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1 APRESENTAÇÃO 

O Centro Educacional 04 de Taguatinga oferece aos seus estudantes uma 

educação baseada nos princípios legais enunciados na Constituição Federal de 

1988, na Lei Orgânica do Distrito Federal de 08 de julho de 1993, na Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional de nº 9394/1996, no Estatuto da 

Criança e do Adolescente Lei de nº 8.069/1990 e demais documentos 

norteadores da semestralidade, o que resultará em uma escola democrática, 

capaz de contemplar os anseios de toda a comunidade escolar. 

Logo, a constituição da escola em um espaço democrático só é possível 

quando ela se torna um agente de mudança social, garantindo ao educando o 

direito de usufruir da construção de seu conhecimento, oferecendo aos 

professores uma educação continuada a fim de se sentirem comprometidos com 

a qualidade da educação e viabilizando uma gestão mais democrática e atuante, 

criando propostas alternativas para uma possível superação de problemas 

escolares. Nesse sentido afirma GADOTTI: 

A gestão democrática pode melhorar o objetivo específico da 
escola, isto é, o seu ensino. 
A participação na gestão da escola proporcionará um melhor 
conhecimento do funcionamento da escola e todos os seus 
atores; proporcionará um contato permanente entre professores 
e estudantes, o que leva ao conhecimento mútuo e, em 
conseqüência aproximará também as necessidades dos 
estudantes aos conteúdos ensinados pelos professores. 

(GADOTTI, 1997)  

Diante de tais considerações, enfatiza-se que o Projeto Político-

Pedagógico é o eixo que norteia as atividades pedagógicas de uma Unidade 

Escolar que busca superação e progresso. 
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2 HISTORICIDADE 

2.1 Origem 

Em 13 de novembro de 1972, esta instituição foi inaugurada pelo 

governador Aimée Lamaison como Centro 02 de Ensino de 1º Grau, sob a 

direção da professora Zilza de Jesus Neiva Fernandes, mas somente em maio 

de 1973 teve seus trabalhos iniciados. 

A partir de 21 de outubro de 1976, a escola passou a denominar-se Centro 

Interescolar 02 de Taguatinga segundo a Resolução nº 95/76 do Conselho 

Diretor da Fundação Educacional do Distrito Federal. 

Em 30 de dezembro de 1981, o Secretário de Educação e Cultura do 

Distrito Federal autorizou a transformação do Centro Interescolar 02 de 

Taguatinga em Centro Educacional 04 de Taguatinga, localizado na QNG 06/07 

Área Especial 20 sob a supervisão e orientação da Coordenação Regional de 

Ensino de Taguatinga (CRET), que ministraria o Ensino Fundamental de anos 

finais e Ensino Médio regular de acordo com as normas, currículos e 

planejamentos aprovados para a Rede Oficial de Ensino do Distrito Federal. A 

escola atende a comunidade pelos telefones 3901-6738 e 3901-6739, além do 

e-mail ced04.taguatinga@edu.se.df.gov.br ou pelo site 

www.ced04taguatinga.com. Está cadastrada no INEP/MEC sob o nº 53003594. 

Desde então estiveram na gestão do Centro Educacional 04 de 

Taguatinga: 

• 1980 – 2004: Maria Aparecida Borges M. da Silva. 

• 2005 – 2007: Gilson dos Santos Silva e Luciene R. Xavier. 

• 2008 – 2009: Sônia Regina da Silva e Janaína de Oliveira Santos. 

• 2010 – 2011: Ezequias Alves Pontes e Vera Gomes. 

• 2012 – Walter Lins Cardoso dos Santos e Wellington Tito de Sousa 

Dutra. 

• 2013 a 2018 – Walter Lins Cardoso dos Santos e Herberth Milanez 

Guimarães. 

• 2019 – Walter Lins Cardoso dos Santos e Herberth Milanez 

Guimarães. 

mailto:ced04.taguatinga@edu.se.df.gov.br
http://www.ced04taguatinga.com/
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A colheita e organização das informações supracitadas foi possível quando  

em 2012, a então empossada equipe gestora da escola, percebeu que havia 

uma lacuna e que não existiam registros formais das estruturas de planejamento, 

de avaliação e de projetos pedagógicos na Unidade Escolar. A partir daí foram 

feitas várias discussões entre os pares da escola com o intuito de levantar dados, 

ansiedades e expectativas para o bom funcionamento do Centro Educacional 04 

de Taguatinga e a produção do Projeto Político Pedagógico. O segmento 

estudante foi consultado em sala de aula com a Orientadora Educacional e por 

meio de questionários que foram enviados também aos responsáveis. Os 

funcionários foram consultados nas reuniões institucionais, na semana 

pedagógica e através de questionários, professores regentes, readaptados e 

outros profissionais da área técnico-pedagógica foram consultados e ouvidos 

nas coordenações pedagógicas e reuniões Institucionais. O Projeto Político-

Pedagógico do Centro Educacional 04 de Taguatinga tem  sido construído um 

trabalho crítico- reflexivo baseado na discussão de ideias e sugestões colhidas 

em momentos distintos e assembleias do Conselho Escolar. 
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3 BREVE DIAGNÓSTICO DO CEd 04 

A comunidade do Centro Educacional 04 de Taguatinga é formada por 

indivíduos de diversas camadas sociais com nível sócio-econômico 

heterogêneo. Aproximadamente 4,5% dos estudantes são beneficiados por 

algum programa dos governos federal ou local. 

Estima-se que os estudantes aqui matriculados residem nas quadras 

QND, QNG, QNH, Setor Habitacional Vicente Pires, Assentamento 26 de 

Setembro, Águas Lindas (GO) e outros. Quanto aos aspectos culturais e sociais, 

os estudantes do Centro Educacional 04 têm difícil acessibilidade à cinemas, 

teatros, outras bibliotecas públicas, exposições de artes, clubes recreativos e 

parques, salvo quando a escola propicia tal acesso. Os estudantes também 

apresentam dificuldades na organização de um Grêmio Estudantil, de um jornal 

ou de uma rádio devido a sua desmobilização. 

No que diz respeito à participação dos pais e/ou responsáveis pelos 

estudantes, há boa comunicação e participação desses nas reuniões bimestrais 

para acompanhar a vida escolar de seu filho(a), inclusive comparecem sempre 

que chamados para resolução de situações diversas, acarretando diminuição da 

infrequência, da evasão e conseqüente reprovação. Em alguns casos até 

impedem uma possível birrepetência. 

Quanto às questões de segurança na escola, são adotadas medidas 

como uniforme, cartão de acesso eletrônico, controle de entrada e saída do 

horário escolar, autorização dos pais para saída antecipada, entre outros 

cuidados que zelem pela segurança de todos da Instituição, sobretudo dos 

estudantes. 

De modo geral, o Centro Educacional 04 convive com as mesmas 

questões educacionais comuns à  outras escolas públicas de Educação Básica 

brasileiras, tais como: droga, ameaças, bullying, pichações, indisciplina, entre 

outras. Além disso, a estrutura física necessita de reparos para tornar o ambiente 

mais agradável para a prática pedagógica. 
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3.1 Constituição de turmas e horário de funcionamento 

O Centro Educacional 04 de Taguatinga disponibiliza 36 turmas para 

atender seus 1032 (Hum mil e trinta e dois estudantes), distribuídos nos turnos 

diurno e noturno, assim constituídos: 

• Matutino: 18 turmas 

• Horário: 07h15 às 12h15 (Segunda a sexta) 

Quantidade Série 

10 2ª 

08 3ª 

 

• Vespertino: 12 turmas 

• Horário: 13h15 às 18h15 (Segunda a sexta) 

Quantidade Série 

12 1ª 

 

• Noturno: 06 turmas 

• Horário: 19h às 22h45 (Segunda a sexta) 

Quantidade Série 

02 1ª 

02 2ª 

02 3ª 

 

3.2 Organização Administrativa 

Quanto à sua estrutura administrativa, a escola é composta por: conselho 

escolar, diretor, vice-diretor, supervisores, chefe de secretaria, orientadoras 

educacionais e uma equipe de coordenadores.  

