tornou-se uma prática corriqueira e acessível, visto a facilidade de 

produção e distribuição desse tipo de imagem. Por ser uma prática recorrente no ambiente 

escolar é importante que o docente busque meios para desenvolver uma percepção crítica do 

que está sendo veiculado na rede para debater a identidade enquanto processo de formação e 

outras problemáticas como a prática do bullying e a exposição de fotos íntimas.  

Para isso é proposto uma educação digital questionadora, onde os equipamentos são 

facilitadores, ferramentas dentro do processo de ensino aprendizagem de arte (CUNHA, 2014, 

p. 9). Assim, o ato de produzir a imagem, selfie, pode ser envolto de um pensamento crítico e 

reflexivo que busca um processo de questionamento da formação da identidade em relação à 

exposição da própria imagem. Em outras palavras, há a busca do desenvolvimento da 

percepção crítica, aliada ao ato pedagógico dentro do contexto que o estudante vivência 

envolvendo abordagens que promovam a investigação e a autonomia (CUNHA, 2013).  

 

Justificativa 
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Com freqüência há notícias que evidenciam a exposição de jovens em redes sociais 

por causa de postagens de fotografias que são diretamente compartilhadas na rede sem uma 

avaliação crítica e/ou responsável. Um tipo de imagem que ficou em evidência desde 2013 é o 

selfie, amplamente produzido e disseminado. Pelo selfie carregar em sua concepção a ideia de 

auto reconhecimento e a procura de aceitação da sociedade, assim como produções imagéticas 

de outros tempos que retomam o histórico do retrato e do autorretrato. É interessante oferecer 

aos estudantes propostas que vbisem o desenvolvimento de um olhar e pensamento crítico, 

pois estes são produtores e distribuidores ativos de imagens no ciberespaço. Desse modo o 

ensino da arte apresenta um território riquíssimo que pode ser explorado para propiciar um 

ensino questionador e reflexivo. 

 

Conteúdo do componente curricular 

 

A proposta será articulada a partir do segundo bimestre de 2018 respeitando os 

conteúdos que devem ser abordados em cada etapa de cada série na disciplina de arte para o 

ensino fundamental II. O debate em torno do Selfie será usado como conexão entre o 

conteúdo e a produção/consumo de imagens de cada estudante. 
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ANEXO X 
 

PLANO DE CURSO: 

 

Técnico em Informática para Internet Integrado ao Ensino Médio 

 

 
IDENTIFICAÇÃO DO CURSO 
 
Nome: Centro Educacional Stella dos Cherubins Guimarães Trois 
DODF: 12/01/2004 
Código SEE/DF: 990230000069 
Código INEP: 53.013.840 
CRE: Coordenação Regional de Ensino de Planaltina-DF 
Endereço: Rua Hugo Lobo Quadra 97 Área Especial S/Nº Setor Tradicional Sul 
CEP: 73.330-032 
Localização: Planaltina-DF 
Telefone: (61) 3901 4456 ou (61) 3901 2516 
E-mail: cedstella2015@gmail.com 
Eixo Tecnológico: Informação e Comunicação 
Classificação Brasileira de Ocupações – CBO – 3171-05 – Programador de Internet 
Habilitação Profissional Técnica de Nível Médio: Curso Técnico para Informática  
Carga Horária Base Nacional Comum: 3.000h 
Carga Horária Educação Profissional: 1.000h - sendo 200h destinadas às Práticas 
Pedagógicas Supervisionadas. 
Carga Horária Total: 4.000h 

 

EQUIPE GESTORA:  
 
DIRETOR: Adimário Rocha Barreto 
 
VICE-DIRETOR: Gilberto Martins de Oliveira 
 
CHEFE DE SECRETARIA: Selma Abud Vieira 

 
SUPERVISOR PEDAGÓGICO: Mara Luciane Batistella 
 
SUPERVISOR PEDAGÓGICO: Marcileide José Ferreira 
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APRESENTAÇÃO 

 

Este documento tem como finalidade nortear o trabalho pedagógico do Curso 

Técnico em Informática para Internet Integrado ao Ensino Médio. É composto de 

identificação do curso, sua justificativa, os objetivos e a metodologia, bem como a 

organização curricular e o perfil do corpo docente e técnico-administrativo, entre outras 

informações.  

A Habilitação Técnica em Informática para Internet – Área Profissional do Eixo 

Tecnológico Informação e Comunicação atende ao disposto na Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional – LDB, Lei Federal nº 9.394/96, e no conjunto de leis, decretos, 

pareceres, referências e diretrizes curriculares que normatizam a Educação Profissional e o 

Ensino Médio no sistema educacional brasileiro, bem como nos documentos que versam 

sobre a integração destes que têm como pressupostos a formação integral do profissional e do 

cidadão.  

O Projeto Político Pedagógico do Centro Educacional Stella dos Cherubins 

Guimarães Trois desenvolvido com a participação dos professores e especialistas está 

fundamentado na legislação em vigor e nas normas da gestão democrática do ensino público 

na educação básica.  

