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A importância do projeto político-pedagógico está no fato de que ele passa a ser uma direção, um
rumo para as ações da escola. É uma ação intencional que deve ser definida coletivamente, com

conseqüente compromisso coletivo.
 Betini. Geraldo Antônio, in: 

A Construção do Projeto Político-Pedagógico da Escola.



APRESENTAÇÃO

O  presente  Projeto  Político-Pedagógico  é  uma  determinação  da  Lei  4.751/2012  e

documento norteador para os trabalhos desenvolvidos nesta Instituição Educacional. Inicialmente,

foi  formada  a  Comissão  Organizadora  (anexo  1)  para  a  reestruturação  do  PPP  já  existente,

adequando-o às orientações pedagógicas da Subsecretaria de Educação Básica, ao Currículo em

Movimento da Educação Básica e à atual realidade dos nossos estudantes. 

O  Projeto  Político  Pedagógico  do  Centro  de  Ensino  Médio  02  foi  reestruturado

coletivamente com a participação da Comunidade Escolar: Grêmio Estudantil, Conselho Escolar,

Profissionais  de  Educação,  Representantes  de  Turma,  Equipe  Pedagógica  e  Gestora.  Foram

aplicados questionários para estudantes e pais/responsáveis objetivando identificar o novo perfil da

comunidade escolar, suas prioridades e propor estratégias no sentido de buscar cada vez mais a

qualidade na educação oferecida por esta Instituição de Ensino, numa perspectiva autônoma e de

qualidade, com um currículo que favorece a interdisciplinaridade e a ressignificação dos conteúdos

abordados, conforme preconiza a Lei de Diretrizes e Base da Educação Nacional e as atuais teorias

educacionais.

A escola pública, em todos os níveis e modalidades da Educação Básica, tem como função

social formar o cidadão, isto é, construir conhecimentos, atitudes e valores que tornem o estudante

solidário, crítico, ético e participativo. Para isso, é indispensável socializar o saber sistematizado,

historicamente  acumulado.  Dessa  forma,  o  presente  Projeto  Político-Pedagógico  não  apenas

contribuirá para as práticas democráticas, como também propiciará transformar o Centro de Ensino

Médio 02 de Planaltina em um espaço de exercício da cidadania consciente e comprometida com a

inclusão  dos  alunos  portadores  de  necessidades  especiais  e  com  os  interesses  da  maioria

socialmente  excluída e  também dos grupos sociais  privados dos  bens  culturais.  A contribuição

significativa deste Projeto Político-Pedagógico para a escola será concretizada pelo principio da

gestão democrática,  nesse sentido,  se faz necessário definir  metas e criar  estratégias nos níveis

pedagógicos, administrativos e financeiros.

Visamos alcançar um nível de excelência no processo de ensino e aprendizagem e é nessa

perspectiva que apresentamos um instrumento fundamental: o presente projeto político pedagógico.

Este  documento  contém  os  dados  de  identificação  da  instituição  mantenedora,  os  dados  da



instituição  educacional,  a  missão  da  escola  e  sua  historicidade.  Também estão  especificados  o

diagnóstico da situação atual, os objetivos, os princípios orientadores, a organização curricular, a

avaliação e os projetos específicos desenvolvidos na escola.

“Não é a ferramenta que é importante na organização humana,

mas sim a energia que a move e a inteligência que a orienta.”

HISTORICIDADE DA ESCOLA

O Centro de Ensino Médio 02 de Planaltina, conhecido pela comunidade como C.E.M. 02,

iniciou suas atividades em 25 de fevereiro de 1983, e sempre foi uma escola pautada pelo ambiente

saudável e acolhedor, fazendo com que os profissionais de educação e a comunidade escolar se

sintam acolhidos.  Em sua história,  participou de vários  tipos  de formação acadêmica,  tanto na

modalidade  do  Ensino  Fundamental  como  do  Ensino  Médio,  passando  pelo  Ensino

Profissionalizante-Secretariado, Administração e Contabilidade - até o atendimento exclusivo de

Ensino Médio nos três turnos a partir do ano de 2000. Atualmente, o turno noturno aderiu a nova

proposta  de  organização  para  o  ensino  médio,  a  Semestralidade  –  Organização  do  Trabalho

Pedagógico das Escolas Públicas de Ensino Médio em Semestres. 

Considerada pela comunidade de Planaltina uma escola modelo, com participação em eventos

sociais, esportivos, culturais e políticos da cidade, é a instituição pública que mais aprova alunos no

vestibular em Planaltina.

O C.E.M. 02 conta com um quadro de profissionais de educação qualificados, com cerca de

150 profissionais, sendo 103 da carreira de magistério, dentre os quais 50 possuem pós-graduação -

05 com mestrado e 01 com doutorado, além de outros em processo de conclusão.

O Centro de Ensino Médio se antecipou em relação a outras instituições públicas no que diz

respeito ao atendimento a alunos com necessidades educacionais especiais. Em 2000, a escola abriu

uma Sala de Recursos de Deficiência Auditiva,  para atender aos alunos aqui matriculados.  Em

2003, foi aberta outra Sala de Recursos, hoje denominada Generalista, para atender alunos com

deficiência física,  intelectual  e/ou múltipla (mais  de uma necessidade especial).  Nas duas salas

temos professores especializados para assistir aos alunos especiais e, nas salas de aulas comuns,

onde há alunos com deficiência auditiva, há o professor intérprete. Ainda contamos com a sala de

Português como 2ª Língua. 



Em 2009 foi inaugurado mais um bloco de salas de aula para atender a grande demanda da

comunidade e, também a partir de 2009, iniciou-se a distribuição do lanche para o Ensino Médio.

Desde 2006 os alunos recebem livros didáticos da maioria das disciplinas ministradas no ensino

médio, o que favorece muito o processo de ensino-aprendizagem dos nossos estudantes.

O  Centro  de  Ensino  Médio  02  já  teve  anexos  em  outras  escolas,  como:  CEP  Saúde,

CENSFAT e 13 salas de aula em outra escola, em uma estrutura feita de madeirite. 

De 2008 até os dias atuais a direção do C.E.M. 02, juntamente com a comunidade escolar,

realizou manutenções e pequenas reformas em sua estrutura física visando adequar e manter um

ambiente acolhedor para atender a comunidade escolar. Em 2014, o FNDE fez a cobertura e a

revitalização de uma das quadras de esportes, atendendo assim a uma reivindicação antiga dos

estudantes e profissionais desta I.E, tornando-a também um espaço para realização de atividades

pedagógicas, já que não dispomos de auditório.

A instituição é administrada pela Direção com a participação efetiva do Conselho Escolar e

da Associação de Pais e Mestres do Centro de Ensino Médio 02 de Planaltina. A participação do

Conselho Escolar e da Associação de Pais e Mestres é fundamental para o êxito obtido na gestão

atual dessa unidade de ensino.

DIRETORES DO C.E.M. 02 ENTRE 1983 A 2015

 De 1983 até o final de 1984 – Professora Alzira Forte
 De 1985 até o início de 1991 – Professora Maureen Elizabeth Dória Gonçalves de Sousa
 Logo após, entre 1991 e 1994, atuaram na Direção: João Neri Leite, Ary e Osvaldo
 De 1994 até Dezembro de 1996 - Professora Luzia Guimarães Parreira
 De Janeiro de 1996 até Dezembro de 1999 - Professor Anísio Abadia Gonçalves de Sousa
 De Dezembro de 1999 até Fevereiro de 2001 - Professor Jeferson Fonseca de Melo
 De Fevereiro de 2001 até Junho de 2001 - Professora Maria de Fátima Faria M.Yassine
 De Junho de 2001 até Janeiro de 2003 - Professora Rita de Cássia Resende Santiago Coelho
 De Janeiro de 2003 até 2007 - Professor Valmir Ernesto Barboza
 De Janeiro de 2008 até a presente data - Professora Sonara Liana Martins Oliveira
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Foto 1 – Visão da entrada do CEM 02 

Foto 2 – Blocos de salas de Aula

INTRODUÇÃO

O presente  Projeto Político-Pedagógico  tem como objetivo apresentar  o  C.E.M. 02 de

Planaltina-DF, bem como sua  missão,  em consonância  com a  gestão  escolar  para  oferecer  um



ensino de qualidade, garantindo a participação ativa da comunidade escolar, contribuindo para a

formação integral dos alunos, para que eles possam agir construtivamente na transformação do seu

meio.

Em seu artigo 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  e  fins  norteadores,se  justifica  a  necessidade  dessa  Proposta

Pedagógica  com  base  no  respeito  à  liberdade  e  apreço  à  tolerância;  na  valorização  das

aprendizagens significativas; na valorização do profissional de educação e na vinculação entre a

educação escolar, o trabalho e as práticas sociais.   

Desejamos propiciar a todos os estudantes as mesmas oportunidades de aprendizagem,

desafio que nos permite almejar mudanças significativas no enorme fascínio do conviver social.

Essas mudanças acarretam a necessidade de se pensar o processo de organização e os mecanismos

de participação na escola e, ainda, de estruturar a gestão com a participação de outros membros,

tornando o Conselho Escolar um grande aliado na luta pelo fortalecimento da Instituição Escolar.

Na concepção de desenvolvimento local enfatiza-se o indivíduo na inter-relação com a

sociedade. Por isso, é fundamental despertar o protagonismo juvenil no desencadeamento de ações

que visam mudanças perceptíveis de opinião, ação e construção de nossa identidade como escola

inclusiva. Ressaltamos que a educação inclusiva favorece a criação de um espaço fundamental para

a construção de uma sociedade que prima pela igualdade real para todos, oportunizando o respeito

às diferenças presentes em cada individuo que ela constitui. Tomando como referência a LDB,é

pertinente  destacar  o  seu artigo 59,  o  qual  explicita  que os  sistemas de  ensino assegurarão os

seguintes  elementos  aos  educandos  com  necessidades  especiais:  currículo,  métodos,  técnicas,

recursos  educativos  e  organização  específica,  para  atender  às  suas  necessidades,  contribuindo

assim, para o acesso igualitário de todos os alunos às alternativas de atendimento diferenciado, mas

não desigual.

Acreditamos  que  essa  Proposta  Pedagógica  favorecerá  o  surgimento,  entre  todos  da

comunidade  escolar,  da  capacidade  de  valorização  da  diversidade  natural  e  sociocultural  para

compreensão das diferenças. Partindo desta premissa, entendemos que a escola surge como espaço

de  progresso  escolar  e  pessoal,  oportunizando  um  ambiente  mais  compreensivo  quanto  às

necessidades do outro, mais aberto ao diálogo e mais disposto a apoiar sugestões significativas. A

inserção do estudante nessa perspectiva significamodificar atitudes como pré-requisito na busca do

exercício da cidadania.



O  trabalho  interdisciplinar  dará  suporte  à  integração  escola/comunidade,  para  melhor

detectar as problemáticas e as alternativas de solução, com o objetivo de oferecer uma educação de

qualidade com real utilidade para a vida futura dos estudantes. Vale lembrar uma brilhante reflexão

do professor Paulo Freire: “ (...) A possibilidade humana de existir-formar acrescida de ser - mais

do que viver -, faz do homem ser eminentemente relacional. Estando nele. Pode sair dele. Projetar-

se. Discernir. Conhecer.” (IN: Freire, 1959/8).

A SEMESTRALIDADE

Semestralidade é a proposta de uma nova organização do tempo e do espaço da escola.

Nesta  nova proposta  de  regime anual  há a  divisão  dos  componentes  curriculares  em 2 blocos

semestrais.

O CEM 02 aderiu a essa nova proposta desde fevereiro de 2013 para o turno noturno.

E a partir de 2017 ano para o diurno. Com essa nova organização, não houve deficit  na carga

horária  de corpo docente  e  discente,  ou seja,  atende modulação dos  professores  e  pela  Matriz

Curricular do Ensino Médio Regular Noturno da SEEDF.

Com o propósito de reduzir a evasão, em especial no turno noturno, e oferecer maior

qualidade  de  ensino-aprendizagem  na  proposta  da  semestralidade,  o  número  de  componetes

curriculares  por  semestres  para  o  estudante  reduz  pela  metade,  e  ainda  o  número  de  turmas

atendidas pelo professor,proporcionado, assim, uma relação mais próxima entre estes.

A redução de componetes curriculares a serem cursadas pelo estudante pode favorecer

os estudos e ocorre também um aumento no número de aulas dos componentes curriculares que são

oferecidos em apenas um dos blocos, o que possibilita mais tempo disponível com cada professor.

A organização curricular em semestres considera a importância que os instrumentos

avaliativos  têm  para  a  continuidade  dos  estudos  e  para  o  fortalecimento  dos  vínculos  entre

estudante e instituição de ensino.

DIAGNÓSTICO

A Lei  de  Diretrizes  e  Bases  da  Educação  Nacional,  no  seu  artigo  2º,  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.



Um ensino público de qualidade para todos é uma necessidade e um desafio fundamental.

Devemos inferir, portanto, que a educação ideal é aquela mediante a qual a escola promove, para

todos,  o domínio dos conhecimentos e o desenvolvimento de capacidades cognitivas e afetivas

indispensáveis ao atendimento de necessidades individuais e sociais dos estudantes, bem como a

inserção no mundo e a constituição da cidadania também como poder de participação, tendo em

vista a construção de uma sociedade mais justa e igualitária.

Para compartilhar e participar ativamente desta construção está a comunidade escolar do

Centro  de  Ensino Médio  02  de  Planaltina  localizada  em área  urbana,  no  centro  da  cidade.  A

Instituição  atende  alunos  de  vários  setores  habitacionais  –  Estâncias,  Arapoangas,  Buritis,

Condomínios, Setores Residenciais Norte, Leste e Sul, Bairro Nossa senhora de Fátima, Vale do

Amanhecer, e também da Zona Rural, o que dificulta o sentimento de pertencimento local a uma

única comunidade.

Em sua maioria, os alunos matriculados no diurno estão dentro da faixa etária esperada

para o Ensino Médio. Vieram do ensino regular, embora recebamos um número considerável de

alunos vindos da aceleração, os quais são matriculados na 1ª série e, geralmente, apresentam déficit

de conteúdos elementares do Ensino Fundamental. São, geralmente, filhos de trabalhadores, alguns

com  pouca  escolaridade,  que  passam  o  dia  fora  de  casa  e  normalmente  não  fazem  o

acompanhamento de estudos e questões emocionais de seus filhos de forma adequada. Entretanto,

acreditam no poder transformador do conhecimento e na escola. 

Embora a instituição educacional trabalhe apenas com o nível médio,  as realidades no

turno diurno e noturno são bem distintas. As características dos alunos atendidos no noturno nos

conduzem a um fazer pedagógico diferenciado. Em sua maioria, são alunos trabalhadores, pais e

mães de família, estudantes estão fora da faixa etária para o segmento e há algum tempo fora da

escola. Além disso, apresentam defasagem de conteúdos e vivenciam problemas sociais em suas

famílias e comunidades, ficando expostos a um elevado grau de vulnerabilidade social. Estes são

alguns dos motivos que sugerem o baixo índice de permanência e sucesso escolar do aluno do

noturno em relação ao aluno do diurno.
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Tabela 1 - Estudantes matriculados em 2014

Em 2013, as taxas de aprovação, reprovação e abandono estão representadas na tabela

a seguir. Entretanto, não foi evidenciada melhora nos índices nos últimos dois anos.

               APROVAÇÃO                   REPROVAÇÃO                 ABANDONO

            DIURN

O

           NOTUR

NO

           DIURNO              NOTU

RNO

            DIURNO               NOT

URNO

           1º ANO
              79,5

%

             40%          19%             19%              1,5%               41%

          2º ANO
           92%             62%         5,5%            13%             2,5%              25%

          3º ANO
          93%             65%         5,5%            18%             1,5%               17%

                                                       Tabela 2 – Aprovação, Reprovação e Abandono – Diurno e

Noturno- referente ao ano de 2013

Objetivando preparar os estudantes para os Exames Nacionais do Ensino Médio – ENEM a

Instituição  oferece  Projetos  e  Atividades  envolvendo  habilidades  e  competências  avaliadas  no

ENEM, como:  Simulados,  Projeto  7º  horário,  Projeto  de  Redação,  Projeto  de  Geometria  entre

outros. Os resultados apresentados no ENEM 2014 foram consideravelmente superiores em relação

a 2013 nas áreas de Linguagens, Ciências Humanas, Ciências da Natureza. 

Nº de
Participantes

Taxa de
Participação MÉDIAS

332 68,31

Linguagens e
Códigos

Matemática Ciências
Humanas

Ciências da
Natureza

Redação

518,42 465,57 549,09 483,70 507,11
Tabela 3 – Participação e  Resultado no ENEM 2014

A Instituição funciona com o nível de ensino médio regular, sendo o diurno no regime

anual e noturno em regime semestral, com aproximadamente dois mil alunos matriculados. Por se

tratar  de  uma  escola  inclusiva,  atende,  hoje,  cerca  de  oitenta  e  dois  alunos,  entre  Altas

Habilidades/Superdotação,  deficiência  auditiva,  deficiência  física,  deficiência  visual,  deficiência

intelectual,  síndrome  de  down,  deficiências  múltiplas,  transtorno  de  déficit  de  atenção  com



hiperatividade e transtorno global do desenvolvimento. A esses alunos é oferecido, no contra-turno,

atendimento especializado na Sala de Recursos de DA e também na Sala Generalista. Nas salas de

aula  comuns  em  que  estão  matriculados  alunos  com  deficiência  auditiva,  atua  um  professor

intérprete, conforme previsto na estratégia de matrícula. Há também o Português como segunda

língua, com aulas dentro da grade horária e professor específico. Contamos ainda com uma sala de

aula para reforço escolar, aonde os alunos, no contra turno, têm aulas de matemática, português,

música  (teclado e  violão)  mediante  inscrição  feita  diretamente  comos professores  de  reforço  e

música.

O Centro  de Ensino Médio 02 de  Planaltina não dispõe de estrutura física  totalmente

adequada para atender os alunos: falta um auditório para as atividades diversificadas; as salas de

aula não têm estrutura suficiente para a quantidade de alunos que são matriculados (espaço físico);

as salas de aula não oferecem espaços adequados para as aulas de artes visuais e cênicas; a portaria

e o acesso aos blocos de salas de aulas necessitam de reforma/construção (rampas e cobertura) para

atender os ANEE’s, em especial os cadeirantes e deficientes físicos. Contamos com 04 laboratórios,

sendo que os de Física e de Informática foram recentemente reformados, mas os de Química e

Biologia necessitam de reformas, a sala de leitura, recentemente revitalizada, conta com um acervo

ricamente ampliado com recursos provenientes da última Bienal. Há também alta rotatividade do

corpo docente, além do número insuficiente de profissionais habilitados em alguns setores.

Foto 3 - Laboratório de Informática                                                         Foto 4 - Laboratório de

Física

Apesar das dificuldades apresentadas, o objetivo de perseguir a qualidade de educação e o

compromisso  com a  prática  pedagógica  é  constante  no  corpo de funcionários  desta  Instituição

Educacional.

Com vistas à melhoria desta realidade, isto é, diminuir os problemas de aprendizagem e

oferecer novas perspectivas de sucesso e permanência na escola, propõe-se a construção de uma



prática  pedagógica  inclusiva.  Com  isso,  o  desenvolvimento  dos  princípios  pedagógicos

estruturantes do currículo do ensino médio está assentado na exploração de temáticas que envolvam

a  reflexão  e  a  discussão  sobre  a  Cidadania,  a  Sustentabilidade  Humana,  a  Diversidade,  as

aprendizagens,  além  do  empenho  coletivo  no  sentido  de  desenvolver  ações  nas  dimensões

pedagógicas, administrativas e financeiras visando o fortalecimento da Instituição.

Dentro desta perspectiva, a construção coletiva desta proposta pedagógica, elaborada por

todos os segmentos envolvidos diretamente com o processo ensino-aprendizagem, será o marco na

busca  das  melhorias  necessárias.  Somente  com  o  comprometimento  de  todos,  assumindo  e

compartilhando  responsabilidades,  a  (re)  avaliação  permanente  do  fazer  pedagógico  e  de  seus

resultados e a melhoria na infraestrutura, é que os índices de sucesso escolar do Centro de Ensino

02 de Planaltina serão um reflexo de uma gestão de excelência. 

MISSÃO

A Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal tem como missão proporcionar uma

educação pública, gratuita e democrática, voltada à formação integral do ser humano para que possa

atuar  como  agente  de  construção  científica,  cultural  e  política  da  sociedade,  assegurando  a

universalização do acesso à escola e da permanência com êxito no decorrer do percurso escolar de

todos os estudantes.

O cumprimento dessa missão requer a concretização dos seguintes objetivos institucionais da

rede pública de ensino:

 Combater o analfabetismo, o abandono,  a retenção,  a evasão escolar  e a distorção

idade-série;
 Implementar a gestão democrática;
 Ampliar o atendimento em educação integral nas escolas da rede pública de ensino do

DF;
 Assegurar  a  formação  integral  na  perspectiva  da  cidadania,  diversidade  e

sustentabilidade humana;
 Propiciar a prática dialógica entre os diversos segmentos da comunidade escolar e da

sociedade civil;
 Assegurar aos sujeitos educativos o acesso às novas tecnologias como instrumentos de

mediação da construção da aprendizagem.

A função da escola é transmitir os conhecimentos historicamente produzidos pelo homem,

com o objetivo de preparar os jovens para uma cidadania plena. Os conhecimentos transmitidos

deverão  levar  o  aluno  a  compreender  melhor  seu  contexto  socioeconômico  e  cultural,



proporcionando a todos o sucesso escolar no prazo legalmente estabelecido. Para a equipe gestora,

professores, servidores, pais e alunos do Centro de Ensino Médio 02 de Planaltina-DF, a escola

deve ser muito mais do que isso.  Para cumprir  sua missão social,  a escola precisa demonstrar

coragem para romper com os desafios da inclusão, priorizando a realidade da comunidade, sendo

coerente com os valores apresentados nas relações cotidianas da comunidade local.

Com o objetivo de levar ao aluno conhecimentos capazes de torná-lo sujeito transformador,

crítico e criativo, baseado nos princípios da estética da sensibilidade, da política da igualdade e da

ética da identidade, diante das exigências do mundo globalizado, o Ensino Médio passa a ter as

seguintes finalidades estabelecidas pelo artigo 35 da LDB:

I. a consolidação e o aprofundamento dos conhecimentos adquiridos no ensino

fundamental, possibilitando o prosseguimento dos estudos;

II.  a  preparação  básica  para  o  trabalho  e  a  cidadania  do  educando,  para

continuar aprendendo de modo a ser capaz de se adaptar com flexibilidade a

novas condições de ocupação ou aperfeiçoamento posteriores;

III. o aprimoramento do educando como pessoa humana, incluindo a formação

ética e o desenvolvimento da autonomia intelectual e do pensamento crítico;

IV. a  compreensão  dos  fundamentos  científico-tecnológicos  dos  processos

produtivos, relacionando a teoria com a prática no ensino de cada disciplina.

Fixando este  artigo como norteador  de nosso trabalho pedagógico,  envolvendo todos os

segmentos da escola em prol do desenvolvimento integral do ser humano, objetivou oferecer ensino

de qualidade, procurando meios para garantir a permanência e o sucesso escolar.

É missão deste estabelecimento de ensino atingir um modelo de escola na qual se possa

fazer a leitura do mundo por meio de um aprofundamento no contexto em que a escola esta inserida

e, por meio dela, poderemos vincular a construção do conhecimento que se dará pela inter-relação

dos sujeitos envolvidos – Direção e equipe pedagógica - coordenadores, supervisores - professores,

alunos e comunidades externa em um processo sem determinantes hierárquicos, mas de acordo com

as  diferentes  esferas  de  responsabilidades,  primando  pela  realidade  da  escola,  colocando  o

conhecimento  historicamente  acumulado  a  serviço  dos  seres  humanos  e  da  transformação  da

sociedade, proporcionando resultados que assegurem o sucesso escolar dos alunos de C.E.M.02 de

Planaltina.

PRINCÍPIOS ORIENTADORES



Princípios Epistemológicos

   Toda Proposta  Pedagógica é  situada social,  histórica e  culturalmente.  A nossa proposta  é  a

expressão do Centro de Ensino Médio 02 e dos princípios que o orientam. Princípios são ideais,

aquilo  que  procuramos  atingir,  expressamos  e  que  consideramos  fundamental:  conhecimento,

crenças, valores, atitudes, relações, interações. Dentro da perspectiva do Currículo da Educação

Básica, os princípios que orientam a prática pedagógica são: teoria e prática, interdisciplinaridade,

contextualização e flexibilização.           

Para  garantir  que  esses  princípios  se  efetivem como prática  pedagógica  na  escola

como um todo, e mais intensamente nas relações que se estabelecem de forma mais próxima em

sala  de  aula,  se  faz  necessário  que  os  professores  dialoguem.  O  diálogo  necessário  para  que

assumamos  concepções  e  práticas  interdisciplinares  acontecerá  nas  coordenações  pedagógicas,

espaços – tempos privilegiados de formação continuada, planejamento, discussão do currículo e

organização pedagógica.  

           Ao promover a articulação entre os conhecimentos científicos e os saberes dos estudantes, o

corpo  docente  deve  contribuir  para  que  possa  partir  de  uma visão  sincrética,  caótica  e  pouco

elaborada  do  conhecimento,  reelaborando-a  numa síntese  qualitativamente  superior  (SAVIANI,

2008). 

Princípios Pedagógicos 

A organização pedagógica, segundo as Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Médio -

DCNEM (Resolução 02, do CNE, de janeiro de 2012) estabelecem quatro áreas do conhecimento:

Linguagem,  Matemática,  Ciências  da  Natureza  e  Ciências  Humanas.  Estabelecem  que  o

tratamento  metodológico  deve  evidenciar  a  contextualização  e  a  interdisciplinaridade  para  a

articulação e o fortalecimento dos saberes para a apreensão e intervenção na realidade a partir da

cooperação entre os professores.

A Proposta Pedagógica Curricular é a expressão de uma determinada concepção de

educação e de sociedade, pensada filosófica, histórica e culturalmente as quais já foram citadas

anteriormente.



           Assim apresentamos as bases para o Ensino Médio Regular:

 Pesquisa e trabalho como princípios educativos e pedagógicos, possibilitando que o estudante

possa ser protagonista na busca de respostas em um processo autônomo de (re) construção do

conhecimento;
 Educação em direitos humanos como princípio nacional norteador;
 Formação integral do aluno;
 Integração de conhecimentos  gerais,  realizada na perspectiva da interdisciplinaridade e  da

contextualização;
 Reconhecimento e aceitação da diversidade e da realidade concreta dos sujeitos do processo

educativo;
 Sustentabilidade ambiental como meta;
 Indissociabilidade  entre  educação  e  prática  social,  considerando–se  a  historicidade  dos

conhecimentos e dos sujeitos do processo educativo,  bem como entre teoria e prática  no

processo de ensino-aprendizagem .

Princípios Éticos 

Os estudantes do Ensino Médio são predominantemente adolescentes e jovens. Assim sendo,

a  principal  tarefa  do  Ensino  Médio  é  tornar-se  atraente  para  os  jovens  entre  15  e  17  anos,

incentivando-os  a  permanecer  na  escola,  adotando  diferentes  estratégias  de  ensino  e  de

aprendizagem para os vários anseios, próprios dos grupos juvenis. Isto se deve ao fato de que os

estudantes dessa faixa etária apresentam características muito emblemáticas, entre as quais, os fatos

de que estão inseridos em um mundo digitalizado, marcado pela fruição – são chamados “nativos

digitais”.  Nossos  alunos  optam  por  estudar  os  três  anos  de  curso  regular,  pois  aspiram  à

continuidade  de  seus  estudos,  vislumbrando  o  ingresso  no  ensino  superior,  mas  também com

preocupações em conciliar este anseio com a necessidade de trabalhar sem que isso atrapalhe seu

desempenho nos estudos.

          Entender  o  jovem  do  Ensino  Médio  dessa  forma  significa  superar  uma  noção

homogeneizante  e  naturalizada  do estudante,  passando a  percebê-lo  como sujeito  com valores,

comportamentos,  visões  do  mundo,  interesses  e  necessidades  singulares,  considerando  suas

experiências  acumuladas  em seus  contextos  histórico-sociais,  criando vínculos  de afetividade  e



respeito entre professor e aluno, o que favorece o resgate cultural de valores e atitudes, além da

significação da aprendizagem e do protagonismo juvenil.

          O CEM O2 oferece Equipe Especializada de Apoio aos estudantes, com psicóloga, pedagoga

e orientadora educacional, procurando oferecer atendimento na solução de conflitos e necessidades

de  aprendizagem  que  interfiram  no  desenvolvimento  do  estudante,  e  ainda  fazendo

encaminhamentos  ao  Conselho Tutelar, Adolescentro,  Promotoria  de  Educação e  outros  órgãos

quando necessário.  Contamos  também com Sala  de  Reforço  Escolar,  Salade  Música,   Sala  de

Recurso Específica de DA, intérpretes e professor de L2; Sala Generalista DI/DF e transtornos

globais do desenvolvimento, com professores especializados e que têm como função identificar,

elaborar e organizar recursos pedagógicos e de acessibilidade que eliminem as barreiras para a

plena  participação  dos  alunos  no  processo  de  ensino  e  aprendizagem,  considerando  suas

necessidades específicas.

                Após a realização de várias avaliações institucionais no decorrer de 2013, 2014, 2015,

2016 e 2017 junto a toda a comunidade escolar constatamos a intenção da consolidação dos estudos

desenvolvidos no ensino médio e a garantia da possibilidade de prosseguimento de estudos após a

sua  conclusão  como  grandes  norteadores  da  visão  da  instituição.  A  importância  de  uma

instrumentação básica para o trabalho e a cidadania,  com o aprimoramento da pessoa humana,

incluindo  a  formação  ética,  o  desenvolvimento  da  autonomia  intelectual  e  pensamento  crítico,

valorizando  também  a  compreensão  dos  fundamentos  científico-tecnológicos  dos  processos

produtores, relacionando a teoria e a prática nas suas ações.

               A organização do trabalho pedagógico e as práticas docentes propostas para a escola

alinham-se  aos  pressupostos  teórico-metodológicos  do  Currículo  em  Movimento  da  Educação

Básica (SEDF. 2014), a Pedagogia Histórico-Crítica e a Pedagogia Histórico-Cultural. 

               A perspectiva metodológica assumida no Projeto Político-Pedagógico da Escola considera

as teorias da aprendizagem e do desenvolvimento humano que resguardam a heterogeneidade de

tempos,  espaços  e  modos  de  aprender  dos  indivíduos,  reconhecendo  que  o  conhecimento  é

construído a partir da interlocução sócio cultural e a intrapessoal (VYGOTS KY,2001).

               Ao analisarmos os resultados obtidos pelo CEM 02 em relação a outras escolas de ensino

médio conclui-se que o encaminhamento pedagógico que está sendo trabalhado é eficiente e eficaz,

no entanto, observa-se alguns aspectos que necessitam atenção e intervenções como por exemplo:

melhor atendimento das diferentes necessidades e ritmos de aprendizagem, promover práticas de

valorização dos profissionais de educação, intensificar o estímulo a ações de formação continuada,

promover a construção da autonomia e o exercício da cidadania através do apoio e estímulo à

organização de estudantes, criar meios de uma participação mais efetiva da comunidade escolar na



construção do PPP, promover ações que assegurem a preservação e conservação do patrimônio

escolar,  estimular  práticas  inovadoras  a  fim  de  obtenção  de  melhores  resultados  educacionais,

despertar a consciência da educação para a diversidade, de respeito ao outro, e sobretudo de uma

educação para sustentabilidade. 

                Enfim, a construção de uma gestão participativa, democrática, orientada a buscar

resultados: redução da evasão escolar, aumento dos índices e aprovação, diminuição da distorção

idade-série e à harmonização da comunidade escolar em torno de um objetivo comum e único.   

Principios  Orientadores  das  Práticas  Pedagógicas  e

Administrativos

Após a realização de várias avaliações institucionais no decorrer de 2013, 2014, 2015,

2016 e 2017 junto a todas a comunidade escolar, constatamos a inteção da consolidação dos estudos

desenvolvidos no ensino médio e a garantia da possibilidade de prosseguimento de estudos após a

sua  conclusão  como  grantes  norteadores  da  visão  da  instituição.  A  importância  de  uma

instrumentação básica para o trabalho e a cidadania, com o aprimoramento da pessoa lhumana,

incluindo  a  formação  ética,  o  desenvolvimento  da  autonomia  intelectual  e  pensamento  crítico,

valorizando  também  a  compreensão  dos  fundamentos  cientifico-tecnológicos  dos  processos

produtivos, realcionando a teoria e a prática nas suas ações. 

A organização do trabalho pedagógico e as práticas docentes propostas para a escola

alinham-se  aos  pressupostos  teórico-metodológicos  do  Curriculo  em  Movimento  da  Educação

Básica (SEEDF, 2014.), a Pedagogia Histórico-Crítica e a Psicologia Histórico-Cultural.

A  perspectiva  metodológica  assumida  no  Projeto  Político-Pedagógico  da  Escola,

considera  as  teorias  da  aprendizagem  e  do  desenvolmento  humano  que  resguardam  a

heterogeneidade de tempos, espaços e modos de aprender dos individuos, reconhecem do que o

conhecimento é construido a partir da interlocução sócio-cultural e intra-pessoal 

(Vygotsky, 2001).

