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Prezados professores e equipes pedagógica e gestora,

Este caderno tem a finalidade de divulgar uma proposta pedagógica de arti-
culação entre a Educação Profissional e o Ensino Médio, a ser implementada no 
Centro de Educação Profissional Articulado do Guará – CEPAG. Trata-se de uma 
iniciativa inédita no Distrito Federal. 

Além de disponibilizar informações de grande relevância sobre o funcionamen-
to da articulação, o material fornece orientações para atuação nesse tipo de oferta. 

Dentre outros assuntos, o caderno traz uma breve descrição das formas de 
oferta da Educação Profissional, além dos cursos oferecidos pelo CEPAG e os pe-
ríodos em que eles ocorrerão. Consiste em um material de consulta rápida e de 
esclarecimento, para que o acompanhamento pedagógico ocorra de forma exitosa. 

O processo de construção desta proposta foi pautado por reuniões e encontros 
destinados à discussão sobre o desenvolvimento e a execução do projeto. Partici-
param, na construção da proposta, além de professores atuantes na Subsecretaria 
de Educação Básica, gestores das Unidades Escolares, coordenadores pedagógicos 
e equipe da Coordenação Regional de Ensino (CRE) do Guará. 

Espera-se que os atores envolvidos obtenham o suporte necessário a fim de 
desenvolverem suas atividades cientes das suas atribuições, das especificidades da 
proposta, da fundamentação legal, da organização curricular e da organização pe-
dagógica� 

Este caderno é um primeiro passo na sistematização e comunicação das ações 
da articulação, estando aberto a contribuições necessárias ao seu aperfeiçoamento. 

A Subsecretaria de Educação Básica deseja um bom trabalho aos envolvidos 
mais diretamente na execução da proposta e permanece a serviço das deman-
das que se fizerem presentes na implementação desse instrumento e dos de-
mais processos da articulação.

Equipe Técnica

Apresentação
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O que é O CEPAG?

É um Centro de Educação Profissional Articulado, e configura-
-se como uma iniciativa inédita no Distrito Federal. O CEPAG tem 
como proposta oferecer Educação Profissional Técnica de Nível 
Médio, nas formas articulada integrada, articulada concomitante, 
em regime de intercomplementaridade e subsequente. 

A articulação ocorre pelo compartilhamento das ações peda-
gógicas entre as unidades escolares envolvidas e o acompanha-
mento pedagógico do estudante de forma conjunta. Seus objeti-
vos são a melhoria da qualidade do Ensino Médio, por meio do 
acompanhamento sistemático das aprendizagens e da frequência 
dos estudantes e a inserção dos jovens no mundo do trabalho.

O nome escolhido para o Centro de Educação Profissional Ar-
ticulado do Guará Professora Teresa Ondina Maltese (CEPAG), 
presta homenagem à professora de Língua Portuguesa pioneira na 
Educação Básica no Guará. 

O modelo de articulação aqui apresentado possibilita o atendi-
mento a um número maior de estudantes quando comparado ao 
Ensino Médio Integrado - EMI em tempo integral.

Educação Profissional Técnica 
de Nível Médio

EMI
600 ESTUDANTES

CEPAG
2400 ESTUDANTES

?
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? Quais são as formas de oferta da Educação 
Profissional Técnica de Nível Médio?

De acordo com o art. 7º da Resolução nº 6/2012 - CEB/CNE, a Edu-
cação Profissional Técnica de Nível Médio é desenvolvida nas for-
mas articulada e subsequente ao Ensino Médio:

As formas de oferta da Educação Profissional Técnica de Nível Mé-
dio estão no Quadro 1:

FORMAS DE OFERTAS DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 

Formas de oferta Descrição 

Articulada: 

Integrada: 

Ofertada somente a quem já tenha concluído o Ensino 
Fundamental, com matrícula única na mesma instituição, de 
modo a conduzir o estudante à habilitação profissional técnica 
de nível médio ao mesmo tempo em que conclui a última etapa 
da Educação Básica. 

Concomitante: 

Ofertada a quem ingressa no Ensino Médio ou já o esteja 
cursando, efetuando-se matrículas distintas para cada curso, 
aproveitando oportunidades educacionais disponíveis, seja em 
unidades de ensino da mesma instituição ou em distintas 
instituições de ensino. 

Concomitante-Integrada: 

Concomitante na forma, uma vez que é desenvolvida 
simultaneamente em distintas instituições educacionais, mas 
integrada no conteúdo, mediante a ação de convênio ou acordo 
de intercomplementaridade. 

Subsequente: Desenvolvida em cursos destinados exclusivamente a quem já tenha concluído o Ensino Médio. 