Assim, as decisões não são centralizadas no gestor, mas cedem lugar a um 

processo de fortalecimento da função social e dialética da escola, por meio de um trabalho 

coletivo de todos os segmentos participantes da comunidade escolar.  

As estratégias a serem desenvolvidas para atingir os objetivos propostos 

consideram as experiências, o conhecimento adquirido com a pesquisa, a realidade 

socioeconômica e as perspectivas da comunidade escolar quanto ao trabalho pedagógico.  

O Art. 22 da Lei nº 9.394/96 estabelece que “a Educação Básica tem por 

finalidade 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”. Dessa forma, o trabalho pedagógico está pautado em ações pedagógicas que 

possam garantir que a escola cumpra sua função social de maneira plena, propiciando ao 

educando a construção de conhecimentos, atitudes e valores que o tornem solidário, crítico, 

criativo, ético e participativo, um cidadão capaz de exercer plenamente o seu papel social. 

A correlação entre teoria e prática, fundamental para a aprendizagem, intensifica-

se na Pedagogia de Projetos e requer a adoção de estratégias diferençadas, tais como: 
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� Manifestações artísticas culturais de naturezas diversas;  

� Pesquisas, seminários e grupos de estudo;  

� Atividades extraclasses integradas ao currículo, principalmente por meio de 

visitas e excursões para estudo do meio;  

� Participação em promoções, campanhas e outros eventos sócios comunitários;  

� Aulas planejadas e desenvolvidas de forma participativa;  

� Utilização dos laboratórios de informática com programas específicos, de 

antenas, de eletricidade e eletrônica e de telecomunicações em atividades que 

busquem o conhecimento e estimulem o interesse e a pesquisa científica.  

 O Centro de Ensino Médio Stella dos Cherubins Guimarães Trois, escola 

urbana da rede pública de ensino, em Planaltina-DF, atende hoje a aproximadamente mil e 

quatrocentos alunos das séries finais do Ensino Fundamental e Ensino Médio nos turnos 

matutino e vespertino. Foi criado, no princípio, pela portaria nº. 280 de 27/06/2002 com a 

finalidade de atender à demanda de Ensino Médio da RA de Planaltina e sua área rural que se 

encontrava em vários anexos espalhados pela área urbana. E transformado em Centro 

Educacional Stella dos Cherubins Guimarães Trois de acordo com a Portaria nº 87, de 10 de 

abril de 2013, com a finalidade de atender à demanda crescente de alunos pelo Ensino 

Fundamental e Ensino Médio. 

A Região Administrativa é a mais antiga do Distrito Federal. Fundada em 1859, 

foi integrada ao DF em 1960. Em 1964, a Lei nº 4.545, de 10 de dezembro, dividiu o DF em 

oito Regiões Administrativas – RAs, e Planaltina ficou configurada como a RA VI. 

Atualmente, de acordo com pesquisa realizada pela CODEPLAN, a RA abriga uma população 

urbana estimada em 189.412 habitantes. 

Com a criação de novos bairros como Arapoangas e Estâncias, veio também à 

necessidade de atender às séries finais do Ensino Fundamental, que exigiam de toda a 

comunidade escolar uma redefinição do perfil da escola e uma adequação da proposta 

pedagógica em face aos novos desafios.  

Mesmo diante da nova realidade, a comunidade escolar não abriu mão do lema de 

origem, estampada em nossa Bandeira: “Educando para o Exercício Consciente da 

Cidadania”, buscando preparar o seu corpo docente, suas instalações físicas e envolver 

parceiros para os novos desafios.  

Ao longo de 14 anos de existência a escola vem construindo sua identidade e se 

afirmando como uma instituição comprometida com a qualidade de ensino e que promove 
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uma grande integração comunidade/escola por meio de projetos que buscam envolver alunos 

em ações de cidadania e solidariedade. Desde 2003 a escola desenvolve projetos de “Ética e 

Cidadania”. 

O Centro Educacional Stella dos Cherubins Guimarães Trois tem se destacado 

ainda por ações de Educação Ambiental.  Em 2007 o Centro Educacional Stella ganhou o 

PRÊMIO NACIONAL DE REFERÊNCIA EM GESTÃO ESCOLAR, destinado às escolas 

que se destacam em todo o país. A escola se classificou em 1º lugar no Distrito Federal e entre 

as seis melhores gestões do país.  

Em 2007 a instituição de destacou ainda pela participação na Feira Nacional de 

Ciência e Tecnologia e do III PRÊMIO CIÊNCIAS NO ENSINO MÉDIO 2007 com o 

projeto: “Água, para economizar é só experimentar.” Conforme avaliação da Comissão 

Julgadora Nacional, constituída por meio da Portaria nº198, da Secretaria de Educação Básica 

do Ministério da Educação, de 09 de novembro de 2007, o Centro Stella dos Cherubins ficou 

em primeiro na categoria estadual.” 