3.3 Recurso Humano – Quadro Geral  

É importante destacar que não compete à Unidade Escolar gerir o 

quantitativo de funcionários da escola, cabendo então à Unidade de Gestão de 

Pessoas – UNIGEP e à Subsecretaria de Gestão de Pessoas – SUGEP da 



 

11 

Secretaria de Estado de Educação – SEEDF. Atualmente, a escola possui a 

seguinte estrutura de pessoal: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Limpeza, merenda e vigilância são compostas por profissionais contratados de 

empresas terceirizadas. 

 

3.4 Espaço Físico da Escola 

O espaço físico edificado da escola está sendo utilizado em sua capacidade 

máxima, não permitindo assim, a ampliação de novas propostas pedagógicas 

tais como Educação Integral, reforço escolar, no turno contrário, laboratórios de 

ciências naturais, entre outras. 

A ausência de uma quadra poliesportiva coberta é uma deficiência na 

estrutura física da Instituição e compromete tanto a qualidade das atividades de 

Educação Física como o desenvolvimento de projetos pedagógicos idealizados 

por estudantes e professores. Tal contexto agrava-se ainda com problemas 

climáticos que, ocasionalmente, retiram por total a ocorrência dessas aulas e/ou 

atividades, fator preocupante dada a suma importância disso para os estudantes. 

 

DEPENDÊNCIAS DA INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL 

                                                 
1 Salienta-se que entre os 05 professores-coordenadores do ano letivo de 2019, há 02 
readaptados. 

SETOR QUANTIDADE  

PROFESSOR(A) REGENTE 
62 

 

PROFESSOR(A) 19 

COORDENADOR(A)1 5 

DIREÇÃO 7 

ORIENTADOR(A) 2 

ASSISTÊNCIA À EDUCAÇÃO 11 

EDUCADOR SOCIAL 
VOLUNTÁRIO 

02 

LIMPEZA* 10 

MERENDA* 03 

VIGILÂNCIA* 04 



 

12 

UTILIZADAS PARA 

ATENDIMENTO 

PEDAGÓGICO 

DEMAIS DEPENDÊNCIAS 

Especificação 

da 

Dependência 

Quantidade Especificação Quantidade Especificação Quantidade 

Salas de Aula: 20 Direção: 01 Mecanografia: 01 

Sala de 

Leitura: 
01 Assistência: 01 Depósito: 02 

Laboratórios: 

Ciências 

Informática 

03 

01 

02 

Secretaria: 01 Cozinha: 01 

Sala de Artes: 01 
Sala de 

Professores: 
01 Dispensa: 01 

Sala de 

Recursos: 
01 

Sala de 

Coordenação: 
01 Auditório: 01 

Sala para 

Educação 

Precoce: 

00 Sala de Apoio: 01 Refeitório: 01 

Serviço de 

Orientação 

Escolar: 

01 

Sala de 

Servidores: 01 

Pátio: 

01 

Serviço 

Especializado 

de Apoio a 

Aprendizagem: 

00 

Banheiro 

Masculino 

(Estudantes): 
01 

Corredores: 

04 

Sala de Vídeo/  

Videoteca: 00 

Banheiro 

Feminino 

(Estudantes): 

01 

Área Esportiva: 

04 

Brinquedoteca  

Ludoteca: 
00 

Banheiro PNE: 
01 

Estacionamento: 
01 

Sala de 

Reforço: 

00 

Banheiro 

Masculino 

(Servidores): 01 

Outros:  

Centro de 

Referência em 

Tecnologia 

Escolar – CRTE  

01 

Sala de Judô – 

Centro de 

Iniciação 

Desportiva – 

01 

Banheiro 

Feminino 

(Servidores): 
01 

Grêmio 

00 
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CID 

(Organizado 

pela CRET) 

4 FUNÇÃO SOCIAL DO CEd 04 

O Currículo em Movimento da Educação Básica – Ensino Médio – SEDDF 

prevê que uma das funções sociais da escola é  formar cidadãos para que 

entendam o mundo de modo crítico, para assim transformá-lo. Para isso,o CEd 

04 estimula o professor a refletir acerca de sua prática pedagógica para 

incorpora mudanças ocorridas na contemporaneidade à elas, a fim de 

ressignificá-las, oferecendo aos estudantes uma educação pautada em valores 

éticos, morais, políticos e sociais. Com isso acredita-se na formação cidadãos 

conscientes de seus direitos e deveres, capazes de interagir e transformar a 

realidade em prol de uma vida digna em sociedade. 

5 PRINCÍPIOS ORIENTADORES DAS PRÁTICAS EDUCATIVAS 

De modo geral, o projeto político pedagógico tem como propósito a 

explicitação dos fundamentos teórico-metodológicos, dos objetivos, do tipo de 

organização, das formas de implementação e de avaliação de toda ação 

educativa proposta. Na perspectiva de Vygotsky construir conhecimentos implica 

numa ação compartilhada, já que é por meio dos outros que as relações entre 

sujeito e objeto de conhecimento são estabelecidas. Desse modo, o professor é 

o mediador, o possibilitador e o intervencionista no processo de ensino e 

aprendizagem. O estudante, enquanto aprendiz, constrói o seu conhecimento, 

confrontando sua experiência com os conteúdos apresentados pelo professor, 

através de suas interações sociais e também das trocas estabelecidas com seus 

pares. Portanto, ao professor cabe intervir na aprendizagem do estudante, em 

razão de sua maior experiência e conhecimentos teóricos. 

De acordo com Paulo Freire ensinar não é transferir conhecimento, mas 

criar as possibilidades para a sua própria produção ou a sua construção. Desse 

modo, a escola procura despertar nos profissionais a busca por conhecimento 

necessário para o desenvolvimento de um trabalho que motive o educando ao 

aprendizado. Além disso, coloca a relação pedagógica como um diálogo entre 
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professor e educando, como sujeitos interativos, tendo a dimensão de 

interlocução como princípio básico do processo de ensino e aprendizagem, 

conforme afirma Gardner: 

O processo de construção do conhecimento não ocorre apenas 
no aspecto cognitivo, mas também pelo aspecto afetivo, pela 
imaginação, pela intuição e outras, consideradas pelo estudioso 
como múltiplas inteligências, localizadas em regiões diferentes 

do cérebro, diferenciadas para cada pessoa. (GARDNER, 1995) 

Desta forma, constata-se que aprendemos de diversas maneiras e a 

escola busca um processo de ensino e aprendizagem que considera tais 

especificidades, com uma metodologia bastante diversificada, buscando uma 

aprendizagem significativa. 

O mundo é o local no qual ocorrem as interações homem-homem e 

homem-meio social caracterizadas pelas diversas culturas e pelo conhecimento. 

Devido ao processo de globalização, torna-se necessário proporcionar ao 

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

que sejam superadas as desigualdades sociais, econômicas e culturais com o 

intuito de se formar o ser humano que se imagina. 

  Somos uma sociedade capitalista, competitiva baseada nas ações e 

resultados, por isso precisamos construir uma sociedade libertadora, crítica, 

reflexiva, igualitária, democrática e integradora, fruto das relações entre as 

pessoas, caracterizadas pela interação de diversas culturas em que cada 

cidadão constrói a sua existência e a do coletivo.  

Na atualidade, o homem é um ser competitivo e individualista, resultado 

das relações impostas pelo modelo de sociedade em vigor. No entanto, a luta 

deve ser por um homem social, voltado para o seu bem próprio, mas, acima de 

tudo, para o bem-estar do grupo do qual faz parte. O homem, que modifica a si 

mesmo pela apropriação dos conhecimentos, modifica também a sociedade por 

meio do movimento dialético “do social para o individual e do individual para o 

social”, descrito por Descartes, torna-se sujeito da história.  