Subsequente

• Integrada
• Concomitante
• Concomitante na forma, 
mas integrada no conteúdo

CADERNO DE ORIENTAÇÕES PARA O ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO ARTICULADODO do CEPAG
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? Quais Unidades Escolares da  SEEDF ofertam 
a Educação Profissional Técnica de Nível 
Médio?

Quadro 2 - UEs que ofertam Educação Profissional, e suas respec-
tivas formas de oferta:

Educação Profissional na SEEDF 

Unidade Escolar Integrada Concomitante Concomitante na forma e 
integrada no conteúdo Subsequente 

CEP/ETB X X 

CEP/ETC X X 

CEP/ETP X X 

CEP/EMB X X 

CEPAG X 
(Noturno) 

X 
(Diurno) 

X 
(Noturno) 

CEMI Gama X 

CEMI Cruzeiro X 

Centro Educacional Stella dos 
Cherubins Guimarães Trois X 

Centro Educacional 02 do Cruzeiro X 

Centro Educacional Irmã Maria 
Regina Velanes Regis X 

X 

? Quais serão os cursos ofertados no CEPAG? 
E os períodos de atendimento?

  
Em 2018, o CEPAG oferta dois cursos de formação profissional, 

em dois eixos tecnológicos:
● Eixo Tecnológico Ambiente e Saúde - Curso Técnico em En-

fermagem;
● Eixo Tecnológico Informação e Comunicação - Curso Técni-

co em Computação Gráfica. 
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Ambos os cursos são oferecidos ao longo dos turnos matutino, 
vespertino e noturno.

No diurno (matutino ou vespertino), é importante salientar 
que a oferta acontece de maneira articulada ao Ensino Médio, 
concomitante na forma e integrada no conteúdo. Para essa ofer-
ta, os currículos dos cursos técnicos estão estruturados em 6 (seis) 
módulos, com duração total de 3 (três) anos, disponibilizados da 
seguinte forma:

● Técnico em Enfermagem: dois períodos e meio (matutino 
ou vespertino);

● Técnico em Computação Gráfica: dois períodos (matutino 
ou vespertino).

�

EM

CEPAG

SEG TER QUA QUI SEX

Manhã

Tarde

Enfermagem Enfermagem Enfermagem

Ensino Médio Ensino Médio Ensino Médio Ensino Médio Ensino Médio

No caso do noturno, a oferta é feita de forma concomitante e/ou 
subsequente ao Ensino Médio.

Enfermagem Ensino 
Médio

CADERNO DE ORIENTAÇÕES PARA O ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO ARTICULADODO do CEPAG
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? Quem pode estudar no CEPAG?

Para a oferta do diurno, podem estudar no CEPAG estudantes 
regularmente matriculados no Ensino Médio, conforme edital pró-
prio de seleção. Já para o noturno, podem se inscrever estudantes 
que estejam matriculados na 2ª ou 3ª série do Ensino Médio re-
gular, bem como as pessoas da comunidade que já concluíram o 
ensino médio.

A idade mínima para matrícula será estabelecida pelo edital de 
processo seletivo e de acordo com a especificidade de cada curso 
ofertado.

? Se o estudante reprovar uma série do Ensino 
Médio, ele também fica retido no CEPAG?

Não. Porém, só terá acesso ao diploma de nível técnico após a 
conclusão do Ensino Médio. Em caso de rendimento insuficiente 
no CEPAG, o estudante levará mais tempo para obter o diploma de 
nível técnico.

? Como será a alimentação dos estudantes? 

O CEPAG oferece merenda nos três turnos. Além disso, é ofere-
cido almoço aos estudantes do matutino e do vespertino.  

CADERNO DE ORIENTAÇÕES PARA O ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO ARTICULADODO do CEPAG
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? O que essa forma de oferta traz de 
inovador?

O aspecto inovador configura-se em um modelo pedagógico 
no qual as duas unidades escolares (uma de Ensino Médio e ou-
tra de Educação Profissional) trabalham, de forma articulada, os 
objetivos de aprendizagem da parte comum e da parte profissio-
nal. Essa organização dos espaços e tempos de aprendizagem e 
do currículo permite aos estudantes alcançar, ao mesmo tempo, a 
conclusão da educação básica, com a formação necessária para in-
gresso no nível superior de ensino (a despeito da área que deseje 
estudar), e ainda, a habilitação profissional técnica de nível médio, 
com a possibilidade de ser a primeira etapa na constituição de um 
itinerário formativo na mesma área do curso técnico.

A proposta assegura a autonomia e a identidade das institui-
ções envolvidas, e está fundamentada na premissa do fazer peda-
gógico participativo, baseada em projetos que incluam a análise 
investigativa, a experimentação e as vivências, a apresentação de 
desafios com vistas à solução de situações problemas, a partir de 
motivos extraídos dos contextos reais de vida dos estudantes e de 
suas comunidades. Desse formato, decorre ainda uma estratégia 
de acompanhamento diferenciado do desempenho acadêmico 
dos estudantes, que será descrita adiante.