A proposta pedagógica da escola contempla ainda as novas tecnologias da 

informação e comunicação. A dinâmica de trabalho com projetos na escola tem 

proporcionado um melhor desempenho dos alunos, o exercício do coletivo e 

fundamentalmente a formação da identidade da escola, por meio da valorização pelos alunos 

de seu ambiente escolar, criando vínculos de afetividade entre os membros da escola e 

responsabilidade coletiva pela construção de conhecimentos, valores e atitudes, fundamentais 

ao convívio social e à vida cidadã.  

A educação deve ser referenciada pela formação integral do ser humano, ou seja, 

contemplar as diversas dimensões que formam o ser humano, não apenas nos aspectos 

cognitivos. Deve reconhecer que, como sujeitos de direitos e deveres, é imprescindível que se 

oportunize aos estudantes o despertar de outras dimensões, entre elas: a ética, a artística, a 

física, a estética e suas inter-relações com a construção social, mental, ambiental e integral do 

desenvolvimento humano. 

O Ensino Médio integrado à Educação Profissional surge exatamente para 

oferecer ao estudante essa possibilidade de cursar, de forma articulada, no nível médio, a 

formação propedêutica e educação para o mundo do trabalho. A oferta de um curso gratuito, 

de certa forma, contribui para a inclusão social e profissional do aluno que não apresenta 

condições financeiras para se inscrever em um curso pago. 
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Diante disto, em 2014 começaram as articulações dentro corpo docente em busca 

de propostas que viessem a contribuir para a formação de nossos discentes. Surgiu, então, 

uma busca por um curso profissionalizante que viesse a atender os anseios de nossa 

comunidade e encaminhar nossos alunos para o mundo do trabalho. Em 2016 depois de 

escolhermos o Eixo Tecnológico e delimitarmos a proposta entre três cursos que não só 

atenderiam aos interesses, mas também se adaptariam mais facilmente as instalações e 

equipamentos existentes na escola sem grande monta de recursos para o provedor. Foi então 

que a escolha do curso se deu em forma de eleição (voto secreto depositado em urna). Antes 

porém, encaminhamos folhetos com informações sobre os cursos para os alunos e seus 

familiares, fomos às salas de aula posteriormente falar sobre as características dos cursos, o 

perfil do profissional e as demandas do mercado de trabalho. Assim, preparamos os nossos 

alunos concluintes do Ensino Fundamental seus responsáveis para fazer a melhor escolha. Foi 

eleito (escolhido) o Curso Técnico em Informática para a Internet Integrado ao Ensino Médio 

que atenderá inicialmente quatro turmas no ano de sua implantação. 

 

 

1. JUSTIFICATIVA 

 Centro Educacional Stella dos Cherubins Guimarães Trois alinhado aos seus princípios 

educacionais – formação integral do ser humano – e agora também por meio do curso Técnico 

em Informática para a Internet Integrado ao Ensino Médio (Eixo Tecnológico – Informação e 

comunicação – Catálogo dos Cursos Técnicos – MEC) busca preparar profissionais capazes 

de realizar atividades de desenvolvimento de sistemas e tecnologias de informação e 

comunicação, voltadas para intranet e internet, incluindo aspectos organizacionais e humanos, 

objetivando soluções na produção de bens, serviços e conhecimento. Para tanto, este Curso 

edifica-se a partir de dois grandes compromissos sociais: a preparação para o mundo do 

trabalho e a possibilidade de prosseguimento dos estudos. Sugerimos o Ensino Médio 

Integrado a Educação Profissional para oferecer ao estudante a possibilidade de cursar, de 

forma articulada, no nível médio, a formação propedêutica e a educação para o mundo do 

trabalho. O intuito é que o estudante possa fazer, simultaneamente, o Ensino Médio e o curso 

técnico, recebendo, ao final, duas habilitações. 

A elaboração deste Plano de Curso foi fundamentada nas orientações do Caderno de 

Educação Profissional - Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal (SEE/DF), 
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Currículo em Movimento da Educação Básica; na Orientação Pedagógica da Integração, nas 

Diretrizes de Avaliação Educacional e no Projeto Político Pedagógico do Centro Educacional 

Stella dos Cherubins Guimarães Trois. 

 O Plano de Curso, baseado na construção coletiva, teve a participação do nosso grupo de 

professores, da Equipe Gestora do Centro Educacional Stella dos Cherubins Guimarães Trois, 

dos estudantes, dos membros da Diretoria de Ensino Médio - DIEM, dos membros Diretoria 

de Educação Profissional – DIEP e da Coordenação Regional de Ensino de Planaltina 

(CREP). 