O processo educacional deve contemplar um tipo de ensino e 

aprendizagem que ultrapasse a mera reprodução de saberes cristalizados, 

possibilitando, assim, que o indivíduo torne- se crítico e que exerça a sua 



 

15 

cidadania, buscando alternativas de superação da realidade. Tendo em vista que 

educar para Paulo Freire é: 

[...] construir, é libertar o homem do determinismo, passando a 
reconhecer o seu papel na História. Pois sem respeitar essa 
identidade, sem autonomia, sem levar em conta as experiências 
vividas pelos educandos antes de chegar à escola, o processo 
será inoperante, somente meras palavras despidas de 
significação real. (FREIRE, 1996) 

De acordo com Vygotsky, a relação educador-educando não deve ser 

uma relação de imposição, mas sim, uma relação de cooperação, de respeito e 

de crescimento. O estudante deve ser considerado como um sujeito interativo e 

ativo no seu processo de construção de conhecimento. Assumindo o educador 

um papel fundamental nesse processo, como um indivíduo mais experiente. Por 

essa razão, cabe ao professor considerar também a vivência do estudante, sua 

bagagem cultural e intelectual para a construção da aprendizagem. 

No contexto ensino e aprendizagem, deve-se levar em conta o que 

ensinar, para quem ensinar, o que vai ser aprendido e de que forma vai ser 

ensinado. Podemos dizer que essa prática deve proporcionar tanto ao professor 

quanto ao estudante a possibilidade de buscar o conhecimento teórico, numa 

perspectiva de reflexão sobre o fazer prático cotidiano. A linha de pensamento 

do que ensinar e como ensinar deve seguir um planejamento prévio, primando à 

experiência de vida do estudante e do professor, que se bem aproveitado, 

contribui para o enriquecimento do conhecimento e cria um clima de 

predisposição favorável à aprendizagem. Para Freire:  

o ensino deve sempre respeitar os diferentes níveis de 
conhecimento que o aluno traz consigo a escola. Tais 
conhecimentos exprimem o que poderíamos chamar de a 
identidade cultural do aluno – ligada, evidentemente, ao conceito 

sociológico de classe[...] (FREIRE, 1996) 

Para efetivação da intencionalidade da Instituição de formar cidadão 

participativo, responsável, crítico e criativo, a escola precisa se organizar de 

maneira a respeitar os saberes dos estudantes e nunca desprezar seus 

conhecimentos empíricos, suas experiências anteriores. Deve ser constante a 

discussão sobre os problemas sociais, desigualdades, falta de oportunidades 
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que a comunidade enfrenta, entre outros. Deve-se proporcionar momentos de 

debate sobre novas descobertas e novas teorias, as quais propiciem 

crescimento e novas maneiras de inclusão social por meio do conhecimento. 

Reorientar o currículo em todos os seus aspectos, desde a organização das 

turmas, da seleção dos conteúdos pedagógicos, da escolha dos materiais 

didáticos, das metodologias ao tipo de relações que acontecem dentro e fora da 

sala de aula. Da relação da escola com as famílias e com a comunidade 

circundante, do repensar da avaliação e suas conseqüências na vida dos 

estudantes ao incentivar a formação continuada de todos os educadores 

responsáveis pela instituição. Além disso, cabe organizar de forma eficaz todos 

os recursos didáticos necessários para o desenvolvimento da proposta que 

proporcione oportunidade a todos por meio de projetos, oficinas pedagógicas, 

aulas de campo e pesquisa, tendo a leitura como meio para interpretar 

informações, resolver problemas, entre outros aspectos, aprender 

significativamente, promovendo uma educação de qualidade. 
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6 MISSÃO E OBJETIVOS INSTITUCIONAIS 

A Secretaria de Estado de Educação tem como missão atuar de forma 

eficiente e eficaz, oferecendo educação de qualidade a toda população do 

Distrito Federal, articulando ações que se consubstanciem na formação de um 

cidadão ético, crítico, com valores humanísticos e na construção de saberes 

voltados para o conhecimento técnico-científico, ecológico, cultural, artístico, 

entre outros.  

6.1 Objetivo geral 

• Promover uma educação inovadora através de práticas pedagógicas que 

permitam a reflexão-ação-reflexão que oportunizem a aprendizagem 

significativa para formar cidadãos criativos, críticos, éticos, participativos 

e solidários, que aprendam a aprender, a ser e a conviver em sociedade. 

6.2 Objetivos Específicos 

•  Promover o desenvolvimento integral do estudante, a habilidade 

cognitiva a fim de aprimorar a absorção do conhecimento, tornando-o 

contextualizado e significativo; 

• Formar os estudantes para o exercício da cidadania e à continuidade dos 

estudos para facilitar sua inserção no mercado de trabalho; 

• Proporcionar a formação continuada de gestores, coordenadores e 

professores; 

•  Implantar projetos educativos e sociais; 

• Buscar a participação e integração escola-família e comunidade por meio 

de reuniões, palestras e eventos. 
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7 CONCEPÇÕES TEÓRICAS: 

A Lei de Diretrizes e Bases da educação Nacional (LDB) promulgada em 

1996, traz em seu teor princípios, indicados abaixo, um importante exemplário 

de conduta para diretores, professores,pais e estudantes e, por isso mesmo, 

devem nortear, à guisa de um decálogo da boa aprendizagem, às práticas 

escolares: 1. A liberdade de aprender como princípio de ensino (Inciso II, art. 3º, 

LDB): cabe ao educador a tarefa de, no âmbito da instituição escolar, ensinar a 

aprender, mas respeitar, como princípio, a liberdade de aprender. 2. A garantia 

de padrões mínimos de qualidade de ensino para desenvolvimento do processo 

de ensino e aprendizagem. (Inciso IX, art. 4º, LDB): cabe ao poder público, 

através dos governos; às famílias, através dos pais e responsáveis e à 

sociedade, como um todo, ofertar um ensino de qualidade. A qualidade de ensino 

só pode ser medida sob enfoque da aprendizagem. Não há qualidade de ensino 

quando o estudante deixa de aprender. 3. O zelo pela aprendizagem dos 

estudantes como incumbência dos docentes (Inciso III, art. 13, LDB ): aos 

docentes, o zelo pela aprendizagem do ensino é, antes de tudo, uma questão de 

compromisso profissional, ético. Quando o estudante deixa de aprender, por 

imperícia ou incapacidade pedagógica, a escola perde o sentido de existir. 4. A 

Flexibilidade para organização da Educação Básica para atender interesse do 

processo de aprendizagem (art. 23, LDB): À escola cabe atarefa de patrocinar 

todas as formas eficazes de aprendizagem. O que interessa aos pais e agentes 

educacionais é a aprendizagem dos estudantes. 5. A verificação do aprendizado 

como critério para avanço nos cursos e nas séries (item c, inciso V, art. 24, LDB): 

Quem aprende a aprender, isto é, passou a ser capaz de aprender com a 

orientação docente, deve ser incentivado a ir adiante. A escola não pode ficar 

com o estudante por mais de uma década, engessando seu andar, seu pensar, 

seu aprender. A escola é meio. A escola não é fim. O fim da escola é a 

sociedade. O fim da sociedade é humanidade. 6. O desenvolvimento da 

capacidade de aprender, tendo como meios básicos o pleno domínio da leitura, 

da escrita e do cálculo, como estratégia para objetivar a formação básica do 

cidadão no ensino fundamental (Inciso I, art. 32, LDB): Ninguém nasce aprendiz, 

embora todo ser nasça para aprender. A capacidade de aprender deve ser, pois, 

desenvolvida nos primeiros anos escolares. Para tanto, devem ser definidas, 
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desde logo, nas escolas, as estratégias de aprendizagem que priorizem a leitura, 

a escrita e o cálculo. 7. O desenvolvimento da capacidade de aprendizagem, 

tendo em vista a aquisição de conhecimentos e habilidades e a formação de 

atitudes e valores para objetivar a formação básica do cidadão no ensino 

fundamental (Inciso III, ar. 32, LDB): cabe à escola desenvolver estratégias para 

fortalecer a memória de longo prazo (MLP) dos estudantes. A aprendizagem é o 

assegurar de informações e conhecimentos, por parte do educando, no seu 

"estoque de informação na memória". Quem memoriza, pensa mais. Quem 

pensa mais, aprende mais. Quem aprende mais, emancipa-se mais cedo. O 

homem só aprende quando é capaz de manipular o que produz, são eles: 