Para compreender melhor como funcionará este modelo de ar-
ticulação, segue figura

CADERNO DE ORIENTAÇÕES PARA O ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO ARTICULADODO do CEPAG
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Estágios da proposta

1. DIagnóstico
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A avaliação das aprendizagens é contínua e realizada com vis-
tas a produzir diagnósticos que retroalimentam os processos de 
ensino e auxiliam os estudantes a obterem sucesso em suas traje-
tórias de aprendizagem. A princípio, haverá dois diagnósticos:

• um, realizado a partir dos dados obtidos pela aplicação do Siste-
ma de Avaliação da SEEDF, para aferir o ensino de Língua Portuguesa e 
Matemática, com referência nas competências e habilidades das ma-
trizes de avaliações nacionais em larga escala e em seus indicadores de 
qualidade; essas informações servirão ao estudo dos resultados pelo 
seu emparelhamento com o observado nas avaliações internas; 

•  o segundo, constituído a partir das avaliações feitas pela 
própria unidade escolar, com referência nos objetivos de apren-
dizagem de cada componente curricular, em distintos momentos, 
considerando os pontos de partida de cada estudante; assim como 
os objetivos de ensino previstos: a) no Currículo da SEEDF; b) nas 
Diretrizes para Organização do Trabalho Pedagógico na Semestra-
lidade: Ensino Médio; c) nas Diretrizes de Avaliação Educacional da 
SEEDF; d) nos Projetos Político-Pedagógicos das UEs envolvidas na 
articulação; e e) nos Planos de Curso, no caso do CEPAG.

Dessa forma, em conjunto, os diagnósticos potencializam o bom 
desempenho do estudante e a sua manutenção no fluxo, na medida 
em que permitem aos múltiplos atores-autores da unidade escolar 
(professores, orientadores educacionais, coordenadores pedagógi-

CADERNO DE ORIENTAÇÕES PARA O ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO ARTICULADODO do CEPAG
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cos, equipe gestora) conhecer as limitações dos processos de ensino 
e, consequentemente, as necessidades dos estudantes. A partir daí, 
será possível apontar novos caminhos, traçar metas e soluções.

2. Articulação

A  articulação depende do acompanhamento dos processos de 
gestão do ensino e das aprendizagens em diversos campos, que 
vão desde os mecanismos de acolhida dos estudantes, o impacto 
da extensa jornada de estudos e deslocamentos, passando pelo 
seu envolvimento nas atividades e compreensão dos conhecimen-
tos abordados, até a qualidade das relações no ambiente escolar, 
o uso do que foi aprendido em situações problema e a proposição 
de inovações nos modos de fazer. Para tanto, é imprescindível co-
municar os resultados individuais e coletivos dos estudantes, além 
dos dados referentes à ação das equipes gestoras e dos docentes. 
Isso será desenvolvido em encontros periódicos. 

No atual contexto, está previsto no mínimo um encontro por bi-
mestre letivo, contando com a presença do Coordenador Itinerante 
- CI e do Coordenador Intermediário de Apoio - CIA, ambos da Uni-
dade de Educação Básica - UNIEB de cada Coordenação Regional de 
Ensino - CRE que possui escolas articuladas ao CEPAG; e também, 
dos Supervisores Pedagógicos, Coordenadores e Orientadores Edu-
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cacionais de cada unidade escolar de Ensino Médio e do CEPAG. 
Os resultados acadêmicos individuais serão registrados em 

meios adequados, tais como formulários e plataformas colabora-
tivas, de acesso comum às equipes pedagógicas de nível central e 
intermediário, aos gestores e aos docentes das unidades escolares. 
Os registros facilitarão o conhecimento das limitações e dos avanços 
dos estudantes. Uma vez verificadas a necessidade e a viabilidade, 
é de suma importância a realização de diálogos periódicos das equi-
pes docentes. As questões relativas à logística e à periodicidade se-
rão definidas nos encontros das equipes pedagógicas.