Os princípios filosóficos que norteiam este curso e as bases legais que o fundamentam 

estão previstos nos seguintes dispositivos legais: Lei de Diretrizes e Bases da Educação – 

9.394/96, alterada pela Lei 11.741/08, que estabelece as Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional para redimensionar, institucionalizar e integrar as ações da Educação Profissional e 

Técnica de Nível Médio com o Ensino Médio. Resoluções e Decretos que normatizam a 

Educação Profissional integrada ao Ensino Médio: Resolução n° 01/2012-CEDF, que 

estabelece normas para o Sistema de Ensino do Distrito Federal, em observância às 

disposições da Lei n° 9.394, de 20 /12/1996; Resolução CNE/CEB n° 06/2012, que define as 

Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Profissional Técnica de Nível Médio; 

Resolução CNE/CEB n° 2/2012, que define as Diretrizes Curriculares Nacionais para o 

Ensino Médio; Decreto nº 5.154/2004, que regulamenta o § 2º do art. 36 e os art. 39 e 41 da 

Lei 9.394/96 que estabelece as Diretrizes e Bases da Educação Nacional e dá outras 

providências; Parecer CNE/CEB n° 39, referente à aplicação do Decreto nº 5.154/2004 na 

Educação Profissional Técnica de nível médio e no Ensino Médio; Decreto n° 8.268, de 

18/06/2014, que altera o Decreto n° 5.154, de 23/07/2004 e a recomendação n° 195/2004 da 

Organização Internacional do Trabalho (OIT). 

 

2. OBJETIVOS E METODOLOGIA 

 

2.1- OBJETIVOS 

 

Ao oferecer este curso, o Centro Educacional Stella dos Cherubins Guimarães 

Trois tem por objetivo preparar profissionais para atuar no campo Programador de Internet, 
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com perfil que atenda às necessidades do mundo do trabalho, contribuindo, também, para a 

consolidação dos valores voltados à cidadania e responsabilidade social. 

Como princípio educacional, o curso privilegia a autonomia na aprendizagem, 

enfatizando o desenvolvimento da capacidade crítica e criativa dos estudantes, de modo que 

possam analisar comparar, estabelecer relações, opinar, decidir e atuar frente às mais diversas 

situações. 

Desta forma, por meio do processo educativo, serão criadas situações de 

aprendizagem pautadas nos princípios de autonomia, solidariedade e respeito às diversidades 

e que possibilitem aos estudantes, o desenvolvimento de suas potencialidades, visando à 

melhoria da qualidade de vida individual e coletiva.  

Com o intuito de atender continuamente às demandas sociais e do setor produtivo, 

a instituição propiciará a revisão e a atualização periódica deste plano de curso, mantendo 

contato permanente com as tendências tecnológicas, com o mundo do trabalho e com 

profissionais especializados, para propor as mudanças necessárias ao perfil profissional de 

conclusão. 

Constituem-se como objetivos para a formação de profissionais no Curso Técnico 

de Informática para Internet: 

� Utilizar à lógica e a linguagem de programação;  

� Criar Interface homem-máquina;  

� Desenvolver programas de computador para Internet;  

� Instalar, codificar e documentar web sites e sistema de informações; 

� Desenvolver e realizar a manutenção de sítios e portais na Internet e na intranet;  

� Codificar programas e websites orientados a objetos;  

� Utilizar ferramentas de desenvolvimento de sistemas, para construir soluções que 

auxiliam o processo de criação de interfaces e aplicativos empregados no comércio e 

marketing eletrônicos;  

� Analisar e incorporar os princípios de ética inerentes ao profissional de informática 

para internet;  

� Utilizar aplicativos e linguagens na elaboração de documentos, planilhas, 

apresentações e páginas na web;  

� Criar protocolos de comunicação;  

� Analisar e operar os serviços e funções de sistemas operacionais;  

� Reconhecer Hardware; Banco de Dados;  
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� Interpretar a especificação de sistemas computacionais e de rede de computadores. 

 

2.2 – METODOLOGIA 

 

Conforme as Diretrizes Curriculares Nacionais, o Ensino Médio se fundamenta no 

Trabalho como princípio educativo e na Pesquisa como princípio pedagógico. Isso quer dizer 

que toda a aprendizagem terá origem ou fundamento em atividades desenvolvidas pelos 

estudantes, com o objetivo de promover uma intervenção transformadora na sua realidade. O 

desenvolvimento de uma postura protagonista em relação à cultura do trabalho e às práticas 

sociais pode propiciar aos jovens o exercício da sua autonomia, a formulação e concretização 

de projetos de vida e da sociedade. Para isso, o desenho curricular do EMI tem como 

mecanismos de integração o núcleo articulador dos princípios, as áreas de conhecimento, as 

dimensões articuladoras, a estruturação e organização do currículo, a metodologia e a 

avaliação.  

Segundo as Orientações Pedagógicas para a Integração da Educação Profissional 

com o Ensino Médio e a EJA, os princípios pedagógicos estruturantes do desenho curricular 

da forma integrada são:  

• Eixos estruturantes e integradores como alternativa para a concretização de um 

currículo reflexivo;  

• Trabalho interdisciplinar;  

• Trabalho em rede; 

• Conhecimento trabalhado de forma integral;  

• Criação de projetos integrados para intervenção;  

• Pesquisa como promotora de conhecimento;  

• Trabalho como princípio educativo.  