objetos, mercadorias e máquinas. 8. A adoção no ensino fundamental o regime 

de progressão continuada, sem prejuízo da avaliação do processo de ensino e 

aprendizagem,. (§ 2º,art. 32, LDB): cabe à escola criar as condições de 

aprendizagem, através de oferta das mais diversas e criativas formas de 

aprender, e não temer que seja avaliada por métodos inovadores, antigos, ou 

tradicionais. Mudar é preciso para a garantia da ação de aprender.9. A garantia 

às comunidades indígenas da utilização, no ensino fundamental, de processos 

próprios de aprendizagem. (§ 3º, art. 32, LDB): aos índios e a todos os 

representantes das minorias, incluindo os pobres e negros, devem ter 

assegurados critérios justos de avaliação pedagógica. Quem respeita as 

minorias, transforma a escola em excelência de eqüidade. 10. A continuidade do 

aprender como finalidade do ensino médio para o trabalho e a cidadania do 

educando (inciso II, art. 35, LDB): quando concluímos a educação básica, 

devemos ser estimulados a seguir a caminhada rumo à Universidade, instância 

da educação superior. 

 Além disso, tem como referencial teórico as diretrizes do currículo em 

movimento da Educação Básica para o Ensino Médio no qual está prevista uma 

proposta de desenvolvimento de práticas sociais multiculturais e multiletradas na 

escola a partir do comprometimento de todos os agentes envolvidos e pensar o 

projeto de Educação da Unidade Escolar voltado para a leitura crítica do mundo, 

a cidadania, a alteridade, o respeito à diversidade em todos os seus âmbitos. 

Considerar a escola pela lente da diversidade e praticar o ensino a partir da teoria 

e da prática estão entre os princípios respeitados e seguidos por esta Unidade 

Escolar. 
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8 ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO PEDAGÓGICO DA ESCOLA 

Todo o trabalho pedagógico do CEd 04 alinha-se com as diretrizes e 

orientações da SEEDF. Desde 2012, a organização pedagógica relativa à última 

etapa da Educação Básica vem sendo paulatinamente implantada nas unidades 

escolares que ofertam Ensino Médio, caso desta Instituição. Tal ação, encontra-

se coadunada com o disposto na Estratégia 3.3, Meta 3, do Plano Distrital de 

Educação (PDE) 2015- 2024, na qual propõe a adoção da Semestralidade em 

substituição ao regime anual. Esta Instituição, desde 2018, já se adequou a este 

modelo, assim como passou em 2019, a não mais atender à modalidade Ensino 

Fundamental, nesta antes contemplada. 

Além disso, esta Unidade Escolar tem localização privilegiada, visto estar 

próxima ao Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial – SENAC que não 

apenas oferece cursos profissionalizantes, mas também disponibiliza parcerias 

comerciais profissionais muito interessantes para os estudantes e acesso ao 

mercado de trabalho que atualmente exige mão de obra especializada. A 

proximidade com o Campus da UNB em Ceilândia e o Campus do Instituto 

Federal de Brasília – IFB na M Norte também é um fator de motivação para o 

estudante CEd 04 que almeja um curso na área de Ciências. Tais fatores 

convergem para estimular ainda mais potencial do estudantes desta Instituição. 

Na organização dos tempos e espaços, a escola possibilita o bom 

aproveitamento da Coordenação Pedagógica por meio do diálogo e de um 

planejamento que permitem aos professores maior interação para o 

desenvolvimento da prática pedagógica interdisciplinar, uma vez que esta 

caracteriza-se como um espaço conquistado para o debate, discussões, 

avaliações e planejamento para o exercício da prática do ensino 

interdisciplinar, contextualizado e de aprendizagem significativa. 

Quanto aos Serviços de Apoio, a escola possui profissionais para a 

realizção do Serviço de Orientação Educacional e do atendimento na Sala de 

Recursos Generalista. Estes estão integrados aos projetos da escola e seus 

profissionais conversam, para articularem ações na perspectiva de prestarem 

aos estudantes um atendimento plural. 

Outro aspecto importante é a reflexão de ações que dê voz à comunidade. 

Tais ações são pensadas para integrar comunidade e escola. O primeiro acesso 
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acontece nas primeiras reuniões de pais e/ou responsáveis, nas quais toda a 

organização pedagógica da Unidade Escolar é apresentada. Pode-se citar como 

exemplo o projeto Mãos Dadas (em anexo) que envolve família-escola, além de 

contatos via telefone com pais para conversa acerca de várias situações dos 

estudantes. Estas ações além de estreitarem os laços entre família e escola, têm 

a intenção de despertar na comunidade o gosto pelo zelo da escola e suas 

vivências. 

Para além disso, cabe à Coordenação Pedagógica oportunizar um espaço 

dialógico de interlocução e reflexão dos fundamentos teóricos subjacentes à 

práxis, bem como atuar no campo da medição do seu processo de 

transformação. 

É importante ressaltar também que para atender aos estudantes com 

necessidades especiais e integrá-los aos projetos da escola, esta conta com o 

trabalho de dois profissionais que desempenham a função de Educador Social 

Voluntário, auxiliando os estudantes que estão neste contexto a alcançarem o 

sucesso em suas atividades pedagógicas. Estes educadores contam com a 

parceria e orientação das profissionais da Sala de Recursos para as devidas 

orientações acerca das estratégias mais adequadas para os estudantes 

atendidos por eles. 

Vale acrescentar ainda que o CEd 04 conta com o Centro Interescolar 

Desportivo de Judô para a realização dessa atividade física tanto para a 

comunidade interna como para a externa. A receptividade ao projeto pela 

comunidade tem sido muito boa, o que estimula cada vez mais a inserção de 

estudantes nos treinos e competições locais, regionais e até nacionais. 
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9 CONCEPÇÕES, PRÁTICAS E ESTRATÉGIAS DE AVALIAÇÃO 

A partir da reflexão de um processo avaliativo com a adoção de 

procedimentos e instrumentos que oportunizem aos estudantes não apenas 

evidenciarem suas aprendizagens, mas de fato vivenciá-las, o Centro 

Educacional 04 de Taguatinga segue a Estratégia de Avaliação Formativa e 

Contínua, considerando e respeitando as previsões legais da Rede  

Pública de Ensino no Distrito Federal, inclusive quanto à formação humana e os 

procedimentos pedagógicos adotados na organização curricular. 

Na Semana Pedagógica de 2019, reuniram-se corpo docente, 

coordenação e equipe gestora para traçar os procedimentos pedagógicos para 

um processo avaliativo que atenda muito mais aos princípios qualitativos dos 

resultados do que os quantitativos, uma vez que o corpo docente, a partir da 

Semestralidade, têm mais possibilidades de ofertar ao estudante uma devolutiva 

de suas potencialidades e fragilidades. 

Assim exposto, ficam definidos como sugestão para a materialização dos 

princípios supracitados, os seguintes critérios: 

✓ Seminários 

✓ Estudos dirigidos em grupo 

✓ Pesquisas 

✓ Exercícios de fixação 

✓ Valorização da participação oral do estudante durante as aulas 

✓ Produção Textual nos diversos componentes curriculares, com 

vistas à prática da escrita 

✓ Saída à campo 

✓ Projetos pedagógicos diversos ( OBMEP, Feira das Ciências, jogos 

interclasse, entre outros) 

✓ Revisões 

✓ Mapas Conceituais 

✓ Avaliação Escrita 

✓ Avaliação Online 
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Vale ressaltar ainda que cada componente curricular, a partir do 

entendimento macro do processo de ensino e aprendizagem e de suas 

peculiaridades, podem utilizar não apenas os critérios acima 

mencionados, mas também quaisquer outros, desde que contemplem a 

concepção de avaliação aqui pautada. 