Ao analisarmos  os  resultados  obtidos  pela  CEM 02 em relação a  outras  escolas  de

ensino médio conclui-se que o encaminhamento pedagógico que está sendo trabalhado é eficiente e

ficaz, no entanto observa-se alguns aspectos que necessitam atenção e intervenções como melhor

atendimento  das  diferentes  necessidades  e  vlitimas  de  aprendizagem,  promover  práticas  de



valorização dos profissionais da educação, intesificar o estímlo a ações de formação continuada,

promover a construção da autonomia e o exercício da cidadania, através do apoio e estímulo à

organização de estudantes, criar meios de uma participação mais efetiva da comunidade escolar na

construção do PPP, promover  ações que assegurem a preservação e conservação do patrimônio

escolar,  estimular  práticas  invoadoras  a  fim  de  obtenção  de  melhores  resultados  educacionais,

despertar a consciência da educação para a diversidade, educação para sustentabilidade.

Enfim,  a  construção  de  uma  gestão  participativa,  democrática,  orientada  a  buscar

resultados: a redução da evasão escolar, aumento dos índices de aprovação, diminuição da distroção

idade-série e a harmonização da comunidade escolar em torno de um objetivo comum e único.

OBJETIVOS

Respaldados  na  discussão  realizada  com todos  os  segmentos  da  escola  acerca  da  atual

situação da escola, contando também com a presença do Conselho Escolar e Grêmio Estudantil, a

equipe do C.E.M.02 definiu objetivos, metas e estratégias para direcionar o trabalho da escola,

enfatizando o que concerne na lei de Gestão Compartilhada e os objetivos do Ensino Médio.

OBJETIVO GERAL

Orientar os estudantes para a vida, visando formar cidadãos conscientes de si e do meio em

que vivem de  maneira  integral,  crítica  e  participativa,  com base  na construção da cidadania  e

politização para favorecer a unidade entre o ensino e a aprendizagem, promovendo uma educação

emancipadora,  humanizadora,  problematizadora,  favorecendo  a  troca  de  experiências,  a

comunicação, o respeito mútuo e o acesso à educação superior.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

• Oferecer uma educação de qualidade;

• Cultivar a paz como valor essencial para a convivência escolar, nos direitos humanos e

no multiculturalismo;

• Fortalecer o relacionamento da Instituição Escolar com a Família;

• Garantir acesso e a permanência a todos os alunos na escola;

• Elevar o desempenho acadêmico dos alunos;
• Promover projetos interdisciplinares;



• Incentivar a utilização de novas tecnologias em sala de aula, como instrumento de 

mediação da construção do conhecimento; 

• Melhorar e estimular a convivência democrática na escola com ênfase na pluralidade e

na diversidade – gênero – sexual – étnico-racial e religiosa;

• Fomentar o gosto pela leitura;

• Favorecer a inclusão social dos alunos com necessidades educacionais especiais;

• Desenvolver os elementos da cultura corporal em todas as suas dimensões, visando a 

busca da qualidade de vida e a promoção da saúde, por meio da prática desportiva, da 

ginástica, da dança, do teatro, da música entre outros;

• Assegurar a formação integral do estudante na perspectiva da Diversidade, 

Sustentabilidade, Cidadania e Educação em e para os Direitos Humanos. 

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 considerar, como parâmetro mínimo, os indicadores a seguir especificados:

 Aumentar os índices de aprovação em 5% nos próximos dois anos a partir do ano letivo

de 2014;

 Diminuir a evasão escolar em 3%ao longo de três anos a partir do ano letivo de 2014;

 Reduzir 3%,ao longo de dois anos, no percentual dos alunos defasados em idade-série,

mediante a adoção de estratégias de intervenção;

 Elevar o desempenho da Instituição no ENEM;

 Promover  reunião  semestral  para  avaliação  das  ações  pedagógicas,  administrativa  e

financeira com todos os segmentos da escola;

 Desenvolver, pelo menos,  duas  iniciativas culturais  na escola com a participação dos

pais/responsáveis, como Feira de Ciências, Festa Junina e Festival Cultural;

 Promover eventos esportivos e culturais;

 Garantir o acesso e a permanência do aluno com necessidades educacionais especiais;

 Reestruturar coletivamente a Proposta Pedagógica da Instituição, com a participação de

todos os segmentos da escola anualmente.



ESTRATÉGIAS

 Implementação  sistemática  de  acompanhamento  do  desempenho  dos  alunos  com

defasagem de aprendizagem, ao longo do ano letivo de 2017;

 Realizar  dois  simulados  integrando  as  diferentes  áreas  de  conhecimento,

contextualizando os cadernos na perspectiva dos multiletramentos inseridas no currículo

em movimento do ensino médio, com a valorização dos alunos com resultados positivos;

 Incentivar a participação dos estudantes em olimpíadas, como as de Matemática, Língua

Portuguesa, entre outras;

 Incentivar a utilização do Laboratório da Informática, de Química, de Física e de Biologia

por professores e alunos;

 Analisar, juntamente com professores, os índices bimestrais de desempenho dos alunos e

traçar estratégias para solucionar eventuais dificuldades;

 Promover palestras com temas sugeridos pelos professores e alunos;

 Realizar  reuniões  com  o  Conselho  Escolar  e  Associação  de  Pais  e  Mestres

bimestralmente;

 Incentivar o protagonismo juvenil através de ações com a participação Grêmio Estudantil

e promover eleições bianuais para a entidade;

 Construir  coletivamente  normas  básicas  de  convivência  para  o  dia-a-dia  escolar  que

sejam claras, aceitas e incorporadas por todos;

 Cultivar a identificação do aluno com a escola buscando maior comprometimento através

de atividades sociais – gincanas, passeios pedagógicos e atividades beneficentes;

 Realização de eventos culturais: Festa Junina, Mostra de Ciências, Artes e Cultura, Dia

do Deficiente, Dia da Consciência Negra, Semana de Educação para a Vida;

 Realizar/apoiar  atividades  culturais  para  divulgar  e  descobrir  talentos  na  Instituição

Educacional, com a supervisão da coordenação pedagógica;

 Garantir  atendimento  especializado  aos  Alunos  com  Necessidades  Educacionais

Especiais e buscar parcerias junto a órgãos públicos e privados para inseri-los no mercado

de trabalho;

 Estimular a participação dos alunos em avaliações: ENEM e PAS;



CONCEPÇÕES TEÓRICAS

O Centro  de  Ensino  Médio  02  de  Planaltina  fundamenta  sua  metodologia  de  ensino  e

aprendizagem na Constituição Federal, nos princípios da Lei de Diretrizes e Bases da Educação

Nacional – LDB 9.394/96, Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Médio e do Currículo

em Movimento  da  Secretaria  de  Educação  do Distrito  Federal,  na  perspectiva  de  uma prática

pedagógica  que  oportunize  a  todos  os  estudantes,  indistintamente,  o  direito  de  aprender,

considerando os saberes e fazeres previamente construídos pelo estudante em sua trajetória de vida

e escolar, sustentado nos princípios da ética e da responsabilidade. Assim, o trabalho pedagógico

dos conteúdos converge para uma educação para a Cidadania, para a Sustentabilidade e para a

Diversidade.

Cidadania

Segundo o marco normativo brasileiro, é princípio e finalidade da educação a formação de

cidadãos. Tanto a Constituição Federal como a Lei de Diretrizes e Bases da Educação – LDB -

estabelecem 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”. O cidadão pleno é aquele

que consegue exercer, de forma integral, os direitos inerentes à sua condição. A cidadania plena

passa  a  ser,  desse  modo,  um ponto  de  referência  para  a  permanente  mobilização  dos  sujeitos

sociais.  Como  a  condição  de  sujeito  não  é  restrita  a  um indivíduo  ou  grupo,  o  exercício  da

cidadania não pode prescindir da dimensão do reconhecimento do direito coletivo a ser assegurado

pelo estado. Da mesma forma, não se pode ignorar sua condição de fenômeno histórico, já que os

direitos e deveres dos seres sociais não se congelam no tempo e espaço. A cidadania plena passa a

ser, dessa forma, um ponto de referência para a permanente mobilização dos sujeitos sociais. 

Recuperando a trajetória histórica do conceito da cidadania apresentado, percebemos

também que,  além de relacionar-se estreitamente com a noção de  direitos  e  suas  categorias,  a

cidadania apresenta estreita relação com o estado. Melhor dizendo, o desenvolvimento da cidadania

deve ser compreendido como consequência do desenvolvimento do Estado e de suas instituições. O

quadro confeccionado a partir de Barbalet  (1998) sintetiza a trajetória histórica descrita, a qual

segue  a  seguinte  lógica  CIDADANIA,  DESENVOLVIMENTO,  DIREITOS  e  BASES

INSTITUCIONAIS.



Diversidade

O  conceito  de  diversidade  cultural  é  sustentado  pela  UNESCO  e  respaldado  por  sua

Declaração  Universal  sobre  Diversidade  Cultural,  que  considera  essa  diversidade  como  “o

patrimônio comum da humanidade e que deve ser reconhecida e consolidada em benefício das

gerações futuras” (UNESCO, 2002, art.1)

A diversidade  constitui-se  como um conjunto  heterogêneo  e  dinâmico de  concepções  e

atitudes relativas às diferenças, sejam elas de origem étnico-racial, de gênero de orientação sexual,

religiosa, das condições físicas e/ou mentais de cada indivíduo ou do pertencimento aos vários

contextos socioculturais. Trata-se, portanto, de realidade complexa, resultante de fatores objetivos e

subjetivos relacionados aos sujeitos e às interações produzidas nas relações sociais.

Por conseguinte, a diversidade é norma da espécie humana. As discriminações de gênero,

étnico-racial, por orientação sexual e aquelas relacionadas às pessoas que moram no campo são

produzidas  e  reproduzidas  em todos os  espaços  sociais.  A escola  é  um deles,  haja  vista  ser  o

segundo espaço social frequentado pelos estudantes.

Quando as diferenças são negadas, surgem as violações de direitos, inclusive o do acesso à

educação integral. A educação deve se constituir como um processo de respeito e aceitação das

diferenças. Sendo aceitas, as diferenças contribuem para fazer com que o espaço educativo seja

acolhedor,  de  agregação  e  de  qualificação  do  processo  de  desenvolvimento  e  aprendizagem.

Quando  isso  não  ocorre,  surgem  conflitos  que,  relacionados  à  discriminação  étnico-racial,  de

gênero, de sexo e de localização, encontram-se imbricados e exigem elaborações e intervenções

conjuntas, resguardadas algumas situações em que se acentuam as especificidades de cada uma das

questões.

Sustentabilidade Humana

A ideia  de  sustentabilidade  humana  ultrapassa  a  teoria  do  desenvolvimento  sustentável,

embora  encontre  nela  seu  nascedouro,  na  medida  em  que,  para  além  da  viabilidade  de  um

desenvolvimento sem agressão ao meio ambiente, busca uma reflexão-ação que articule todas as

áreas e aspectos da vida,  em uma perspectiva orgânica,  segundo a qual Terra e seres humanos

emergem como uma entidade única (BOFF, 1995).

Nesse sentido, pensar a sustentabilidade exige o exercício humano de pensar as múltiplas

dimensões  do  próprio  ser  em uma  visão  holística,  integral,  não  centrada  apenas  na  liberdade

individual em detrimento da justiça social e da vida em coletividade.



A ideia de sustentabilidade humana parte da ressignificação do conceito de homem e de

mulher como força de trabalho, para quem as relações se restringiam ao próprio capital e à luta de

classes,  e  de  uma concepção de  ser  humano e  sociedade  como elementos  inseridos  dentro  da

natureza, e não dela apartados, cujo bem-estar não se limita à satisfação dos aspectos estéticos e

fisiológicos,  mas,  sobretudo,  busca  os  aspectos  éticos  e  as  relações  minimamente  justas  e  de

convivência pacífica. 

ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO PEDAGÓGICO

O Centro de Ensino Médio 02 de Planaltina-DF apresenta organização pautada nas regras 
contidas na Portaria nº. 284 de 31 de dezembro de 2014.

Diretora:              Sonara Liana Martins Oliveira
Vice-diretora:       Emília Helena Brasileiro Souza Silva
Supervisores:        Eliane Araújo de Oliveira Amorim

      Hamilton Morato
      Robson Dias Dourado
      Sizelmo José Carlos da Silva

                                      Tricinéia Amini Miranda

Coordenadores:    Florisval  Fernandes da Silva
      Renato Rodrigues
      Liuzia Maria da Silva

                                              Maria Francisca de S. Michnik

Contamos atualmente com um grupo de 109 funcionários entre efetivos e professores com 
contratos temporários e ainda temos servidores terceirizados nas áreas Vigilância Patrimonial 04, 
Limpeza 09 e Merenda Escolar 08, perfazendo um total de 130 funcionários. 

  PROFESSORES EFETIVOS
1 026.262-5 Renato Rodrigues
2 026.842-9 Emília Helena Brasileiro Souza Silva
3 031.447-1 Cícero Paulo da Silva Marinho
4 033.650-5 Donizette Pitalurgh Ferreira
5 034.167-3 França Luíza de Pádua
6 034.248-3 Fernando Antonio Gomes da Silva
7 036.038-4 Ana Regina Gomes do Nascimento
8 036.382-0 Sonara Liana Martins Oliveira
9 036.613-7 Eliane Araújo de Oliveira Amorim

10 036.873-3 Susanete Dias da Costa
11 037.078-9 Jesuita Rosa de Oliveira
12 037.364-8 Débora Raquel Gontijo
13 037.812-7 Cleide Francisco Ribeiro de Sousa
14 038.081-4 Maralúcia Mamedio Hendges
15 038.715-0 José Maria da Paixão Nascimento



16 038.819-X Zenilda Maria de Oliveira Silva Araújo
17 039.450-5 Wellington de Toledo Lopes
18 039.833-0 Liuzia Maria da Silva
19 041.642-8 Vicente de Paulo Siqueira
20 042.993-7 Arcelino Mendes de Souza
21 045.595-4 Heitoriel Alves Coelho
22 175.080-1 Andreia Nunes Rodrigues dos Reis
23 175.565-X Leonardo de Moura e Silva
24 175.792-X Madson de Sousa Ramalho
25 175.855-1 Robson Dias Dourado
26 177.416-6 Gerson Ferreira Rocha
27 181.208-4 Sandro José de Souza
28 181.312-9 Hellen Cristina Faria Silva
29 201.965-5 Florisval Fernandes da Silva
30 202.154-4 Edinaldo Evangelista e Silva
31 202.194-3 Carlos Bertoldo Holz
32 202.701-1 Rosemeire Francisca de Lara
33 202.915-4 Magna Lopes Peres
34 202.941-3 Ariane Patricia da Silva Fernandes
35 204.035-2 Misael dos Santos Barreto
36 204.190-1 Miguel Ângelo Cirilo
37 204.572-9 Fernando Pereira de Faria
38 204.574-5 Carlos Augusto Prudêncio Bonfim
39 204.737-3 Geordanio Dutra
40 204.817-5 Rita Mara Reis Costa
41 204.914-7 Sandra Cristina da Silva
42 205.115-X Audiney José Pereira
43 205.668-2 José Nogueira de Jesus
44 205.714-X Eliane Pereira Torres
45 206.101-5 Sizelmo José Carlos da Silva
46 206.972-5 Maria Francisca de Sousa Michnik
47 208.688-3 Miriane Cristina dos Santos
48 208.753-7 Vanderley Gleimar Gomes de Melo
49 208.775-8 Edjaime Viegas Machado
50 211.801-7 Tatiane Rocha Vieira
51 212.577-3 Heisler Nadir Rangel Rodrigues
52 212.896-9 Tricineia Amini Miranda
53 213.419-5 Pablo Rodrigues da Silva Neves
54 214.388-7 Karley Macedo de Araújo
55 220.549-1 Nicholas Rubén Beise Góngora
56 221.044-4 Raimundo Pereira Amorim
57 222.739-8 Sônia Martins de Oliveira Peres
58 223.109-3 Simone Silva da Fonseca
59 223.399-1 Ariel Costa Jung
60 226.573-7 Leonardo Alves de Souza
61 226.620-2 Eliane Ferreira Duarte dos Santos
62 229.386-2 Diógenes Jaber Cardoso
63 229.506-7 Felipe Conti de Medeiros Amaral Sousa



64 230.668-9 Lorena Batista Ramalho. e T. Noronha
65 231.819-9 Daniel Santos e Costa
66 235.149-8 Gleyciane Cirilo de Camargos
67 235.830-1 Isac Almeida Silva
68 237.477-3 Luciana Maria Faria Barbosa
69 240.069-3 Edimar Sônia Vieira da Paz
70 300.981-5 Christian Paiva Luquez
71 400.035-8 Emerson Oliveira de Azevedo Michnik
72 400.037-4 Wilson Osmar de Jesus
73 900.141-7 Benedita Ximenes de Menezes Lopes
  SERVIDORES
1 025.573-4 Dulceneia Gomes da Cruz
2 027.831-9 Hamilton Morato
3 027.862-9 Edna de Assis Santos
4 029.076-9 Maria Alene de Araújo
5 040.646-5 Maria Zélia da Silva Ferreira
6 041.936-2 Erondina Lopes de Souza
7 048.905-0 Isabel Alves Bezerra Silva
8 049.052-0 Ilda de Sousa Santos
9 049.198-5 Maria Isabel de Jesus Tavares

10 055.801-X Josefa Pereira  da Silva
11 056.594-6 Vandira Catarina Morais da Silva
12 063.282-1 Mª da Conceição F. de M. Pimenta
13 063.397-6 Luiz Claudio Ribeiro
14 066.882-6 Eugênia Guimarães Alves
15 069.030-9 Maria Elena dos Passos
16 210.399-0 Eurenildes de Oliveira Rodrigues
17 223.607-9 Andreia Augusta de Sousa Santos
18 239.807-9 Lorena de Lima Matias
10 239.835-4 Taiane Beatriz da Silva Ribeiro
  CONTRATO TEMPORÁRIO
1 604.4183-6 Gleicimara de Souza Ferreira 
2 604.4227-1 Sirley Welida Gomes Araújo
3 604.5563-2 Lucas de Sousa Ramalho
4 604.5598-5 Sandra Siqueira da Silva
5 603.9426-9 Márcia Rosa de Ataídes
6 604.5677-9 Antônio Pires de Almeida
7 605.0059-X Thais Freitas de Lima
8 604.6163-2 Luzinete de Carvalho Leite Menezes
9 604.9869-2 José Elias Carneiro

10 604.6013-X Sebastião Barbosa Junior
11 605.00810-6 Bianca Rocha Machado
12 604.7984-1 Cleyton Diego de França Oliveira
13 604.6707-X Alex Barbosa Monteiro
14 604.5672-8 Carlos Augusto Prudêncio Bonfim
15 604.4165-8 César de Souza Silva
16 604.6678-2 Filipe Amor Ribeiro
17 604.9968-0 Cássio Martins Moura



18 604.6576-X Bruna Santos da Silva
19 604.6679-0 Felipe Oliveira Spíndola
20 604.5671-X Órion Macunaíma Basso Coppe
21 604.5676-0 Nayara Lúcia Galvão Costa
22 604.9767-X Adriano Teles Menezes
23 605.0225-8 Suzi Fernandes Gontijo
24 605.0105-7 Eduardo Rodrigues de Lisboa
25 604.9773-4 Janaina Marques de Almeida Lobo
26 605.2487-1 Clea Brito Carneiro

VIGILANTES
01 Aurivá dos Santos Ferreira (diurno)
02 Diego Stanley Cantallops Santos (diurno)
03 Alessandro dos Santos Ferreira (noturno)
04 Leodomar Espindola Santana (noturno)

SERVIDORES TERCERIZADOS
01 Danille Regina Ferreira Beltrão
02 Cleide Albuquerque Ferreira Barbosa
03 Elisângela Ataíde Fonseca
04 Francisca Ferreira da Silva
05 Jussara da Silva Santos
06 Luzinete Reinaldo Costa
07 Maria José Alves Rodrigues Ferreira
08 Tarcísio Pereira da Silva
09 Zenaide Joaquina Rodrigues
10 Aidas Fernandes viana Cardoso
11 Aldete Alves dos Reis Sousa
12 Elizete Bertoldo Gomes Alves
13 Josineide Barbosa Balbino do Nascimento
14 Maria das Neves da Silva
15 Maria do Carmo da Silva
16 Viviane Viana Silva
17 Zilmar da Silva Almeida

Tabela 4: Instalações físicas

INSTALAÇÕES FÍSICAS

Nº DE SALAS DE AULA EM FUNCIONAMENTO

           Total: 44          Matutino: 18 Vespertino: 18  Noturno: 08

Nº DE SALAS ESPECIAIS
         Biblioteca: 01    Laboratório: 03   Guarita: 01     Cine Clube: 01    Sala de reforço: 01       Sala de Música: 01
            Quadra Poliesportiva Coberta: 01 / Descoberta 02     Pátio Coberto: 01      SOE:  01     Xerox: 01

Nº DE SALAS ADMINISTRATIVAS / PEDAGÓGICAS



              Direção: 01               Secretaria: 01                      Sala de Professor: 01         Sala de Coordenação: 01

              Sala de Apoio: 01     Sala de Recurso: 02           Depósito: 05       Multimídia: 01       Informática: 01

              Mecanografia: 01      Sala de Servidores: 01        Cantina Comercial: 01      Copa: 01

              Banheiros Professor: 02    Banheiro Servidores: 01      Banheiros Alunos: 06     Cantina Escolar: 01

CONCEPÇÕES, PRÁTICAS E ESTRATÉGIAS DE 
AVALIAÇÃO.

A avaliação educacional concentra-se na avaliação de situações de aprendizagem ou de

desempenho escolar, isto é, quando o individuo é submetido a processos ou situações com vistas à

aquisição de novo conhecimento, habilidade ou atitude, e este processo avaliativo deve priorizar o

crescimento  do  aluno.  Para  atingir  esse  objetivo,  é  preciso  focar  a  prática  pedagógica  no

desenvolvimento dos alunos, o que significa observá-los de perto, conhecê-los, compreender suas

diferenças,  demonstrar  interesse  por  eles,  conhecer  suas  dificuldades  e  incentivar  suas

potencialidades. Para que isso se torne realidade, são necessários esforços no sentido de permear o

currículo com temas transversais  que dão a  orientação da educação escolar em seus princípios

básicos, que são: dignidade humana, igualdade de direitos, participação e co-responsabilidade pela

vida social,  adaptando o currículo às necessidades dos alunos, sendo coerente com o momento

histórico,  cujo resultado seja formar o cidadão apto a viver no mundo globalizado e que saiba

corresponder às exigências de uma sociedade em processo de transformação.

A aquisição do saber norteia a significação evolutiva do ser humano. O estudante traz

consigo seu saber, pois vive num mundo cheio de informação, o que reforça a necessidade de

planejar as aulas com base em um conhecimento sobre o que eles já sabem e o que precisam e

desejam saber, contextualizando sua vivência inserida nas perspectivas de sucesso. Daí a relevância

do  avaliar  contínuo  e  progressivo,  tornando  a  avaliação  um  processo  criativo,  significativo,

cotidiano e dinâmico que se expressa nos objetivos definidos no planejamento, nas habilidades e

competências a serem desenvolvidas, contemplando a participação coletiva em todos os aspectos e

níveis através da sistematização de resultados analisados em conselhos de classe, coordenações

pedagógicas e os critérios sobre a avaliação da Secretaria de Educação.

A proposta pedagógica do Centro de Ensino Médio 02 procura garantir o desenvolvimento

da  avaliação  formativa,  envolvendo  as  suas  dimensões  cognitiva,  afetiva  e  social  no  processo

avaliativo do aluno. Sendo assim, o processo avaliativo busca se adequar às Diretrizes de Avaliação

Educacional da Subsecretaria de Educação Básica da Secretaria de Estado de Educação do Distrito



Federal. O professor utilizará 50% para testes e provas e 50% para outras formas de avaliação. Os

instrumentos  e/ou  procedimentos  que  potencializam  práticas  de  avaliação  formativa  são:

observação,  trabalhos  de  pesquisa,  seminários,  dramatizações,  entrevistas,  portifólio,  auto-

avaliação,  registros  reflexivos,  provas,  testes,  avaliação  por  pares  ou  colegas,  entre  outros.  É

importante destacar que a avaliação ensino-aprendizagem é muito mais ampla do que a simples

mensuração  de  resultados  obtidos  pelos  estudantes.  Contudo,  reitera-se:não  é  o  instrumento

avaliativo que define o caráter formativo,mas os objetivos do professor.

Considerando  a  avaliação  como um instrumento  para  a  concretização  do ensino  e  da

aprendizagem, o Centro de Ensino Médio 02, na sua proposta avaliativa, procede da seguinte

forma:

 Avaliar com o compromisso de alterar caminhos,  buscando intervenções e

novas ações;

 Avaliar  considerando  as  aprendizagens  significativas,  que  assegurem  aos

alunos o domínio das competências e habilidades;

 Adequar os instrumentos de avaliação aos propósitos de adaptação curricular

para os alunos com necessidades especiais, refletindo sobre as expectativas da

aprendizagem e considerando as competências e habilidades individuais;

 Considerar a avaliação como um processo contínuo e sistemático que exige

um  planejamento  adequado  e  proporcione  observação  dos  avanços  dos

alunos;

 Promover avaliações interdisciplinares, bimestralmente organizadas por áreas

de  conhecimento  afins,  segundo  Currículo  da  Educação  Básica.O  uso  de

cadernos  de  provas  interdisciplinares/multidisciplinares  com  questões  de

vestibulares,construídos  e  organizados  coletivamente,  nos  momentos  de

Coordenação  Pedagógica,  por  todos  os  docentes,  e  baseadas  nas  aulas  e

atividades desenvolvidas por estes em sala de aula;

 Promover  simulados,  integrando  as  áreas  de  conhecimento  de  forma

interdisciplinar, contextualizando as competências e habilidades inseridas no

currículo do ensino médio.

 Oferecer  aos  alunos  recuperação  contínua  para  suprir  as  dificuldades  de

aprendizagem apresentadas por eles. Isto será feito por meio de estudos de

recuperação, trabalhos e demais formas de avaliações.



A avaliação formativa tem como objetivo identificar e conhecer o que o aluno já aprendeu e o que

ele ainda não aprendeu, a fim de que se providenciem os meios necessários à continuidade dos

seusestudos. Esta avaliação é conduzida pelo professor, promovendo a aprendizagem dos alunos.

“Avaliar é um processo contínuo, permanente, flexível e global que envolve observação de

estudantes em todos os espaços da Instituição Educacional.”

(Currículo em Movimento –Educação especial –pag41)

Nessa perspectiva, a avaliação de alunos com necessidades educacionais especiais tem que

ser vista no foco das realizações efetivadas e não sob a ótica da deficiência, do limite.

Se,  no  decorrer  das  atividades  pedagógicas  diárias,  o  aluno  especial  necessitar  de

adequações curriculares, a atividade avaliativa não poderá ser diferente. O olhar do professor e da

escola deverá ser pautado na valorização das diferenças, no estilo pessoal de aprendizagem de cada

um dos alunos e na utilização de formas mais criativas de avaliar. Assim, o professor deve lançar

mão  de  diversas  formas  de  avaliação,  como  por  exemplo,  avaliação  assistida,  avaliação  com

consulta de material, utilização de portfólio e outras.

Enfim, a avaliação deve ser vista como um instrumento de aprendizagem que permita o

enriquecimento das experiências, tanto do professor como do aluno, onde se rompem as barreiras

dos currículos rígidos e carregados de conteúdos que fortalecem a segregação e a exclusão.

 A avaliação Institucional  deve buscar  uma compreensão da realidade por  meio de entrevistas,

questionários,  observação e  dos  resultados  do  Índice  de  Desenvolvimento  da Educação Básica

(IDEB)  e  do  Exame  Nacional  do  Ensino  Médio  –  ENEM,  sendo  este  último  de  particular

importância, tendo em vista ser um exame em larga escala aplicado aos (às) estudantes do Ensino

Médio, com maior foco nos concluintes deste segmento (3º ano). 

A análise, pela escola, desses dados, deve buscar identificar na organização curricular da

escola e no seu Projeto Político Pedagógico aspectos que indiquem como tais resultados podem

reorientar  as  práticas  pedagógicas.  Deve  estar  voltada  para  a  tomada  de  decisão,  levando  em

consideração todas as dimensões do processo educativo (o contexto social, o processo de gestão

democrática,  as  condições  físicas,  materiais  e  pedagógicas  da  escola),  e  também possibilitar  a

identificação das limitações com as quais trabalha, bem como propor ações para a sua melhoria.

Avaliar a escola como um todo e periodicamente é muito importante. Cada um dos profissionais

tem um papel fundamental no processo educativo. É preciso ter uma visão global da escola. Assim,

pode ser feito um mapeamento de todos os aspectos da instituição, propor encaminhamentos para a

melhoria dos processos pedagógicos e dos resultados obtidos. Além disso, é importante identificar a



responsabilidade sobre cada um dos encaminhamentos feitos, isto é, quem é o responsável pela

implementação da medida proposta, estabelecendo um cronograma para o desenvolvimento dessas

ações. O ponto de apoio para a avaliação institucional é a proposta pedagógica da escola,a qual foi

construída coletivamente e que orientará o conjunto de profissionais envolvidos no processo.

            O Conselho de Classe é também momento de Avaliação no Projeto Político Pedagógico. Um

espaço de planejamento, organização e avaliação da escola. É a instância em que se encontram os

três níveis de avaliação: das aprendizagens, institucional e de redes. O Conselho de Classe deverá

refletir sobre os índices de desempenho, sobre os projetos e demais atividades realizadas no âmbito

da  escola  e  das  salas  de  aula,  sobretudo com vistas  a  propor  ações  para  serem articuladas  na

instituição. Esse colegiado, no Centro de Ensino Médio 02, é representativo, e tem a participação da

Direção, de supervisores, de professores, de estudantes-representantes de turmas, de coordenadores,

de profissionais das salas de recursos, intérpretes, profissionais de apoio especializado e orientador

educacional.

ORGANIZAÇÃO CURRICULAR

O  Centro  de  Ensino  Médio  02  de  Planaltina  atribuiu  a  mesma  relevância  a  todos  os

componentes curriculares contextualizados, considerando as adaptações dos conteúdos como meios

para o desenvolvimento de competências e habilidades, construindo aprendizagens significativas,

respeitando saberes anteriores, valorizando os comportamentos, enfocando a ética e os princípios

sociais.  Nesse sentido,  a  proposta  de ensino inclusivo nas  salas de aula  regulares  possibilita  o

rompimento de paradigmas, enfrentando desafios que a vida impõe ao educando, adequando-se às

mudanças  constantes  do  mundo  globalizado.  A  leitura,  a  escrita  e  a  interpretação  serão

consideradas, em todas as disciplinas, como pressuposto para a formação do cidadão crítico, com

capacidade  de  ação e  reflexão,  contemplando os  temas transversais  que  nortearam a  educação

escolar.

Para  atender  de  forma  adequada  os  alunos  com  necessidades  educacionais  especiais

inseridos  em  classe  comum  dispomos  de  intérprete  educacional  de  LIBRAS  e  duas  Salas  de

Recursos, uma para alunos com deficiência auditiva e outra para deficiência intelectual, deficiência



física e transtorno global, com atendimento em horário inverso, além da presença de serviço de

apoio especializado por professor itinerante. 

As  adaptações  curriculares  constituem as  possibilidades  educacionais  de  atuar  frente  às

dificuldades  de aprendizagem dos alunos.  Pressupõe que se realizem, quando necessários,  para

tornar o currículo apropriado às peculiaridades dos ANEE, tornando-o dinâmico, alterável, passível

de ampliação, a fim de que atenda realmente a todos os educandos. As adaptações curriculares não

devem ser entendidas como um processo exclusivamente individual ou uma decisão que envolve

apenas  o  professor  e  o  aluno.  Elas  devem  considerar  a  proposta  pedagógica,  o  currículo

desenvolvido em sala de aula e a atuação do professor na avaliação e no atendimento ao aluno.

A organização da  matriz  curricular  do  Ensino Médio  caracteriza-se  pela  organização dos

conteúdos  em  quatro  dimensões  curriculares  interdisciplinares,  e  ficou  dividida  em  quatorze

dimensões, por área do conhecimento, definidas a partir da perspectiva geral da Pedagogia dos

multiletramentos:

 Área  de  Linguagens –  Multiletramentos,  criatividade  e  movimento;  -

Multiletramentos, apreciação estética e ética; - Multiletramentos, ciência, reflexão e

análise crítica.

 Área  de  Matemática  –  Multiletramentos,  cultura,  sociedade  e  ética;  -

Multiletramentos,  tecnologia,  informação e criatividade;  -  Multiletramentos,  lógica,

análise e representação.

 Área  de  Ciências  da  Natureza –  Multiletramentos,  ciência,  cultura  e  ética;  -

Multiletramentos  tecnologia,  informação  e  criatividade;  -  Multiletramentos,  lógica,

análise e representação; - Multiletramentos, natureza, transformação e sociedade.

 Área de Ciências Humanas – Multiletramentos, sociedades, culturas e espaço/tempo;

-  Multiletramentos,  ciências,  meio  ambiente  e  educação,  -  Multiletramentos

Multiletramentos, indivíduos, identidades e diversidade; - Multiletramentos, Estado,

política e trabalho.