As normas têm em comum uma proposição metodológica, que valoriza a 

atividade do estudante em contraposição à prática metodológica predominante no ensino 

médio, que é centrada no discurso do professor. Os procedimentos didáticos propostos exigem 

a atividade e o protagonismo do estudante. Entre eles, destacam-se os que são centrados na 

problematização da realidade (pesquisa) e na intervenção do estudante sobre ela (trabalho). 

Nas normas, esses procedimentos são também colocados como fundamentais à integração do 
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currículo. Juntamente ao trabalho, para além de alternativa metodológica, a pesquisa começa a 

ser proposta como princípio educativo. 

 

 

3. REQUISITOS PARA INGRESSO NO CURSO 

 

As vagas serão disponibilizadas através de inscrições abertas aos interessados, 

preferencialmente para estudantes oriundos da rede pública.  

Para realizar a matrícula no curso integrado é obrigatória a participação do 

estudante e do responsável legal na palestra que será ministrada pela escola para 

esclarecimentos sobre o curso Técnico em Informática para Internet Integrado ao Ensino 

Médio. Portanto, é imprescindível que os candidatos ao curso integrado sejam informados e 

orientados sobre seu planejamento, inclusive quanto às condições de realização do curso e 

quanto à certificação a ser expedida e o tempo necessário para sua conclusão.  

As condições para ingresso no Ensino Médio Integrado à Educação Profissional 

serão regidas por edital específico para este fim.  

 

3.1 Documentos 

� Requerimento de Matrícula, adquirido após assistir à palestra.  

� Documento de Identidade com foto e validade nacional (original e cópia) 

� Histórico Escolar de conclusão de ensino fundamental ou equivalente (duas vias: 

original e cópia ou cópia autenticada e cópia simples), ou Declaração da escola 

comprovando que o aluno está cursando a escolaridade mínima exigida (original).  

� Comprovante de residência (original e cópia).  

� Tipagem sanguínea. 

 

4. PERFIL PROFISSIONAL DE CONCLUSÃO DO CURSO 

 

O Técnico em Informática para Internet Integrado ao Ensino Médio abrange as 

áreas de conhecimento da Base Nacional Comum e da Educação Profissional com foco nas 
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atividades relacionadas à informação e à comunicação, como: Lógica, Linguagens de 

Programação, Sistemas Operacionais, Hardware, Banco de Dados e Rede.  

As principais ações desempenhadas por esse profissional são: programação de 

computadores para internet, utilizando conhecimentos de linguagem e sistemas de 

informação, redes e banco de dados.  Mais especificamente, este técnico deve:  

� Identificar o funcionamento e o relacionamento entre os componentes de 

computadores e seus periféricos;  

� Instalar e configurar computadores, isolados ou em redes, periféricos e 

software;  

� Identificar a origem de falhas no funcionamento de computadores, periféricos e 

software avaliando seus efeitos;  

� Analisar e operar os serviços e funções de sistemas operacionais;  

� Selecionar programas de aplicação a partir de avaliação das necessidades do 

usuário;  

� Desenvolver algoritmos por meio de divisão modular e refinamentos 

sucessivos;  

� Selecionar e utilizar estruturas de dados na resolução de problemas na sua área 

de atuação;  

� Aplicar linguagens e ambientes de programação no desenvolvimento de web 

sites;  

� Identificar meios físicos, dispositivos e padrões de comunicação, reconhecendo 

as implicações de sua aplicação no ambiente de Internet;  

� Identificar os serviços de administração de sistemas operacionais para internet;  

� Identificar, configurar arquitetura, serviços e funções de redes; 

� Organizar a coleta e documentação de informações sobre o desenvolvimento de 

projetos de web sites;  

� Avaliar e especificar necessidades de treinamento e de suporte técnico aos 

usuários;  

� Executar ações de treinamento e de suporte técnico.  

� Instalar, codificar, compilar e documentar web sites e sistemas de informação 

para internet;  

� Prover sistemas de rotinas de segurança;  

� Executar tarefas de suporte técnico, apoio e treinamento aos usuários;  
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� Implementar, estruturar e operar aplicativos em bancos de dados;  

� Analisar e operar os serviços e funções dos sistemas operacionais.  

� Identificar a estrutura e funcionamento da Gestão Empresarial.  

Este profissional atuará em empresas públicas ou privadas nos setores de TI e 

contribuirá com equipes de trabalho formadas por outros técnicos e analistas de sistemas. O 

curso prevê duração de três anos letivos, com atividades nos dois turnos, em regime de tempo 

integral, conforme organização da carga horária prevista neste Plano de Curso. 

 

5. ORGANIZAÇAO CURRICULAR E RESPECTIVA MATRIZ, COM 
DURAÇÃO E CARGA HORÁRIA DO CURSO 

 
 

O Curso Técnico em Informática para Internet Integrado ao Ensino Médio será 

presencial em tempo integral, com carga horária total de 4.000 (quatro mil) horas. Deste total, 

3.000 (três mil) horas correspondem à Base Nacional Comum e Parte Diversificada e 1.000 

(mil) horas à Educação Profissional, conforme previsto no Catálogo Nacional de Cursos 

Técnicos do Ministério da Educação – MEC. As Práticas Pedagógicas Supervisionadas serão 

realizadas no decorrer dos blocos desde o primeiro semestre, sendo atividades 

supervisionadas e orientadas pelos professores e relatadas pelos estudantes.  