Seguem os quadros organizacionais das estratégias de avaliação: 

9.1 Avaliações Pedagógicas 

9.1.1 Prova Interdisciplinar – Escrita e/ou Online 

Valor: 4,0 pontos  

A partir de um tema gerador ou textos e obras ligados ao Programa de 

Avaliação Seriada (PAS) da Universidade de Brasília (UnB) e de um trabalho 

interdisciplinar desenvolvido ao longo do bimestre, a escola oportuniza ao 

estudante realizar uma avaliação em que as várias áreas de conhecimento se 

integram e permitem uma compreensão do conteúdo de forma globalizada e 

contextualizada. 

✓ Avaliação Mensal – Na Prova Mensal, seja no formato escrito ou 

online*, o professor permite que o estudante demonstre o 

conhecimento adquirido em cada componente curricular, sem que 

haja, necessariamente, interação com as disciplinas de áreas afins. 

A instituição elabora um caderno organizando as provas por 

componentes curriculares/Áreas de Conhecimento estruturado ao 

modelo do ENEM. A nota alcançada pelo estudante será 

compartilhada com todos os professores dos componentes 

curriculares do caderno em questão. 

 

*Formato Online – a realização da Avaliação Online foi 

implementada nesta UE desde 2018 como projeto piloto e, 

gradativamente, tem sido expandida para contemplar um maior 

número de estudantes e assim atingir tanto as tendências 

tecnológicas atuais como a geração de economia de materiais, 

trabalho manual, entre outros. Em 2019, serão atendidos quase o 
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dobro de estudantes em razão do sucesso da ação, mas não a sua 

totalidade devido à insuficiência de computadores. 

 

✓ Avaliação Bimestral – Realizada como um dos tipos de 

recuperação contínua da avaliação mensal. 

 

9.1.2 Projetos Interdisciplinares 

Valor 2,0 pontos 

 No início de cada ano letivo, a escola planeja a realização de projetos 

pedagógicos interdisciplinares para: 

• estimular a autonomia da construção do conhecimento e da pesquisa; 

• adquirir a habilidade do trabalho em equipe; 

• estimular a valorização e o zelo do estudante pelo espaço escolar; 

• favorecer o fortalecimento de uma identidade com a escola; 

• possibilitar que as mais variadas formas de expressão de identidades 

culturais convivam de maneira harmoniosa para evitar a eclosão de 

conflitos;  

• compreender a importância da educação continuada para uma 

formação cidadã e mercado de trabalho;  

• instigar a curiosidade à iniciação científica; 

• promover várias formas de leitura, trabalhos com expressão corporal, 

com a apresentação de atividades ligadas às interpretações artísticas 

(canto e dança). 

9.1.3 Recuperação Contínua 

É realizada ao longo do ano letivo sempre que se percebem as 

dificuldades de aprendizagem do estudante. A principal preocupação não é a 

recuperação apenas quantitativa, mas sim uma aprendizagem efetiva, 

qualitativa.  
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9.1.4 Recuperação Final 

A aprovação ou reprovação só ocorre após o encerramento do ano letivo. 

Assim, embora a modalidade ofertada seja semestralidade, fica mantida a 

recuperação final no encerramento do ano letivo a todos os estudantes que 

não alcançaram o rendimento mínimo necessário para a aprovação, 

respeitando a soberania do Conselho de Classe quanto aos casos que 

exigirem análise diferenciada.  

✓ De acordo com as diretrizes acerca da semestralidade e da avaliação da 

Secretaria de Educação do Distrito Federal, o valor que o estudante deve 

alcançar ao término do ano letivo é de 20 pontos, em cada um dos 

componentes curriculares anuais e 10 (dez) pontos em cada componente 

curricular ofertado no regime da semestralidade. 
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10  CONSELHO DE CLASSE 

Trata-se de um momento para a reunião do Corpo Docente, Serviços de 

Apoio (Orientação Educacional e Sala de Recursos), Coordenadores, Equipe 

Gestora e demais servidores envolvidos no processo de ensino e aprendizagem 

dos estudantes do CEd 04. Nele, ocorre uma  reflexão acerca das 

potencialidades e possíveis fragilidades pedagógicas, sendo esta última com a 

tratativa para superação. É realizado bimestralmente e apesar de ainda não 

acontecer de modo participativo, estão sendo pensadas formas para que 

aconteça. 

 

11 DIA LETIVO TEMÁTICO – PLANEJAMENTO PEDAGÓGICO DA 

COMUNIDADE 

Conforme orientações da Secretaria de Educação do Distrito Federal 

(SEEDF) e para atender ao cronograma estabelecido no Calendário Escolar 

anual, o CEd 04 realiza nos dias letivos temáticos reflexões e/ou ações que 

colaboram para o sucesso-escolar da Instituição. A escolha dos temas respeita 

as necessidades que as mudanças sociais apresentam e/ou as sugestões da 

SEEDF. 
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12 ORGANIZAÇÃO PEDAGÓGICA E CURRICULAR  

Consoante às Diretrizes para a Organização do Trabalho Pedagógico da 

Semestralidade no Ensino Médio, houve a reorganização pedagógica. Esta 

reduz à metade o número de componentes curriculares, possibilitando aos 

estudantes maior tempo dedicado às aprendizagens previstas para aquele 

período. Além disso, amplia-se o contato semanal entre estudantes e 

professores, com vistas ao fortalecimento da relação pedagógica e do processo 

de ensino e aprendizagem. 

De acordo com o documento Indagações sobre Currículo do MEC, um 

currículo para a formação humana precisa ser situado historicamente, uma vez 

que os instrumentos culturais que são utilizados nas mediações, no 

desenvolvimento e na dinâmica das funções psicológicas superiores se 

modificam com o avanço tecnológico e científico. Esta perspectiva do tempo é 

importante: novas áreas do conhecimento vão se formando, por desdobramento 

de áreas tradicionais do currículo ou são criadas como resultado de novas 

práticas culturais, internet e web, ou ainda pela complexidade crescente do 

conhecimento e da tecnologia. Um currículo para a formação humana introduz 

sempre novos conhecimentos, não se limita aos conhecimentos relacionados às 

vivências do estudante, às realidades regionais, ou com base no assim chamado 

conhecimento do cotidiano. È importante pensar um currículo que engloba em si 

mesmo não apenas a aplicabilidade do conhecimento à realidade cotidiana 

vivida por cada grupo social, mas entende que conhecimento formal traz outras 

dimensões ao desenvolvimento humano, além do “uso prático”. Um bom 

currículo para a formação humana é aquele orientado para a inclusão de todos 

à possibilidade de acesso aos bens culturais, ao conhecimento e à diversidade. 

A escola pretende incluir no seu currículo do Ensino Médio, de acordo com 

Diretrizes Curriculares Nacionais, a História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena, 

História e Geografia do Distrito Federal e Educação Ambiental, bem como as 

especificidades étnico-raciais, socioeconômicas e culturais, como a música no 

ensino de Arte, temas transversais, questões de relevância social, política 

econômica, respeitando os interesses dos estudantes, da família e da 

comunidade, pois entendemos diversidade na concepção de que ela é a norma 

da espécie humana: seres humanos são diversos em suas experiências 
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culturais, são únicos em suas personalidades e são diversos em suas formas de 

perceber o mundo. Seres humanos apresentam, também, diversidade biológica. 

Como a diversidade é hoje recebida na escola, há a demanda, óbvia, por um 

currículo que atenda a todo tipo de diversidade. O Planejamento é o fio condutor 

da ação educativa. Na sua concepção dialética tem no planejamento a práxis 

que surge da realidade. Nele são congregados aspectos históricos, políticos, 

sociais e econômicos. Ao mesmo tempo consolidam tarefas e saberes críticos, 

criativos, reflexivos, transformadores. Conceituando planejamento de acordo 

com Sacristán: Planejar é dar tempo para pensar a prática, antes de realizá-la, 

esquematizando os elementos mais importantes numa sequência de atividades. 