A parte diversificada do currículo consta de projetos interdisciplinares:

 Projeto de Geometria

 Projeto de Redação

Tabela 5: Matriz Curricular do Ensino Médio – Diurno



I                    Instituição: Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal
            Etapa: Ensino Médio
            Modalidade: Regular
            Regime: Anual       
   M      Módulo: 40 semanas
            Turno: Diurno

PARTES DO CURRÍCULO
        ÁREAS DE

CONHECIMENTO
          COMPONENTES CURRICULARES

CARGA HORÁRIA
SEMANAL

SÉRIE
1ª 2ª 3ª

     BASE NACIONAL COMUM 

Linguagens

            Língua Portuguesa  4 4 4

            Educação Física 2 2 2

Arte      Arte  2 2 2

        Ciências da Natureza 

F          Física 2 2 2
Qu       Química 2 2 2

Bio       Biologia 2 2 2

    Ciências Humanas 

His       História 2 2 2
            Geografia 2 2 2
Filo      Filosofia 2 2 2

So        Sociologia 2 2 2

Matemática
       
M         Matemática

3 3 3

   Parte Diversificada
Pro       Projeto de Geometria 1 1 1

Pro       Projeto de Redação 1 1 1

Lín        Língua Estrangeira – Inglês 2 2 2

             Língua Estrangeira – Espanhol 1 1 1
TOTAL DE MÓDULOS-AULA SEMANAIS   30 30 30

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

TOTAL SEMESTRAL (hora-relógio)        500    500     500

TOTAL ANUAL (hora-relógio)        1000      1000      1000

             
              Observações:

1. Cada módulo-aula terá a duração de 50 minutos.
2. O horário de início e término do período letivo é definido pela instituição educacional.
3. O intervalo é de 15 (quinze) minutos.
4. Será(ão) ofertado(s) Projeto(s) Interdisciplinar(es), além do previsto, na Parte Diversificada, nas instituições educacionais que:

 Não iniciaram o processo de implantação da Língua Estrangeira – Espanhol.
 Já iniciaram o processo da Língua Estrangeira – Espanhol e que não têm optantes.
 Não têm alunos optantes pelo componente curricular – Ensino Religioso.
 São tributárias de Centros Interescolares de Línguas.

SEMESTRALIDADE COMO PROPOSTA DE ORGANIZAÇÃO CURRICULAR E PEDAGÓGICA

          Em  setembro  de  2012,  iniciamos  estudos  e  discussões  a  respeito  da  proposta  da

Semestralidade – Organização do Trabalho Pedagógico das Escolas Públicas de Ensino Médio em

Semestres  -  com alunos  e  professores,  como alternativa  as  dificuldades  enfrentadas  no  Ensino

Regular Noturno e, ao final do ano, o grupo resolveu fazer a Adesão para o ano letivo de 2013 e de

2017 para o diurno. Com essa reorganização, não houve déficit na carga horária do corpo docente e

nem do corpo discente,  ou seja,  atende à  modulação dos professores  e  à  Matriz  Curricular  do

Ensino Médio Regular Noturno da SEDF (tabela 5). A Semestralidade mostrou-se uma proposta



interessante, pois trás uma nova reorganização dos tempos e espaços de formação e aprendizagens

na escola, nela o regime de oferta do Ensino Médio continua anual e há a divisão dos componentes

curriculares em 2 blocos semestrais (tabela 6).

 Na Semestralidade, o número de componentes curriculares por semestre para o estudante é

reduzido pela  metade,  e  também o número de turmas atendidas  por  semestre  pelo professor  é

reduzido,  proporcionando  assim,  uma  relação  mais  próxima  entre  professores  e  estudantes,  a

adoção de estratégias e metodologias de ensino diversificadas e participativas além de um maior

aprofundamento  nos  conteúdos  estudados  uma  vez  que  dobra  o  número  de  aulas  em  cada

componente curricular com exceção de Língua Portuguesa e Matemática que contempla os dois

blocos. Essa redução no número de componentes curriculares favorece a interdisciplinaridade e

ainda aprendizagens mais significativas, pois possibilita mais tempo disponível com cada professor.

A  organização  curricular  em  semestres  considera  a  importância  que  os  instrumentos

avaliativos  têm  para  a  continuidade  dos  estudos  e  para  o  fortalecimento  dos  vínculos  entre

estudante e  instituição de ensino.  Para tanto,  o C.E.M. 02 está procurando adequar o processo

avaliativo,  o  qual  deve  ser  contínuo,  processual  e  dinâmico.  Além  disso,  necessitamos  usar

instrumentos avaliativos que deem conta do trabalho interdisciplinar  desenvolvido no bloco de

disciplinas e entre os blocos. 

          No caso de baixo rendimento do aluno, as estratégias de recuperação seguem o disposto na

LDB 9394/96,  artigo 24,  inciso V e nas diretrizes  da rede pública de ensino.  A escola deverá

planejar e implementar ao longo do ano letivo os estudos de recuperação de cada componente

curricular em que o aluno não obteve êxito.

Assim,  com  o  propósito  de  reduzir  a  evasão  e  oferecer  maior  qualidade  de  ensino  –

aprendizagem, o Centro de Ensino Médio 02 aderiu a essa iniciativa da SEDF em 2013 e desde

então anualmente é feita avaliação e realinhamento das estratégias e atividades desenvolvidas no

turno Noturno para maximizar as aprendizagens dos nossos estudantes. 

Tabela 6: Matriz Curricular do Ensino Médio – Noturno

I                 
            Instituição: Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal
            Etapa: Ensino Médio
            Modalidade: Regular
            Regime: Anual       
   M      Módulo: 40 semanas
            Turno: Noturno

PARTES DO CURRÍCULO
         ÁREAS DE

CONHECIMENTO 
        COMPONENTES CURRICULARES

    CARGA HORÁRIA
     SEMANAL

SÉRIE
1ª 2ª 3ª

        BASE NACIONAL COMUM Linguagens             Língua Portuguesa  4 4 4



            Educação Física 1 1 1
Arte     Arte 1 1 1

        Ciências da Natureza 
F          Física 2 2 2
Qu       Química 2 2 2
Bio       Biologia 2 2 2

    Ciências Humanas 

His       História 2 2 2
            Geografia 2 2 2
Filo       Filosofia 2 2 2
So         Sociologia 2 2 2

Matemática
       
M         Matemática

3 3 3

Parte
Diversificada

Lín        Língua Estrangeira – Inglês 1 1 1
             Língua Estrangeira – Espanhol 1 1 1

TOTAL DE MÓDULOS-AULA SEMANAIS   25 25 25

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

TOTAL SEMESTRAL (hora-relógio)        400 400 400

TOTAL ANUAL (hora-relógio)       800    800       800

              
                       Observações:

1. Os três primeiros módulos-aula terão 50 (cinquenta) minutos e os dois últimos, de 45 (quarenta e cinco) minutos.
2. O horário de início e término do período letivo é definido pela instituição educacional.
3. O intervalo é de 15 (quinze) minutos.
4.  Será  ofertado  Projeto  Interdisciplina Parte  Diversificada,  em substituição ao componente  curricular  Língua  Estrangeira  –

Espanhol,l nas instituições educacionais que:
. Não iniciaram o processo de implantação da Língua Estrangeira – Espanhol.
. Já iniciaram o processo da Língua Estrangeira – Espanhol e que não têm optantes.

5. O aluno da 1ª série que não for optante pó Ensino Religioso terá mais 1 hora-aula de Filosofia. 

Tabela 7: Blocos de Componentes Curriculares – Noturno – Regime Semestral

BLOCO 1
Carga

Horária BLOCO 2
Carga

Horária

Língua Portuguesa 04 Língua Portuguesa 04

Matemática 03 Matemática 03

História 04 Educação Física 02

Filosofia 04 Geografia 04

Biologia 04 Sociologia 04

Química 04 Física 04

Inglês 02 Arte 02



Total semanal 25 Espanhol 02

Total Semanal 25
     OBS: Não há opção por Ensino religioso, pois a carga horária está incorporada à Filosofia.

COMPONENTES CURRICULARES – 1º SEMESTRE - 2018
              

    BLOCO 1         BLOCO 2
                   MATUTINO                                                             MATUTINO
           1ºABC   2º ABC   3ºABC                                          1ºDEF   2º DEF   3ºDEF                          

      LÍNGUA
PORTUGUESA 

04 

MATEMÁTICA  03 

EDUCAÇÃO
FÍSICA 

02 

HISTÓRIA 04 

FILOSOFIA 04 

BIOLOGIA 04 

QUÍMICA 04 

INGLÊS 04 

PD I 01 

LÍNGUA PORTUGUESA 04

MATEMÁTICA 03

EDUCAÇÃO FÍSICA 02

GEOGRAFIA 04

SOCIOLOGIA 04

FÍSICA 04

ARTE 04

ESPANHOL 02

PD I 01

PD II 02



                   
VESPERTINO                                                              VESPERTINO 

            1ºABCD   2º ABC   3ºAB 1EFGH   2º DEF   3ºCD     
                                            

      LÍNGUA
PORTUGUESA 

04 

MATEMÁTICA  03 

EDUCAÇÃO FÍSICA 02 

HISTÓRIA 04 

FILOSOFIA 04 

BIOLOGIA 04 

QUÍMICA 04 

INGLÊS 04 

PD I 01 

GESTÃO

GESTÃO PEDAGÓGICA 

           A autonomia pedagógica determina a formulação e implementação do Projeto Político

Pedagógico da unidade escolar em consonância com as Diretrizes Curriculares Nacionais para o

Ensino  Médio,  o  Projeto  Político  Pedagógico  Carlos  Mota,  o  Currículo  em  Movimento  da

Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, Diretrizes de Avaliação Educacional e com o

Regimento Escolar das Instituições Educacionais da Rede Pública de Ensino do Distrito Federal. 

      LÍNGUA
PORTUGUESA 

04 

MATEMÁTICA  03 

EDUCAÇÃO FÍSICA 02 

GEOGRAFIA 04 

SOCIOLOGIA 04 

FÍSICA 04 

ARTES 04 

ESPANHOL 02 

PD I 01 

PD II 02



A formação do estudante tem como alvo a  aquisição de conhecimentos básicos,  a

preparação  científica  e  a  capacidade  de  utilizar  as  diferentes  tecnologias  relativas  às  áreas  de

atuação. A Escola propõe, no Ensino Médio, a formação geral em oposição à formação específica,

bem como o  desenvolvimento  de  capacidades  de  pesquisar,  aprender,  criar  e  formular,  buscar

informações,  analisá-las  e  selecioná-las.  Dessa  forma,  o  currículo  do  Ensino  Médio  na  Escola

oportuniza ao egresso: 

a) compreender significados e fundamentos científicos e tecnológicos dos processos

produtivos; 

b) relacionar teoria e prática; 

c) vincular a educação ao mundo do trabalho e à prática social; 

d) continuar aprendendo; 

e) atuar com autonomia intelectual e pensamento crítico; 

f)  agir  com flexibilidade  para  adaptar-se  a  novas  situações;  g)  preparar-se  para  o

trabalho e para o exercício da cidadania. 

Também pretende desenvolver e aprimorar a identidade dos estudantes como pessoas

humanas  comprometidas  com  o  bem  comum,  tendo  como  foco  a  formação  ética  e  o

desenvolvimento da autonomia intelectual e do pensamento crítico. 

Enquanto etapa final da Educação Básica, o Ensino Médio, com duração mínima de

três anos, tem como finalidade a consolidação e o aprofundamento dos conhecimentos adquiridos

no Ensino Fundamental, bem como a ampliação de conhecimentos necessários para a continuidade

dos estudos realizados após o Ensino Médio. (BRASIL, 2010). 

Para o atendimento das finalidades do Ensino Médio, o CEM 02 de Planaltina, nessa

etapa  de  ensino,  desenvolve  atividades  interdisciplinares  que  contemplam as  diversas  áreas  do

conhecimento, contribuindo para a escolha profissional dos estudantes e para a construção de seu

projeto de vida. Considerando diferentes aspectos da vida pessoal, profissional, cultural e social dos

jovens,  a  Escola  oferece  as  seguintes  atividades  curriculares  e  extracurriculares:  Projeto

interdisciplinar   de   matemática   e   arte:   Laboratório   de   geometria;  Projeto   interdisciplinar   de

preparação   para   vestibulares,   concursos,   redação   e   mercado   de   trabalho;  P r o j e t o

i n t e r d i s c i p l i n a r   d e   c ó d i g o s   e   l i n g u a g e n s e   á r e a   d e   h u m a n a s : A m i g o s   d a

l e i t u r a ; P r o j e t o   n o t u r n a   t r u p e ; Festival de Música do CEM 02 de Planaltina;Projeto de

estudo; Vidas Secas, Sarau Literário, Consciência Negra.

GESTÃO FINANCEIRA



Com a implantação da Gestão Democrática, a Unidade Executora – Associação de Pais e

Mestres do C.E.M 02 de Planaltina-DF – administra os recursos oriundos do PDAF – Programa de

Descentralização Administrativa e Financeira, de acordo com a Portaria nº. 27, de 07 de fevereiro

de 2008, com a aprovação do Conselho Escolar, por meio da elaboração do Plano de Aplicação de

Recursos da Instituição.

O C.E.M 02 recebe  ainda recursos  advindos do PDDE – Programa Dinheiro Direto  na

Escola. O PDDE consiste na assistência financeira às escolas públicas da educação básica das redes

estaduais, municipais e do Distrito Federal e às escolas privadas de educação especial mantidas por

entidades sem fins lucrativos. O objetivo desses recursos é a melhoria da infraestrutura física e

pedagógica, o reforço da autogestão escolar e a elevação dos índices de desempenho da educação

básica. Os recursos do programa são transferidos de acordo com o número de alunos, levando em

consideração o censo escolar do ano anterior ao do repasse.

A escola, em 2014, fez a adesão ao PROEMI - Programa Ensino Médio Inovador - para o

biênio 2014 e 2015. Entretanto, as intervenções, em 2014, não foram realizadas em sua plenitude,

de acordo com o Projeto de Redesenho Curricular e PDDE Interativo, uma vez que os recursos

foram liberados tardiamente. Sendo assim, eles serão, em parte, reprogramados para 2015/2016.

Este  programa  visa  apoio  técnico  e  financeiro  ao  desenvolvimento  de  projetos  que  visem  o

aprimoramento de propostas curriculares para o ensino médio, capazes de disseminar a cultura de

um currículo dinâmico, flexível e compatível com as exigências da sociedade contemporânea.

A  descentralização  orçamentária  permite  a  ampliação  da  autonomia  gerencial,

administrativa e financeira das Instituições Educacionais por meio da utilização dos recursos

financeiros  disponibilizados  para  a  aquisição  de  materiais  de  consumo,  contratação  de

serviços  e  aquisição  de  bens  permanentes  -  conforme  regulamentado  pelo  Decreto  nº.

28.513, de 06 de dezembro de 2007 e demais Portarias subsequentes -, normalmente anuais,

que definem os valores a serem repassados às Instituições, bem como as devidas rubricas dos

gastos.

O Programa de Descentralização Administrativa e Financeira – PDAF -, implantado

pela SEDF em 2007, tem sido aperfeiçoado continuamente, ajustando-se melhor à realidade

das escolas e adequando-se às solicitações da comunidade escolar. 

 GESTÃO ADMINISTRATIVA



A Autonomia  Administrativa  prevê  a  formulação,  aprovação e  implementação do

plano de gestão da unidade escolar. Desse modo, a partir de 2010, o Centro de Ensino Médio 02 de

Planaltina passou a oferecer uma refeição por turno a 2.200 alunos, por meio da Lei nº. 4.121, de

14 de abril de 2008, que determina o oferecimento de alimentação aos alunos do Ensino Médio,

inclusive ao ensino médio com sistema de semestralidade - noturno. A alimentação escolar é um

complemento à melhoria da aprendizagem do aluno e à redução da evasão escolar.

GESTÃO PARTICIPATIVA

 CONSELHO ESCOLAR

O Conselho Escolar, nas suas atribuições, irá: referendar o Plano de Aplicação, contendo o

planejamento  de  utilização  dos  recursos  financeiros,  bem  como  o  acompanhamento  das

regularidades  das  contas;  acompanhar  a  execução do calendário  escolar;  auxiliar  a  Direção na

gestão da Instituição Educacional; aprovar a Proposta Pedagógica da Instituição Educacional, entre

outras funções.

Conforme consta  do Regimento Escolar  das  Instituições Educacionais da rede Pública de

Ensino do Distrito Federal, em seus artigos 17 e 18, o Conselho Escolar, integrante da estrutura das

instituições  educacionais da Rede Pública de Ensino do Distrito  Federal,  é órgão colegiado de

natureza  consultiva,  deliberativa,  mobilizadora  e  supervisora  das  atividades  pedagógicas,

administrativas e financeiras, constituído por representantes dos diferentes segmentos que integram

a comunidade escolar. 

São ações do Conselho Escolar:

I- Consultiva – assessorar e emitir parecer;

II- Deliberativa – elaborar e aprovar;

III- Mobilizadora – estimular, apoiar e promover;

IV- Fiscalizadora – acompanhar e prestar contas.

O Conselho Escolar é composto por um membro nato e por, no máximo, dezessete membros

eleitos  como representantes  dos  segmentos  da  comunidade escolar  para  mandato  de  três  anos,

conforme legislação vigente.



O Conselho Escolar, em conformidade com as normas do Conselho de educação do Distrito

Federal e da Secretaria de Estado de Educação, tem as seguintes funções:

I- Garantir  a  participação efetiva da comunidade escolar  na gestão da instituição

educacional;

II- Referendar  a  Proposta  Pedagógica  da  instituição  educacional,  construída  em

consonância com a Proposta Pedagógica e com o Regimento Escolar aprovados

para a Rede Pública de Ensino do Distrito Federal, bem como acompanhar a sua

execução;

III- Aprovar  o  Plano  de  Aplicação,  contendo  o  planejamento  de  utilização  dos

recursos, o qual deverá estar assinado pelo Presidente da Unidade Executora e

pelo  Diretor  da  instituição  educacional,  bem  como  estar  de  acordo  com  as

disposições da legislação pertinente;

IV- Emitir  parecer  atestando  a  regularidade  das  contas  e  dos  documentos

comprobatórios das despesas realizadas;

V- Auxiliar a Direção na gestão da instituição educacional e em outras questões de

natureza  administrativa  e  pedagógica  que  lhe  sejam  submetidas,  visando  à

melhoria dos serviços educacionais;

VI- Convidar os membros da comunidade escolar para esclarecimentos em matérias

de sua competência;

VII- Acompanhar a execução do Calendário Escolar no que se refere ao cumprimento

do número de dias letivos e à carga horária previstos;

VIII- Auxiliar  a  Direção  no  processo  de  integração  instituição  educacional-família-

comunidade;

IX- Registrar, em livro próprio, as atas de suas reuniões, e afixar em local visível,

principalmente em murais acessíveis à comunidade escolar, e por meio eletrônico,

se possível, as convocações, calendários de eventos e deliberações;

X- Averiguar e denunciar às autoridades competentes as ações e/ou os procedimentos

considerados inadequados que lhes cheguem ao conhecimento;

XI- Participar da Comissão Local do processo seletivo para escolha do Diretor e do

Vice-Diretor da instituição educacional.

 GRÊMIO ESTUDANTIL



A  contribuição  do  Grêmio  Estudantil  no  processo  da  gestão  da  escola  democrática  é

fundamental,  pois  ele  atuará como interlocutor  dos anseios  dos  estudantes  junto à  comunidade

escolar e vice-versa.  O Grêmio não pode ser apenas um mero realizador de campeonatos esportivos

e  festas  que  arrecadam  fundos  para  a  escola.  O  Grêmio,  neste  processo,  tem  que  ser  o

conscientizador dos estudantes, promover palestras, debates, participar da elaboração do Projeto

Político Pedagógico da escola, das reuniões de avaliação de ensino e aprendizagem, das reuniões de

pais, enfim, viver a escola.

O GRÊMIO ESTUDANTIL do Centro de Ensino Médio 02 de Planaltina foi eleito em 2013, com

mandato de dois anos, segundo estatuto aprovado em assembleia com o segmento de alunos. Sendo

prevista uma nova eleição para o corrente ano de 2016.

ACOMPANHAMENTO  E  AVALIAÇÃO  DO  PROJETO  POLÍTICO

PEDAGÓGICO

            A avaliação realizar-se-á com a definição de critérios estabelecidos e claros, observando e

acompanhando todo processo. A auto-avaliação também fará parte de todo o processo. 

            A Direção,  Equipe  Pedagógica  (Supervisão  e  Coordenação)  e  Equipe  de  Apoio

Especializado da instituição deverão acompanhar a execução do Projeto Político Pedagógico, bem

como o trabalho dos  professores  e  profissionais  de educação,apoiando-os  nas  dificuldades  que

surgirem  e  provendo  os  recursos  necessários  para  implementação  das  atividades  e  projetos

determinados pela comunidade escolar.

            As reuniões para analisarem e avaliarem as ações pedagógicas definidas por todos os

profissionais,  que  fazem a  escola  acontecer,  e  também para  revisarem o  PPP, bem como  sua

atualização,  ocorrerão  nos  períodos  destinados  às  Avaliações  Pedagógicas  da  Comunidade  –

semestralmente - e, ainda, nas Coordenações Pedagógicas, Conselhos de Classe e Reunião de Pais.

            O CEM 02 realiza sistematicamente as Avaliações Institucionais previstas no calendário

escolar da SEEDF. Nessas avaliações são analisadas as dimensões administrativa,  pedagógica e

financeira. Toda a comunidade escolar tem a oportunidade de avaliar e propor intervenções. Neste

momento também é analisado os índices de aprovação, reprovação e evasão dos alunos no período

anterior, para ajustar as ações futuras. Ainda é realizada análise dos resultados da instituição em

avaliações de larga escala como ENEM, PAS e Vestibular. 

            O Projeto Político Pedagógico deve ser avaliado de forma contínua para permitir o

atendimento de situações imprevistas, correção de desvios e ajustes das atividades propostas.



            Ainda o PDE Interativo, instrumento de planejamento escolar participativo, que orienta a

definição dos principais objetivos da escola,  no intuito de melhorar os resultados educacionais,

deve  ser  avaliado  anualmente  pela  equipe  da  direção,  equipe  pedagógica  e  equipe  de  apoio

especializado.

            Cada ação ou atividade proposta para a operacionalização do PPP será acompanhada e

avaliada  separadamente  e  em  consonância  com  o  todo  pela  comunidade  escolar,  sobretudo

Conselho Escolar do CEM 02, pois o mesmo integra representantes de todos os segmentos da

comunidade escolar.

Plano de ação/organização do trabalho pedagógico (OTP) - Coordenação pedagógica – 2018

Objetivos 

específicos

Ações/estraté-gias Parcerias
envolvidas nas

ações

Público Cronograma Avaliação das ações

Desenvolver
habilidades  e
competências
exigidas  para  o
ENEM;

Orientar  e
conscientizar
quanto  a
importância da boa
alimentação  na
nossa vida;

Desenvolver
habilidades  e
competências
exigidas  para  o
ENEM;

4.  Possibilitar  a

1.  Aplicação de 
Redação estilo 
ENEM;

2. Palestra sobre a 
nova tabela 
nutricional na 
Semana de Educação
para a Vida;

3. Aplicação de 
Redação estilo 
ENEM;

4. Disponibilizar a 
sala de informática 
para as inscrições do 
ENEM

1.  Professores  dos
3º  anos,
coordenadores  e
supervisão;

2.  Professores
Felipe e Priscila, de
Biologia,
coordenadores  e
supervisão;

3.  Professores  dos
3º  anos,
coordenadores  e
supervisão;

4. Coordenação e o
responsável  pela
sala de informática;

1. Alunos dos 3º anos
matutino;

2.  Cinco  alunos  de
cada  primeiro  ano
matutino  e
vespertino,  sendo  os
multiplicadores  de
informação;

3. Alunos dos 3º anos
vespertino;

4. Alunos dos 3º anos
dos três turnos;

5.  Alunos  dos  2º
anos;

1.  Aplicação  no  dia
12/04/18  das  10  às
12/15 horas;

2.  Realização  dia
12/05/18  das  9:30  às
10:30  horas  e  das
13:30 às 14:30 horas;

3.  Aplicação  no  dia
25/05/18 das 15:55 às
18/:10 horas;

4.   Inscrição  do
período do dia 17/05 a
20/05/18;

5.  Realização,
provável,  no  dia

1.  Avaliação
quantitativa  das
redações;

2.  Através  dos
multiplicadores  de
informações  em  sala
de aula;

3.  Avaliação
quantitativa  das
redações;

4.  Alunos
matriculados  no
ENEM;

5.  Avaliação  dos
trabalhos  em  sala  e



matrícula  dos  alunos
no ENEM;

5.  Desenvolver
habilidades  e
competências  perante
o conteúdo literário –
Romantismo;

6.  Aguçar  o  espírito
investigativo  e
científico  para
desenvolver e elaborar
soluções  para
problemas cotidianos; 

7.  Agregar  os
conteúdos  de  cada
componente curricular
de linguagens;

8.  Conscientizar
quanto  ao  respeito  às
diferenças;

9.  Trabalhar  a
valorização  de
sociedade responsável
e  consciente
ambientalmente.

10.  Conscientizar
quanto  a  importância
da  valorização  e
respeito  às
diversidades raciais.

5. Produção do Sarau
literário;

6. Amostra de 
Ciências;

7.  Festival literário;

8. Apresentações no 
dia da Luta das 
Pessoas com 
Deficiência;

9.  Olimpíadas de 
Ecologia;

10.
Apresentações da 
valorização no dia da
Consciência negra.

5.  Professora  de
Português,  Magna,
supervisão  e
coordenação;

6.  Professores,
coordenadores  e
supervisão;

7.  Professores,
coordenadores,
supervisão;

8.  Professores,
coordenadores  e
supervisão;

9.   Professores,
coordenadores  e
supervisão;

10.  Professores  de
Humanas,
coordenadores  e
supervisão.

6. Todos os alunos do
diurno;

7. Todos os alunos do
vespertino.

8. Todos os alunos do
diurno,  com
apresentações  dos
alunos especiais; 

9. Todos os alunos do
diurno;

10.  Todos  os  alunos
do diurno.

01/07/18, matutino;

6.  Apresentação  no
dia  26/07/18,  nos
turnos  matutino  e
vespertino;

7.  Sem data  definida,
mas  ocorrerá  em
setembro.

8.  Apresentação  no
dia  21/09/18,  no
intervalo;

9.  Aplicação  no  dia
29/10/18,  no  período
matutino;

10.  Apresentação  no
dia  20/11/18,  no
intervalo.

nas  apresentações  na
UnB  pela  professora
Magna para ter valor
no bimestre;

6.  Avaliação  dos
trabalhos
apresentados no dia e
uma  avaliação  para
os  outros  alunos que
não  participaram  da
apresentação  de
forma efetiva;

7.  Avaliação  dos
trabalhos
apresentados  pelos
professores das áreas
que trabalharam;

8.  Avaliação  dos
resultados  esperados
no  decorrer  do  ano
letivo;

9.  Avaliação  dos
trabalhos
apresentados  pelos
alunos  no  dia  da
Olimpíada;

10.  Avaliação  dos
resultados  esperados
no  decorrer  do  ano
letivo;

PROJETOS ESPECIAIS ESPECÍFICOS

PROJETOS

CADERNOS DE QUESTÕES MULTIDISCIPLINARES

JUSTIFICATIVA



Contribuir  para  que  o  estudante  acesse  o  ensino  superior  em  instituições  públicas  de

qualidade tem sido uma busca constante do C.E.M 02. Ante a esse objetivo, torna-se necessário

desenvolver práticas e procedimentos que preparem os educandos para enfrentarem os exames dos

vestibulares, com suas especificidades e determinantes, e tenham condições de alcançarem bom

desempenho.  Para  isso,  o  C.E.  M 02 realiza  cadernos  de  provas  bimestralmente,  os  quais  são

precedidos de uma série de orientações curriculares.

OBJETIVOS GERAIS

 Criar e despertar no educando o interesse pelos vestibulares e provas que ele enfrentará ao 

longo de sua jornada de treineiro.
 Integrar a organização dso currículos e das práticas pedagógicas em uma perspectiva 

multidisciplinar

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

 Orientar para o desenvolvimento da capacidade de execução dos diversos tipos de

provas cobrados nos principais vestibulares e concursos;

 Contribuir  para  a  capacidade  de  visualização  de  itens  sutis  inseridos  em textos  e

questões de prova;

 Dar instruções que ajudem a desenvolver a visão lógica na resolução de questões de

prova buscando, na interpretação dos comandos e textos, os caminhos para a resposta

correta;

 Desenvolvimento da capacidade de concentração e raciocínio rápido;

 Orientações fundamentais para facilitar a produção de trabalhos acadêmicos seguindo

as normas estabelecidas pela ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas);

 Desenvolvimento de técnicas de oratória e apresentação em público;

 Contribuir  para  capacidade  de  trabalhar  em grupos  com  foco  em organização  de

tarefas e espírito de equipe;

 Desenvolvimento do sentimento de respeito ao colega de sala e ao professor durante a

atividade escolar;

 Desenvolvimento de uma postura profissional ética e competitiva, tão necessária ao

aluno depois da conclusão do ensino médio.

 Estimular a dedicação aos estudos.



 Promover  avaliações  multidisciplinares  contextualizando  as  diversas  áreas  de

conhecimentos.

 Treinar os estudantes para exames externos: PAS, ENEM, Vestibulares, etc...

METODOLOGIA

 Nas coordenações dos professores se dicutem um tema gerador que os professores trabalham

em suas aulas associado aos seus conteúdos bimestrais, como por exemplo: água, cidadania,

corrupção, olimpíadas, etc...
 Os  professores  discutem  e  elaboram  as  questões  das  provas,  inclusive  questões  também

adaptadas para os alunos comdeficiência e transtornos também.
 Caso não seja possivel elaborar todas as questões sobre o tema determinado combinou-se que

algumas delas, pelo menos duas têm que ser relativas ao tema.
 Com antecedência de três semanas, mais ou menos os professores enviam para o e-mail da

coordenação:

Matutino: coordenamedio02mat@hotmail.com

Vespertino: coordenamedio02vesp@hotmail.com

 As combinações são enviadas  para  o e-mail  de  cada  um dos professores  pela  supervisão

pedagógica que acompanha todo o processo juntamente com os coordenadores de cada turno. 
 A formatação  das  provas,  aorganização  da  semana  de  provas,  escala  de  aplicação  fica  a

critério da coordenação e supervisão pedagógica.
 A verificação, grampeação das provas prontas fica a cargo dos professores nas coordenações

pedagógicas.
 Todas as provas têm os valores de 5,0 pontos, sendo portanto de, acordo com a diretriz de

avaliação a única no bimestre caracterizada como prova por ser individual e sem consulta.
 Recolhe-se somente os gabaritos dos alunos.
 A correção é feita imediatamente após a aplicação na sala dos professores mediante máscara

perfurada pelos coordenadores.
 O aluno recebe a mesma nota em todas as disciplinas que compões o caderno da mesma área.
 As notas são entregues aso professor no final do período letivo e divulgadas aos alunos via

mural disponível o dia seguinte. Segue cronograma adotado como para o 1º bimestre de 2018

mailto:coordenamedio02vesp@hotmail.com
mailto:coordenamedio02mat@hotmail.com


Cronograma do 1º Bimestre 2018
Semana de provas 1º Bimestre 2018

Tema: ÁGUA : preservar para não faltar
1º bimestre:* Início:15/02/2018                                * 



PROVAS ADAPTADAS - Cronograma do 1º Bimestre
2018

Semana de provas 1º Bimestre 2018



Cronograma do 1º Bimestre 2018
Semana de provas 1º Bimestre 2018

Tema: ÁGUA : preservar para não faltar



❖

PROJETO: Sarau Literário

Professora: Magna Peres de Deus Lopes 

1.

APRESENTAÇÃO

O projeto do sarau literário surgiu da necessidade de conhecer o lado artístico, tanto na

música quanto na poesia e teatro, de jovens que ainda estão camuflados/as no seu “eu” e que

ainda  não tiveram a  oportunidade  de  se  conhecer  ou  se  mostrar  como artistas  cheios  de

talentos.  Através  deste  encontro  os/as  jovens  transmitirão  conhecimentos  relacionados  à

música e à literatura.

A execução do projeto se realizará através de várias etapas, dentre elas: a pesquisa de

poesias de vários/as escritores/as, a dramatização dessas poesias, a produção de poesias dos/as

próprios/as alunos/as, as apresentações dessas poesias produzidas por estes/as, o lançamento

de um livro de poesias dos/as alunos/as do CEM 02, as encenações de peças teatrais e de

obras  literárias,  as  apresentações  de  músicas,  as  criações  de  letras  de  músicas  pelos/as

alunos/as, a recriação de obras de arte de pintores/as do Modernismo e, para concluir, o dia do

sarau literário com a culminância dos melhores trabalhos apresentados durante o início do

segundo semestre no auditório da Universidade de Brasília no Campus de Planaltina.

O projeto do sarau literário pretende resgatar a importância da linguagem oral e escrita

conhecendo  a  diversidade  literária,  despertando  nos/as alunos/as  o  gosto  pela  leitura  e

produção textual.

2. OBJETIVOS GERAIS

- Estimular um olhar crítico e poético sobre a Literatura Brasileira;

- Desenvolver o hábito de leitura e o gosto pela criação de poesias.

3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS



➢

Desenvolver a concentração na leitura;

➢

Desenvolver a criatividade;

➢

Resgatar a importância de ouvir poesia;

➢

Aprimorar a oralidade na declamação das poesias;

➢

Estimular a criação de textos; 

➢

Conhecer e utilizar as diferentes estruturas e formas textuais;

➢

Trabalhar a sensibilidade na compreensão de textos de diversos gêneros literários;

➢

Promover a interação dos/as alunos/as, 

➢

Despertar o respeito à diversidade; 

➢

Sensibilizar a apreciação cultural;

➢

Utilizar a linguagem cênica como ferramenta de aprendizagem na prática pedagógica;

➢

Desenvolver o interesse pelos/ as escritores/as da literatura brasileira;

➢

Promover a interdisciplinaridade;

➢

Vivenciar  experiências  estéticas  sensíveis  e  críticas  favorecendo  a  construção  de

identidade;

➢

Desenvolver a capacidade de comunicação;

➢

Desenvolver o gosto pela música popular brasileira;

➢

Ampliar o conhecimento literário;

➢

 Motivar o/a aluno/a a usar os meios tecnológicos de forma flexível;



➢

Estimular a compreensão de todas as dimensões da realidade, captando os assuntos de

forma ampla e integral.