Das 1.000 (mil) horas destinadas a Educação Profissional, 200 (duzentas) horas 

será utilizada para realização das Práticas Pedagógicas Supervisionadas.  

Os componentes curriculares e os projetos serão realizados de segunda a sexta-

feira, em tempo integral, exceto nos turnos vespertinos das quartas-feiras. As tardes de quarta-

feira serão destinadas às coordenações coletivas da equipe gestora com os docentes da escola 

para, entre outras ações, realizar a avaliação, o acompanhamento e o planejamento ou 

replanejamento das atividades pedagógicas.  

Durante o período de transição para o Ensino Médio Integrado ao 

Profissionalizante, curso de Técnico em Informática para Internet Integrado ao Ensino Médio, 

a escola atenderá duas modalidades de ensino: Ensino Médio Integrado ao Profissionalizante 

com turmas de primeiros anos e Ensino Médio Regular, no primeiro ano de implantação. E no 

segundo ano de implantação, atenderá ao Ensino Médio Integrado ao Profissionalizante com 

turmas de primeiros e segundos anos e ao Ensino Médio Regular com turmas de terceiros 
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anos. A partir do terceiro ano de implantação do Ensino Médio Integrado ao 

Profissionalizante, a escola atenderá apenas a essa modalidade.  

O currículo do curso Técnico em Informática para Internet Integrado ao Ensino 

Médio está organizado em séries anuais com blocos semestrais, conforme as orientações 

dispostas na legislação que rege a Educação Básica e a Educação Profissional, prevendo um 

processo de produção e seleção de saberes, visões de mundo, habilidades, valores, símbolos e 

significados, enfim, de culturas.  

Este curso considera a definição de eixos integradores, que, conforme Santomé 

(1998:125) permite uma organização curricular mais integrada, focando temas ou conteúdos 

atuais e relevantes socialmente e que normalmente são deixados à margem do processo 

educacional. Diante disso, os eixos e seus respectivos Projetos Integradores – PI, que 

sustentam as Práticas Pedagógicas Supervisionadas aqui previstas, são os seguintes:  

O eixo transversal do curso construído, a partir das discussões dos atores que 

fazem parte deste processo, ficou definido como “Diversidade e Multilinguagens”. 

Além do eixo transversal, agrupamos as dimensões formativas para atender a 

progressão horizontal e vertical da aprendizagem do educando. Esses agrupamentos são 

articulados pelos eixos integradores (tabela 1). 

Tabela 1 – Eixos e Projetos integradores do curso Técnico em Informática para a Internet 

Integrado ao Ensino Médio. 

Semestres    
 

Eixo Integrador 
Projeto Integrador 

1º e 2º 
 
 

  

 

A linguagem digital na 
transformação social  

 

Construindo 
multilinguagens na 
escola  

 

   3º e 4º 
Inclusão digital comunitária  

 

Ação e construção de 
soluções tecnológicas 
para a comunidade  

 

5º e 6º   
 

Empreendedorismo, cidadania e ética 
profissional.  

 

Práxis profissional e 
construção social.  
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Os eixos do Currículo devem ser atendidos no desenvolvimento do trabalho 

pedagógico, perpassando pelas diversas disciplinas e sendo contemplados nos objetivos 

expressos das atividades integradoras, como feiras culturais, circuitos de ciências, exposições, 

projetos, construção de produtos, entre outros.  

Os eixos integradores agrupam na horizontalidade os conhecimentos acerca do 

mundo do trabalho, na seguinte sequência: Escola e Moradia como Espaços de 

Aprendizagens, Ação Comunitária, Projeto de vida e Sociedade.  

As dimensões articuladoras do trabalho, da cultura, da ciência e da tecnologia 

constituem-se como caminhos opcionais para a articulação e aprofundamento de estudos.  

O Núcleo do Trabalho deve envolver o trabalho coletivo de todos os professores e 

todos os estudantes de um período. Ele organiza o Currículo de maneira a possibilitar uma 

ampliação gradativa do espaço e da complexidade das alternativas de diagnóstico (pesquisa) e 

de intervenções transformadoras. Para tanto, propõe um contexto de pesquisa e de intervenção 

que se inicia na escola e na moradia e se expande para a comunidade e a sociedade mais 

ampla, e um projeto articulador para cada ano letivo do Ensino Médio Integrado.  

O conjunto dessas ações dar-se-á com a construção interdisciplinar dos 

conhecimentos da Base Comum previstos nas quatro áreas: Linguagens, Matemática, Ciências 

da Natureza e Ciências Humanas, conforme Resolução nº 2-CEDF, 30/01/2012, integrados 

aos conhecimentos da parte específica da formação profissional Técnica em Informática para 

Internet, como prevê o Catálogo Nacional de Cursos Técnicos. Os componentes curriculares 

que darão conta dessa organização estão distribuídos nas séries de acordo com os 

conhecimentos previstos, conforme pode ser observado na matriz curricular apresentada a 

seguir, e as propostas de suas ementas que encontram-se em anexo.  