O planejamento deve contemplar a possibilidade de um movimento de ação-

reflexão-ação na busca constante de um processo de ensino e aprendizagem 

produtivo. A escola realiza os planejamentos anuais, no início do ano letivo, faz-

se uma prévia na semana pedagógica e depois, após o conhecimento da 

comunidade, verificação dos níveis de desenvolvimento da turma, é que se fecha 

o planejamento para o ano letivo. Também na semana pedagógica, realiza-se 

todo um planejamento das ações educativas ao longo do ano letivo, sendo 

revisto a cada reunião pedagógica. Participam dos planejamentos todo o corpo 

docente, discente, funcionários, Conselho Escolar e equipe gestora, sendo 

registradas em ata as decisões conjuntas. 

 

Parte Diversificada (PD): Tem por objetivo trabalhar com o 

acompanhamento pedagógico de forma interdisciplinar e busca 

identificar as lacunas e oferecer ancoragens para que a 

aprendizagem aconteça, incluindo os temas transversais 

(Educação para a diversidade, Cidadania e Educação em e para 

os Direitos Humanos, Educação para a Sustentabilidadeem 

consonância com o previsto no Currículo em Movimento – Ensino 

Médio. Além disso, a partir da análise de anos anteriores, 

percebeu-se que as maiores fragilidades de nossos estudantes 

concentram-se nos componentes curriculares de Matemática e 

Língua Portuguesa, sobretudo para produção de textos. Diante 

disso e do entendimento da Circular nº 05/2019 – SUBEB – a 
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escola, em 2019, organizou as seguintes cargas horárias para o 

diurno: 

PD1 – BLOCO 1 01 aula semanal de Matemática 

PD2 – BLOCO 2 01 aula semanal de Matemática 

PD3 – BLOCO 3 02 aulas semanais de complementos 

Língua Portuguesa – Redação 
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13 PLANO DE AÇÃO DO PROJETO POLÍTICO-PEDAGÓGICO 

13.1 Objetivo 

Possibilitar à comunidade escolar a organização de um trabalho 

pedagógico para a formação plena do estudante, preparando-o para vida cidadã, 

conscientização de valores éticos e morais e inserção no mundo do trabalho. 

13.2 Gestão Pedagógica  

A organização do trabalho pedagógico desenvolve estratégias para atuar 

diante de dificuldades, tais como aquelas diagnósticadas no Centro Educacional 

04, do controle de entrada e saída dos estudantes, da disciplina nos corredores, 

da co-participação do corpo docente no controle do estudante em sala de aula, 

do desenvolvimento de ações e projetos atrativos,  condizentes com a realidade 

dos estudantes, com vistas à ampliação da relação interpessoal da comunidade 

escolar (estudantes, professores, servidores e familias). 

13.3 Gestão de Resultados Educacionais  

Diante de tais fragilidades, torna-se prioritária a tomada de medidas 

preventivas. Muitas delas já estão funcionando, outras, seja por meio de 

parcerias público-privadas com universidades, empresas parceiras, rede de 

atendimento público (saúde, segurança, poderes legislativo e judiciário, entre 

outras), seja por ações dos professores, coordenadores, equipe gestora e 

demais servidores do CEd 04 encontram-se em processo de implementação. 

Assim, a atual gestão organizou um plano de ação com algumas metas descritas 

abaixo: 

 

1. Melhorar em 50% a formação continuada dos docentes; 

➢ Por meio de capacitação nos horários de coordenação pedagógica, 

cursos/oficinas ministrados pelos profissionais do CRTE e demais 

cursos/formações disponibilizados pela Escola de 

Aperfeiçoamento dos Profissionais da Educação – EAPE/ SEEDF. 
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2. Reduzir em 20% a evasão escolar e o índice de repetência; 

➢ Percebe-se que houve redução da evasão escolar e diminuição do 

índice de retenção nas séries a partir da Semestralidade. 

 

3. Melhorar a estrutura física da escola com vistas a dar mais conforto 

e propiciar um ambiente mais agradável aos estudantes, docentes e 

demais servidores;  

➢ A estrutura física da escola passou por algumas reformas, pinturas 

e adequacões, inclusive a construção de um espaço de 

convivência denominado “Praça das árvores” que conta com 

mesas, cadeiras e um palco para apresentações culturais. Além 

disso, ocorreu a ampliação do laboratório de informática  para 

comportar mais equipamentos. Para 2019 pretende-se realizar a 

reforma do refeitório, auditório (elétrica e estrutura) e banheiros dos 

estudantes e professores, além da continuação de melhorias na 

“Praça das Árvores”. 

4. Desenvolver na escola uma cultura de respeito à natureza 

(sustentabilidade), de não violência, de combate ao bullying e de 

respeito às diversidades; 

➢ Com o auxílio de projetos interventivos tais como Dialogar é 

prevenir e Primeiros passos, temáticas como Bullying, Saúde 

Básica, Mundo do Trabalho, Conscientização acerca de  temáticas 

sociais de relevância, entre outras, auxiliam para a realização 

dessa meta. 

 

5. Fortalecer a participação da família no cotidiano escolar; 

➢ Trata-se de um desafio a ser alcançado, dada a heterogeneidade 

de locais de residência dos estudantes e pela pouca importância 

que alguns responsáveis dispensam para com o zelo da vida 

escolar de estudantes no Ensino Médio. 

 

6. Manter na escola avaliações interdisciplinares e contextualizadas; 
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➢ Fomentar conversas nas coordenações pedagógicas para 

organizar a interdisciplinaridade e nortear as temáticas de uso 

coletivo. 

 

7. Melhorar o desempenho dos estudantes da escola nas avaliações de 

larga escala tais como IDEB, ENEM, PAS, Prova Brasil, Simulados, 

entre outros. 

➢ Explicar aos estudantes sobre a importância de uma participação 

consciente e responsável na realização dessas avaliações 

externas, para que eles compreendam tanto o impacto delas em 

suas vidas quanto para a escola. 

 

13.4 Gestão Participativa e de Pessoas 

A parceria com a família é fundamental para o sucesso das metas. Para 

isso, a Instituição elaborou uma Ficha de Acompanhamento do Estudante. Nela, 

a família tanto tem a possibilidade de acompanhar a vida escolar dos educandos, 

como um espaço no qual pode ser registrado qualquer informação pertinente aos 

mesmos e que contribuam para a boa comunicação família-escola. Ademais, 

pode-se contar com a parceira do Serviço de Orientação Educacional e Conselho 

Escolar para o apoio em situações adversas, inclusive aquelas que possam 

necessitar do apoio do Conselho Tutelar ou de outros Órgãos Públicos. De modo 

mais específico, o Conselho Escolar é composto por representantes de todos os 

seguimentos da escola e sua atuação é participativa. Entre suas atividades 

constam a prestação de contas, aprovação de calendários, deliberação sobre 

algumas situações do processo escolar, entre outras. Não há assossiação de 

pais e mestres nem grêmio estudantil. Por outro lado, há parcerias com 

Organizações Não Governamentais sem fins lucrativos – ONGs, Empresas 

Privadas, Unidades de Saúde Pública, Pais, Comércio Local, Serviço Nacional 

do Comércio – SENAC. 

13.5 Gestão Financeira e Administrativa 

Assim como as demais Unidades de Ensino Público, a escola também 
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recebe verbas do PDAF – Programa de Descentralização Administrativa e 

Financeira que tem como objetivo contribuir na realização do projeto pedagógico, 

administrativo e financeiro das Unidades Escolares e das Coordenações 

Regionais de Ensino – SEEDF. Com essa verba, a equipe diretiva e o Conselho 

Escolar, representantes da comunidade escolar, desenvolvem uma política de 

Gestão Financeira adquirindo material de expediente, bens permanentes, 

manutenção de bens móveis e imóveis para a escola. Tudo isso de acordo com 

o que prevê a legislação vigente para que o processo pedagógico não seja 

comprometido e para que a escola tenha a sua estrutura física conservada, 

permitindo assim um espaço agradável e saudável.  

14 ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DO PROJETO POLÍTICO 

PEDAGÓGICO 

Este Projeto Político Pedagógico é uma obra em aberto e deverá passar 

sempre por adequações, revisões e ajustes, conforme as necessidades da 

escola e as sugestões propostas pela comunidade escolar e/ou SEEDF. 