4 – METODOLOGIA

 Os melhores trabalhos serão escolhidos pela professora e serão reapresentados para

toads as outras turmas da mesma série em auditório da UNB, mediante agendamento e

autorização.

 Será providenciado transporte para os alunos irem para o local definido, bem como

lanche

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL
COORDENAÇÃO REGIONAL DE ENSINO DE PLANALTINA
CENTRO DE ENSINO MÉDIO 02 DE PLANALTINA
COMPONENTE CURRICULAR: EDUCAÇÃO FÌSICA
PROFESSOR: CHRISTIAN PAIVA LUQUEZ

PROJETO
CAMPEONATO INTERCLASSE 

MISTO DE FUTSAL
COM A COLABORAÇÃO E APROVAÇÃO DOS ALUNOS E ALUNAS DOS 3º ANOS “B, C, D,

E, F, G, H” DO TURNO MATUTINO DO ANO LETIVO DE 2015 e 1ºs e 2ºs anos do turno
matutino do ano letivo de 2016. (Este presente regulamento terá validade para o biênio 2015-

2016)

REGULAMENTO GERAL DO CAMPEONATO INTERCLASSE MISTO DE FUTSAL DO
CEM-02

I – Da Definição:

Art.  1  - O  Campeonato  Interclasse  Misto  de  Futsal  do  CEM-02,  projeto  desenvolvido  como
atividade  esportiva e  avaliativa vinculada  ao  componente  curricular  EDUCAÇÃO  FÍSICA
contemplará as séries e turmas do Professor: Christian Paiva Luquez do ano letivo vigente.

II – Da Justificativa:



Art. 2 - O Componente Curricular Educação Física ministrada no CEM-02 no turno matutino,
tendo como professor regente e coordenador geral CHRISTIAN PAIVA LUQUEZ tem como
objetivos  principais:  promover  a  saúde  física  e  emocional  dos  alunos  e  alunas  da  referida
unidade de ensino, com isso, procurará estimular o desenvolvimento integral do indivíduo com
intuito  de  conscientizar  sobre  a  importância  da  prática  esportiva  como agente  principal  na
aquisição  de  uma  boa  qualidade  de  vida,  aliada  na  convivência  harmoniosa  e  pacífica  e
fundamentada no respeito às regras do Futsal e na individualidade biológica entre homens e
mulheres, que fazem parte de uma mesma equipe. E como complemento da parte pedagógica o
referido  projeto  utiliza-se  de  todas  as  atividades  desenvolvidas  pelos  alunos  e  alunas  como
avaliações formativas bimestrais no transcorrer do campeonato.

III – Do Campeonato:

Art. 3 - Para todos os fins, os alunos e alunas do CEM-02, serão considerados conhecedores das
regras esportivas da CBFS (Confederação Brasileira de Futsal), e adotadas por este Regulamento,
ficando a eles submetidos à adaptação de algumas regras, discutidas, apresentadas e aprovadas em
sala de aula.
  
                   3.1- Como fator determinante e de valorização da presença feminina e na busca efetiva
de sua participação, o primeiro gol, quer que seja no tempo normal, na prorrogação ou na disputa
de pênaltis, sempre deverá ser feito por uma menina de qualquer equipe obrigatoriamente. Após
esta marcação do gol os meninos poderão fazer o gol a qualquer momento.

IV - Dos Objetivos:

Art. 4 - O Campeonato Interclasse Misto de Futsal do CEM-02 tem por objetivo: 
4.1- Promover  o  futsal  como  agente  de  transformação  social  e  incentivador  da  prática

desportiva;
4.2- Realização de um evento esportivo, como forma de confraternização entre as turmas.

      4.3- Proporcionar a participação feminina nas equipes como jogadoras, ocupando o mesmo
lugar masculino, como demonstração de respeito e igualdade dentro do mesmo espaço de jogo,
respeitando a individualidade biológica de cada um.

V – Dos Participantes:

Art.  5  - Somente  poderá participar  do campeonato  alunos e  alunas  das  turmas do professor  e
coordenador geral Christian do ano letivo vigente.
                 
                     5.1- A escolha dos jogadores de cada turma dar-se-á de forma democrática e
transparente, dando prioridade à vontade de cada um na opção desejada.
                     
                  
                     5.2- Caso o aluno ou aluna não escolha como forma de participar do campeonato
como jogador, o mesmo será direcionado as comissões de apoio que auxiliam no campeonato. Este
subitem aplica-se aos alunos que antes das inscrições estiverem de atestado médico ou relatório
médico, que impossibilite sua participação como jogador ou jogadora.
   



                    5.3- As  Comissões de:  ANIMAÇÃO, ARBITRAGEM, DIVULGAÇÃO,
PRIMEIROS SOCORROS e a DISCIPLINAR servirão de comissões auxiliares a realização do
campeonato,  tendo como objetivos principais:  atender aos alunos e alunas que não queiram
participar como jogadores, estimular ao aluno e aluna suas habilidades específicas para cada
comissão e promover o despertar vocacional de uma escolha para uma futura profissão. Terão
como  caráter  avaliativo formativo  para  o  processo  ensino-aprendizagem  todas  as  atividades
desenvolvidas  nos  bimestres  que  estiver  acontecendo o  campeonato  pelos  alunos  e  alunas  das
referidas comissões.

                   5.4-  Ficará a cargo do professor coordenador geral a escolha de quantas e quais
comissões farão parte do campeonato.

Art. 6 - Os alunos e alunas que se encontrarem de Atestado Médico ou por qualquer outro motivo
que impeçam sua participação no campeonato, deverão comunicar ao professor coordenador geral
sobre o acontecido o mais breve possível.

                  6.1 –  Aos alunos e alunas que tiverem entregado a direção e/ou coordenação, seu
atestado médico, relatório médico com restrição a prática esportiva, desde que seja especificamente
para  as  aulas  de Educação  Física,  NÃO poderão  em hipótese  alguma  compor  a  equipe  de
jogadores da sala, cabendo a cada um compor uma das comissões que auxiliam na organização do
campeonato.

                  6.2 – Aos alunos e alunas que entregarem atestado médico, relatório médico com
restrição a prática esportiva, já iniciado o campeonato deverão permanecer na função que escolheu
de jogador ou de comissão.

       6.3 - Os alunos e alunas remanejados e/ou transferidos de outras turmas ou outras
unidades de ensino deverão procurar o professor coordenador geral para escolherem suas funções
no campeonato interclasse.

       6.4 - Não serão permitidos substituição de alunos e alunas atletas inscritos durante o
campeonato, salvo raríssimas exceções, analisadas pelo professor coordenador geral do evento.

Art.  7  - As turmas  participantes  da  competição  reconhecem e  concordam que serão  aplicadas
medidas disciplinares pelo professor coordenador geral do evento, pela direção e/ou coordenação
conforme as disposições previstas neste regulamento,  como única e definitiva instância para as
questões que surjam com a competição, entre eles ou, entre eles e a organização.

                7.1- A este artigo aplicar-se-á o Regimento das Escolas Públicas do DF e o Regimento
Interno do CEM-02 Planaltina-DF.

Art. 8 - Além desse reconhecimento, obrigam-se ainda aos alunos e alunas do CEM-02:
                8.1-Disputar a competição somente com sua equipe devidamente uniformizada, não
podendo assistir e/ou permanecer após o jogo ou em outras partidas, devendo retornar para a sala de
aula imediatamente.

                8.2- Participar das partidas nos horários marcados na tabela, contando primeiramente com
a autorização do professor do horário para liberar, somente os jogadores e os alunos que compõem
a Comissão de Divulgação a participarem da partida exclusivamente.



                8.3- Admitir e aceitar as modificações na tabela, em todas as fases, quando tomadas no
intuito  de  melhorar  o  andamento  da  competição  e  em conformidade com o calendário  escolar
vigente.

VI – Das Categorias:

Art. 9 - O Campeonato Interclasse Misto de Futsal, contará apenas com uma categoria, composta
pelos alunos e alunas da mesma turma, observando na composição obrigatoriamente das equipes a
participação feminina.
                    

VII – Do Programa:

Art. 10 - O campeonato será disputado a partir da  segunda quinzena de Setembro, e vai até a
primeira semana de Dezembro  do ano letivo vigente,  incluindo a premiação do campeonato,
podendo  sofrer  alterações  no  seu  desenvolvimento.  Constando  em  sua  íntegra  da  seguinte
programação:

  JULHO, AGOSTO E 1ª QUINZENA DE
SETEMBRO:

Apresentação do Campeonato aos alunos e alunas 
participantes;
 - Divisão da turma entre jogadores e os membros que farão 
parte das comissões;
 - Período de treinamento para as equipes;
 - Período de treinamento para as comissões;
 -  Período  de  confecção  das  camisetas  dos  times  e
comissões;

 2ª QUINZENA DE SETEMBRO,
OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO:

– Início da 1ª fase de grupos do Campeonato Interclasse 
Misto de Futsal (Classificatória e Eliminatória)
- Realização da 2ª fase (Quartas de final - Eliminatória);
- Realização da 3ª fase – (Semifinal)
- Realização da 4ª fase – (Final e Disputa do 3º lugar)
- Cerimônia de Entrega de Medalhas e Troféus.

VIII – Da Coordenação do Campeonato:

 Art.  11  - O  Campeonato  Interclasse  Misto  de  Futsal  terá  como  único   coordenador  geral
responsável,  o  Professor:  Christian  Paiva  Luquez.  Contará  com o apoio  da  Equipe  Gestora



(Pedagógica e Administrativa), Secretaria, SOE Professores e professoras das turmas participantes
do torneio, Professores de Educação Física dos CEM-02, Salas de Recurso Generalista, DA`s e
Português 2ª língua, Servidores da Carreira Assistência, Portaria e Servidores Terceirizados.

IX – Datas, locais e períodos:

Art. 12 - O local de realização do campeonato será o complexo esportivo do CEM-02.

Art. 13 - As disputas começarão na 2ª quinzena do mês de Setembro e irão até a 1ª semana do
mês de Dezembro, podendo antecipar-se ou estender-se, caso o calendário escolar vigente ou as
situações previstas no calendário interno do CEM-02, promova estas modificações.

 

 13.1- Todos os jogos serão realizados nas quadras do CEM-02.

            
            13.2- Os jogos serão realizados no mesmo horário de aula, e NUNCA em horário inverso,
observando que uma equipe estará jogando no horário do Professor: Christian e a outra equipe
estarão jogando no horário de outro professor, obrigatoriamente.

X – Fases do Campeonato:

Art. 14 - As fases do campeonato estão descritas, conforme a seguir:

1ª Fase- De Grupos - Classificatória e Eliminatória
2ª Fase- Quartas de Final - Eliminatória
3ª Fase- Semi-Final - Eliminatória
4ª Fase- Final e disputa do 3º lugar - Eliminatória

XI – Sistema de Disputas:

Art. 15 - A competição terá a presença estimada de 13 equipes, observado o seguinte sistema:

15.1- O Sistema de Disputa que organizará os jogos será o Sistema Misto, onde na 1ª fase
terá  o  subsistema de  rodízio  simples como forma de  disputa  e  nas  2ª,  3ª  e  4ª  fases o  outro
subsistema eliminatória simples.

15.2 - FASE CLASSIFICATÓRIA, ELIMINATÓRIA E DE GRUPOS: (1ª FASE)

 - As turmas participantes serão distribuídas em dois grupos com sete equipes em cada (Grupo
“A” - 2º anos) e  sete em outro grupo (Grupo “B” – 1º anos).  As equipes de seus respectivos
grupos jogarão entre si pelo subsistema de rodízio simples com pontos corridos sendo que, o tempo
total de jogo será de dois tempos de 10’ em todas as fases. Terá o direito de disputar a 2ª fase as
equipes que obtiverem os 1º, 2º, 3º e 4º lugares na classificação de seu grupo. Ao final da 1ª fase,



havendo empate em número de pontos ganhos entre duas ou mais equipes, o desempate far-se-á da
seguinte maneira e em ordem sucessiva de eliminação de critérios:

a) Maior número de vitórias na fase;
b) Melhor saldo de gols;
c) Gols marcados;
d) Equipe mais disciplinada (número de cartões; C.A-1 ponto, C.V- 4 pontos);
e) Nova partida.

 15.2.1- Exclusivamente nesta 1ª fase a forma de realização dos jogos obedecerá aos
seguintes critérios:

       - A partida terminada em tempo normal, com um vencedor a ele será atribuído
três pontos pela vitória. Caso a partida termine com um empate entre as equipes, será
realizada uma nova partida denominada de  prorrogação com dois tempos de cinco
minutos com o  “Gol de Ouro”, isto é, a equipe que fizer  primeiro o gol por uma
menina, será declarado o vencedor e serão atribuídos a ele dois pontos. Caso a partida
na prorrogação termine também empatada, serão realizadas cobranças alternadas de
pênaltis até que se tenha um vencedor e a ele será atribuído um ponto.

 - FASES ELIMINATÓRIAS (2ª FASE – QUARTAS DE FINAL / 3ª FASE – SEMIFINAL / 4ª
FASE – FINAL E DISPUTA DO 3º LUGAR):

 - As  oito equipes classificadas  (quatro equipes de cada grupo), após a  1ª fase, comporão um
novo  sorteio,  para  que  se  determinem novas  partidas  para  a  2ª  fase em  jogo  único.  Após  a
realização da 2ª fase e estabelecido os vencedores, será novamente realizado um novo sorteio entre
as quatro equipes para que se determinem as novas partidas da  3ª fase ou a Semifinal.  Após a
realização da 3ª fase ou Semifinal e estabelecido os vencedores, os mesmos disputarão a 4ª fase ou
Final e os perdedores disputarão o 3º lugar.

Nestas fases, no caso de empate no tempo normal de jogo o critério será o seguinte:

a) Dois tempos de 05(cinco) minutos cada, denominada de prorrogação, mais sem a
observação do “Gol de Ouro”.

b) Persistindo  o  empate  cobranças  alternadas  de  pênaltis  efetuadas  por  todos  os
jogadores das duas equipes finalistas, para que se estabeleça o campeão, iniciando
sempre pelas meninas obrigatoriamente.

 Art. 16 - A pontuação das partidas para a fase classificatória, somente na 1ª fase de grupos será a
seguinte:

- Vitória: 3 Pontos, caso tenha-se vencedor no tempo normal.
-  Vitória:  2  Pontos,  caso  no  tempo  normal  de  jogo  não  se  tenha  um  vencedor,
devendo ser realizada uma nova partida denominada de  prorrogação com “Gol de
Ouro”.
- Vitória: 1 Ponto, caso a prorrogação não tenha um vencedor, devendo ser realizada
cobranças alternadas de pênaltis, até que se estabeleça o vencedor.



Art. 17- Caso a equipe não compareça ao local de jogo ou o faça com o número insuficiente de
atletas ou sem nenhuma menina na equipe até à hora determinada para seu início, será concedida
uma tolerância de 15 (quinze) minutos, e findo o prazo, impossibilitada a realização da partida, será
declarada vencedora a equipe presente e em condições regular para o jogo, computado a seu favor
uma vitória pelo placar de 1x0, vedado a contagem deste gol para fins de artilharia. 

Parágrafo Único: Esta tolerância será concedida apenas na 1ª partida do referido dia, nos
restantes dos jogos a tolerância será de 5 minutos a contar do horário oficial de início da partida ou
de determinação do juiz responsável.

Art. 18 - Em todas as fases do torneio serão utilizados os seguintes critérios de desempate:

1ª Fase:

 Maior Nº de Pontos;
 Maior Nº de Vitórias;
 Maior Saldo de Gols;
 Maior Nº de Gols Marcados;
 Menor pontuação em Cartões Disciplinares, sendo que o Amarelo= 1 e Vermelho= 4
 Nova partida, em caso de persistir o empate.

Demais Fases: Quartas de Final, Semifinal e Final.

 Prorrogação com 02 (dois) tempos de 05 (cinco) minutos;
 Persistindo o empate, haverá cobranças de pênaltis para cada equipe até que se tenha o

vencedor.
     

XIII – Do Uniforme:

Art.  19  - As  equipes  apresentar-se-ão  devidamente  uniformizadas  nos  dias,  locais  e  horários
determinados, inclusive na Cerimônia de Abertura.

Art.  20  - A  confecção  e  manutenção  dos  uniformes  são  de  responsabilidade  única  e
exclusivamente das equipes participantes. Uma vez escolhida à equipe que a turma representará,
deverão  confeccionar  o  uniforme dentro  dos  padrões  estabelecidos  pelo  professor  coordenador
geral do campeonato.

Art. 21 - É vedada a inserção de logomarcas de patrocínios ou menções que façam alusões ou
propagandas de cunho racista, religioso ou filosófico.

Art.  22  - As  interrupções  prolongadas  a  serem  adotadas  em  partidas  da  competição,  quando
circunstâncias não previstas interromperem o jogo, serão decididas pelo árbitro principal, a fim de
restabelecer as condições normais para o prosseguimento do jogo.

            22.1- Se ocorrerem interrupções,  não excedendo um total  de 30(trinta)
minutos, determina-se que:



22.1.1- Se  o  jogo  for  reiniciado  na  mesma  ou  em  outra  quadra,  o  tempo
interrompido  deve  continuar  a  partir  do  momento  que  o  cronômetro  foi
paralisado, conservando o mesmo placar e jogadores. O tempo que já tiver sido
completado deverá ser mantido.

          
           22.2- Se ocorrer interrupção que exceda 30(trinta) minutos, determina-se que:

22.2.1- O jogo poderá continuar ser transferido para o dia seguinte, ou ainda,
no mesmo dia, dando-se continuidade ao mesmo no momento da interrupção,
isto é, o tempo interrompido deve continuar normalmente a partir do momento
em  que  o  cronômetro  foi  paralisado,  conservando-se  o  mesmo  placar  e
jogadores. O tempo que já tiver sido completado será mantido.

            22.3- Em caso de força maior, a critério da ORGANIZAÇÃO, medidas
extraordinárias poderão ser tomadas, visando à segurança das partidas.
         
            22.4- Os casos de ausência (W x O) serão punidas com eliminação da equipe
faltante, sendo atribuído na mesma fase derrota de 1 x 0 contra todas as equipes.

XIV - Das Medidas Disciplinares Automáticas:

Art. 23 - Quando ocorrerem infrações praticadas no decorrer da competição serão aplicadas pela
COMISSÃO DISCIPLINAR medidas disciplinares automáticas, conforme o que estabelece este
regulamento.

           23.1- Estarão automaticamente suspensos os atletas que forem punidos com
cartão vermelho ou três cartões amarelos em qualquer das fases de disputa.

Art. 24 - O número de integrantes por equipe é livre e de acordo com a vontade de cada aluno e
aluna.

XV- Dos Recursos:

Art.  25  - O  recurso  deverá  ser  escrito  e  encaminhado  ao  professor  coordenador  geral  do
campeonato, num prazo de até  48 horas após o término da partida,  onde o mesmo analisará
juntamente  com  a  Comissão  Disciplinar criada  para  julgar  as  atitudes  anti-desportivas  dos
jogadores entre si e com outros jogadores de outras turmas, questionamentos, dúvidas ou qualquer
outra situação que está comissão achar necessária. Ela se reunirá sempre em caráter extraordinário
convocada pelo professor coordenador geral e os seus membros. Ao reunir a comissão o professor
coordenador geral do campeonato sorteará dos  14 (quatorze) membros,  7 (sete) membros, dos
quais  estes  farão  parte  da  Comissão  Disciplinar  que  analisará  o  recurso  ou  os  recursos
encaminhados.

                     25.1- Esta comissão será composta pelos seguintes membros:
   
                              - O Professor Coordenador Geral do Campeonato
                              -  14 (quatorze) alunos,  um de cada turma participante do campeonato,
escolhidos democraticamente pelos alunos e alunas que comporão as comissões de cada turma.



            
                     25.2- Não farão parte desta comissão em hipótese alguma os jogadores e
jogadoras das turmas participantes.

Art. 26 - Caberá exclusivamente ao reclamante o ônus da prova.

XVI – Da Premiação

Art. 27 - A premiação do Campeonato Misto Interclasse de Futsal conforme descrição abaixo será
para:

TROFÉUS: 

     - EQUIPE CAMPEÃ
     - ARTILHEIRO E ARTILHEIRA
     - GOLEIRO MENOS VAZADO
     - EQUIPE “FAIR PLAY” (MAIS DISCIPLINADA)

 MEDALHAS:

                -  Para todos os alunos e alunas das equipes CAMPEÃ, VICE-CAMPEÃ E O 3º
LUGAR.

Art. 28 - Em hipótese alguma será repassado nenhum custo de despesas referente ao campeonato
para os alunos e alunas. Toda a premiação e materiais que se fizerem necessários para a utilização
durante  o  período  de  realização  do  evento  serão  listados  e  encaminhados  pelo  professor  e
coordenador geral a Equipe Gestora, que deverão ser custeados pelos programas administrativo-
financeiro que a UE estiver inscrita conforme prevista em lei e sob-responsabilidade da Equipe
Gestora vigente na aquisição dos mesmos.

XVII – Geral:

Art. 29 - Os Casos Omissos deste campeonato serão analisados pelo professor coordenador geral e
a Comissão Disciplinar.

Art. 30 - Na semana que anteceder, ou até um dia antes do primeiro jogo, ocorrerá à Cerimônia de
Abertura para  apresentação  das  turmas  participantes,  com caráter  de  bonificação  (um ponto)
extra na tabela de classificação para as turmas que atenderem as exigências descritas abaixo:

                                 30.1 –  TODOS os jogadores deverão estar obrigatoriamente
uniformizados, isto é, camisa, calção e meião ou apenas a camisa, confeccionados de acordo
com os artigos 20 e 21 deste regulamento.
 
                                 30.2 – Todas as turmas deverão desfilar obrigatoriamente com a bandeira
do time escolhido e uma faixa com uma frase motivacional que irá acompanhá-los em todos os
jogos.
                

Art.  31  –  Caso  alguma  turma  no  dia  da  Cerimônia  de  Abertura  traga  TODOS os  alunos
componentes  das  3  (três)  Comissões,  ARBITRAGEM,  DIVULGAÇÃO  E  PRIMEIROS



SOCORROS, devidamente uniformizados, ou seja, com as camisas referentes a cada comissão,
obterão também uma pontuação extra (um ponto) na tabela de classificação. A este artigo não se
aplicará a  obrigatoriedade para as turmas, ficando a critério de cada turma a opção de pontuar
neste artigo.
 

 O Professor Coordenador Geral do Campeonato e a Comissão Disciplinar no uso de
suas atribuições que lhe são conferidas nos artigos 11,25 e 29 do Regulamento Geral
do Campeonato Interclasse Misto de Futsal do CEM-02, resolvem alterar a redação
do  artigo  31 decidida  em  Reunião  Extraordinária  realizada  no  dia  18/11/2015,
ficando a nova redação assim:

Art.  31  –  Caso  alguma  turma  no  dia  da  Cerimônia  de  Abertura  traga  TODOS os  alunos
componentes  das  3  (três)  Comissões,  ARBITRAGEM,  DIVULGAÇÃO  E  PRIMEIROS
SOCORROS,  devidamente identificados com algum  adereço ou vestimenta,  tais  como:  bonés,
camisetas, crachás, credenciais, coletes, jalecos, etc., que represente a comissão a que pertençam,
obterão também uma pontuação extra (um ponto) na tabela de classificação. A este artigo não se
aplicará a obrigatoriedade para as turmas, ficando a critério de cada turma a opção de pontuar
neste artigo.

ANEXO

     - O Professor Coordenador Geral do Campeonato e a Comissão Disciplinar no uso de suas
atribuições que lhe são conferidas nos artigos 11,25 e 29 do Regulamento Geral do Campeonato
Interclasse Misto de Futsal do CEM-02, resolvem alterar a redação do  artigo 31 decidida em
Reunião Extraordinária realizada no dia 18/11/2015, ficando a nova redação assim:

Art.  31  –  Caso  alguma  turma  no  dia  da  Cerimônia  de  Abertura  traga  TODOS os  alunos
componentes  das  3  (três)  Comissões,  ARBITRAGEM,  DIVULGAÇÃO  E  PRIMEIROS
SOCORROS,  devidamente identificados com algum  adereço ou vestimenta,  tais  como:  bonés,
camisetas, crachás, credenciais, coletes, jalecos, etc., que represente a comissão a que pertençam,
obterão também uma pontuação extra (um ponto) na tabela de classificação. A este artigo não se
aplicará a obrigatoriedade para as turmas, ficando a critério de cada turma a opção de pontuar
neste artigo.
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                                                               Dedico este trabalho ao meu ex-
professor  de  Língua  Portuguesa  Lúcio
Flávio,  que  dedicara  a  sua  vida
profissional ao magistério no Centro de
Ensino Médio 2, na década de 80 e que
semeara as suas sementes nesta seara,
no  intuito  de  que,  do  futuro  dos
estudantes,  os  ceifeiros  que  aqui
sonhavam,  estes  pudessem  colher
frutos,  descansar  às  sombras  das
árvores,  flamular  os  seus  desejos  da
sapiência para um mundo melhor.



                                                                    

                                                                    

                                                                    
O  Senhor  é  o  meu  pastor;  nada  me
faltará.  Deitar-me  faz  em  verdes
pastos, guia-me mansamente à águas
tranquilas.  Refrigera  a  minha  alma;
guia-me  pelas  veredas  da  justiça  por
amor do seu nome. (Salmo 23; 1 – 3).
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1. TEMA

Ler, entender e redigir texto.

2. PROBLEMATIZAÇÃO

Quais as dificuldades em ler, entender e redigir textos?

3. JUSTIFICATIVA

A falta de leitura, do entendimento do que se está lendo e a redação de textos,

formam um problema que assola os professores e estudantes de um modo geral. O que

torna viável, no seio social, um estudo aprofundado sobre o tema. A problemática vem à

tona já nos estudos iniciais da Educação Básica, quando os alunos se deparam com o

aprender da língua materna e não conseguem ler, entender e redigir textos.

Destarte, importante é verificar o vetor que traz aos alunos a dificuldade da leitura e,

por conseguinte, o entendimento e a redação de um texto de forma clara e objetiva.r

deste trabalho se 

O projeto de pesquisa se encontra organizado de forma a buscar enfoques no quê

de serem feitas observações comportamentais visando ao destaque de posturas no que é

concernente ao tema em tela, depois será solicitada resposta ao questionário proposto,

montada estatística com os devidos gráficos, sendo sempre feitas leituras de escritores

renomados,  no  que  é  concernente  ao  tema  e  também  textos  normativos.  Por  fim,

procurar-se-á obter-se uma conclusão nas considerações finais.



4. OBJETIVOS

Este  projeto  de  estudos  tem  como  objetivos  focalizar,  trabalhar  nas  raízes  do

problema em ler, entender e criar textos e, dar incentivos aos alunos para a progressão

nos  estudos  da  língua  materna,  buscando  como  parâmetro  central  a  ideologia  de

encontrar o motivo pelo qual há a dificuldade de ler, entender e produzir textos. O estudo

está focado,  in loco, na Biblioteca do Centro de Ensino Médio 2 de Planaltina-DF, no

intuito  de  que  haja  perseverança  no  ler,  entender  e  produzir  textos  a  partir  da

centralização de estudos baseados em obras de autores da literatura brasileira. Destarte,

a realização deste projeto tem a duração média de três meses, e terá o acompanhamento

do  professor  e  criador  deste  projeto,  Wilson  Osmar  de  Jesus,  e  será  utilizado  por

professores atuantes em sala de aula e poderá envolver não somente os docentes de

Língua Portuguesa, mas também, qualquer disciplina do currículo.

4.1. Objetivo Geral

O objetivo geral desta pesquisa é conhecer o(s) motivo(s) pelo(s) qual (quais) as

pessoas  não  conseguem  ler,  entender  e  redigir  o  texto  em  sua  totalidade,  obter  o

entendimento real do signo linguístico apresentado nos textos e intertextos  e esta não

compreensão  vai  ser  o  grande  divisor  de  águas  no  prosseguimento  dos  estudos

redacionais até atingir um nível de graduação.

 4.2 Objetivos Específicos

4.2.1 identificar a raiz do problema;

4.2.2 descrever as consequências;

4.2.3 classificar as possíveis soluções.

5. REFERENCIAL TEÓRICO

            Para Francisco S. Borba, no Dicionário UNESP do Português Contemporâneo,

ler  significa  percorrer  com  a  vista  e  interpretar  o  que  está  escrito.
Percorrer com a vista interpretando palavras ou notas musicais. Decifrar,
decodificar, extrair meios de um dado de armazenamento, reconhecer,
perceber.
(BORBA, 2011, p. 836).



             Assim sendo, conforme explana o lexicógrafo, o processo de ler vai além de

simplesmente  olhar  a  grafia  e  não  mergulhar  nas  entrelinhas  do  texto  para  a

compreensão como um todo, pois, importante se torna estender a mente no tocante aos

mais variados significados que uma palavra pode ter e absorver no que é inerente à

compreensão vocabular.

            Ainda Borba (2011), traz a plurissignificação do vocábulo “entender” usando os

verbos nucleares, quais sejam, compreender, conhecer, perceber, supor, considerar, ter

conhecimento. Conforme Borba (2011), entender um texto é ter um amplo conhecimento

do que se lê, é a espinha dorsal do saber a respeito da plurissignificação vocabular para

que se possa engajar no entendimento lexical.

             Assevera ainda, o dicionarista Francisco S. Borba, no que é tocante à palavra

“redigir”: reproduzir texto por escrito, escrever, expressar-se através da escrita. Deve-se,

conforme o autor em tela, ter um embasamento dentro da intertextualidade, numa espécie

de produzir reproduzindo, é criar o novo a partir do velho, criar recriando.

             Desta forma, o triângulo ler, entender e redigir precisa ser entendido como uma

prática inseparável, onde o início se dá quando o aluno começa com a decodificação do

léxico,  este  é  levado  ao  arquivo  mental,  faz-se  a  ligação  entre  o  significante  e  o

significado e daí, com a amplitude do conhecimento há a possibilidade de escrever.

            Para Faulstich (2013) é a partir do texto velho que se cria um texto novo, ou seja,

lendo texto de escritores já engajados e um assunto é que podemos criar um novo texto,

é uma espécie de norte magnético para guiar aquele que quer se tornar um escritor a

respeito de um determinado assunto.

            O texto é uma forma de tornar o homem mais social e o liga com o passado,

analisa  o  presente  e  ajuda  a  construir  o  futuro.  Mas,  não  é  apenas  dominando  a

nomenclatura gramatical que o sujeito da construção textual irá obter sucesso, daí surge

a importância do hábito da leitura, já que, o artefato linguístico, apesar de ser o tendão

calcâneo, precisa ser acompanhado do ato de ler.

            Assim, a ideia de leitura capitaneada por Clair (2012) se determina,

                                          O homem, mesmo dominando um artefato linguístico (ortografia,
concordância,  regência,  vocabulário)  não  conseguirá  apenas  com  o
domínio do código linguístico escrever um bom texto. Através do hábito
da leitura, poderá alcançar os eventos sociais onde há a interação e a
constituição  dos  sujeitos  com  os  objetos  de  discurso  e  as  múltiplas
propostas de sentido. Através de uma leitura sistemática, fará escolhas
entre as inumeráveis possibilidades de organização textual que a língua
lhe  oferece.  Mesmo  fora  do  circuito  da  “cultura  padrão”,  ele  poderá



construir  um  texto  atraente,  que  é  o  grande  desafio  de  quem  lida
profissionalmente com a palavra. 
(CLAIR, 2012, p. 13)

             Conforme explicita a autora, não é apenas o domínio gramatical que vai levar o

sujeito  a  ser  um  bom  redator,  muitas  vezes,  uma  linguagem  coloquial  pode  ser

surpreendente, desde que leve sua comunicação de forma eficaz para quem lê, e é o

caso, por exemplo, da escritora (catadora de papel) Maria Terezinha de Jesus, no livro

Quarto de Despejo, onde ela usa uma linguagem coloquial, todavia, é considerada uma

autora de bom quilate,  por outro lado, é importante salientar que “a gramática é uma

norma e não uma camisa de força”, assim nos ensina Santos (2003). 

            Ler e praticar são o desafio para quem quer ser um bom redator, não há outra

forma, é como se fosse um vício da pessoa, pois terá um rico vocabulário, um grande

conhecimento, uma vastidão de ideias para serem usadas de acordo com o tema e, além

do mais, é importante ler de forma prazerosa.  

            Santos (2003) ainda nos orienta, quando formos compor, que:

1) Escrever “sem ter medo” é um recurso de progressão e manutenção temática,

funcionando, assim, melhor os articuladores textuais;

2) Períodos curtos funcionam melhor na trama textual;

3) “Frases diretas” diminuem a “utilização de vírgulas”;

4) O ritmo à narrativa garante uma manutenção temática;

5)  As  “palavras  supérfluas  como  adjetivos,  advérbios  e  superlativos”

empobrecem o texto;

6) O texto negativo pode confundir o leitor;

7) A utilização de aspas e travessões”  determina a “fala  da  personagem, as

palavras usadas por ele ajudam a definir sua psicologia e sua personalidade”;

8) A “repetição de palavras numa mesma frase ou período” prejudica a elegância

do texto;

9)  O dicionário é “importante aliado para escrever certo e ampliar o repertório

de palavras”.