Para atender os princípios da integração e alcançar os objetivos propostos, 

apresentamos a seguir as estratégias pedagógicas do curso, organizadas pelas séries de 

formação: 

 

� Núcleo de Preparação para o Trabalho: é o responsável pelo Projeto 

integrador que se efetiva diretamente na preparação básica para e pelo trabalho. 

Essa preparação é entendida como o desenvolvimento dos conhecimentos, 

atitudes, valores e capacidades necessários a todo tipo de trabalho, com 

destaque para: elaboração de planos e projetos; capacidade de trabalhar em 

equipe; crítica e escolha de alternativas de divisão e de organização do 
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trabalho; utilização de mecanismos de acesso e aperfeiçoamento da legislação 

trabalhista e de defesa de direitos. As atividades desenvolvidas com os alunos 

serão definidas no coletivo dos professores, tendo como princípio o trabalho 

coletivo e a pesquisa.  

� Trabalho em rede: A lógica da integração exige uma mudança de postura 

pedagógica dos docentes e dos estudantes, rompendo com a hierarquização dos 

conteúdos e responsabilizando o estudante pela sua aprendizagem. No caso dos 

docentes, é preciso disposição verdadeira para se contrapor à fragmentação de 

conteúdos e, no caso dos estudantes, de se perceberem protagonistas de sua 

aprendizagem.  

� Conhecimento trabalhado de forma integral: A Educação Básica exerce um 

papel fundamental na concepção científica da vida e contribui para desenvolver 

faculdades cognitivas e capacidades do indivíduo. A Educação Profissional 

tem seu foco nos conhecimentos tecnológicos, seu ensino é orientado 

predominantemente para a atividade de trabalho. No processo de ensino-

aprendizagem deve-se considerar as diversas dimensões da vida dos estudantes 

e suas práticas sociais, promovendo transformação do sujeito crítico.  

� A pesquisa como promotora de conhecimento: O processo investigativo nasce 

de forma organizada e estruturada, estabelecendo conexões entre informações 

com a prática vivenciada e com os conhecimentos científicos. Portanto, nasce 

da investigação sistematizada, do desenvolvimento da criticidade e da 

ampliação do campo de atuação.  

� Criação de projetos integrados para intervenção: O Projeto Integrador se 

origina dos eixos integradores do curso e obedece a uma sequência ou etapas 

definidas pelo corpo docente. O Projeto Integrador parte de uma situação 

potencialmente factível de ser vivenciada de forma contextualizada para a 

simulação/ressignificação e construção nos ambientes da instituição e, sempre 

que possível articulada ao mundo do trabalho. As etapas básicas para o 

desenvolvimento do Projeto são: planejamento, execução e avaliação.  

� O trabalho como princípio educativo: Atuar como uma comunidade de 

aprendizagem, em que os jovens desenvolvam uma cultura para o trabalho e 

demais práticas sociais por meio do protagonismo em atividades 

transformadoras. Ao realizar essas atividades, eles poderão explorar interesses 
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vocacionais, além de perspectivas pessoais e de organização social. Ao mesmo 

tempo, estarão construindo sua autonomia, ao formular e ensaiar a 

concretização de projetos de vida e de sociedade. 

� Práticas Pedagógicas Supervisionadas: O planejamento das Práticas 

Pedagógicas Supervisionadas – PPS compete ao Núcleo de Preparação para o 

Trabalho em conjunto com a coordenação do curso, a partir do diálogo com os 

professores. Ao professor de cada componente curricular cabe orientar e 

supervisionar as atividades dos cursistas, articulando-as aos procedimentos da 

escola, acordados para o desenvolvimento do curso Técnico em Informática 

para Internet Integrado ao Ensino Médio.  

As Práticas Pedagógicas Supervisionadas são concebidas para o curso como 

aquelas em que o cursista experimenta e responde demandas do seu fazer profissional. São 

momentos de problematização da rotina e de criação de outras possibilidades práticas 

fundamentadas nos conhecimentos da base comum e específicas do curso e das necessidades 

educativas da escola, intrínsecas ao currículo, desenvolvida nos ambientes de aprendizagem. 

As Práticas Pedagógicas Supervisionadas corroboram para o desenvolvimento do Projeto 

Integrador, constituindo-se como ações e eventos que capacitam os alunos para as práticas 

laborais, bem como para a sua certificação como um Técnico em Informática para Internet 

Integrado ao Ensino Médio. Serão desenvolvidas ao longo dos blocos com acompanhamento 

efetivo dos professores. 
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5.1 Matriz Curricular. 