3. Intervenção Pedagógica

Um dos maiores desafios a serem enfrentados na organização 
pedagógica do CEPAG com as unidades escolares de Ensino Mé-
dio refere-se às estratégias de manutenção do estudante no fluxo 
em ambas as instituições de ensino. É necessário que o estudan-
te de Educação Básica seja atendido o mais amplamente possível 
em suas necessidades e aspirações individuais. A ação conjunta 
de duas unidades escolares é importante para viabilizar os meios 
de se atingir esse objetivo. Partindo dessa premissa, seguem as 
sugestões a serem utilizadas:

CADERNO DE ORIENTAÇÕES PARA O ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO ARTICULADODO do CEPAG
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• projeto interventivo: destinado a grupos de estudantes com 
dificuldades específicas de aprendizagem. Essa oferta é permanen-
te; e o atendimento aos estudantes, provisório e dinâmico. O prin-
cipal objetivo do Projeto Interventivo é, portanto, trabalhar as difi-
culdades de aprendizagem no momento em que elas surjam, com 
a utilização de estratégias diversificadas. Essa é uma proposta de 
intervenção complementar, que embora seja destinada ao atendi-
mento de um grupo específico de estudantes, deve prever, também, 
o atendimento individualizado a partir das dificuldades de aprendi-
zagem por eles evidenciadas e da organização da instituição;

• reagrupamentos: desenvolvidos pelos professores no pró-
prio turno de regência. O planejamento das ações acontece de 
maneira coletiva, a partir de objetivos definidos pelos professores, 
durante a coordenação pedagógica;

• estudos dirigidos com grupos específicos: o supervisor so-
licitará atividades de intervenção curricular ao professor regente. 
O estudante realizará as atividades com o acompanhamento do 
supervisor pedagógico e/ou do orientador educacional.

As estratégias aqui postas constituem um rol exemplificativo, o 
que significa que outras podem ser utilizadas, a depender de cada 
realidade escolar, de modo a otimizar e garantir a mobilidade, a 
flexibilidade dos tempos e dos espaços escolares, e a diversidade 
no agrupamento de estudantes.

Para a realização dessas intervenções, podem ser utilizados os 
horários referentes à Parte Diversificada do currículo para as insti-
tuições de Ensino Médio; e de um turno ou meio turno por sema-
na (dependendo do curso técnico escolhido) em que o estudante 
não estiver em sala de aula, para o CEPAG. 

Ressalta-se que as estratégias de intervenção devem preservar a 
permanência do estudante nas aulas da Parte Diversificada, mas 
permitem que, em alguns momentos, sejam feitas organizações do 
uso do tempo e espaço da escola, de maneira a permitir, também, 
que os estudantes em defasagem tenham a possibilidade de resga-
tar os objetivos de aprendizagem.

CADERNO DE ORIENTAÇÕES PARA O ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO ARTICULADODO do CEPAG
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4. Acompanhamento

Este estágio exige o trabalho coordenado entre as UNIEBs e a 
Coordenação de Políticas Educacionais para Juventude e Adultos 
- COEJA. Como nível central, é dever da COEJA: definir objetivos 
com compromissos coletivos, claramente explicitados em termos 
de resultados, com orientações sobre as ações; estabelecer me-
canismos de acompanhamento, avaliação e reformulação durante 
o processo; e prever processos de formação continuada para as 
equipes envolvidas em todos os níveis.

O desenvolvimento profissional das equipes atuantes requer 
fundamentos pedagógicos e competências adequadas aos objeti-
vos do projeto. Constituir esses fundamentos e desenvolver essas 
competências exige a elaboração de um Plano de Desenvolvimen-
to para as equipes articuladas. Nele, devem constar os seguintes 
elementos: objetivos, competências, estratégias metodológicas, 
cronograma de curto e médio prazos, além de resultados e impac-
tos esperados. 

Assim, os profissionais envolvidos - professores, equipe gesto-
ra, técnicos e pessoal de apoio - devem ser definidos e nominados, 
com as respectivas responsabilidades.  

Para o início das atividades, pode-se elencar algumas ações 
que devem ser realizadas:
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1� os professores, gestores e secretarias devem informar aos 
estudantes sobre o funcionamento da articulação de sua escola 
com o CEPAG;

2� na semana pedagógica, e ao longo do ano, os professores 
de Ensino Médio devem ser orientados acerca da elaboração da 
avaliação diagnóstica por componente curricular; 

3� os professores do CEPAG devem ser orientados com relação 
à utilização do sistema de avaliação diagnóstica aplicado pela SE-
EDF;

4� o esclarecimento a respeito do modelo de articulação deve 
ser feito de forma contínua para os estudantes em cada Unidade 
Escolar.

Este documento é uma proposta inicial e visa dar continuidade 
ao debate sobre a estruturação desse novo modelo de articulação 
entre Unidades Escolares no Distrito Federal e do acompanhamen-
to pedagógico dos estudantes.

A Subsecretaria de Educação Básica reitera sua abertura às obser-
vações,  às sugestões e aos encaminhamentos necessários ao apri-
moramento dos processos de implementação da articulação e ao 
acompanhamento das trajetórias dos estudantes com vistas ao seu 
sucesso

CADERNO DE ORIENTAÇÕES PARA O ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO ARTICULADODO do CEPAG
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