            Finalmente, há a cosmovisão (visão universal) abrangente na órbita do assunto, 

que se faz reconhecer a pertinência do que se estuda, tendo como ponto-de-vista a 

ideologia do autor e a relação desta com as sentenças que são tópicos fundamentais.

5.1. Esquema de pesquisa-estudo:

5.1.1 escolha do texto ou livro; 



5.2.2 decodificação das palavras;

5.2.3 busca do tópico frasal;

5.2.4 palavras-chave secundárias;

5.2.5 leitura crítica;

5.2.6 criação textual.

6. METODOLOGIA

           O trabalho será realizado no Centro de Ensino médio 2 de Planaltina-DF, na

biblioteca Lúcio Flávio, uma média de 40 alunos por turma, será  escolhido um livro, ou

um texto de cada série e proceder-se-á, conforme orientações dentro do cronograma

abaixo: 

7. CRONOGRAMA

Mês 1

Levar os alunos para que reconheçam a biblioteca como um todo e falar sobre “A Importância do Ato

de Ler  (Paulo Freire)”  e focar  em livro ou texto que se usa em sala de aula.  Ensinar  a  usar o

dicionário  como  ferramenta  essencial  para  o  conhecimento  da  plurissignificação  das  palavras.

Selecionar o tópico frasal de cada parágrafo. Reconhecer as ideias que estão em órbita do tópico

frasal.  No  livro  a  ser  lido,  relacionar  personagens  centrais  e  secundárias,  espaço,  tempo,  foco

narrativo e o ponto de vista do narrador (1ª ou 3ª pessoa) e ainda fazer um pequeno resumo do livro;
Mês 2

Diferenciar as tipologias textuais (narração, descrição ou dissertação) além de outras modalidades

escritas  (técnica,  científica,  eletrônica,  jornalística,  crônica,  artigo,  resenha,  monografia,  ata,

currículo, relatório, procuração, declaração, relatório, requerimento, carta, ofício, e-mail etc.);

Mês 3

Ensinar aos discentes a fazer a leitura crítica dos textos e buscar a cosmovisão (visão universal)

fazendo o uso do dicionário e aumentando a riqueza vocabular para não repetir palavras;
Mês 3

Ensinar os alunos a fazer paráfrases e paródias de textos e (criar recriando). Construir textos a partir

de  temas  dados.  Apresentar  um  parágrafo  inicial  e  pedir  o  desenvolvimento  e  a  conclusão.

Apresentar um desenvolvimento e pedir a introdução e a conclusão. Apresentar uma conclusão e

pedir a introdução e o desenvolvimento. São de suma importância discutir com os alunos sobre os

temas propostos para redação e apresentar textos motivadores que estejam integralizados com o

tema proposto. As redações devem ser de no máximo 10, 15 ou 30 linhas. Ensinar a cuidar das



margens, não rasurar (se errar passar uma linha simples no meio da palavra e escrever de

forma correta à frente e ter legibilidade, caso necessário passar tarefa para a obtenção de

caligrafia).  Os  parágrafos  deverão  ter  entre  4  e  6  linhas.  Ensinar  a  definir  palavras-tema

usando  causas  e  consequências  entre  4  e  6  linhas.  Focalizar  exercícios  de  gramática,

principalmente no que é tocante à acentuação gráfica, concordância verbo-nominal, regência

verbo-nominal, coesão e coerência, morfossintaxe e pontuação.  O professor deverá apontar

os erros e pedir aos alunos que verifiquem qual  o tipo de erro foi cometido, depois passar a

composição a limpo e não mais cometer os mesmos erros numa espécie de eliminação, além

disso,  os professores deverão trabalhar  com exercícios sobre os erros cometidos para a

compreensão do conteúdo de forma correta.

8. REFERÊNCIAS
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Planaltina – DF 2018

JIV - JOGOS INTERNOS DO VESPERTINO 

Professora Responsável: Hellen Cristina Faria Silva 

Matrícula: 181.312-9

Apoio: Professores, servidores, coordenação, supervisão e direção.

Participantes: 1ºs, 2ºs e 3ºs anos vespertino.

No Brasil, a prática do desporto escolar vem sendo estimulada desde 1882 quando

Rui Barbosa defende a inclusão da ginástica no currículo escolar e a partir daí surgem

inúmeras discussões a cerca dessa temática. Posteriormente o esporte torna-se uma das

propostas da Educação Física escolar, porém o mesmo não deve ter um fim em si mesmo

e não deve ser entendido como única prática a ser desenvolvida nas aulas, e sim tratado

como um dos agentes responsáveis pela formação integral do indivíduo.

Partindo desse princípio, foi desenvolvido o projeto Jogos Internos do Vespertino

que integra algumas práticas esportivas e corporais em que são propostas atividades

referentes aos conteúdos jogos, esportes e organização de eventos esportivos, previstos

no currículo em movimento e trabalhados com os alunos dos terceiros anos do turno

vespertino na disciplina educação física, integrando também os alunos de primeiros e

segundos anos. 



O projeto tem como função primordial valorizar os jogos e os esportes como temas

de grande importância para o desenvolvimento integral do educando, nesse contexto são

enfatizados  alguns  aspectos  como  planejamento,  organização,  responsabilidade,

cooperação, respeito, socialização, liderança, personalidade, persistência, entre outros. 

OBJETIVOS

- Motivar e envolver os alunos do turno vespertino, incentivando-os à prática esportiva

como instrumento de inclusão social;

- Contribuir com a formação integral do estudante;

- Compreender o esporte como elemento de inclusão social;

- Incentivar a participação dos alunos em atividades competitivas;

- Promover o respeito às regras;

- Desenvolver a inteligência emocional necessária ao bom convívio social,  a partir  de

atividades de integração;

- Propiciar aos alunos a integração com as demais turmas do turno vespertino;

-  Desenvolver  com os terceiros anos do turno vespertino o conteúdo organização de

eventos esportivos previstos no currículo em movimento

MODALIDADES SUGERIDAS

Futsal, Voleibol, Queimada e Tênis de Mesa.

ARBITRAGEM

Os  árbitros  serão  professores  envolvidos  no  projeto,  estagiários  e  alunos  dominam

melhor o esporte ou jogo trabalhado que consiga atuar de forma imparcial.

REGRAS 

- Todos os alunos, estarão sujeitos às normas disciplinares do Centro de Ensino Médio 02

de Planaltina DF, previstas em seu regimento interno.

-  Serão criados  regulamentos  específicos  para  cada  modalidade,  de  acordo  com as

regras das Federações e adaptando algumas caso haja necessidade.

  

UNIFORMES

- Os alunos deverão entrar na escola uniformizados (calça e camiseta);



- As equipes deverão usar, durante os jogos, camisetas de cores iguais para as equipes

que estarão disputando as modalidades coletivas. 

- Serão disponibilizados (caso seja necessário) coletes aos alunos que estiverem sem

camiseta da cor estabelecida pela equipe

Obs.: não é obrigatória a confecção de uniforme específico para os JIV.

- Todos os alunos deverão estar de tênis e vestimentas apropriadas à atividade física.

LOCAL DE COMPETIÇÃO

As competições acontecerão nas quadras da escola.

           

PROGRAMAÇÃO

Os Jogos Internos do Vespertino acontecerão em cinco dias. Data a definir com a direção,

coordenação e professores.

MATERIAIS

Os materiais poderão sofrer alterações de acordo com as modalidades definidas pela

organização.

Tênis de mesa

- 4 raquetes

- 12 bolas

- 2 redes 

Futsal

- 2 bolas

- 2 apitos

- 2 cronômetros

Voleibol

- 2 bolas

- 2 redes

- 4 antenas

- 2 apitos

Queimada

- 2 bolas

- 2 cronômetros

- 2 apitos

PREMIAÇÃO



A premiação  poderá  sofrer  alterações  de acordo  com as modalidades definidas  pela

organização.

Troféus: 

- 1 futsal

- 1 voleibol

- 1 queimada

- 1 tênis de mesa

Medalhas

35 de ouro

35 de prata

35 de bronze



PROJETO 7º HORÁRIO

Professor: José Maria da Paixão Nascimento

Brasília - 2018

PROJETO 7º HORÁRIO

1. APRESENTAÇÃO



O Projeto  Sétimo Horário tem o  propósito  de  abordar  questões  semelhantes  às  do

Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) e de oportunizar uma quantidade maior de

estudantes com pouco conhecimento na abordagem dos conteúdos cobrados nesse tipo

de exame. Ele está vinculado ao projeto “Amigo da Leitura” o qual acontece nas aulas de

Língua Portuguesa. Este tem função de fomentar a leitura entre os alunos no decorrer da

semana, com troca de livros e debates literários sobre determinado livro escolhido pela

turma. Deste modo, a ideia é despertar a leitura entre os alunos para o senso crítico do

mundo.  Muitos  alunos  apresentaram  dificuldade  em  interpretação  de  textos,  em

conhecimentos  nas  Ciências  da  Natureza  e  suas  tecnologias,  Matemática  e  suas

tecnologias, principalmente, em redação. A partir dessa constatação ao longo dos anos,

percebeu-se a real necessidade de auxiliar os discentes a sonharem com uma vaga em

universidade  pública  ou  particular.  Assim,  surgiu  a  ideia  de  oferecer  “uma aula  logo

depois do sexto horário”. Com a certeza de que tudo começa com uma simples ideia, o

projeto ganhou espaço e aceitação dos alunos ao longo dos anos. Com o apoio das

famílias, direção, supervisão e coordenação da escola e, principalmente, a colaboração

dos docentes ao projeto, foi possível iniciá-lo em 2012. Ele estará sempre aberto a todos

da comunidade escolar  para novas abordagens ou sugestões,  bem como poderá ser

mudado de acordo com a necessidade da realidade dos alunos. Deve-se andar antes de

correr. As grandes coisas são feitas de pequenos gestos. A ideia foi lançada, com vontade

coletiva,  determinação,  transpiração e resiliência,  será possível  mudar a realidade de

grande parte dos alunos. Visão, ambição, insistência e muito treino são combustíveis para

o sucesso. Para realizar e conquistar algo, é preciso tentar. Os desafios são muitos.

Muitos não atingem o seu potencial  porque não se desafiam. Este projeto não é um

desafio de uma pessoa, mas de todos que sonham com uma sociedade igual para todos. 

 

2.1  OBJETIVO GERAL

- Preparar alunos da rede pública do 3º ano do ensino médio, bem como aqueles que já

concluíram esta etapa para as provas do Exame Nacional do Ensino Médio – ENEM e

despertar o interesse dos alunos para ingressarem em um curso superior de forma a

diminuir a exclusão social marcante na sociedade. 



2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

-  Oportunizar  aos  educando  o  reforço  dos  conteúdos  estudados  no  período  normal;

-  Desenvolver a partir  de leitura de textos, o senso crítico sobre temos cobrados em

provas do ENEM;

- Possibilitar o debate inter e transdisciplinar em torno de temáticas atuais apresentadas

por meio de provas e exercícios pré-elaborados;

-  Estimular  os  alunos  do  Centro  de  Ensino  Médio  de  Planaltina-CEM2  a  fazer  um

planejamento de estudo e aproveitar o tempo ocioso;

- Promover a integração e o desenvolvimento social, além de oferecer aprendizado aos

alunos de toda rede pública de ensino da cidade.

3. JUSTIFICATIVA

A educação  nos dias  atuais  passa por  fortes  mudanças,  onde  escola,  professores  e

alunos são desafiados a se reinventarem todos os dias.  Ensinar já não se limita à sala de

aula, mas criar ações que possibilitem mais integração do aluno com a escola e com o

ensino- aprendizagem. 

O Projeto 7º Horário surgiu da necessidade de muitos alunos solicitarem mais conteúdos

voltados para o ENEM. Assim, foi necessário o ganho de tempo e aprendizado ao se

aplicar mais uma hora de aula aos alunos do 3º ano e alunos que estudaram na escola ou

em outra unidade, com o intuito de prepará-los para alcançar seus objetivos. Com isso, os

alunos estarão mais preparados para disputar uma vaga numa universidade pública e/ou

conseguir uma pontuação melhor para uma bolsa total ou parcial na rede privada.

4. METODOLOGIA

O "Projeto 7º Horário" será executado por meio de aulas expositivas, estudo de casos,

atividades individuais e em grupo, realização de exercícios e simulados, divido em várias

etapas, sendo elas:



1. Reunião com pais e responsáveis para explicação do projeto;

2. Inscrição dos alunos no projeto; 

3. Elaboração de cronograma de aulas por disciplina;

4. Preparação do conteúdo a ser ministrado;

5. Aplicação das matérias por professores voluntários inscritos no projeto;

6. Realização de simulados para reforçar o aprendizado;

7. Acompanhamento da aprovação dos alunos inscritos no projeto. Bem como divulgar

esta aprovação para despertar o interesse de outros alunos;

8. Reunião nos intervalos das aulas, dos professores envolvidos no projeto, uma vez por

mês, para avaliação das iniciativas propostas;

9. Controle de frequência dos alunos pelo coordenador do projeto para evitar a evasão

das aulas;

10. Aplicação de simulados semelhante ao do ENEM  para diagnosticar a real chances

dos alunos nas provas.

5. ETAPAS DO PROJETO

1ª Etapa – Implica o envolvimento dos pais e responsáveis por meio de reunião, onde

será apresentado projeto, como e o que será trabalhado nas aulas do 7º horário. Nesta

etapa, a participação de toda equipe: professores, equipe pedagógica e administrativa

deve estar presente para discutir as ações do projeto.

2ª Etapa – Será feita com atuação de professores e equipe pedagógica que debaterá com

os alunos a  importância  do  projeto.  Após as  explanações,  será  feita  a  inscrição dos

alunos  da  unidade,  de  outras  escolas  e  egressos.   

3ª Etapa – O coordenador fará a divulgação do cronograma do projeto, que será exposto

nas  salas  de  aula,  local  de  circulação  e  grupo  de  whatsApp  para  os  alunos

acompanharem.

4ª  Etapa  –  Elaboração  das  questões  a  serem  abordadas  em  sala  de  aula  pelos

professores nas suas respectivas entradas, além dos recursos pedagógicos oferecidos

pela direção da escola.



5ª  Etapa  –  Serão  oferecidos  aos  alunos  simulados  das  matérias   para  reforçar  o

aprendizado, principalmente, no período que antecede as provas do ENEM.

6ª  Etapa  -  Acompanhamento  da  aprovação  dos  alunos  inscritos  e  premiação  dos

melhores  pontuados.  Realizar  eventos  com a participação da escola,  pais  de  alunos

envolvidos para ressaltar a importância do projeto e incentivar a continuidade deste.

7ª Etapa- O projeto foi elaborado com base nos alunos do turno vespertino. Entretanto, o 

aluno de qualquer turno poderá participar.

8ª Etapa – Caberá à direção da escola, de acordo com interesse das partes,  negociar 

qualquer bonificação aos professores envolvidos no projeto. 

5. AVALIAÇÃO DO PROJETO

A avaliação do “Projeto 7º Horário” ocorrerá nos anos subsequentes. O coordenador e

os professores discutirão as melhorias e mudanças conforme a  execução, sempre com o

objetivo de aprimorar as praticas pedagógicas.

6. RECURSOS NECESSÁRIOS
- Pincel para quadro branco;

- Impressão de provas e simulados;

- Lanche e água para os professores;

- Recursos didáticos: livros, apostilas, provas do ENEM;

- Disponibilidade do professor;

- Apoio da equipe gestora.

7. CUSTO DO PROJETO

Os recursos financeiros serão investidos na ampliação e continuidade do projeto para a

compra  de  material  pedagógico  dos  docentes  e  discentes,  além  do  lanche  para  os

professores. 

8. CRONOGRAMA DO PROJETO 7º HORÁRIO



As aulas terão início após o recesso escolar, com o término uma semana antes da prova

do ENEM. Elas ocorrerão de segunda-feira a quinta-feira, das 18h às 18h50. Ocorrendo

maior  quantidade  de  alunos  numa  sala  de  aula,  dependerá  da  disponibilidade  dos

professores envolvidos. Os pais e responsáveis deverão acompanhar os seus filhos logo

após o término das aulas.  A escola não se responsabilizará por danos causados aos

alunos  na  parte  externa  da  escola,  cabendo  essa  obrigação  aos  seus  familiares.

Portanto,  é necessário um cuidado maior dos pais e responsáveis  neste período de

preparação.

9. COORDENAÇÃO DO PROJETO 7º HORÁRIO

O projeto será coordenado pelo professor José Maria da Paixão Nascimento, professor

de Língua Portuguesa dos segundos e terceiros anos do ensino médio, com apoio da

coordenação pedagógica. 

10. CONCLUSÃO

Para se alcançar o resultado esperado no PROJETO 7º HORÁRIO, a escola precisa ir

além da sua rotina, buscar alternativas simples, mas que trarão benefícios para todos os

envolvidos.  Cabe  assim  ao  coordenador  do  projeto,  aos  professores,  à  família

encontrarem  soluções   num  momento  importante  da  vida  estudantil  para  o  possível

ingresso na formação superior.

O  “Projeto  7º  Horário”  mostra  a  importância  do  reforço  nas  diversas  disciplinas  do

currículo, possibilitando melhor preparo dos alunos envolvidos. 

Vamos todos de mãos dadas para nossa Pasargada do conhecimento como um
barqueiro que navega nas ondas do saber do mundo. Professor José Maria



EDUCAÇÃO AMBIENTAL

HORTO-VIDA CEM 02 E IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMA DE COLETA SELETIVA DE

MATERIAIS RECICLÁVEIS



BRASÍLIA, 2018

INTRODUÇÃO

“As  discussões  sobre  a  Educação  Ambiental  no  mundo  contemporâneo  estão

relacionadas àquelas mais gerais sobre as questões ambientais que têm feito parte das

preocupações dos mais variados setores da sociedade. Desde a Revolução Industrial, a

atividade interventora e transformadora do homem em sua relação com a natureza vem

se tornando cada vez mais predatória. A vida humana e a de outras espécies encontram-

se concretamente ameaçadas. Essa profunda crise, a maior crise da história humana pela

abrangência planetária, tem consequências para a área da Educação. ” (Tozzoni – Reis,

2001)

“Nas  últimas  décadas  temos  testemunhado  o  aparecimento  de  inúmeros

movimentos em prol do meio ambiente. Em diversos países, programas e estratégias vem

sendo empreendidas com o intuito de frear a degradação ambiental e/ou de encontrar

novas alternativas para processos de produção e consumo menos impactantes. Dentro

desse  contexto  práticas  de  Educação  Ambiental  têm  sido  intensificadas,  tentando

sensibilizar e informar as pessoas sobre a realidade ambiental, bem como mostrar e/ou

indicar o papel e a responsabilidade da sociedade sobre o que ocorre no meio ambiente. ”

(Rodrigues e Colesanti, 2008)

Conforme  Jacobi  (2005),  “os  sinais  da  crescente  conscientização  podem  ser

observados a partir de alguns referenciais que agregam propostas de sustentabilidade



ambiental,  social  e de desenvolvimento à dimensão no discurso, como é o caso dos

movimentos sociais em defesa da ecologia; as conferências internacionais promovidas

pela a ONU, principalmente a partir da Conferência das Nações Unidas sobre o Ambiente

Humano, realizada em Estocolmo em 1972, para debater os temas do meio ambiente e

do desenvolvimento; os relatórios do Clube de Roma; e, mais ou menos diretamente, os

trabalhos de autores pioneiros,  de diversos campos,  que refletiram sobre as mesmas

questões.  O  livro  A  primavera  silenciosa,  de  Rachel  Carson,  cientista  e  ecologista

americana, lançado em 1962, apresenta um questionamento, nos Estados Unidos, do

modelo  agrícola  convencional  e  sua crescente  dependência  do  petróleo  como matriz

energética. Ao tratar do uso indiscriminado de substâncias tóxicas na agricultura, alertava

para  a  crescente  perda  de  qualidade  de  vida  produzida  pelo  uso  indiscriminado  e

excessivo  dos  produtos  químicos  e  os  efeitos  dessa  utilização  sobre  os  recursos

ambientais. A contribuição deste livro foi em relação à necessidade de a sociedade se

preocupar com problemas de conservação de recursos naturais, o que já era objeto de

muitos  outros  trabalhos  que,  desde  o  século  XIX,  inspiraram  políticas  públicas

conservacionistas adotadas pelos Estados Unidos no início do século XX

“As  organizações  não  governamentais  reunidas  no  Fórum  Global  da  Rio-92

formularam  o  trabalho  de  Educação  Ambiental  para  Sociedades  Sustentáveis  e

Responsabilidade Global que estabeleceram alguns princípios, dos quais pode-se citar:

 A educação  ambiental  é  um  direito  de  todos,  somos  todos  aprendizes  e

educadores;

 Deve ter como base o pensamento crítico e inovador em qualquer tempo ou

lugar  em  seus  modos  formal,  não  formal  e  informal  promovendo  a

transformação e a construção da sociedade;

 É individual e coletiva. Tem o propósito de formar cidadãos com consciência

local e planetária que respeitem a autodeterminação dos povos e a soberania

das nações;

 A educação ambiental não é neutra, mas ideológica;

 Deve  integrar  conhecimentos,  aptidões,  valores,  atitudes  e  ações,

convertendo cada oportunidade em experiências educativas de sociedades

sustentáveis.

A educação  ambiental  tem  como  objetivo,  portanto,  formar  a  consciência  dos

cidadãos  e  transformar-se  em  filosofia  de  vida  de  modo  a  levar  a  adoção  de



comportamentos  ambientalmente  adequados,  investindo  nos  recursos  e  processos

ecológicos  do  meio  ambiente.   A  educação  ambiental  deve,  necessariamente,

transformar-se em ação. ” (Pelicioni, 1998)

JUSTIFICATIVA

“  A reciclagem  dos  resíduos  sólidos  é  uma  alternativa  viável  para  propiciar  a

preservação  de  recursos  naturais,  a  economia  de  energia,  a  redução  de  área  que

demanda  o  aterro  sanitário,  a  geração  de  emprego  e  renda,  assim  como  a

conscientização  da  população  para  questões  ambientais.  Porém,  para  um  melhor

funcionamento, é de vital importância que se implante nas cidades um amplo sistema de

coleta seletiva, no qual os recicláveis sejam separados nas residências e coletados pelas

municipalidades. Apesar de ser uma excelente alternativa para a redução de resíduos

com destino aos aterros, apenas 4,7% dos resíduos são reutilizados ou reciclados nas

cidades gaúchas, segundo a CEMPRE (Organização Não-Governamental Compromisso

Empresarial para Reciclagem). Um dos motivos para tal parcela reduzida de reciclagem

deve-se ao mau acondicionamento dos resíduos pela população, fato este gerado pela

falta  de  informação  acerca  da  coleta  seletiva.  Outros  fatores  que  contribuem para  o

pequeno índice de reciclagem dos resíduos são: a) o alto custo da coleta seletiva para as

municipalidades; e b) a falta de um sistema corretamente dimensionado em termos de

capacidade de armazenamento e processamento de resíduos nas unidades de triagem.”

(Simonetto e Borenstein, 2006)

Reciclagem, segundo O’Leary et al. (1999), é o processo pelo qual resíduos que são

destinados  à  disposição  final  são  coletados,  processados  e  remanufaturados  ou

reutilizados.  Monteiro  et  al.  (2001)  definem  reciclagem  como  sendo  a  separação  de

materiais do lixo domiciliar, tais como papéis, plásticos, vidros e outros materiais, com a

finalidade de trazê-los de volta à indústria para serem beneficiados. Estes materiais são

novamente transformados em produtos comercializáveis.

Segundo Monteiro et  al.  (2001),  a implantação da coleta seletiva é um processo

contínuo que é ampliado gradativamente. O primeiro passo, diz respeito à realização de

campanhas  informativas  de  conscientização  junto  à  população,  convencendo-a  da

importância da reciclagem e orientando-a para que separe o lixo em recipientes para



cada tipo de material.  Posteriormente, deve-se elaborar um plano de coleta,  definindo

equipamentos, veículos, áreas e a periodicidade de coleta dos resíduos. Finalmente, é

necessária a instalação de unidades de triagem para limpeza e separação dos resíduos e

acondicionamento para a venda do material a ser reciclado.

Segundo Reigota (2008), “as práticas sociais e pedagógicas cotidianas precisam ser

consideradas como espaços possíveis de deveres, de redefinição da dimensão política de

nossa existência, da vida cotidiana e da sociabilidade nas quais ocorre a ampliação do

grau de liberdade com que se vive a vida, assim como da construção de estratégias que

possam estabelecer formas mais recíprocas de posicionamento nos jogos de poder e

verdade. Neste sentido, as práticas sociais têm um nítido papel pedagógico e as práticas

pedagógicas recolocam o compromisso político, não partidário, como seu eixo principal.

Ambas fazem ruído, provocam e desestabilizam tanto o conformismo como a apatia. As

eventuais  e  possíveis  novas  representações  de  cidadania  surgidas  desse  processo

cultural, político e pedagógico poderão fornecer contornos e fundamentos de intervenção

e  participação  frente  aos  totalitarismos,  populismos  e  democratismos.  A  educação

ambiental poderá iniciar uma fase na qual as novas gerações formadas a partir desta

crise  ética  e  política  serão  as  protagonistas.  Mas  antes  disso  ainda  temos  o  longo

percurso  de  buscar  respostas  às  nossas  questões  específicas:  poderá  a  educação

ambiental ter participação efetiva na reconstrução da cidadania? Em caso positivo, com

quais referenciais teóricos e políticos? Serão as próximas gerações de educadores (as)

ambientais capazes de redefinir, através de suas práticas cotidianas, não só a cidadania,

mas também e principalmente um comportamento político de autonomia dos cidadãos e

dos movimentos sociais frente aos aparelhos ideológicos de Estado? Quem viver verá. ” 

OBJETIVO GERAL

Reeducar e estimular um estilo de alimentação saudável por meio da instalação e

manejo de uma horta  escolar, cuja  produção irá  enriquecer  o  cardápio oferecido aos

alunos pela Cantina Escolar.

OBJETIVOS ESPECIFICOS

 Estimular a comunidade escolar sobre a importância de se utilizar de forma

consciente os recursos naturais como água, solo, fauna e flora.

 Motivar os alunos a consumirem o lanche da Cantina Escolar.



MATERIAIS E MÉTODOS

O Centro de Ensino Médio 02 de Planaltina já dispõe de lixeiras para coleta 

seletiva do lixo produzido pelas atividades diárias.

A  horta  escolar  foi  implementada  por  alunos  e  professores  em  parceria  com

instituições especializadas – EMATER que cedeu orientações quanto à forma correta de

plantio.  As  sementes e  mudas de alface,  cebolinha,  salsa,  couve,  espinafre,  coentro,

agrião e abóbora foram compradas pela escola e doadas por professores.

A produção da horta escolar é destinada ao enriquecimento da alimentação servida

aos alunos pela Cantina Escolar, além de promover conceitos sobre a importância de se

ter uma alimentação variada e segurança alimentar.

Para  viabilizar  a  implementação  efetiva  de  um  programa  de  coleta  seletiva  e

reciclagem de lixo, devem ser oferecidas, bimestralmente, aos alunos palestras sobre:

 Problemas causados pelo grande volume de lixo produzido a médio e longo

prazo: poluição do ar, do solo e dos lençóis freáticos, proliferação de organismos que

disseminam  diversas  doenças,  tempo  de  decomposição  elevado  da  maioria  dos

materiais descartados.

HISTÓRICO DO PROJETO

A  horta  escolar  orgânica  foi  implementada  com  apoio  da  EMATER.  A

instituição realizou a montagem, plantio e irrigação da horta. Foi oferecida aos alunos

uma palestra com o tema Agricultura Orgânica com enfoque na Educação Ambiental.

Alunos  dos turnos  matutino  e  vespertino,  principalmente,  das  turmas  do

professor Edjaime Machado se responsabilizaram pelos cuidados e manutenção da

horta,  além de  realizarem pesquisas,  seminários  e  confecção  de  folders  sobre  a

importância da educação ambiental no cotidiano de cada um.

Parte do lixo seco produzido pela escola, principalmente papel, foi coletado de

forma separada e vendido a empresas de reciclagem. A renda obtida foi revertida em

benefícios para os próprios alunos. 

RESULTADOS A SEREM ALCANÇADOS



Formação de alunos multiplicadores que sejam capazes de disseminar para 

toda a comunidade escolar os seguintes temas:

 Reeducação e segurança alimentar;

 Poluição do ar, água e solo: causa, consequências e soluções;

 Utilização  consciente  de  recursos  como  água  e  energia  elétrica,

enfatizando  questões  relativas  à  preservação  desses  recursos  e  à

economia doméstica.

TURMAS SELECIONADAS PARA O PROJETO EM 2018

Turno Vespertino

1CV, 1DV, 3AV e 3BV

Professores responsáveis pelo projeto no ano de 2018: Edjaime Machado

 e Diógenes Jaber Cardoso 
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PROJETO INTERDISCIPLINAR DE PREPARAÇÃO
PARA VESTIBULARES, CONCURSOS, REDAÇÃO E

MERCADO DE TRABALHO



Atividade – Simulação de entrevista para emprego.

Autor: Professor Robson Dias Dourado - Matrícula 175855-1

INTRODUÇÃO

É muito comum ouvir dos alunos: “porque tenho que estudar essa matéria?” ou “quando vou

usar  isso na  minha vida,  professor?”  De tanto  ouvir  essas  indagações  surgiu a  necessidade da

formulação  de  um  currículo  que  contenha  temas  relacionados  às  atividades  escolares  e

universitárias, preparação para provas de concursos e vestibulares, aumento da percepção de leitura

e análise de textos, preparação para o mercado de trabalho e valorização do trabalho em grupo. 

OBJETIVOS

Este projeto tem como objetivo principal despertar o interesse do aluno por conteúdos que

são necessários  ao  seu  desenvolvimento  intelectual  e  profissional.  A proposta  deste  trabalho  é

desenvolver, no decorrer dos três anos que constituem o ensino médio, as seguintes competências:

 Análise crítica a partir da leitura de textos verbais e não verbais (imagens, gravuras,

quadrinhos);



 Capacidade  de  execução  dos  diversos  tipos  de  provas  cobrados  nos  principais

vestibulares e concursos;

 Capacidade de visualização de itens sutis inseridos em textos e questões de prova;

 Visão  lógica  na  execução  de  questões  de  prova  buscando,  na  interpretação  dos

comandos e textos, os caminhos para a resposta correta;

 Desenvolvimento da capacidade de concentração e raciocínio rápido;

 Facilidade de produzir trabalhos acadêmicos seguindo as normas estabelecidas pela

ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas);

 Desenvolvimento de técnicas de oratória e apresentação em público;

 Capacidade de trabalhar em grupos com foco em organização de tarefas e espírito de

equipe;

 Desenvolvimento do sentimento de respeito ao colega de sala e ao professor durante a

atividade escolar;

 Desenvolvimento de uma postura profissional ética e competitiva, tão necessária ao

aluno depois da conclusão do ensino médio.

CONTEÚDOS

Os conteúdos propostos por este projeto foram elaborados pensando nas necessidades de

desenvolvimento dos nossos alunos em matérias essenciais para o seu futuro escolar e profissional.

1º ANO 

Postura Diante de Provas de Vestibulares e Concursos

Neste assunto são trabalhadas técnicas de leitura,  interpretação e execução de provas de

vestibulares e concursos. São apresentadas orientações de como desenvolver a execução de uma

prova com aumento da concentração na leitura e redução do tempo de realização de cada questão.

As técnicas apresentadas estimulam os alunos a desenvolver uma leitura mais detalhista e voltada

para a antecipação de situações, o que facilita a interpretação de textos e comandos de questões,

possibilitando o melhor desempenho no exame.

Tipos de Questões de Prova



Assunto  que  aborda  os  diferentes  tipos  de  questões  que  são  cobrados  em  provas  de

concursos  e  vestibulares.  A  parte  teórica  apresenta  os  principais  tipos  de  questões,  suas

particularidades, formas de pontuação e técnicas de resolução para cada uma. As atividades práticas

são desenvolvidas com a realização de simulados contendo todos os tipos de questões para que os

alunos se habituem a resolvê-las e desenvolvam suas capacidades de concentração e raciocínio

lógico.

Normas Básicas para Elaboração de Trabalhos Acadêmicos

Este  conteúdo  tem  como  objetivo  apresentar  aos  alunos  as  normas  técnicas  para  a

elaboração de trabalhos acadêmicos seguindo as especificações da ABNT (Associação Brasileira de

Normas Técnicas). Como nessa fase da vida escolar os alunos ainda estão acostumados a produzir

trabalhos  manuscritos,  forma  mais  cobrada  no  ensino  fundamental,  faz-se  necessário  o

desenvolvimento da técnica de produção de trabalhos digitados. O conteúdo aborda técnicas de

pesquisa de conteúdo, organização de grupo, divisão de tarefas, construção de textos e apresentação

escrita dos conteúdos pesquisados seguindo as referidas normas técnicas.

Apresentação de Seminários

Com este tema são trabalhadas com os alunos técnicas de organização de grupo, pesquisa de

conteúdo, montagem de trabalho escrito e apresentação de seminário. A parte teórica também traz

técnicas de apresentação em público e oratória, com o objetivo de desenvolver o espírito de equipe,

valorização do respeito ao que fala e ao que ouve e trabalhar deficiências que muitos têm em falar

em público.