A avaliação é contínua e acontecerá durante as coordenações 

pedagógicas, nas reuniões de pais, nas reuniões pedagógicas, entre outros. É 

importante destacar que o envolvimento de todos que compõem a comunidade 

escolar é essencial para que as metas contidas no Projeto sejam realizadas com 

sucesso.  

  



 

34 

15 PLANO DE AÇÃO DA COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA 

15.1 Objetivo 

Promover a reflexão sobre os objetivos e as metas da Instituição Educacional e 

articular uma proposta pedagógica que contemple a participação de todos em 

prol da construção de ações pedagógicas de sucesso. 

15.2 Ações/Estratégias 

• Coordenações Coletivas Semanais 

- Discussões envolvendo situações apresentadas pelo corpo discente tais 

como: rendimento, frequência, desempenho, participação nas aulas,  situações 

adversas nas quais os estudantes estão inseridos. 

- Construção de práticas pedagógicas a serem desenvolvidas na escola, 

a saber: estratégias de avaliações formativas; elaboração de calendários 

bimestrais; escolha de temas geradores que possibilitem o trabalho 

interdisciplinar e a elaboração de materiais pedagógicos para serem 

desenvolvidos bimestralmente e a construção de projetos pedagógicos 

interdisciplinares que favoreçam trabalhar com os temas transversais, a 

sustentabilidade, a diversidade, a prática de esportes e a cultura. 

- Construção do Projeto Político Pedagógico da escola e estudo do 

currículo da Educação Básica. 

- Atendimento aos pais. 

 

• Capacitação e Formação Continuada 

Equipe Gestora e Coordenação do CEd 04 mantêm seus profissionais 

informados acerca das diversas oportunidades de formação continuada que 

tanto a Escola de Aperfeiçoamento dos Profissionais da Educação – EAPE  

quanto UnB, CRTE do CEd 04 dispõem, entre outros também. O objetivo é 

motivar esses profissionais à capacitação. 

• Coordenações Individualizadas por Área de Conhecimento 

✓ Durante essas coordenações há a interação com os demais 

professores da mesma área de conhecimento 
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✓ O docente atende individualmente à estudantes que necessitem de 

apoio pedagógico 

✓ Os professores têm a oportunidade de planejar as aulas, organizar 

a escrituração dos diários, corrigir as atividades e avaliações 

Cronograma: 

• Segunda-Feira:  Coordenação por Blocos na semestralidade 

• Terça, Quinta e Sexta-Feira: Coordenações Individualizadas por Área 

de Conhecimento 

• Quarta-Feira: Reuniões Coletivas Semanaisº 
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16 PLANO DE AÇÃO DO CONSELHO ESCOLAR 

16.1 Objetivo  

Respeitar e cumprir as orientações do Regimento Escolar da Rede 

Pública de Ensino do Distrito Federal no que se refere ao Artigo nº 23, Subseção 

II que regula o funcionamento do Conselho Escolar como orgão de natureza 

consultiva, fiscalizador, mobilizador, deliberativo e representativo da comunidade 

escolar. 

16.2 Estratégias/Ações 

Realizar sistematicamente reuniões ordinárias e/ou extraordinárias para: 

✓ Analisar, modificar e aprovar o Plano Administrativo Anual elaborado 

pela equipe gestora da escola sobre a programação e a aplicação dos 

recursos necessários à sua manutenção e à sua conservação; 

✓ Garantir mecanismos de participação efetiva e democrática da 

comunidade escolar na elaboração do Projeto Político Pedagógico – 

PPP da escola; 

✓ Divulgar, periódica e sistematicamente, informações referentes ao uso 

dos recursos financeiros, à qualidade dos serviços prestados e aos 

resultados obtidos; 

✓ Atuar como instância recursal das decisões do Conselho de Classe, 

nos recursos interpostos por estudantes por estudantes, famílias e/ou 

representantes legalmente constituídos e por profissionais da 

educação; 

✓ Participar da elaboração de proposta de Calendário Escolar, a ser 

encaminhada ao nível Central da SEEDF, observada a legislação 

vigente; 

✓ Fiscalizar a gestão da Unidade Escolar; 

✓ Participar, periodicamente, da avaliação da unidade escolar nos 

aspectos técnico, administrativo e pedagógico, considerando, 

inclusive os indicadores escolares de rendimento; 

✓ Analisar e avaliar projetos elaborados ou em execução por quaisquer 

dos segmentos que compõem a comunidade escolar; 
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✓ Intermediar conflitos de natureza administrativa ou pedagógica, 

esgotadas as possibilidades de solução pela equipe gestora e pelo 

Serviço de Orientação Educacional. 
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17 PLANO DE AÇÃO DOS PROFESSORES READAPTADOS 

17.1 Objetivo  

Permitir ao grupo de professores que apresentam limitações físicas e/ou 

psicológicas que contribuam para o desenvolvimento pedagógico da escola. 

Alguns projetos são formulados e realizados por estes prossionais, em parceria 

com a equipe gestora da escola, considerando sempre suas limitações e/ou 

restrições de saúde e considerando as previsões legais (Portaria nº 395 de 14 

de dezembro de 2018) 

17.2 Estratégias/ações 

• Sala de Leitura: O setor não possui funcionários formados na área. 

Assim, trabalham professores readaptados que se organizam nos três turnos 

para o atendimento à comunidade escolar da Instituição, sobretudo quanto às 

demandas que envolvam o fomento à leitura e controle de livros didáticos. 

• Laboratório de Informática: Os estudantes que frequentam os 

laboratórios são atendidos por professores readaptados nos turnos diurno e 

noturno. Há o assessoramento para o desenvolvimento de projetos pedagógicos 

a partir da Inclusão Digital e auxílio na manutenção dos computadores e do 

laboratório como um todo. Além disso, em períodos de inscrição para exames 

nacionais, vestibulares, processos seletivos e afins, esses profissionais também 

auxiliam. 

• Apoio à Direção: Os professores readaptados que colaboram no suporte 

à direção da escola realizam, entre outras, atividades como atendimentos 

diversos aos estudantes e aos pais/responsáveis em alguns casos. Atendem 

também à algumas demandas da coordenação pedagógica. 

• Coordenação/produção de material: Setor onde também estão lotados 

profissionais readaptados. Estes se encarregam de captar materiais 

pedagógicos (provas, testes, exercícios, estudos dirigidos, pesquisas, entre 

outros) dos professores para formatação escrita ou online. 
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18 PLANO DE AÇÃO DA SALA DE RECURSOS MULTIFUNCIONAL 

 O atendimento educacional especializado constitui parte diversificada do 

currículo aos estudantes com necessidades educacionais especiais, organizado 

institucionalmente para apoiar, complementar e suplementar os serviços 

educacionais comuns. Seu objetivo é identificar, elaborar e organizar recursos 

pedagógicos e de acessibilidade que eliminem as barreiras para a plena 

participação dos estudantes, considerando suas necessidades específicas.  

 São atendidos na Sala de Recursos Generalista os estudantes com as 

deficiências: Intelectual, Física, Múltipla e também os com  Transtornos Globais 

do Desenvolvimento. 

18.1  Objetivo 

 Desenvolver atividades diferenciadas e adaptadas, provendo condições 

de inclusão, participação e aprendizagem aos estudantes com Deficiência e/ou 

Transtornos Globais de Desenvolvimento no Ensino Regular. 