   
Instituição de Ensino: CENTRO EDUCACIONAL STELLA DOS CHERUBINS GUIMARÃRES TROIS 
Curso:Técnico em Informática para Internet Integrado ao Ensino Médio 
Eixo Tecnológico: Informação e Comunicação 
Etapa: Ensino Médio  
Modalidade: Ensino Médio Integrado à Educação Profissional 
Regime: Anual Módulo: 40 semanas      Turno: Diurno 

P
A

R
T

E
S

 D
O

 C
U

R
R

ÍC
U

LO
 

Á
R

E
A

S
 D

E
 C

O
N

H
E

C
IM

E
N

T
O

 

COMPONENTES 
CURRICULARES 

QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL 
TÉCNICO EM INFORMÁTICA PARA INTERNET 

EIXO INTEGRADOR 
A linguagem digital na 
transformação social 

EIXO INTEGRADOR 
Inclusão digital comunitária  

EIXO INTEGRADOR 
Empreendedorismo, cidadania 

e ética profissional 
PROJETO INTEGRADOR 

Construindo multilinguagens 
na escola 

PROJETO INTEGRADOR 
Ação e construção de 

soluções tecnológicas para a 
comunidade 

PROJETO INTEGRADOR 
Práxis profissional e 

construção social 

1º SÉRIE 2º SÉRIE 3º SÉRIE 
Bloco I Bloco II Bloco I Bloco II Bloco I Bloco II 

Semana Semes
tre 

Semana Semes
tre 

Semana Semes
tre 

Semana Semes
tre 

Semana Semes
tre 

Semana Semes
tre 

B
A

S
E

 N
A

C
IO

N
A

L 
C

O
M

U
M

 

LINGUAGENS 
Língua Portuguesa 4 80 4 80 4 80 4 80 4 80 4 80 
Educação Física 2 40 2 40 2 40 2 40 2 40 2 40 
Artes   4 80   4 80   4 80 

MATEMÁTI
CA 

Matemática 3 60 3 60 3 60 3 60 3 60 3 60 

CIÊNCIAS 
DA 

NATUREZA 

Física   4 80   4 80   4 80 
Química 4 80   4 80   4 80   
Biologia 4 80   4 80   4 80   

CIÊNCIAS 
HUMANAS 

Geografia   4 80   4 80   4 80 
História 4 80   4 80   4 80   
Filosofia 4 80   4 80   4 80   
Sociologia   4 80   4 80   4 80 

PARTE 
DIVERSIFICADA 

LEM-Inglês 4 80   4 80   4 80   
LEM-Espanhol   4 80   4 80   4 80 
Ensino Religioso 1 20 1 20 1 20 1 20 1 20 1 20 

EDUCAÇÃO 
PROFISSIONAL 

Línguagem e Técnica de 
Programação 1 

4 80 4 80         

Línguagem e Técnica de 
Programação 2     4 80 4 80     

Línguagem e Técnica de 
Programação 3 

        4 80 4 80 

Operador de 
Microcomputador 

2 40 2 40         

Rede de Computadores   2 40         
Robótica     2 40 2 40     
Web Designer       2 40     
Banco de dados 1   2 40         
Banco de Dados 2I       2 40     
Montagem e 
Configuração 

2 40           

Empreendedorismo 2 40           
Empreendedorismo / 
Administração 

    2 40       

Empreendedorismo / 
Marketing 

        2 40 2 40 

Padrões WEB     2 40       
Iniciação Científica   1 20   1 20   1 20 
Desenho Técnico para 
Web 1 20   1 20   1 20   

Total de módulos-aula semanais 40 40 40 
Carga horária da Base Nacional Comum e da 
Parte Diversificada. 

1000 1000 1000 

Carga horária da Educação Profissional, incluindo 
as Práticas Pedagógicas Supervisionadas 

333 333 333 

Total de carga horária anual 1.333 1.333 1.333 
Carga horária total do curso 4.000h 
OBSERVAÇÕES:  

1. Horário de funcionamento: Das 07h15 às 12h30 e das 13h às 15h30, com 06 (cinco) aulas no matutino e 03 (quatro) aulas no 
vespertino, exceto às quartas-feiras, que terá 05 (cinco) horas no matutino, de 07h15 às 11h40, e 03 (três) horas no vespertino, de 
13h00 às 15h30, dedicadas a coordenação pedagógica coletiva. Os intervalos serão de 15 minutos. 

2. Distribuição de aulas: módulos-aula de 50 minutos. 
3. As Línguas Estrangeiras Modernas – Inglês e Espanhol serão oferecidas como componentes obrigatórios.  
4. Ensino Religioso é optativo. No caso do aluno não optar por cursá-lo, será oferecido o componente curricular Desenho Técnico para 

WEB, no Bloco I, e Iniciação Científica, no Bloco II. 
5. Os componentes curriculares: Língua Portuguesa, Matemática, Educação Física, Linguagem e Técnica de Programação (1, 2 e 3), 

Operador de Microcomputador, Robótica, Práticas Pedagógicas Supervisionadas, Empreendedorismo/Marketing serão oferecidos 
emregime anual. As demais, em regime semestral.  

  