Realização de Simulados

Ao final  de cada bimestre  letivo  o foco é  a  realização de simulados com questões  das

principais bancas examinadoras do país, tendo como base as provas do PAS, UNB e ENEM. Nessa

atividade é fundamental a participação do professor na elaboração de questões interdisciplinares

que contenham assuntos atuais, bem comoos chamados “pegas”. O foco principal nesta atividade é

o momento da correção das questões, onde o professor mostra ao aluno onde estão os itens que



tornam uma questão certa ou errada e a forma como cada banca examinadora pensa e elabora suas

questões.

2º ANO 

Novo Acordo Ortográfico

Matéria que faz parte dos conteúdos cobrados nos principais concursos e vestibulares desde

2011. É fundamental aos alunos a apresentação das novas normas ortográficas e das possibilidades

de situações em que elas podem ser cobradas em questões de provas e exigidas em redações.

Dicas de Português para Concursos

Nesta  matéria  são  apresentadas  aos  alunos  as  dicas  mais  utilizadas  em  cursos  pré-

vestibulares e de concursos. O objetivo deste estudo é preparar os alunos a respeito dos conteúdos

que são comumente cobrados em provas e causam muitas dúvidas nos candidatos.

Mandamentos para uma Redação Discursiva

Nesta matéria são apresentadas dicas importantes sobre as principais “virtudes” e “pecados”

em  uma  redação  discursiva  de  concursos  e  vestibulares.  Os  alunos  terão  conhecimento  das

características de exigências das principais bancas examinadoras do Brasil, como CESPE, ESAF,

FUNIVERSA, FGV, entre outras. Ao final, o conteúdo ilustra as principais recomendações sobre as

provas de redação de concursos e vestibulares.

Técnicas de Redação para Vestibulares e Concursos

O conteúdo apresenta, de forma didática e simples, técnicas de como redigir uma redação de

30 linhas a partir de uma “frase tema” ou textos de orientação. A parte teórica aborda:

 Tipos de provas de redação; 

 As diferenças entre as bancas examinadoras; 



 A postura do aluno diante dos textos de orientação; 

 As técnicas de interpretação e resumo do assunto a ser trabalhado; 

 As técnicas de elaboração da introdução, desenvolvimento e conclusão;

 Os cuidados que devem ser observados no momento da transcrição para o gabarito

oficial.

Textos Formais mais Utilizados

Dando continuidade à produção de textos, neste conteúdo os alunos terão contato com os

principais tipos de textos formais, tendo como base o “manual de redação oficial da Presidência da

República”.

Questões de Raciocínio Lógico

Este conteúdo aborda os principais comandos de questões de raciocínio lógico. A teoria traz

dicas de leitura, interpretação e raciocínio para execução de questões lógicas em nível de

concursos  e  vestibulares.  A prática  consiste  na  realização  de  exercícios  específicos  que

desenvolvam  estas  habilidades.  O  foco  principal  neste  processo  está  na  correção  dos

exercícios, momento em que o professor mostra aos alunos os pontos principais de cada

questão, principalmente os itens que as tornam falsas ou erradas e a forma como cada banca

examinadora pensa e elabora suas questões.

Simulados de Redação e Questões Discursivas

Com base em provas já realizadas em vestibulares e concursos, o professor trabalhará com

seus alunos o desenvolvimento das técnicas de redação e elaboração de questões discursivas. Diante

destes simulados, os alunos terão uma noção das diferenças entre as bancas examinadoras e estarão

preparados para elaborar textos bem estruturados. Estas atividades têm como objetivo desenvolver

o hábito  de ler, interpretar  e  produzir  dissertações,  descrições  ou  qualquer  outro  tipo  de  texto

escrito.



Realização de Simulados

Ao final de cada bimestre, e principalmente no 4º, o foco é a realização de simulados com

questões das principais bancas examinadoras do país, tendo como base as provas do PAS, UNB e

ENEM.  Nesta  atividade  é  fundamental  a  participação  do  professor  na  elaboração  de  questões

interdisciplinares que contenham assuntos atuais,bem como os chamados “pegas”. O foco principal

nesta atividade é o momento da correção das questões, onde o professor mostra ao aluno onde estão

os itens que tornam uma questão certa ou errada e a forma como cada banca examinadora pensa e

elabora suas questões.

3º ANO

Elaboração de Currículo

Nesta matéria o aluno aprende a redigir um currículo que esteja dentro dos padrões exigidos

pelo atual mercado de trabalho. O conteúdo abordará temas como: principais dados pessoais e

profissionais  que  devem ser  apresentados,  formação  acadêmica,  experiências  e  expectativas  de

ascensão  profissional,  formas  de  envio  e  de  apresentação  do  currículo,  modelos  de  currículos

(conforme a pretensão profissional  do candidato)  e  os  cuidados que se deve ter  ao enviar  um

currículo. 

Técnicas de Entrevista de Emprego

É muito comum o aluno perguntar a um professor como ele deve se portar, vestir ou falar

em uma entrevista de emprego. Este conteúdo traz uma série de informações sobre as principais

técnicas de recrutamento adotadas por grandes empresas. Há também a abordagem dos principais

gestos e posturas que podem surgir no contexto da entrevista de emprego e o que eles significam.

Um  ponto  importante  trabalhado  nesta  matéria  é  a  apresentação  de  um  questionário  com  as

principais perguntas e respostas que são feitas em uma entrevista de emprego. 

Na parte prática, o professor simula com os alunos uma situação de entrevista, escolhendo

cinco ou seis  alunos que  serão  os  candidatos.  Durante  a  simulação,  cada  aluno é  entrevistado

individualmente, tendo como público observador o restante da turma, a qual ficará disposta na sala

em semicírculo.  Depois  de  realizadas  as  entrevistas,  o  professor  aborda  os  pontos  positivos  e

negativos de cada candidato, demonstrando para todos o que deveria ser feito e o que não poderia



ter acontecido. Essa técnica passa aos alunos uma noção clara de como se dá uma entrevista de

emprego e da ansiedade e nervosismo nela contidos.

Postura Profissional

Este conteúdo apresenta aos alunos noções de postura profissional ética. Em razão da falta

de experiência profissional, muitos jovens demoram a se adaptar ao mercado de trabalho que, hoje,

é  tão  competitivo,  exigente  e  excludente.  Com  o  conhecimento  prévio  de  posturas  e  ações

profissionais, como espírito de equipe, trabalho sob pressão e foco em resultados, o nosso aluno

terá um diferencial a mais quando procurar o primeiro emprego.

                     Atividade desenvolvida em sala de aula – Simulação de entrevista para emprego 

Como Trabalhar em Equipe ou Grupo

Neste tópico são apresentadas dicas para que o trabalho em conjunto se torne produtivo e

contribua para o desenvolvimento da capacidade competitiva de uma empresa ou equipe de pessoas

que trabalham em função de um único objetivo.  O foco é estabelecer nos alunos o espírito de

equipe e cooperação nos trabalhos escolares ou no mercado de trabalho (estágios ou empregos

formais).

Atendimento ao Cliente



Ainda dentro do foco no mercado de trabalho, é fundamental que os nossos alunos tenham

noção  das  técnicas  de  atendimento  a  clientes  externos  e  internos.  Esse  conhecimento  é  uma

qualidade valorizada pelas grandes empresas e, com certeza, constitui um grande diferencial no

momento do recrutamento e da efetivação do novo profissional.

Realização de Simulados

Ao final de cada bimestre, e principalmente no 4º, o foco é a realização de simulados com

questões das principais bancas examinadoras do país, tendo como base as provas do PAS, UNB e

ENEM.  Nesta  atividade  é  fundamental  a  participação  do  professor  na  elaboração  de  questões

interdisciplinares que contenham assuntos atuais, bem comoos chamados “pegas”. O foco principal

nesta atividade é o momento da correção das questões, onde o professor mostra ao aluno onde estão

os itens que tornam uma questão certa ou errada e a forma como cada banca examinadora pensa e

elabora suas questões.

AVALIAÇÃO

Para todos os anos a avaliação pode ser realizada de várias formas:

 Pela participação dos alunos nas aulas e nas atividades em grupos (em simulados,

apresentações escritas e seminários);

 Na avaliação individual nos simulados feitos em sala de aula e em casa;

 Na avaliação das redações ou questões discursivas elaboradas pelos alunos;

 Na observação do desenvolvimento individual do aluno no decorrer do ano;

 Na  avaliação  bimestral,  por  meio  de  questões  interdisciplinares  semelhantes  às

trabalhadas em sala nos simulados e/ou inseridas nas provas de outras disciplinas;

 Pelo desempenho dos alunos. No caso do 3º ano, nas simulações de entrevistas de

emprego.

PROJETO INTERDISCIPLINAR DE
CÓDIGOS E LINGUAGENS 

E ÁREA DE HUMANAS



AMIGOS DA LEITURA

Professor: José Maria da Paixão Nascimento – matrícula: 038.715-0

INTRODUÇÃO

Amigos da Leitura é um projeto cujo objetivo é estimular e criar meios para que os

alunos desenvolvam o interesse pela leitura. Além de estimulá-los, visa a criar meios para que se

efetive a prática da leitura de forma voluntária, agradável e, por que não dizer, prazerosa. Além

disso, unem-se a esse objetivo os baixos custos e o envolvimento dos corpos docente e discente,

fazendo do projeto uma parceria entre aqueles que já descobriram a importância da leitura e aqueles

que certamente descobrirão.

POR MEIO DA LEITURA PODEMOS SER MELHORES DO QUE SOMOS E A

SOCIEDADE PODE SER MELHOR DO QUE É.

JUSTIFICATIVA

É uma  iniciativa  do  Professor  José  Maria,  de  Língua  Portuguesa,  do  Centro  de

Ensino Médio 02 de Planaltina-DF. Ele, preocupado em incentivar e difundir o hábito da leitura na

escola envolvida, suprir a deficiência de bibliotecas e a dificuldade de aquisição de livros em razão

dos altos preços, resolveu incentivar a leitura na escola por intermédio deste projeto.

OBJETIVOS

OBJETIVOS GERAIS

 Desenvolver o sentimento de que o livro é algo capaz de criar identidade e formar

opiniões;

 Resgatar o respeito ao “outro” e ao “indivíduo diferente”;

 Promover o “renascimento cultural” entre os leitores;

 Despertar o valor da leitura, bem como promover um contato maior com os livros;

 Auxiliar na compreensão do mundo a partir da leitura.



OBJETIVOS ESPECÍFICOS

 Despertar o senso crítico;

 Auxiliar na formação acadêmica;

 Diminuir a ociosidade;

 Reduzir o tempo médio gasto diante da televisão, substituindo-o pela leitura;

 Promover a integração entre os alunos;

 Desenvolver o sentido de responsabilidade e criatividade.

METODOLOGIA

 Será composto um grupo, formado por 01 (um) aluno de cada turma, nos diversos

turnos, o qual terá por função coordenar e controlar a distribuição dos livros,  a

guarda e aplicação dos recursos e livros doados, bem como cadastrar, por meio de

fichas próprias, a quantidade de livros lidos pelos alunos;

 Os  professores  de  Língua  Portuguesa  escolherão  um  dos  colegas  da  mesma

disciplina,  o  qual  se  encarregará  de  orientar  o  grupo de  alunos  que estarão  na

coordenação direta do projeto;

 Os grupos de coordenadores elaborarão,  em conjunto,  um regimento interno do

projeto,  no qual  constará  um detalhamento  maior  das  atividades  desenvolvidas,

sempre em parceria com o professor coordenador do projeto;

 Serão aceitas doações de livros em boas condições de uso e sobre temas variados:

poesia,  contos,  romances,  dramas,  entre  outros,  excluindo-se  os  estritamente

didáticos.

DESENVOLVIMENTO

Consiste em promover e disseminar o hábito pela leiturapor meio das seguintes ações:

 Os  livros  doados  e  adquiridos  serão  armazenados  em  uma  sala  no  próprio

estabelecimento de ensino,  estando disponíveis para a leitura,  por empréstimo, por



tempo a ser  definido pela  coordenação,  cujo controle  será feito  mediante ficha de

leitura;

 Será  editado  o  jornal  “Amigos  da  Leitura”,  o  qual  trará  avaliações  do  projeto,

quantidade  de  leitores  envolvidos,  dicas  de  leitura,  livros  mais  lidos,  resenhas  de

livros, sugestões de autores consagrados, poemas, contos e crônicas produzidas pelos

alunos, quadro sobre o leitor do bimestre, além de outros temas a serem definidos pela

equipe de coordenação;

 Premiação bimestral do leitor do bimestre, cujo prêmio será definido e adquirido pela

coordenação, a qual utilizaráparte dos recursos angariados pelo projeto;

 Caberá à coordenação elaborar um relatório bimestral de suas atividades, o qual ficará

à disposição de qualquer leitor para consulta;

 Controle dos “amigos da leitura” por meio de ficha de leitura, a qual será elaborada

pela equipe de coordenação;

 Poderão ser desenvolvidas outras atividades relacionadas à leitura, como: palestras,

exibição de filmes, exposições, seminários, dentre outras;

 Parcerias  com  a  Academia  Planaltinense  de  Letras,  de  Planaltina-DF,  faculdades

localizadas  em Planaltina-DF e  órgãos  não  governamentais  e  ou  ONGS e  órgãos

assistenciais;

 Serãodesenvolvidas outras atividades relacionadas à leitura na biblioteca da escola;

AVALIAÇÃO

O projeto será avaliado semestralmente a fim de verificar a quantidade de livros do acervo

envolvido no projeto, escolha e premiação do aluno que leu o maior numero de livros no semestre e

também contabilizar o número de estudantes que aderiram a esta proposta de trabalho.

PROJETO NOTURNA TRUPE:

Pedagogia dos Pontos



Foto 13: Apresentação do Teatro de Sombras.

Professor: Donizette Pitalurgh Ferreira – matrícula: 033.650-5

INTRODUÇÃO

Pensar o ensino noturno, na sociedade brasileira, pressupõe voltar o olhar para o retrato de

uma das mais contundentes demonstrações do caráter excludente da educação nacional. O ensino

noturno tem se constituído historicamente no abrigo daqueles que,  a despeito das adversidades

postas pela lógica social e econômica do país, insistem na luta pela garantia do direito à educação

sistematizada. Direito consubstanciado em lei, porém, normalmente negado na prática cotidiana.

Mas, o ensino noturno, a exemplo da educação em geral, não se constitui em espaço potencial de

exclusão apenas por que ali está inserida a maioria daqueles que foram empurrados para fora do

ensino regular diurno, mas também pelo fato de abrigar de forma precária os que à sua porta batem.

É neste contexto, de uma escola que integra mas não inclui a sua comunidade acadêmica,

pois se estrutura num modelo de educação distante da realidade dos alunos, cujos currículos não

guardam identidade com a vida dessa comunidade escolar, que proponho o projeto Noturna Trupe

– pedagogia dos pontos. Este projeto, pautado na interdisciplinaridade, visa à vitalização do ensino

regular noturno do Centro de Ensino Médio 02 de Planaltina – DF. Nesse sentido, busca nas ações



culturais  e  nas  oficinas  de  colagens  cênicas,  estruturadas  a  partir  de  diversas  linguagens,

proporcionar aos alunos a realização de atividades nas diferentes áreas do conhecimento.  Estas

atividades vinculam-se ao foco de interesse do estudante, estimulam os seus múltiplos talentos e

buscam valorizar o capital cultural acumulado em sua trajetória de vida, além de contribuir para

elevar a sua autoestima.

Este projeto foi estruturado a partir de uma relação metafórica com os pontos utilizados na

arte de bordar, não por um acaso, tendo em vista que a junção de diferentes pontos, combinada aos

variados matizes, dão vida e colorido raro aos mais diferentes trabalhos.O que se busca na educação

é  a  construção  de  um todo articulado  e  mediado  por  todos  os  sujeitos  sociais  que  nela  estão

envolvidos,  pela  convicção  de  que  a  construção  de  uma  aprendizagemsignificativa  e

verdadeiramente transformadora pressupõe mais que a junção das partes, pressupõe a construção de

uma pedagogia capaz de articular, por meio de diferentes pontos, aquele que é o Ponto Pacífico1 do

nosso trabalho: a vitalização do ensino noturno do Centro de Ensino Médio 02 de Planaltina – DF.  

______________________

1 Segundo Aurélio Buarque de Holanda Ferreira (1975) o Ponto Pacífico refere-se ao aspecto de 
uma questão sobre a qual não há controvérsia ou discordância.

JUSTIFICATIVA

O Centro de Ensino Médio 02 de Planaltina – DF é uma instituição da rede pública de

ensino do SEE/DF que atende a aproximadamente 2.000 alunos, somando-se os turnos matutino,

vespertino e noturno. Ainda que a escola disponha de espaço físico adequado paraa maior parte das

atividades  nela  desenvolvida  é  certo  afirmar  que  boa  parte  deste  espaço  poderia  ser  mais

bemutilizado caso dispusesse de recursos para viabilizá-lo. Entretanto, viabilizar o espaço físico

pressupõe, principalmente, promover uma prática pedagógica que se comprometa em construir o

novo, em transformar a escola em espaço de alegria e prazer, em romper com práticas consagradas

que buscam naturalizar as desigualdades e reafirmá-las por meio da ação educativa. Viabilizar o

espaço da  escola,  nesta  perspectiva,  significa  assegurar  que  ela  viva  não uma vida  desbotada,

desqualificada, mas uma vida em plenitude, que exige a implantação de uma prática educativa que

busque conhecer a realidade onde ela se realiza, sendo capaz de identificar que a maioria dos alunos

dessa escola, especialmente os do noturno, provém dos mais diferentes bairros da cidade, como

Jardim Roriz, Vila Buritis, Arapoangas, Estâncias, etc. Sabendo também que muitos são jovens e

adultos oriundos de famílias de baixa renda, que por isto mesmo tiveram que se lançar ao mercado

de trabalho, às vezes ainda na infância, como forma de assegurar a sua própria sobrevivência. Mas



reconhecer,  ainda,  que,  a  despeito  das  adversidades,  formam  um  mosaico  bem  variado  da

comunidade planaltinense em todo o seu universo de belezas e de precariedades, violência e falta de

perspectivas, históriae cultura.

Quando afirmo a necessidade de construir o novo não perco de vista que este surge das

práticas e experiências vivenciadas, do diálogo entre os sujeitos da escola, do respeito às diferenças.

Na verdade, o Projeto Noturna Trupe: pedagogia dos pontos resulta de experiências que há dois

anos vimos construindo no ensino noturno do C.E.M.02 e que tem se constituído em referência na

comunidade escolar, cujo impacto é percebido não apenas pelo envolvimento de professores, alunos

e  funcionários  nas  atividades  realizadas,  mas  também pela  participação  de  alunos  egressos  do

ensino noturno na implantação da proposta. Entretanto, esta proposta, que vem se materializando

como uma perspectiva nova de prática pedagógica no ensino noturno e que apresenta um grande

potencial,  carece  de  sistematização.  Vem  sendo  desenvolvida  ainda  de  forma  embrionária,

sustentada numa ou outra parceria com disciplinas e professores, mas, à revelia de uma concepção

real de interdisciplinaridade. Por isto, a necessidade de elaboração e aplicação de um projeto que

possibilite reflexões, análise e crítica para que se possa contribuir para as transformações que a

educação pública exige e que são possíveis de serem realizadas.

Na  expectativa  de  fazer  das  Artes  Cênicas  um  instrumento  facilitador  da

interdisciplinaridade,  mediadora  de  um  processo  de  aprendizagem  significativa,  proponho  a

estruturação e adequação do espaço do C.E.M.02, particularmente da sala de Artes Cênicas, para a

implantação do Projeto Noturna Trupe: pedagogia dos pontos. Por meio deste projeto pretende-se

romper com a prática pedagógica restrita à sala de aula ou à mera exibição de trabalhos bimestrais

e/ou semestrais  da disciplina Artes  Cênicas.  Ainda que tal  afirmativa não pressuponha negar  a

importância  de  atividades  desta  natureza,  avalio  que  outros  passos  necessitam  ser  dados  na

perspectiva  de  se  construir  uma  prática  no  processo  ensino-aprendizagem  que  envolva  a

comunidade  escolar  como  um  todo  (alunos,  professores,  servidores,  comunidade  em  geral),

fazendo-a sentir-se  parte  indispensável  ao processo.  Nesse  sentido,  a  riqueza  e  a  variedade de

atividades envolvidas na construção do exercício cênico configuram uma possibilidade capaz de

transformar a expectativa de construção de uma educação de qualidade social numa realidade.

OBJETIVOS

GERAL:

Vitalizar  o  Ensino  Regular  noturno,  tendo  as  Artes  Cênicas  como  mediadora  da  ação

interdisciplinar na prática pedagógica cotidiana.



ESPECÍFICOS:

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

capacidades perceptivas, cognitivas e comunicacionais na prática pedagógica;

 Proporcionar  um tratamento contextualizado aos conteúdos do ensino por meio de

diferentes linguagens;

 Promover a interação dos alunos, o respeito à diversidade e a apreciação cultural;

 Promover a interdisciplinaridade, alçando-a à condição essencial da prática educativa;

 Vivenciar experiências estéticas sensíveis e críticas, favorecendo a construção de uma

identidade;

 Formar um grupo permanente de pesquisa teatral e de linguagens cênicas, o Noturna

Trupe;

 Organizar a prática pedagógica no formato de uma revista impressa;

ABORDAGEM TEÓRICO-METODOLOGICA

Estruturar  o caminho a percorrer  de forma a transformar uma proposta  em uma prática

pedagógica transformadora parece-me um dos principais desafios. Certamente, tal tarefa se tornaria

mais facilmente realizável caso me propusesse a dar continuidade às práticas já incorporadas ao

cotidiano  escolar,  as  quais  têm,  muitas  vezes,  remetido  o  ensino  noturno  à  condição  de  uma

modalidade de ensino cujo diferencial vem assinalado apenas nos textos que tratam de sua estrutura

e concepção. Mas, como o meu esforço vem exatamente na contramão dessa proposição, considero

fundamental sustentar os meus argumentos buscando não somente deixar claros procedimentos e

técnicas a serem desenvolvidas como a base teórica que os sustentam. Nesse sentido, é importante

reafirmar  que,  para  a  construção  do  Noturna  Trupe:  pedagogia  dos  pontos,  lanço  mão  da

experiência com a colagem cênica para melhor discutir as singularidades e complexidades de nossa

aldeia chamada noturno, experiência que este universo educativo vem consolidando nos últimos

dois anos. Uma experiência pautada num enfoque plural,em que os elementos como o Coro Grego,

a Folia do Divino Espírito Santo, poemas do poeta barroco brasileiro Gregório de Matos ou poetas

modernos, como João Cabral de Melo Neto, Bandeira e Drumonnd, os hinosevangélicos, assim

como  os  hinos  dos  católicos  carismáticos  –  a  tradição  –  se  interligam  e/ou  confrontam  com

influências contemporâneas, como o rock e o movimento hip-hop (street dance, grafite, Djs), tão

presentes hoje na vida de nossa comunidade. Ou seja, o esforço é resgatar para o interior da escola



as  características  próprias  das  gentes  que  fazem  parte  da  comunidade  escolar  do  C.E.M.02,

combinar  isso  aos  saberes  instituídos  pelo  espaço  escolar,  dando  significado  a  estes  saberes,

tornando o processo ensino-aprendizagem significativo para todos que nele estão envolvidos.

Por que Pedagogia dos Pontos? Pedagogia porque seria limitado pensar um projeto na área

de educação sem a sustentação pedagógica, sem o arcabouço teórico daquela que é, por excelência,

a Ciência da Educação e, por isto, compreende o ensinar e o aprender numa perspectiva científica

de busca de construção de uma síntese a partir das práticas já instituídas. 

E os  pontos? Que relações  podem se estabelecer  entre  os  pontos  de um bordado e um

projeto educativo? O primeiro é entender que não é possível aceitar a realidade do ensino noturno

como uma proposta de segunda classe.Por isto, vitalizá-la transforma-se em questão fundante para

esta proposta e este é o nosso ponto pacifico. Mas um ponto pacífico somente se consolida como tal

caso seja envolvido por uma teia de outros pontos capazes de sustentá-lo e dar-lhe as definições

necessárias. É aí que entram os Pontos Atlânticos. Nesse sentido, o termo atlântico não deve ser

entendido como oceano ou coisa parecida, mas assume um sentido mitológico grego. Refere-se,

portanto, a Atlas, titã condenado a carregar o mundo nas costas - analogia pertinente ao trabalho dos

educadores, mas principalmente e, fundamentalmente, que este “mundo nas costas” pode ser bem

menos que um fardo e mais um destino bendito propiciado pelos deuses na esperança de contribuir

para equilibrar o planeta com zelo e paixão. Os pontos atlânticos da educação se constroem por

meio da troca, do diálogo, do fazer coletivo. Logo, a interdisciplinaridade se encontra no centro

desta  discussão.  A  vitalização  do  ensino  noturno,  mediado  pelas  Artes  Cênicas,passa

necessariamente pela interlocução entre as diferentes áreas do conhecimento, passa pela ruptura das

estruturas fragmentadas, compartimentadas, onde cada disciplina, cada conteúdo escolar é dono e

senhor do seu nicho acadêmico. Pressupõe, portanto, um trabalho coletivo. Daí a necessidade de se

formar um grupo composto pelos diferentes sujeitos da escola (professores, alunos, servidores, etc),

o qual terá a tarefa de atuar como multiplicador de ações cênicas e de conhecimento. Combinado a

isto põe-se, como fundamental para o alcance do ponto pacífico, a socialização das experiências

vivenciadas  pela  escola que,  para além do espaço dos palcos,  se  materializará na produção da

Noturna Trupe em revista. Uma produção literária que objetiva divulgar intra e extramuros da

escola o fazer pedagógico desta comunidade escolar, além de realizar o registro desta prática, que

vem se instituindo como um saber que não é desse ou daquele indivíduo, mas um saber que é de

todos.  Em  síntese,  os  pontos  atlânticos  que  a  seguir  descreverei  sustentar-se-ão  neste

tripé:interdisciplinaridade,  mediação coletiva (grupo de teatro) e a revista como instrumento de

socialização do saber.



PONTO CHEIO:  Este  é  o  primeiro  ponto  atlântico  que  gostaria  de  destacar.Segundo

Ferreira  (1999,  p.1605),  ponto cheio  é  “o  ponto  de bordado feito  com pontos  paralelos  muito

próximos, executado sobre um risco (monograma, bolas, folhas, etc.), previamente recheado com o

ponto de alinhavo, de maneira que o trabalho fique com aspecto firme e igual”. Partindo dessa

definição,  fazemos  uma  analogia  entre  o  ponto  cheio  e  a  interdisciplinaridade.  Uma  prática

pedagógica que só é possível de ser realizada com a parceria e a proximidade de outras práticas, e

que, ao ser incorporada ao projeto pedagógico da escola, pode assegurar a unidade necessária à

educação, lembrando que a unidade pressupõe o reconhecimento do diferente, do outro, mas que é

sinônimo de clareza e, consequentemente, firmeza no fazer educativo.

PONTO DE CONTATO:  Literalmente  é  o  “ponto  em que se  comunicam coisas  ou  pessoas”

(FERREIRA, 1999, p.1605). À primeira vista, parece ser mais um elemento numa soma com vários

outros. Entretanto, é impensável um trabalho interdisciplinar onde a comunicação não ocorra de

forma  efetiva.  Nesse  sentido,  comunicação  não  se  resume  a  um  mero  falar,  mas  traduz-se

essencialmente no diálogo freireano, algo essencial à vida e, portanto, necessário na escola, mas

que, segundo este autor, deve fundar-se no amor, na humildade e na confiança. Ou ainda, uma

comunicação que represente aquilo que Barbier denomina “escuta sensível”, que é um modo de

ouvir e ver ao mesmo tempo, que aceita o outro como ele é, sem fazer pré-julgamentos. O diálogo e

a  escuta  sensível  são  práticas  que  precisam estar  presentes  no cotidiano escolar  e  que  têm na

Coordenação Pedagógica Coletiva as condições objetivas para se tornar prática dos educadores.

Portanto, para o  Noturna Trupe,vitalizar o ensino noturno pressupõe implementar a coordenação

pedagógica,  fazendo  desse  um  espaço  de  reflexão,  de  análise  e  de  críticas  capaz  de  gerar  e

organizar as diretrizes para a viabilização do projeto. 

PONTO DE SOMBRA: a sombra que, às vezes, assusta é a mesma que dá um tom mágico às

coisas e é também a que abranda o calor e nos faz nos sentirmos melhor.Mas o ponto de sombra,

para  Ferreira  (1999,  p.1606),“é  o  ponto  de  bordado  cruzado,  feito  pelo  avesso  em  tecido

transparente, de sorte que a linha seja apenas delineada pelo direito formando o cruzamento desse

ponto uma superfície opaca, que determina o risco desejado”. Um risco que neste projeto serátecido

pelas técnicas de colagem: oficina de teatro de sombras e oficina de colagem de textos. O processo

de colagem, ao contrário de uma montagem convencional de teatro, facilita a criação de várias

manifestações cênicas que funcionam não como uma colcha de retalhos, mas como um todo capaz

de abarcar as mais diferentes partes e superar a sua soma, construindo outras manifestaçõesque não

se reduzem a isto ou aquilo, mas, a isto e aquilo. Ou seja, a colagem cênica é uma complexa teia de



relações, movimentos, argumentos, etc, traduzidos em sombras, cenas, rituais, danças, cantos, entre

outros, lembrando uma espécie de espetáculo/procissão/desfile de alas de escola de samba, mas

como um todo que se produz para além da soma das partes.

PONTO DE CRUZ: por meio do ponto de cruz, que representa o “ponto de bordado ou tapeçaria

com o aspecto de pequenas cruzes que,agrupadas, vão formar um desenho” (FERREIRA, 1999, p.

1605),  procuramos  resgatar  para  a  prática  pedagógica  aspectos  relativos  às  crenças  e  valores

próprios à nossa comunidade. No projeto, este ponto compreende as rodas de poesia, de capoeira,

as oficinas de ritos, hinos (gospel, protestantes, carismáticos, espíritas), ou seja, as mais variadas

manifestações de fé presentes na comunidade do C.E.M.02. Nesse sentido, o esforço é por trazer

para o universo formal da escola conhecimentos que fazem parte do capital cultural do aluno e alçá-

los  ao  patamar  de  um  conhecimento  aceito  e  reconhecido  como  tal.  Este  esforço  traduz  um

movimento  em  sentido  radicalmente  contrário  àquele  que,  em  geral,  é  feito  pela  escola  que

reconhece como válidos apenas os conhecimentos e valores oriundos das classes dominantes.

PONTO CEGO:  essencialmente,  este projeto surgiu pela inquietação advinda do resultado das

práticas  pedagógicas  tradicionais  sobre  aqueles  aqui  identificados  como  ponto  cego.  Se,

literalmente,  ponto cego significa “em cada retina,  área por  onde penetra  o nervo ótico,  assim

chamado  por  não  existirem,  no  local,  receptores  sensoriais,  não  havendo,  portanto,  resposta  a

estimulação” (FERREIRA, 1999, p. 1605), este projeto ele designa os alunos que apresentam maior

dificuldade em aprender, em dar respostas a partir do referencial dominante. 

Segundo Bordieu (1982), os estudantes das classes menos abastadas precisam negar os

valores de suas classes para incorporar os valores da classe dominante. Certamente, esta não é uma

tarefa fácil: eles são levados a trabalhar com um universo de formas, conceitos e argumentos muito

distantes dos seus, um universo com o qual eles se relacionam somente enquanto estão na escola, o

que  aumenta  significativamente  as  dificuldades  na  incorporação  destas  novas  práticas.  Este

distanciamento, estas dificuldades que, para os mais favorecidos, se tornam ínfimas, pois são parte

do seu fazer cotidiano, significa muitas vezes o motivo da desesperança e da evasão escolar. A

evasão  escolar,  no  ensino  noturno,  assume  níveis  elevados,  constitui-se  numa  das  principais

problemáticas a ser enfrentada pela escola se ela de fato tem como propósito assegurar não somente

o ingresso, mas sima permanência de todos que a ela tiverem acesso.E é nessa perspectiva que o

Noturna trupe se  apresenta  e  se  estrutura.  A utilização das  linguagens no método de colagens

cênicas  é  apresentada  como  forma  de  promover  a  interação  entre  os  diferentes  sujeitos,  a

contextualização de conteúdos pedagógicos e a interdisciplinaridade. 



PONTO  DE  APOIO:  um  projeto  dessa  natureza  dificilmente  se  viabilizará  se  não  possuir

claramente definido um ponto de apoio, que é o ponto “sobre o qual uma alavanca se firma. Tudo

que sustenta,  auxilia”.  Para  este  projeto,  o  ponto  de  apoio  refere-se  à  direção da  escola,  cujo

envolvimento é imprescindível, assim como a participação de toda a comunidade escolar. Mas o

envolvimento  e  participação  pressupõem  a  existência  de  condições  objetivas,  materiais.Por

isto,fazem parte do ponto de apoio à destinação orçamentária, à provisão de recursos materiais e de

pessoas com a qualificação técnica necessária para assegurar a implantação do projeto.

PONTO DE REFERÊNCIA: registrar, documentar as práticas construídas a partir de experiências

cotidianas constitui-se, hoje, em um grande desafio, pois representa a contraposição à divulgação de

práticas  já  consagradas  e  tomadas  como  absolutas.  Importante  se  faz,  portanto,  o  registro  e

divulgação  não  apenas  dos  resultados,  mas  da  caminhada,  dos  limites  e  possibilidades

vislumbrados,  das  conquistas  possíveis  e  daquelas  sonhadas,  o  que  reafirma  a  necessidade  de

consolidação da revista “Noturna Trupe” como o ponto de referênciado projeto,  isto é, como o

ponto que representa “coisa, lugar, fato (ou excepcionalmente pessoas) que constitui um dado, um

elemento  básico  para  orientação,  percepção,  julgamento,  recordação...”.  As  memórias  de  uma

prática pedagógica instituída numa escola pública da periferia, realizada a partir do envolvimento e

participação da comunidade escolar, precisam ser registradas para que aprendamos com o feito e

possamos, a partir dele, construir o novo.

PONTO DE BALA:  representa a possibilidade de crítica e autocrítica na perspectiva de fazer

avançar o projeto. Este termo, que Ferreira (1999, p. 1605) identifica, na linguagem da culinária,

como sendo “o  ponto  de  calda  em que esta,  depois  de  fria,  adquire  consistência  pastosa e  se

dissolve lentamente na boca”, aqui significa o processo de avaliação que deve ser contínuo, mas

que, ao final,  deve ser capaz de produzir  uma reflexão sintética e rigorosa que permita que as

colagens cênicas propostas deem conta de realmente vitalizar o ensino noturno, ponto pacífico deste

trabalho.

PONTO CULMINANTE: este esforço empreendido terá sua culminância (“auge, apogeu”) com o

lançamento da revista e a apresentação do espetáculo. Não um espetáculo estruturado como uma

feira de exposições, mas sim como uma ação cênica, viva, dinâmica, com inicio, meio e fim,mas

que excepcionalmente traduz um contínuo, um permanente vir a ser, uma busca de novas formas

para fazer do processo de ensinar-aprender sinônimo de prazer e alegria.



 Por  fim,  nesta  teia  bordada  por  todos  os  sujeitos,  por  diferentes  olhares  e  desejos,

consideramos fundamental a realização de uma meta avaliação, um processo que, sustentado na

avaliação contínua e a partir dos resultados alcançados, possa identificar os pontos de avanço, os

pontos fortes e os pontos fracos, construindo uma verdadeira diagnose, mas que, acima de tudo,

aponte as possibilidades, as condições para atingirmos o nosso sonho, a nossa utopia possível e que,

para  isto,  mobilizemos  todo  o  nosso  esforço,  agindo  de  forma  esmerada  e  caprichosa.  A este

movimento denominamos “remate de ponto em branco”. Remate porque significa “ato ou efeito

de rematar ou concluir, conclusão, término, acabamento, fim” (IBID,) que, para este projeto, será o

remate de um processo e inicio de outro. E de “ponto em branco” porque será feito “com apuro,

com esmero, capricho” (FERREIRA, 1999, p. 1606), como uma obra prima de nossa comunidade

escolar.

FESTIVAL DE MÚSICA DO CEM 02 DE PLANALTINA

Autora: Eliane Araujo de Oliveira Amorim – matr. 36613-7

APRESENTAÇÃO

O Projeto “Primeiro Festival de Música” foi elaborado para estimular o aluno do ensino

médio a desenvolver sua capacidade artística, mais precisamente na área musical. O Festival de

Música levará o aluno a tomar conhecimento das suas capacidades intelectuais e artísticas,  daí

estimulando o fazer cultural dentro da comunidade estudantil.

Na  primeira  etapa  serão  apresentadas  todas  as  músicas  pré-selecionadas,  estas  serão

avaliadas e julgadas por profissionais da escola. Serão escolhidas as 06 (seis) músicas melhores,



que irão para a final. A segunda etapa acontecerá com a apresentação das finalistas, onde serão

escolhidos o 1º, 2º e 3ºs colocados. As premiações serão definidas pela supervisão e coordenação.

OBJETIVO GERAL

 Promover  e  estimular  os  talentos  de  nossos  alunos  que  encontram-se  em

oportunidade de serem vistos e valorizados,  desenvolvendo suas habilidades

artísticas.
 Aumentar a auto-estima de nossos alunos e o sentimento de pertencimento com

a escola.
 Estimular e aumentar o nível de produção artística de nossos alunoss levando-

os a desenvolver seu nível intelectual, artístico e cultural.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

 Incentivar  a  produção musical  dos  alunos  de1ºs,  2ºs  e  3ºs  anos  do  Ensino

Médio
 Descobrir e incentivar novos talentos musicais no CEM 02
 Estimular as práticas artísticas culturais e sociais na escola.
 Promover um clima de autoconfiança entre alunos do Ensino Médio.

JUSTIFICATIVA

O  Festival  de  Música  do  CEM  02  é  voltado  exclusivamente  para  os  estudantes

matriculados na Instituição 

Considerando a importância que os vários segmentos da Arte representam para

a  sociedade,  nesse  caso  mais  especificamente  a  música  em sua  evolução  rítmica,

melódica e harmônica e como proporciona expressividade em sua execução, percebe-

se o quanto a música faz parte do cotidiano de um jovem tornando-se impregnada e

influenciando em sua forma de pensar e viver.

Tudo que se faz percebe-se que há som, e esse som pode ser reproduzido de

várias maneiras por pessoas de todos os níveis sociais, raças e credos. 

Portanto o que queremos é promover a oportunidade de criações de músicas

inéditas,  tendo como veículo  de  propagação o  ambiente  escolar, oportunizando ao

educando  de  expressar  seus  sentimentos  e  suas  emoções,  além  de  descobrir  suas

habilidades artísticas e aumentar sua auto-estima.



METODOLOGIA

O Festival de Música do Centro de Ensino Médio 02 de Planaltina é voltado exclusivamente

para estudantes da escola.

O período de inscrição ocorrerá no 2º semestre, com datas a serem definidas pelo coletivo

da escola.

No ato  das  inscrições,  os  candidatos  deverão  assinar  termo se  compromentendo  com a

apresentação de uma música inédita e entregar a letra da música digitada. Os instrumentos e cabos

deverão ser trazidos pelos candidatos 

A categoria musical fica a critério de cada candidato. Os quais serão julgados por jurados da

área artística que atribuirão notas de 5 a 10 aos itens avaliados.

Serão premiados 1º colocado, 2º colocado e 3º colocado. As premiações serão arrecadadas

na própria comunidade através de patrocínios. Valores a serem definidos pela Direção/Supervisão.

RECURSOS FINANCEIROS

Patrocínio: lojas e empresas da cidade, SINPRO, etc

RECURSOS HUMANOS

Professores

Alunos

Coordenadores/Supervisores

Direção

Cine Clube

MATERIAIS

1. Microfones

2. Pedestais

3. Caixas de Som

4. Mural

5. Iluminação

6. Instrumentos musicais

Projeto – L2: Português como segunda língua



Autora: Rosimeire Francisca Lara – matr. 
 

Conteúdo Programático

PRIMEIRO ANO – L2
1º BIMESTRE
- Interpretação de texto: Habilidades de leitura.

- Linguagem, Comunicação e Interação: língua, códigos. 

- Funções da Linguagem.

- Elementos da Comunicação.

2º BIMESTRE
- Interpretação de texto: Habilidades de leitura.

 - Variedade Línguística: Linguagem formal e informal (culta e coloquial)

- Variedade Línguística: Estrangeirismo, Neologismo,Gírias,Regionalismo.

3º BIMESTRE
- Interpretação de texto: Habilidades de leitura.

- Denotação e Conotação. 

- Figuras de Linguagem.

4º BIMESTRE
- Interpretação de texto: Habilidades de leitura.

- Texto Literário e Não literário

- Literatura: Trovadorismo, Barroco e Arcadismo

SEGUNDO ANO – L2
1º BIMESTRE
-Interpretação de texto: habilidades de leitura.

- Gramática:

 Substantivo:  definição,  formação:  primitivo,derivado,  simples  e  composto;

classificação:  comum,  próprio,  concreto  e  abstrato;  flexão:  biforme,  uniforme:

epicenos, comum de dois gêneros e sobrecomuns.
 Adjetivo: definição, classificação: simples, composto, primitivo e derivado; pátrios e

locução adjetiva; flexão: gênero: uniforme e biforme; número: simples e compostos;

grau: comparativo, de superioridade, de inferioridade e superlativo.

- Literatura: Romantismo

2º BIMESTRE
-Interpretação de texto: habilidades de leitura.

- Gramática:



 Artigo: definição, classificação e características.
 Numeral:  conceito, classificação: cardinais, ordinais, multiplicativos e fracionários;

flexão dos números e casos especiais.

- Literatura: Romantismo

3º BIMESTRE
-Interpretação de texto: habilidades de leitura.

- Gramática:

 Pronomes:  definição; classificação: pessoais, tratamento, possessivos, indefinidos e

interrogativos.
 Verbo: definição, terminação, conjugação, tempos: presente, passado e futuro. 

- Literatura: Realismo e Naturalismo

4º BIMESTRE
-Interpretação de texto: habilidades de leitura.

- Gramática:

 Advérbio: definição, classificação, locução adverbial e flexão dos advérbios. 

- Literatura: Parnasianismo e Simbolismo

TERCEIRO ANO – L2
1º BIMESTRE
- Interpretação de texto.

- Termos essenciais da oração:

 Sujeito: núcleo do sujeito, tipos de sujeito, oração sem sujeito.

Predicado: verbal, nominal: predicativo do sujeito; verbo-nominal.

 - Literatura:

 Pré-modernismo: contexto histórico, obras e autores.
 Autores: Euclides da Cunha, Lima Barreto,Monteiro Lobato,Graça Aranha e Augusto

dos Anjos.

2º BIMESTRE
- Interpretação de texto.

- Concordância verbal e nominal.



- Advérbio e adjuntos adverbiais

 - Literatura:

 Pré-modernismo: contexto histórico, obras e autores.
 Autores: Euclides da Cunha, Lima Barreto,Monteiro Lobato,Graça Aranha e Augusto

dos Anjos.

3º BIMESTRE
- Interpretação de texto.

- Locuções adverbiais.

- Adjunto adnominal.

-Literatura:

  Modernismo: contexto histórico, obras e autores.
 Autores:  Oswald  de  Andrade,  Mário  de  Andrade,  Manuel  Bandeira,  Rachel  de

Queiróz, Graciliano Ramos, José Lins do Rego, Jorge Amado, Carlos Drummond de

Andrade,  Cecília  Meireles,  Vinícius  de Morais,  Guimarães  Rosa e  João Cabral  de

Melo Neto.

4º BIMESTRE

- Aposto e Vocativo.

- Pontuação.

- Literatura:

 Modernismo: contexto histórico, obras e autores.
 Autores:  Oswald  de  Andrade,  Mário  de  Andrade,  Manuel  Bandeira,  Rachel  de

Queiróz, Graciliano Ramos, José Lins do Rego, Jorge Amado, Carlos Drummond de

Andrade,  Cecília  Meireles,  Vinícius  de Morais,  Guimarães  Rosa e  João Cabral  de

Melo Neto.

CONSIDERAÇOES FINAIS

Como dito anteriormente, este projeto foi pensado a partir de uma vivência de dois anos em

turmas  do  Centro  de  Ensino  Médio  02  de  Planaltina  -  DF,  e,  considerando  as  dificuldades

enfrentadas em função das precárias condições da escola???? Para o trabalho cênico, creio que os

resultados  apresentados  até  o  momento  podem  ser  observados  como  bastante  expressivos.  O

envolvimento  de  um  significativo  número  de  alunos  no  projeto,  independente  das  atividades



expressas de sala de aula, combinado com a efetiva participação de professores e funcionários,

sinalizam que a implementação deste projeto em bases materiais compatíveis poderia alçar a nossa

prática pedagógica a um alto nível de qualidade social.

Considero que faço parte  daqueles que acreditam que o espaço da escola,  ainda que se

constitua em espaço de reprodução das relações dominantes, é capaz de produzir algo diferente

daquilo que está orquestrado. Esta crença não ocorre como resultado de um exercício de fé, mas,

pela compreensão de que a escola é um espaço complexo, permeado por inúmeras contradições e

que, nas brechas provocadas por estas contradições, é possível construir uma nova forma de realizar

o processo pedagógico. É possível elaborar uma prática pedagógica promotora da igualdade, da

reflexão crítica da realidade e que tenha a solidariedade e a construção coletiva como seu principal

ponto atlântico. 

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Secretaria de Estado de Cultura
Fundo de Apoio à Cultura

MONTAGEM DE ESPETÁCULOS

Modalidade: b) Módulo II – até R$ 100.000,00

1. DADOS DO PROPONENTE

Nome Completo:
Adriana Linhares Drummond

Nome Artístico:
Adriana Drummond

Contatos:
Telefone: +55 (61) 8175 2554 / 3367 3727 / 3367 3884
E-‐Mail: adrildrummond@gmail.com

Número do CEAC:
5477

Número do CPF/CNPJ:
004.133.451-‐57

Endereço Completo:
SHIS QI 26, conj. 15, casa 03, CEP 71.670-‐150, Brasília, Distrito Federal, Brasil.



Local de Residência/Sede do Proponente:
Lago Sul, Brasília, DF.

Possui Registro Profissional? Quais?
Não.

Área de atuação: (registrar área(s) que conste(m) atualmente no CEAC).
Circo.

Secretaria de Estado de Cultura
Anexo do Teatro Nacional Cláudio Santoro - Via N-2, CEP 70.070-200 - Brasília-DF

Há  quanto  tempo  atua  no  campo  da  cultura?    (Faz-  ‐  se  necessário  anexar  ao  sistema
documentos que comprovem as experiências descritas e o tempo indicado)

Adriana  Drummond atua  profissionalmente  como professora  de  artes  circenses  desde  2010,
quando assumiu a turma de circo do projeto de extensão Atividades Comunitárias,  do Centro
Olímpico da Faculdade de Educação Física da Universidade de Brasília. Atualmente, integra a
equipe do Intervenções de Circo Social,  grupo de empreendedores que utiliza o circo como
principal ferramenta para gerar desenvolvimento humano e social em comunidades populares,
hospitais e instituições parceiras.

Em 2013, Adriana produziu e dirigiu a turma de circo da UnB no espetáculo circense “Era uma
vez, era outra vez...”, apresentado na festa de final de ano para crianças da Abrace, Associação
Brasileira de Assistência às Famílias de Crianças Portadoras de Câncer e Hemopatias. Também
em 2013, junto ao Intervenções de Circo Social, apresentou número clown de acrobacias para
pacientes do Hospital da Criança de Brasília José Alencar, durante a semana da criança. Em
2012, produziu e dirigiu o espetáculo circense “Nós vamos invadir sua praia”, apresentado na
UnB pelos estudantes do projeto de extensão.

Em 2009, participou do Grupo Azzo de Dança Contemporânea. Entre 2008 e 2009, foi monitora
de circo tanto na UnB como na turma de acrobacias aéreas do Colégio Sênior, junto a Diana
Bloch, atual integrante da Intrépida Trupe. Em 2008, fundou e participou do Grupo De Lírios de
Arte  Performática  Circense.  Entre  2006  e  2008,  ministrou  intervenções  de  circo  no  Grupo
Assistencial Francisco de Assis e na Escola Maria Montessori, ambos em Brasília.

Adriana já frequentou cursos e oficinas de dança contemporânea, capoeira, circo geral, parada
de mãos, acrobacias aéreas, criação intensiva em aparelhos aéreos, trapézio, pandeiro (Clube do
Choro de Brasília), piano clássico e piano popular (Escola de Artes do Colégio Madre Carmen
Salles). Formou-‐se doutora em Química em 2012 pela Universidade de Brasília, onde também
cursou Artes Plásticas entre 2005 e 2010.

PROJETO BÁSICO

Título do Projeto: (O título do projeto não precisa ser necessariamente o nome da obra)

INTERVENÇÕES DE CIRCO SOCIAL – O ESPETÁCULO (PLANALTINA-‐DF).



Resumo: (Descreva  a  proposta  em  linhas  gerais,  apresentando  seus  elementos  principais.
Extensão sugerida de um parágrafo.)

Projeto de montagem de espetáculo tendo como principais artistas adolescentes da cidade de
Planaltina,  no Distrito Federal,  Brasil,  e sendo o circo a principal ferramenta escolhida para
gerar desenvolvimento humano e social nesta comunidade.

Objeto: (Explique, em no máximo 5 linhas, que bens e/ou ações culturais constituem a principal
proposta)

1 -  ‐   Pré-  ‐  Produção

Oficina de circo social em Planaltina, Distrito Federal; reuniões de produção.

2-  ‐   Produção e Realização

Montagem de espetáculo de circo social em Planaltina, Distrito Federal; produção artística do
espetáculo; assessoria de imprensa do espetáculo; realização de 03 apresentações do espetáculo
em Planaltina, Distrito Federal; realização das contrapartidas; pós-‐produção do espetáculo.

Justificativa: (Apresente o motivo da realização desta proposta sua importância e os benefícios)

1 -  ‐   Geral

Nos  países  classificados  como “subdesenvolvidos”  ou  “em desenvolvimento”  as  expressões
artísticas são geralmente acessíveis apenas para um pequeno grupo de privilegiados, chegando
às vezes a reforçar as desigualdades sociais. Neste cenário, o circo, reconhecido como uma arte
popular que agrega e rompe barreiras, se destaca por representar o oposto. O circo é patrimônio
da humanidade e agrega povos de diferentes culturas, idades e etnias.

O circo trabalha a superação de desafios e o risco controlado. Saltos,  quedas e piruetas são
formas de direcionar uma grande quantidade de força, e até mesmo de violência, com o controle
das  consequências.  Além disso,  permite  ao  indivíduo  que  pratica  a  atividade  administrar  a
sensação de medo e aprender a superá-‐la com treino, esforço e disciplina.

Boa  parte  das  atividades  físicas  e  esportes  têm características  competitivas  que  reforçam a
dualidade “ganhadores” e “perdedores”. O circo se contrapõe a essa lógica e fortalece o espírito
de coletividade. A natureza das atividades circenses é composta por estímulos de cooperação e
solidariedade no trabalho de equipe, pela interação e necessidade prática de estar ambientado
com o grupo. Para fazer uma pirâmide humana, por exemplo, é necessário confiar no colega e se
preocupar com todos do grupo. É preciso achar uma forma onde todos sejam aceitos, e mais do
que isso, indispensáveis para a sincronia e equilíbrio. Assim, pessoas grandes na base e pessoas
pequenas no topo trabalham juntas para alcançar o objetivo final.

As  modalidades  circenses  proporcionam  de  forma  ampla  a  melhora  da  autoestima,  auto-‐
superação e auto-‐percepção, tanto em aspecto físico como emocional e psicológico, visto que,
por se tratar de uma arte, envolve o olhar do espectador e os gatilhos ativados no artista por este



olhar.  De  maneira  lúdica  e  recreativa,  os  educandos  vencem pequenos  desafios,  com risco
controlado das atividades, superando medos e vergonhas, condicionamentos mentais e culturais
e sistemas de crenças que limitavam sua expressão.

Além  do  fortalecimento  e  melhora  no  condicionamento  físico,  incluem-‐se  benefícios
específicos como melhora do equilíbrio,  concentração, coordenação motora,  sensibilidade na
expressão corporal e criatividade. O circense aprende a ver o mundo por diferentes perspectivas.
De cabeça para baixo  em uma parada  de  mão ele  pode ver  o  mundo de  outra  forma.  Nos
experimentos criativos é possível voar, virar um boneco, um pássaro ou uma fada. No mundo do
circo tudo pode acontecer.
Por ser uma atividade que naturalmente proporciona todos os benefícios citados anteriormente,
há cerca de vinte anos algumas iniciativas começam a aparecer na América Latina de forma
pioneira e passam a ser replicadas em diferentes partes do mundo. O projeto Intervenções de
Circo Social é uma destas iniciativas. Ele visa gerar o desenvolvimento humano e social das
comunidades, ser um elemento agregador e ativo no rompimento de barreiras sociais, culturais e
econômicas, sendo o circo o escolhido como principal ferramenta para alcançar estes objetivos.

Intervenções de Circo Social  é um projeto idealizado pelos empreendedores Juliana Batista e
Leandro Rito, iniciado em setembro de 2012, em Moçambique. Em sua turnê pela África e Ásia,
passou  por  comunidades  populares  no  Zimbábue,  Zâmbia,  Botswana,  África  do  Sul,  Índia,
Nepal, Laos, Camboja,  Tailândia e Indonésia, unindo o mundo do circo à iniciativa social e
atendendo a mais de 6.600 educandos durante 44 intervenções.

As intervenções tem o benefício da facilidade com que se dão, necessitando de uma estrutura
muito  simples  para  ocorrerem.  A maioria  delas  foram realizadas  em espaços  abertos,  como
pátios de escolas públicas, com ou sem piso, gramados ou não, com árvores onde se amarram os
tecidos  e  demais  aparelhos  circenses.  Em uma  das  intervenções,  ocorrida  no  Camboja,  os
educandos  participaram de  uma oficina  de  10  dias  de  duração,  que  foi  finalizada  com um
espetáculo criado por eles junto aos arte-‐educadores, e apresentada para os colegas de escola.
Tal experiência comprovou o quão longe uma intervenção pode chegar, mesmo em um local
onde a expressão cultural do circo não tenha sido divulgada ou conhecida ainda. Depois que o
circo social passa, o que fica é único e duradouro. E o mais rico e recompensador é a troca
gerada com esses pequenos notáveis: aprendizado, compreensão e admiração.

Em 2013, com a volta de seus idealizadores ao Brasil, o projeto ganhou a parceria de outros
arte-‐educadores,  artistas  e  produtores  da  área  cultural,  entre  eles  Adriana  Drummond,
proponente  deste  projeto  de  montagem  de  espetáculo.  Desde  então,  o  grupo  realizou
intervenções para pacientes do  Hospital da Criança de Brasília José Alencar  e do Instituto de
Cardiologia do Distrito Federal, tendo como parceiros a Abrace, o coletivo Andarilhos do Riso,
e a turma de estudantes de circo do projeto de extensão do Centro Olímpico da Faculdade de
Educação Física da UnB.  Assim, nossa equipe segue trabalhando para ampliar o alcance do
circo social.

Nosso  objetivo  com  este  projeto  é  colaborar  com  um  processo  criativo  participativo  que
apresente para os educandos a ferramenta do circo social  e permita que os mesmos possam
utilizá-‐la  em  uma  troca  de  vivências  e  experiências  de  vida  e  arte,  culminando  em  um
espetáculo circense. Este projeto visa também consolidar o trabalho da equipe atual e divulgar
para o público e as comunidades de Brasília aquilo que já foi visto por milhares de pessoas em
mais de uma dezena de países.



Na oficina que culminará na montagem do espetáculo haverá vagas para 40 pessoas, dando-‐se
preferência  a  estudantes  do Centro  de  Ensino Médio  02 de  Planaltina,  da  Rede Pública  de
Ensino do Distrito Federal, e, não preenchendo-‐ se todas as vagas, elas estarão abertas a outros
adolescentes e demais interessados da comunidade de Planaltina. Dentre estas vagas, no mínimo
10% (dez por cento), ou seja, pelo menos 04 (quatro) vagas serão destinadas a educandos com
necessidades especiais. O número total de estudantes do projeto foi calculado considerando-‐se a
porcentagem  de  10  (dez)  educandos  para  cada  arte-‐educador,  ideal  para  a  montagem  de
espetáculo de arte circense, por se tratar de atividade com um certo grau de risco, e também
considerando-‐se uma possível parcial evasão, garantindo assim, ao final da oficina, um quórum
suficiente  de  artistas  para  a  montagem  do  espetáculo.  A oficina  e  a  montagem  ocorrerão
semanalmente,  com duração de 04 (quatro)  horas  semanais,  totalizando cerca de 100 (cem)
horas/aula ao longo de um período de 06 (seis) meses, sendo 03 (três) meses de oficina e 03
(três) meses de montagem.

O espetáculo criado será apresentado na cidade de Planaltina, Distrito Federal. Serão 04 (quatro)
apresentações  no  total,  sendo  03  (três)  apresentações  como  objeto  e  01  (uma)  como
contrapartida. As apresentações do objeto ocorrerão na própria escola que sediará as oficinas
e/ou em outras escolas da Rede Pública de Ensino do Distrito Federal com interesse em sediar o
projeto, incluindo creches e outras instituições educacionais. Pretendemos fazer pelo menos uma
das  apresentações  na  própria  escola,  convidando  especialmente  os  pais,  parentes,  amigos  e
colegas dos educandos, além da comunidade escolar. A estrutura do circo é flexível e adaptável
a diferentes espaços, tendo nascido como uma arte essencialmente móvel.

O grupo Intervenções de Circo Social entende que o processo de ensino e aprendizagem só é
realizado  de  forma  completa  com  a  consideração  do  desenvolvimento  cognitivo,  artístico,
psicológico e social. Por isso a escolha de uma escola como território para o desenvolvimento
das  oficinas  e  apresentação.  A escola  já  expressou,  por  meio de sua diretoria,  interesse  em
implementar o projeto, aberto aos alunos e à comunidade no espaço da escola (informativo em
anexo). O apoio da diretoria e corpo docente permitirá um trabalho integrado onde os educandos
serão instigados pelos educadores a refletir, questionar e contribuir com sua bagagem para a
criação coletiva do espetáculo.

Texto, argumento ou roteiro: O roteiro do espetáculo será inédito, e terá como tema central a
“Cidadania  Criativa”.  Os  moradores  de  regiões  populares  muitas  vezes  são  excluídos  dos
direitos e  benefícios  que deveriam ser  garantidos  a  todos os brasileiros.  Não é raro escutar
relatos de situações nesses territórios onde um morador não tem acesso a escola, tratamento
médico e apoio social.  Toda essa dificuldade é superada diariamente de forma criativa com
soluções de coletividade que são verdadeiros exemplos de cooperação. Os mutirões, vaquinhas,
dentre outros, são alguns exemplos entre as muitas soluções que acontecem no dia a dia das
comunidades e ganham fama mundo afora. O morador de regiões populares aprende desde cedo
a “trocar  o  pneu com o carro andando”,  o  que garante a ele  uma postura proativa e maior
resiliência  frente  aos  obstáculos  da  vida.  Por  meio  de  dinâmicas  e  rodas  de  discussão
instigaremos os educandos a refletir sobre os seus próprios conceitos sobre o tema, estudando
problemas e suas soluções em questões práticas da rotina dos estudantes, e mais especificamente
da realidade da cidade de Planaltina. O fruto dessas discussões servirá de base para o roteiro do
espetáculo, que abordará o tema “Cidadania Criativa”, com a apresentação dos números que
serão  criados  na  oficina,  utilizando-‐se  osaparelhos  circenses  –  tecidos,  trapézio,  lira  –,  as
acrobacias de solo – pirâmides, saltos, coreografias –, o malabarismo e os números de palhaço,
entre outros. O processo criativo do espetáculo contará com os educandos do Centro de Ensino



Médio 02 de Planaltina como protagonistas, culminando em um material inédito que represente
verdadeiramente a identidade deste grupo. Esperamos com isso também dar aos educandos a
oportunidade de participar da elaboração do produto cultural desde o início, na pré-‐produção,
até a sua conclusão.

Ficha técnica:  A ficha técnica do grupo Intervenções de Circo Social é qualificada e apta a
desenvolver e concluir o projeto com êxito. A proponente e diretora geral do projeto, Adriana
Drummond, ministra oficinas circenses desde 2006 e tem aptidão e experiência em projetos
sociais.  De  2010  a  2013  atuou  como  professora  de  artes  circenses  do  projeto  de  extensão
Atividades Comunitárias, da Faculdade de Educação Física da Universidade de Brasília.

Em 2013, Adriana produziu e dirigiu a turma de circo da UnB no espetáculo circense “Era uma
vez, era outra vez...”,  apresentado na festa de final de ano para crianças da  Abrace, grupo de
assistência à saúde de crianças com câncer. Também em 2013, junto ao Intervenções de Circo
Social,  apresentou  número  clown  de  acrobacias  para  pacientes  do  Hospital  da  Criança  de
Brasília José Alencar, durante a semana da criança. Em 2012, produziu e dirigiu o espetáculo
circense “Nós vamos invadir sua praia”, apresentado na UnB pelos estudantes do projeto de
extensão.  No projeto  proposto,  Adriana  atuará  como diretora  geral,  sendo  responsável  pela
direção  de  toda  a  equipe,  pela  direção da  produção,  e  por  tratar  diretamente  com o  FAC,
conforme necessidade. Atuará também como arte-‐educadora e como diretora do espetáculo.

Juliana Batista, arte-‐educadora, coordenadora pedagógica e assessora de imprensa do projeto,
atua há 8 anos em gerenciamento de projetos educacionais e em trabalhos voluntários e há 9
anos  em  coordenação  de  equipes  multidisciplinares,  com  experiência  em  favelas  e  outros
territórios em condições de vulnerabilidade social,  no Brasil e no exterior. Foi coordenadora
pedagógica e elaboradora de projetos da ONG Crescer e Viver, do Rio de Janeiro, que promove
o desenvolvimento integral, o resgate e a ampliação da cidadania de crianças, adolescentes e
jovens de territórios populares, utilizando as artes circenses como meio de intervenção social,
educativa e artística. Atualmente, coordena projetos e parcerias sociais na Abrace.

No projeto, Juliana atuará como coordenadora pedagógica, sendo responsável por matricular e
acompanhar o desenvolvimento dos educandos no projeto e conhecer o perfil socioeconômico, a
realidade  e  as  dificuldades  de  cada  um.  Assim,  poderá  passar  para  o  restante  da  equipe  as
informações necessárias para que todos saibam lidar com cada educando e com cada situação.
Atuará também como assessora de imprensa, sendo responsável por tudo que se refere a dar
visibilidade ao projeto e ao espetáculo. Suas estratégias de divulgação incluem convite direto
aos estudantes, a seus parentes e à comunidade escolar, e divulgação do espetáculo por meio da
criação da identidade visual do projeto, da elaboração e impressão de cartazes e programas, da
contratação de assistente de divulgação e da inserção e distribuição em jornais, televisão, rádio e
internet, em Planaltina e no Distrito Federal.

Leandro Rito, arte-‐educador do projeto, atua como músico, palhaço e empreendedor social, e
tem se  especializado  cada  vez  mais  em inserção  cultural  em hospitais.  Junto  ao  grupo  de
palhaços Andarilhos do Riso, realiza visitas periódicas à UTI e enfermarias adulta e pediátrica
do Instituto de Cardiologia do Distrito Federal, além de ser voluntário da Abrace, alocado no
Hospital  da  Criança  de  Brasília  José  Alencar,  onde  realiza  atendimentos  semanais  de
musicoterapia  nos  setores  de  reabilitação,  Internação  e  quimioterapia.  Leandro  atuará  como
voluntário no projeto.



Túlio  Miranda,  arte-‐educador  do  projeto,  é  professor  de  Educação  Física  formado  pela
Universidade de Brasília, e atua desde 2007 como professor de artes circenses. Lecionou em
diversos  locais,  entre  eles  a  instituição  de  amparo  social  Casa  de  Ismael,  em  Brasília.
Atualmente integra o Grupamento de Busca e Salvamento do Corpo de Bombeiros Militar de
Brasília, além de dar aulas de Capoeira pelo Grupo Beribazu. Entre 2010 e 2012, foi professor
de Educação Física pela Secretaria de Educação do Distrito Federal, dando aulas no Centro de
Ensino Médio 02 de Planaltina, onde introduziu a atividade de circo com ótima aceitação pelos
estudantes, diretoria e corpo docente, sendo portanto essa escola o local escolhido para sediar o
projeto atual. Túlio atuará como voluntário no projeto.
Julia Baroni,  arte-‐educadora,  produtora e diretora de arte do projeto,  é formada arquiteta e
urbanista pela Universidade de Brasília. Foi monitora de artes circenses do projeto de extensão
do Centro Olímpico da Faculdade de Educação Física  da UnB por mais de três anos. Como
dramaturga, escreveu textos para o grupo Vorkteatro, de Taguatinga, Distrito Federal, com temas
socialmente relevantes, como o combate à pedofilia e ao alcoolismo. Tem experiência como
atriz, dançarina, capoeirista, artista plástica e fotógrafa, entre outros.

Planilha  orçamentária:  Os  R$  100.000,00  solicitados  cobrirão  as  seguintes rubricas:  1)
diretora geral, diretora do espetáculo e arte-‐educadora, 2) produtora (incluindo todos os gastos
com produção executiva,  produção artística,  logística e técnicos/as), diretora de arte e arte-‐
educadora,  3)  coordenadora  pedagógica  e  arte-‐educadora,  4)  assessora  de  imprensa,  e  5)
merenda  para  os  educandos.  Haverá  ainda  dois  arte-‐educadores  profissionais  voluntários
(citados anteriormente) e o apoio da turma de estudantes de circo do projeto de extensão do
Centro Olímpico da Faculdade de Educação Física da UnB, voluntários também.

Parte do valor solicitado para o projeto servirá para arcar com a compra de merenda para os
educandos,  pois  a  atividade  circense  depende  de  uma boa  disposição  física  e  de  uma  boa
alimentação. A merenda será composta de duas frutas e de duas paçoquinhas de amendoim e/ou
similares, fontes de energia excelentes para o exercício físico, além de água mineral. Conforme
necessidade e possibilidade, contrataremos um/a merendeiro/a de Planaltina, de preferência da
própria escola que sediará o projeto e/ou familiar de estudante da escola, gerando renda para
profissionais locais.
Na rubrica de produtora profissional responsável, espetáculo, como figurino,e diretora de arte estão
incluídos o cachê da os  gastos  relativos  à  produção  artística  do maquiagem, cenário, iluminação
e sonoplastia, e osgastos com logística, técnicos/as e demais itens não previstos. As realizadoras do
projeto instigarão os educandos a participarem de todas as etapas da produção, desde a concepção
artística até a elaboração manual dos adereços que serão utilizados no espetáculo. O conhecimento
dos estudantes em outras áreas além do circo serão utilizados na montagem, seja na música, design,
roteiro, entre outros, e a produção incluirá ao máximo a mão-‐de-‐obra, serviços e materiais locais,
da cidade de Planaltina, dando-‐se preferência aos artesãos, artistas e profissionais das famílias dos
educandos. Acreditamos que contribuir com o mercado cultural local e incluir a comunidade na
produção artística faz parte do processo de emancipação que buscamos com o projeto.
Na rubrica de assessora de imprensa estão incluídos o cachê da profissional responsável,  os
gastos com a criação da identidade visual do projeto, com a elaboração e impressão de cartazes e
programas, com a contratação de assistente de divulgação e com a inserção e distribuição em
jornais, televisão, rádio e internet, em Planaltina e no Distrito Federal. Organizamos os gastos
com produção e  assessoria  de  imprensa  dessa  forma  pois  é  a  forma  com que costumamos
trabalhar, tendo funcionado muito bem para o grupo em outras situações. Isso evita a ocasional
necessidade  de  readequação  orçamentária  e/ou  alteração  de  ficha  técnica  por  mudança  de
valores de mercado e/ou indisponibilidade dos profissionais orçados inicialmente, facilitando a
prestação de contas e a organização geral da produção.



A proponente e diretora geral deste espetáculo irá arcar pessoalmente com a compra, aluguel
e/ou empréstimo dos aparelhos  circenses,  itens  imprescindíveis  à  pré-‐produção,  produção e
realização do espetáculo, que serão utilizados durante todas as etapas da montagem, desde as
oficinas até as apresentações finais. Orçados em cerca de R$ 3.000,00, os materiais são: tecido
aéreo, trapézio ou lira, cordas-‐bambas, pernas-‐de-‐pau, malabares, e equipamento completo de
segurança  –  fitas  tubulares,  correntes,  mosquetões  e  colchões.  Essa  ação não faz  parte  das
contrapartidas, sendo uma contribuição pessoal e voluntária da proponente.

2 -  ‐   Políticas  Públicas    (Aponte quais  políticas  públicas,  daquelas  indicadas  na  planilha  de
pontuação, atendidas pela proposta, e justifique, com partes do projeto, apresentando quais as
ações que se amoldam à política pública, a adequação do projeto à Política indicada)

O circo é uma ferramenta potente para gerar  qualidade de vida, tamanha é sua capacidade em
fortalecer a saúde tanto do corpo quanto da mente. Ele também possui a virtude de estreitar as
relações humanas e de aumentar a autoestima dos indivíduos e das comunidades que participam
de suas atividades, aumentando a confiança em si e nos outros. Nesse sentido, é um aliado na
promoção da saúde, da segurança pública e da qualidade de vida.

O projeto visa trabalhar perifericamente, encorajando a comunidade, por meio dos estudantes, a
ser  protagonista  da  criação  artística.  Ou  seja,  é  um projeto  de  fomento  na  base,  de  cunho
estritamente  social,  de  incentivo  à  iniciação  nas  atividades  culturais  e  artísticas  e  ao
desenvolvimento humano. Dessa forma, o projeto tem um papel crucial no auxilio do combate à
pobreza. Ele traz um mundo de possibilidades para quem for tocado por ele, desde o interesse
em querer  conhecer  mais  sobre  o  circo  e  a  vontade  de  assistir  a  outros  espetáculos,  até  a
possibilidade de se tornar um artista. Além disso, as apresentações do espetáculo serão gratuitas,
como ação de democratização e acessibilidade dos bens e serviços culturais.

O  projeto  será  produzido,  executado,  coordenado  e  dirigido  principalmente  por  mulheres.
Investir  nele  é  investir  na  diminuição das  desigualdades relacionadas  ao gênero. Colocando
mulheres em cargos de direção, e dando exemplo às novas gerações, a quem este projeto é
destinado,  esperamos  contribuir  com  a  diminuição  do  preconceito  e  desigualdades  que  as
mulheres muitas vezes enfrentam.

O projeto político pedagógico escolhido para implantação do trabalho é baseado na Educação
Popular  de  Paulo  Freire.  A Educação  Popular  é  uma educação  participativa,  orientada  pela
perspectiva de realização de todos os direitos dos povos. Não é uma educação fria e imposta,
pois  baseia-‐se no saber  da  comunidade e  incentiva o diálogo.  Visa  a  formação de sujeitos
comconhecimento e consciência cidadã e a organização do trabalho político para afirmação do
sujeito. A principal característica da Educação Popular é utilizar o saber da comunidade como
matéria prima para o ensino. É aprender a partir do conhecimento do sujeito e ensinar a partir de
palavras e temas geradores do cotidiano dele. A educação é vista como ato de conhecimento e
transformação social, tendo um cunho político.

Objetivos:   (Liste e quantifique os produtos, serviços e processos gerados a partir da     proposta)

1 -  ‐   Pré-  ‐  Produção

- Realizar oficina de circo social em Planaltina, Distrito Federal;
- Realizar reuniões de produção.



2-  ‐   Produção e Realização

- Montar um espetáculo de circo social em Planaltina, Distrito Federal;
- Elaborar figurino, maquiagem, cenário, iluminação e sonoplastia;
- Elaborar e distribuir o material de divulgação do espetáculo;
- Realizar 03 apresentações do espetáculo em Planaltina, Distrito Federal;
- Realizar as contrapartidas;
- Prestar contas, comprovar e documentar a realização do espetáculo.

Metas, Resultados e Desdobramentos do Projeto:   (liste de maneira quantitativa e
qualitativa os resultados a serem alcançados pelo projeto. Informe os impactos e 
desdobramentos econômicos, sociais e culturais alcançados a partir da execução da proposta.)

1 -  ‐   Pré-  ‐  Produção

- Incentivar o desenvolvimento da criatividade;
- Promover a convivência em grupo com senso de responsabilidade coletiva;
- Estimular momentos no processo de ensino e aprendizagem focados na elevação da

autoestima e no “aprender brincando”;
- Trabalhar a importância da cooperação, solidariedade, perseverança e união;
- Contribuir para a cultura de paz nas escolas, reduzindo ocorrências de violência 

escolar;
- Participar da criação de espaços alternativos de lazer, educação, esporte, cultura e 

formação inicial para o trabalho.

2 -  ‐   Produção e Realização

- Gerar o acesso à arte e o contato com a comunidade de Planaltina, valorizando a 
diversidade e o intercâmbio cultural;

- Promover a utilização dos espaços públicos como locais de lazer, cultura e 
atividades de desenvolvimento humano e social;

- Incentivar a formação de plateia;
- Estreitar os laços entre a escola e a comunidade;
- Promover a cooperação e a atuação em rede entre as instituições locais e demais

instituições  que  possam  contribuir  com  os  objetivos  do  circo  social  e  com  o
desenvolvimento de atividades artísticas;

- Desenvolver um trabalho que possa ser multiplicado em outras regiões 
administrativas do Distrito Federal.

Quantas apresentações serão realizadas?

Serão realizadas 04 (quatro) apresentações do espetáculo,  sendo 03 (três) como objeto e 01
(uma) como contrapartida. A oficina e a montagem ocorrerão semanalmente, com duração de 04
(quatro) horas semanais, totalizando cerca de 100 (cem) horas/aula ao longo de um período de
06 (seis) meses, sendo 03 (três) meses de oficina e 03 (três) meses de montagem.



Qual a estimativa de público?   (quantidade de pessoas esperada por meio das     apresentações)

Pretendemos atender a 250 pessoas por apresentação, totalizando cerca de 1.000 espectadores.

Qual o perfil do público atendido?   (perfil socioeconômico, idade, entre outras     características)

Adolescentes de Planaltina matriculados na Rede Pública de Ensino do Distrito Federal; seus
pais,  familiares  e  amigos;  comunidade  escolar  (corpo  docente,  discente  e  funcionários  da
escola); e demais moradores da cidade de Planaltina.

Qual o valor de ingresso a ser cobrado? Ou entrada franca?

Entrada franca.

A proposta contempla ações de acessibilidade? Se sim, liste-  ‐  as e descreva-  ‐  as.

Sim, no mínimo 10% (dez por cento) das 40 (quarenta) vagas, ou seja, pelo menos 04 (quatro)
vagas serão destinadas a educandos com necessidades especiais. Os arte-‐educadores do projeto
possuem  experiência  com  estudantes  com  necessidades  especiais,  entre  eles  pessoas  com
deficiência auditiva ou motora. Tais experiências incluem uma intervenção realizada no Disable
New Life Center (dhcnlc.org), um centro para crianças com deficiência física em Katmandu, no
Nepal. O voluntário Leandro Rito possuiu ainda curso de linguagem de sinais (Libras).

Informe em que local será pré-  ‐  produzido o projeto:   (escolha múltipla)   

Planaltina, DF.

Informe em que local será realizado o projeto  : (escolha múltipla)

Planaltina, DF.

_
Contrapartidas:    (Descreva  pelo  menos  duas  contrapartidas  e  indique  seus  respectivos
conteúdos,  valores  –  não  sendo necessários  comprovantes  de  valor  mercado  -  ‐   e  forma  de
comprovação da sua execução.  Apenas  o valor  total  da soma das  contrapartidas  deverá ser
indicado na planilha orçamentária. As despesas com a execução da contrapartida correrão às
expensas do beneficiário do projeto contemplado.)

Contrapartida 1

Detalhamento: Apresentação gratuita do espetáculo em local a ser definido com o Núcleo de
Contrapartidas do FAC.

Metodologia (em caso de oficina): Não se aplica ao caso.

Valoração: R$ 4.000,00 (conforme tabela constante no edital).

Forma  de  comprovação: Fotos;  declaração  do/a  responsável  pelo  local  de  realização  da
apresentação.



Contrapartida 2

Detalhamento: Oficina  de  20  horas/aula  para  25  educandos  em local  a  ser  definido  com o
Núcleo de Contrapartidas do FAC.

Metodologia (em caso de oficina): A metodologia utilizada será a da Educação Popular, de Paulo
Freire.  A  Educação  Popular  é  uma  educação  participativa,  orientada  pela  perspectiva  de
realização de todos os direitos dos povos. Não é uma educação fria e imposta, pois baseia-‐se no
saber da comunidade e incentiva o diálogo. Visa a formação de sujeitos com conhecimento e
consciência cidadã e a organização do trabalho político para afirmação do sujeito. A principal
característica da Educação Popular é utilizar o saber da comunidade como matéria prima para o
ensino. É aprender a partir do conhecimento do sujeito e ensinar a partir de palavras e temas
geradores do cotidiano dele.  A educação é vista como ato de conhecimento e transformação
social, tendo um cunho político.

Valoração: 3.000,00 (conforme tabela constante no edital).

Forma de Comprovação: Fotos; declaração do/a responsável pelo local de realização da oficina.

Contrapartida 3

Detalhamento: Exposição de fotos do espetáculo e da oficina, em local a ser definido com o
Núcleo de Contrapartidas do FAC. Acreditamos que o registro da montagem seja de grande
relevância para os educandos, que receberão uma exposição com fotos deles durante as oficinas,
e, claro, durante as apresentações finais. As fotografias e a exibição servirão como uma forma de
registro  pessoal  para  os  educandos,  e  o  início  de  um  portfólio  artístico.  As  fotos  serão
distribuídas entre os educandos ao final da exposição.

Metodologia (em caso de oficina): Não se aplica ao caso.

Valoração: 4.000,00  (incluídos  pagamento  de  fotógrafa  durante  a  oficina  e  em  todas  as
apresentações, curadoria, tratamento de imagem e ampliação de 120 fotos do espetáculo em
formato médio e em alta resolução).

Forma  de  comprovação: Fotos;  declaração  do/a  responsável  pelo  local  de  realização  da
exposição.

Ficha Técnica: (Apre  s  ente e descreva as funções dos agentes que atuarão no projeto em caso de
contemplação  de  acordo  com  a  nomenclatura  utilizada  na  planilha  orçamentária.  Faz-  ‐  se
necessário anexar à proposta os currículos dos agentes abaixo descritos.)

Proponente: Adriana Linhares Drummond
Funções: Diretora geral, diretora do espetáculo e arte-‐educadora.

Justificativa: A proponente é a idealizadora deste espetáculo, e está entre os seus realizadores
como figura principal  da montagem, sendo responsável  pela  direção de toda a  equipe,  pela



direção  da  produção,  e  por  tratar  diretamente  com  o  FAC,  conforme  necessidade.  Atuará
também como arte-‐educadora e  como diretora do espetáculo,  no qual  será responsável  por
dirigir, ensaiar com o elenco, planejar as aulas da oficina, planejar o cronograma de montagem,
coordenar  as  tarefas  dos  arte-‐educadores  e  dar  a  decisão  final  sobre  questões  relativas  à
montagem.

Prestador de Serviço 1: Juliana de Souza Batista

Funções: Fundadora do Intervenções de Circo Social, assessora de imprensa, coordenadora 
pedagógica e arte-‐educadora.

Justificativa: Como coordenadora pedagógica e arte-‐educadora, a profissional será responsável
por matricular e acompanhar o desenvolvimento dos educandos no projeto e conhecer o perfil
socioeconômico, a realidade e as dificuldades de cada um. Assim, poderá passar para o restante
da equipe as informações necessárias para que todos saibam lidar com cada educando e com
cada situação. Atuará também como assessora de imprensa, sendo responsável por tudo que se
refere a dar visibilidade ao projeto e ao espetáculo. Como fundadora do grupo, é imprescindível
sua presença para manter o ideal do Intervenções de Circo Social.

Prestador de Serviço 2: Julia Baroni Morales

Funções: Produtora, diretora de arte e arte-‐educadora.

Justificativa:  Como produtora, a profissional está à frente da adequação do projeto ao edital
proposto,  sendo a responsável por responder pela prestação de contas,  produção executiva e
produção artística.  A profissional atuará também como arte-‐educadora e diretora de arte do
espetáculo, no qual será responsável por utilizar sua experiência como arquiteta, dramaturga,
artista circense, atriz, dançarina, capoeirista, artista plástica e fotógrafa para auxiliar a diretora
do espetáculo e o elenco em questões estéticas, técnicas e demais questões artísticas.

Prestador de Serviço 3: Leandro Rito (VOLUNTÁRIO)

Funções: Fundador do Intervenções de Circo Social e arte-‐educador voluntário.

Justificativa: Leandro possui uma intensa trajetória como arte-‐educador, e é no contato direto
com os estudantes que trará sua experiência como músico,

palhaço e empreendedor social, dando a eles o suporte necessário para o seu desenvolvimento
como artistas e cidadãos. Como fundador do grupo, é imprescindível sua presença para manter o
ideal do Intervenções de Circo Social.

Prestador de Serviço 4: Túlio Miranda (VOLUNTÁRIO)

Funções: Arte-‐educador voluntário.

Justificativa: Túlio Miranda possui um dom nato em ensinar e criar, com longa experiência em
educação de artes circenses em ambiente escolar. Atualmente integra o Grupamento de Busca e



Salvamento do Corpo de Bombeiros  Militar  de  Brasília,  o  que  será de grande valia  para  a
segurança da oficina e do espetáculo.

O projeto receberá recursos financeiros de outras fontes?

( ) Não ( X ) Sim.  Quanto? R$ 3.000,00

Se sim, cite as fontes/estratégias de captação.

Como dito anteriormente, a proponente e diretora geral deste espetáculo irá arcar pessoalmente
com a compra, aluguel e/ou empréstimo dos aparelhos circenses, itens imprescindíveis à pré-‐
produção, produção e realização do espetáculo, que serão utilizados durante todas as etapas da
montagem, desde as oficinas até as apresentações finais. Orçados em cerca de R$ 3.000,00, os
materiais  são:  tecido  aéreo,  trapézio  ou  lira,  cordas-‐bambas,  pernas-‐de-‐pau,  malabares,  e
equipamento completo de segurança – fitas tubulares, correntes, mosquetões e colchões. Essa
ação  não  faz  parte  das  contrapartidas,  sendo  uma  contribuição  pessoal  e  voluntária  da
proponente. Caso o projeto venha a necessitar de item não previsto na planilha orçamentária,
este também será arcado pessoalmente pela proponente.



20 de Novembro: Dia Nacional da 
Consciência Negra

CEM 02 - Professor: Daniel Santos-(Arte)



20 de Novembro: Dia Nacional da 
Consciência Negra

Projeto Pedagógico:
20 de Novembro:

Dia Nacional da Consciência Negra



O projeto pedagógico consiste em um evento cultural de 
conscientização da história, da herança cultural, e da valorização 
do negro e sua contribuição na construção da nação brasileira.
O evento é voltado para todas as turmas do turno vespertino do 
Centro de Ensino Médio 02, instituição de ensino que promove a 
tolerância e o respeito à diversidade sendo referencia na inclusão 
escolar.
Objetivo:
Conscientizar e valorizar a cultura negra e sua importância nos 
aspectos sociais, históricos, econômicos e culturais com o 
envolvimento de toda escola.
Justificativa:
Dia letivo temático presente no cronograma escolar, tema 
transversal inserido no Plano Político Pedagógico da instituição de 
ensino direcionado ao turno vespertino, proporcionando aos 
estudantes experiências e vivencias junto à temática. 

Atividades Previstas:

Rodas de Debates:
Debates de ideias, diálogos e reflexões das temáticas 

propostas:
- Cotas raciais nas universidades públicas brasileiras.
- Injuria e Discriminação (legislação brasileira). 
- A realidade e estáticas x protagonismo do jovem negro.
- Mulheres Negras: afirmação e superação.

Oficinas:
- Capoeira.
- Penteados e turbantes afros.
- Ritmos africanos (percussão).
- Cultura Hip- Hop (Rap,Break e Grafite).



As atividades das rodas de debates e oficinas serão 
realizadas no período de 13h10min às15h25min(horário do 
lanche/intervalo).

Durante o intervalo os alunos também poderão visitar a 
exposição de máscaras africanas confeccionadas pelos os alunos 
do 1°ano sobre a supervisão do Professor Fernando.

As 15h45min o evento é reiniciado com as apresentações 
culturais relacionadas à temática:

- Poesias
- Música
- Dança
- Roda de Capoeira
- Desfile Étnico
Previsão de termino as 18h00min horas.

Necessidades/materiais:
- 08 salas de aula.
- som e palco da própria escola.
- cooperação e envolvimento de toda a equipe do vespertino.
- presença e participação dos alunos nas atividades 

propostas, podendo optar por elas.
- a participação dos alunos poderá ser pontuada na média 

bimestral se for interesse dos professores de diferentes disciplinas.
- a data programada para a realização do evento será na 

Terça-feira dia 20 de novembro de 2018, dia Nacional da 
Consciência Negra, no turno vespertino. 



PROJETOS
 

PARTE
 

DIVERSIFICADA



Projeto Pedagógico de Arte- PD2- 1° G/ H.

Professor: Daniel Santos e Costa.

Aprender e fazer Teatro

É um projeto pedagógico de iniciação teatral voltado para os 
alunos do 1° ano na disciplina de PD2, com duração semestral. 

Iniciação Teatral:

1° Etapa- Conteúdo Teórico:
- conhecimentos básicos da História do Teatro.
- estrutura do teatro: Tríade Cênica (ator, plateia e texto).
- elementos do teatro: (luz, palco, cenário, figurino e maquinário).
- profissionais do teatro: (ator, diretor, dramaturgo, sonoplasta, 
cenógrafo, figurinista, maquiador, iluminador e contrarregra).

2° Etapa- Conteúdo Prático:

- expressão corporal.



- improvisação teatral.
- jogos cênicos. 
- elaboração e montagem de uma peça de teatro com uma das 
obras do PAS escolhida pela turma.

Metodologia:

A obra do PAS de teatro da 1° etapa é a peça: Antígona (Sófocles- 
442 a.c).
A tragédia grega mostra o dilema do poder político patriarcal diante
a contraposição do protagonismo feminino mostrado pela 
personagem protagonista. 
Os alunos poderão optar por Antígona ou em transformar as 
músicas da 1° etapa do PAS em uma peça, vale destacar entre as 
sugestões o musical: A ópera do Malandro (Chico Buarque).

Justificativa:

Aprender e Fazer Teatro é um projeto que tem o objetivo em 
integrar e socializar alunos estreantes do Ensino Médio, 
interagindo com a arte através do Teatro. 
O Teatro é uma linguagem artística ideal para estudar as obras do 
PAS com a perspectiva de compreendê-las e vivencia-las.

CENTRO DE ENSINO MEDIO 02 DE PLANALTINA

PROJETO DE PARTE DIVESIFICADA I (PD I) QUÍMICA

PROFESSOR: CARLOS B. HOLZ (1AM, 2AM,2BM,2CM)



OBJETIVO

Este projeto tem como objetivo de colaborar no entendimento dos processos químicos de 
forma lúdica e diferenciada, sendo assim uma ferramenta a mais  no processo de ensino-
aprendizagem.

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

A parte teórica deste projeto é a complementação dos conteúdos programáticos da disciplina
de química das três séries do ensino médio.

METODOLOGIA

A metodologia deste projeto baseia-se em atividades diversificadas como:
-uso de vídeos de atividades químicas, tanto praticas como as representações gráficas das 
transformações químicas.
-realização de atividades práticas de laboratório ou atividades usando materiais alternativos.
-trabalhos de pesquisa pelos alunos sobre conhecimentos químicos recentes.
-uso de atividades diferenciadas como, palavras cruzadas, desenhos, etc.

AVALIAÇÃO

A avaliação deste projeto, bem como a avaliação dos alunos será feita por vário método 
diferente, como relatórios, exercícios, trabalhos em grupos e apresentação de atividades 
práticas ou não.

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Secretaria de Estado de Educação



Coordenação Regional de Ensino de Planaltina
3901-4545 // 3901-4544

Centro de Ensino Médio 02 de Planaltina
Professor (a): Edimar Sonia Vieira da Paz
Disciplina: Letras/ libras 
Projeto: Educação Inclusiva/ Diversidade das Salas regulares Inclusivas
Tema: O ensino das Libras na Perspectiva Interventiva 

Objetivo  Geral:  Transmitir  valores  éticos  e  morais  com  ênfase  nas  aprendizagens

através das línguas e das linguagens (Libras e Português escrito), através da modalidade

da língua de sinais para educandos surdos/ e ouvintes.

Objetivo Específico: Desenvolver as habilidades educativas por meio da língua gestual

(libras) para que sejam estabelecidas as comunicações de todos os envolvidos (surdos e

ouvintes) no processo educacional de forma participativa. Bem como, fazer análises de

textos  literários  para  que sejam levantados questionamentos sobre  as  condições das

aprendizagens dos sujeitos surdos ou com deficiência auditiva nas salas regulares de

ensino, na modalidade de educação inclusiva.

Público alvo: Alunos do(s) 2°A e 3°A vespertino de salas de aulas que possuem alunos

com deficiência auditiva ou com surdez.

Metodologia: Analisar o teor de textos científicos e literários para que se verifique a 

veracidades das informações discutidas.

Métodos Didáticos: Usos de recursos visuais (data show, slides, filmes, textos literários, 

filosóficos e músicas)



Justificativa: Esse projeto se justifica quando promove o acesso dos alunos ouvintes a

língua visual espacial (Libras). Sabe-se que os processos de ensino e das aprendizagens

possuem desafios de todas as ordens e níveis oriundos das diversidades das habilidades

e  competências:  a)  intelectuais  b)  físicas,  c)  emocionais.   Porém,  o  professor  como

mediador das aprendizagens, tem o compromisso de levar o conhecimento de formas

diversificadas e interdisciplinar para que todos possam ter acesso aos conhecimentos

sistematizados de forma significativa de acordo com os rendimentos de todos os alunos. 

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Secretaria de Estado de Educação

Coordenação Regional de Ensino de Planaltina
3901-4545 // 3901-4544

Centro de Ensino Médio 02 Planaltina DF
Professora Luciana Maria faria Barbosa
Disciplina Letras/Libras
Projeto Libras para todos , uma escola inclusiva. 
Tema : Libras na escola

Objetivo Geral :

Esse projeto visa criar condição para a  formação de uma sociedade escolar inclusiva tendo como
maior objetivo a divulgação da Libras  e a acessibilidade dos alunos surdos .

Objetivo específico:

Formação de indivíduo comunidade escolar capaz de compreender e produzir enunciados corretos e
apropriados ao  seu contexto ou seja a efetiva comunicação entre ouvinte e surdo .

Publico Alvo:

A princípio o projeto começará com as turmas , 3 ° A e 2º  A vespertino e 1º A e B matutino, que
tem alunos surdos podendo futuramente expandir para demais turmas a serem determinadas em
coordenações junto com a coordenação da escola.

Metodologia:



Em consonância com as  orientações  educacional  proposta  pelos  PCN do Ensino médio e  pelo
Currículo em movimento da educação Básica  do distrito federal com foco no desenvolvimento da
competência  linguística do alunado e a realidade da comunidade surda .

Metodologia  Didático :

Uso de Data Show   com exposições de vídeos da comunidade surda com temas atuais e formação
da consciência e a inclusão  de forma lúdica e progressiva ,  vocabulário funcional que seja de
contexto do dia a dia da pessoa surda, trabalhar com música fazendo a adequação semântica.

Justificativa:

Conforme  a ascensão da Libras no cenário político educacional de acordo com a legislação vigente
a educação inclusiva dá a oportunidade para estudantes de conhecer e desenvolver a sensibilidade
para inclusão do surdo e com objetivo de futuramente  o desenvolvimento de profissionais.

 Se você falar com um homem numa linguagem (língua) 

que ele compreende, isso entra na cabeça dele. 

Se você falar com ele em sua própria linguagem (língua),

 você atinge seu coração.

                                                                                                 Nelson Mandela

PD- ALTERAÇÕES AMBIENTAIS
Cesar de Souza Silva
Matrícula: 60441658
Turmas: 1º anos A e B vespertino

INTRODUÇÃO

Constantemente,  a  concepção de  meio  ambiente  está  associada  apenas  com a  figura  da
natureza e seus elementos como plantas, animais, água e solo. No entanto, é importante lembrar que
o  meio  ambiente  é  composto  também  por  aspectos  sociais  e  econômicos,  englobando,
consequentemente, seu aspecto humano (LUZZI, 2017). 

O aspecto humano, por sua vez, é um importante modificador do meio ambiente acarretando
em diversos  impactos  e  alterações  ambientais  decorrentes  de suas  atividades  que  degradam as
condições  de  vida  na  cidade  (DIAS;  LEAL;  JÙNIOR,  2016).  Estas  alterações  podem  trazer
diversos prejuízos como extinção de espécies,  poluição da atmosfera,  água,  solo,  dentre  outros
desequilíbrios  ambientais  como aquecimento  global  e  produção de  excesso  de  lixo  (LOPES E



RISSO, 2016).  A fim de se evitar que esses problemas se perpetuem, é necessário primeiramente
conhecer as causas que os desencadeiam.

Desta  forma,  é  importante  que  estes  temas  sejam  trabalhados  na  escola  de  forma  a
proporcionar ao aluno uma visão ampla do ambiente e a importância da sua conservação nos mais
diversos aspectos assim como os princípios de um desenvolvimento sustentável. (JACOBI, 2003) 
  
Objetivo Geral 

 Compreender o papel da interferência das atividades humanas no meio ambiente.

Turmas 
 1º anos A e B – turno vespertino.

Conteúdos – Alterações ambientais. 

 Introdução ao tema

 Alterações bióticas

- Introdução de espécies
- Extinção de espécies

 Poluição dos ecossistemas

- Poluição sonora
- Poluição por eutroficação 
- Poluição térmica
- Aquecimento global
- Poluição por elementos radiativos
- Poluição por substâncias biodegradáveis
- Poluição por derramamento de petróleo
- O lixo

 Pegada ecológica e biocapacidade

 Desenvolvimento sustentável

 Conservações biológicas

Métodos Pedagógicos

Os  conteúdos  abordados  ao  longo  do  semestre  possuem  como  referência  o  livro  didático  de
Biologia do 1ºano. No entanto, com o decorrer do desenvolvimento dos trabalhos com as turmas,
outras fontes bibliográficas poderão ser utilizadas, tais como: textos de jornais, revistas, sites de
internet, vídeos, documentários. 

Avaliação

A avaliação será feita através da realização de atividades semanais de acordo com o tema
abordado. Dentre as atividades, estão: leitura e interpretação de texto, discussão e/ou debates sobre
os temas, seminários, atividades práticas no laboratório, trabalhos realizados em casa e/ou sala. A
nota será composta pela somatória das atividades realizadas. 
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PROFESSORA: CLÉA BRITO

PROJETO ARTE MUSICAL 

BRASÍIA
2018

INTRODUÇÃO



A música  sempre  esteve  associada  às  tradições  e  às  culturas  de  cada  época.  Atualmente,  o
desenvolvimento tecnológico aplicado às comunicações  vem modificando consideravelmente as
referências musicais das sociedades pela possibilidade de uma escuta simultânea de toda produção
mundial  por  meio  de  discos,  fitas,  rádio,  televisão,  computador,  jogos  eletrônicos,  cinema,
publicidade etc.
Qualquer proposta de ensino que considere essa diversidade precisa abrir espaço para o aluno trazer
música  para  a  sala  de  aula,  acolhendo-a,  contextualizando-a  e  oferecendo  acesso  a  obras  que
possam  ser  significativas  para  o  seu  desenvolvimento  pessoal  em  atividades  de  apreciação  e
produção. A diversidade permite ao aluno a construção de hipóteses sobre o lugar de cada obra no
patrimônio musical da humanidade, aprimorando sua condição de avaliar a qualidade das próprias
produções e as dos outros.
Acreditamos que apreciar e contextualizar a música na historia e na sociedade, o aluno atravessa
saberes  que  podem  favorecer  a  formação  da  identidade  e  de  uma  nova  cidadania  do  jovem,
fecundando  uma consciência  de  uma sociedade  multicultural,  onde  ele  confronte  seus  valores,
crenças e competências culturais no mundo em que está inserido.

 JUSTIFICATIVA

Nos últimos anos, a música tem percorrido vários caminhos. Novos ritmos surgiram e ampliaram a
diversidade musical em nosso país,  o que facilitou um maior envolvimento da população, pois
havia música para todos os gostos e para todas as classes. 
A Escola precisa se comprometer com a cidadania, formando seres humanos plenos e pensantes,
que certamente terão maiores oportunidades na vida dos tempos modernos. Nessa visão de uma
Educação que busca a formação plena do aluno há uma gama de possibilidades de ações e trabalhos
que podem ser realizados com foco na criação de oportunidades. Isso deve ser feito sempre por
meio do incentivo a criatividade e conhecimento de boas experiências.
Por meio da Educação Musical há a possibilidade de se proporcionar ao educandos a vivência com
outros  contextos  sócios-  culturais.  Destaca-se  ainda  a  oportunidade  de  ampliação  da  bagagem
cultural com o aprendizado de músicas em outras línguas.
A presente proposta servirá para desenvolver a autoestima, valorizar os dons apresentados para a
musicalização e contribuirá fortemente para melhoria da disciplina dos adolescentes.

 OBJETIVOS

Desenvolver no aluno a sensibilidade artística e musical, construindo um novo olhar diante das
diferentes formas de produzir música, valorizando recursos alternativos para a prática da música na
escola.

 OBJETIVO GERAL

Promover na escola um espaço de educação integral da comunidade onde faz parte, em prol do
desenvolvimento da sensibilidade e criatividade humana por meio do contato com a linguagem
artístico-musical, inserindo o aluno no mundo da música, proporcionando-lhe conhecimentos sobre
a história da música e os diversos ritmos musicais e promovendo no dia adia o desenvolvimento
cultural dos alunos.

 OBJETIVOS ESPECÍFICOS



Conhecer, apreciar  e  adotar  atitudes  de  respeito  diante  da variedade de manifestações
musicais do Brasil e do mundo.
 Desenvolver a percepção auditiva e a memória musical.
 Interpretar músicas existentes vivenciando um processo de expressão individual ou

grupal, dentro e fora da escola.
 Criar oportunidades de cultura e lazer para os estudantes.
 Relacionar situações de letras musicais ao seu cotidiano.
 Participar de diferentes musicais.
 Perceber e identificar elementos da linguagem musical em atividades de produção,

explicitando-os por meio da voz, do corpo, de materiais sonoros e de instrumentos
disponíveis.

 Realizar diversas atividades de movimentos e suas articulações com os elementos da

linguagem musical.

RESULTADOS

Espera-se que ao final da experiência do projeto “Arte Musical”,  os alunos possam estar  mais
voltados à arte musical e que tenham desenvolvido múltiplas experiências sensoriais, perceptivas e
expressivas, favorecendo assim o seu desenvolvimento.

PÚBLICO ALVO

Turmas do 3° Ano do ensino médio turmas A,B,C,D,E e F do turno matutino.

AÇÕES DESENVOLVIDAS

 Apresentação do projeto aos alunos e à escola;
 Levantamento dos conhecimentos prévios dos alunos sobre a música.
 Pesquisa e leitura de textos informativos sobre a história da música;
 Ouvir e discutir músicas de diversos ritmos e estilos musicais;
 Realizar rodas musicais na sala e no pátio;
 Criar  um  musical  coreografado,  sem  restrições  de  estilos  ou  gêneros,  com  uma

sequência vinculada a temas variados escolhidos pelos os grupos;
 Criar um mini arquivo musical com fotos e musicas das turmas;
 Realização de shows de calouros na escola;
 Promover um festival de música envolvendo os alunos das duas turmas de 3° ano na

culminância do projeto.

AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS



O processo de avaliação deve ocorrer durante todo o desenvolvimento das atividades, através da 
observação dos alunos, de acordo com a participação de cada um, investigando a evolução e a 
construção do pensamento em relação à música. Avaliar a criatividade e a originalidade 
demonstradas no processo de construção dos resultados.

ANEXOS





https://www.pensador.com/autor/nelson_mandela/
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