18.2  Estratégias/Ações 

✓ Atendimento aos Portadores de Necessidades Especiais – PNEs  para 

aprimorar o seu processo de ensino e aprendizagem quanto aos 

conteúdos vivenciados na sala comum; 

✓ Produção de recursos pedagógicos considerando as especificidades dos 

estudantes; 

✓ Promoção de condições de acesso, participação e aprendizagem dos 

estudantes inclusos no ensino regular; 

✓ Garantia da transversalidade das ações da educação especial na 

educação regular; 

✓ Promoção de um ambiente de aprendizagem favorável ao estudante; 

✓ Atendimento individual ou coletivo do estudante no contraturno; 

✓ Oferecimento de acesso às tecnologias digitais acessíveis; 

✓ Fomento ao desenvolvimento de recursos didáticos e pedagógicos que 

eliminem as barreiras no processo ensino aprendizagem; 
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✓ Assessoramento ao professor da sala de aula comum para a definição 

de estratégias pedagógicas que favoreçam o acesso do estudante com 

deficiência ao Currículo e à sua interação no grupo. 
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19 PLANO DE AÇÃO DO SERVIÇO DE ORIENTAÇÃO EDUCACIONAL 

19.1 Objetivo 

Viabilizar espaços para discussões e reflexões sobre contextos sociais, 

culturais, mercado de trabalho, práticas pedagógicas que possam melhorar a 

qualidade do processo educativo dos estudantes, promovendo ações que 

propiciem na comunidade escolar atitudes, interações, aprendizagens 

significativas que se tornem recursos, instrumentos na prática do dia a dia, em 

defesa da qualidade de vida – educação, lazer, saúde, valores sociais, aceitação 

das diferenças e dos aspectos culturais e enriquecer o conhecimento formal 

abrangendo a cultura regional, o respeito ao meio ambiente, formando cidadãos 

criativos, éticos, participativos, solidários na sua convivência social.  

19.2 Estratégias/Ações 

EIXOS OBJETIVOS AÇÕES RESP./ 
PARCERIAS 

CRONOGRAMA 

- 
Desinformação, 
desmotivação, 
falta de 
perspectivas 
quanto às 
possibilidades 
de inserção em 
cursos 
superiores, 
tecnológicos e 
profissionalizant
es no mercado 
de trabalho. 

 

- Formar hábitos 
de estudo. 
- Mostrar formas 
para que os 
estudantes 
obtenham 
sucesso no 
vestibular, no 
PAS, ENEM, 
realizando 
atividades de 
orientação 
profissional para 
sentirem-se 
mais seguros e 
decididos 
quanto às 
possibilidades 
reais de 
inserção no 
mercado de 
trabalho, na 
construção do 
seu projeto de 
vida e na busca 
de suas 
realizações 
pessoais e 
profissionais. 
- Esclarecer e 
informar aos 

- Utilizar texto 
dirigido nas 
sessões coletivas 
em sala de aula, 
com estratégias 
para a formação de 
hábitos de estudo e 
esclarecimentos 
sobre processos 
seletivos para 
inserção em cursos 
de graduação em 
universidades, 
faculdades e cursos 
tecnológicos. 
- Orientação 
profissional 
individual e por 
meio da feira das 
profissões. 
- Construção de um 
mural, com 
informações sobre 
PAS, ENEM, 
PROUNI, SISU, 
FIES, estágios, 
entre outros. 
- Feira das 
Profissões com 
stands de diversas 
universidades, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SOE, direção, 
coordenadores e 
professores 

 

Anual/ enfoque 
maior no 1º 
bimestre 
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EIXOS OBJETIVOS AÇÕES RESP./ 
PARCERIAS 

CRONOGRAMA 

estudantes 
sobre as 
diversas 
alternativas 
viáveis de 
acesso aos 
cursos de nível 
superior, 
tecnológicos e 
profissionalizant
es existentes no 
DF, nas suas 
diversas áreas, 
com 
licenciaturas 
curta e plena. 
Atuações e 
possibilidades 
no mercado de 
trabalho. 

 

faculdades, escolas 
técnicas, cursos 
profissionalizantes 
e outras fontes de 
informações sobre 
alternativas de 
acesso a cursos de 
nível superior, 
tecnológicos e 
profissionalizantes, 
existentes no DF, 
com licenciaturas 
plena e curta. 
Possibilidades no 
mercado de 
trabalho. 

- 
Relacionamento
s interpessoais. 
- Diminuição da 
agressividade, 
na promoção da 
paz no convívio 
escolar. 
- Gerenciamento 
da vida. 
- Evasão 
escolar. 
- Motivação. 
- 
Responsabilidad
e com a 
preservação da 
vida e do 
planeta. 

 

- Melhorar o 
convívio entre 
estudantes, pro-
fessores e 
familiares. 
- Motivar a 
permanência do 
estudantes na 
escola utilizando 
o princípio de 
que quem 
estuda pode 
escolher melhor 
o seu futuro, 
pela amplitude 
da visão de 
mundo por meio 
do conhe-
cimento. 
- Comprometer 
o estudantes 
com seu projeto 
de vida, 
despertando seu 
compromisso 
em relação a si 
mesmo e com a 
construção de 
uma qualidade 
de vida, 
abrangendo 
contextos nos 
aspectos 
sociais, 
históricos e 
culturais, agindo 
de forma 

 
- Nas ações diárias 
pretendemos 
envolver os 
professores com 
sua participação 
nas sessões 
coletivas, pelas 
quais estes 
vivenciarão com os 
estudantes 
reflexões e 
dinâmicas 
específicas. 
Utilizarar textos, 
dinâmicas e 
orientações que 
pretendam 
despertar nos 
estudantes 
sentimentos 
altruístas,com 
bases em valores 
condizentes com a 
boa moral, 
possibilitando 
momentos de 
reflexão sobre  
escolhas e ações. 

SOE e Instituições 
Parceiras 

 

Anual com 
prioridade na 
Semana de 
Educação para a 
Vida ( Lei Federal 
nº 11.998/2009) 
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EIXOS OBJETIVOS AÇÕES RESP./ 
PARCERIAS 

CRONOGRAMA 

consciente e 
responsável 
com a 
preservação da 
vida e a 
sustentabilidade 
do planeta. 

 

- 
Remanejamento 
natural. 

- Promover um 
melhor 
engajamento 
dos estudantes 
na realidade do 
Ensino Médio, 
observando 
suas 
necessidades 
especificas e 
educativas. 

- Realizar o 
remanejamento 
natural com a 
coparticipação da 
escola CEF 12. 
 

SOE, direção, 
coordenadores e 
professores das 
escolas 
envolvidas. 

3º bimestre 

- Colaboração 
nas atividades 
da escola. 

- Participar das 
ações 
desenvolvidas 
pela escola. 

- Coparticipação 
nos projetos e 
atividades 
desenvolvidos na 
escola.  

 

SOE, direção, 
coordenação e 
professores. 

Durante todo o 
ano letivo 
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20 PROJETOS PEDAGÓGICOS INTERDISCIPLINARES 

Os projetos são construídos durante as coordenações pedagógicas por 

meio de reflexões e participações  tanto do corpo docente como de demais 

servidores que queiram se envolver.O objetivo é  trabalhar com temas 

transversais, permitir ao corpo discente a autonomia na construção do 

conhecimento, a aprendizagem colaborativa, a troca de experiências, o incentivo 

à pesquisa e o trabalho em equipe. Além de motivar a prática do ensino e 

aprendizagem e estreitar os laços afetivos entre estudantes, professores e 

escola. 

20.1 Jogos Interclasse 

Estimula hábitos saudáveis e permite que os estudantes trabalhem com o 

cumprimento de regras, a convivência pacífica, o resgate de valores, o respeito 

ao outro, o fair play, entre outros. 

20.2 Sonhar é Preciso 

Sensibiliza o estudante para a importância da educação continuada na 

formação cidadã e profissional, tendo como foco os meios disponíveis para o 

acesso ao nível superior, entre eles, o Programa de Avaliação Seriada (PAS) da 

Universidade de Brasília. Trabalha com as várias obras exploradas na avaliação 

do PAS. (Projeto em prática, mas passando por reformulação em razão da matriz 

atual do PAS/UnB). 

20.3 Feira das Ciências 

Realizada para estimular nos estudantes a pesquisa e a curiosidade 

científica por meio da formulação de experimentos e do desenvolvimento de 

projetos nas diversas áreas de conhecimento. Além disso, visa despertar nos 

estudantes o interesse pelas Ciências, desenvolver hábitos de pesquisa 

baseados no Método Científico, aprimorar o uso da linguagem científica e 

desenvolver habilidade de trabalho em equipe. (Segue projeto em anexo) 
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20.4 Em Defesa da Qualidade de Vida 

Realizado pelo Serviço de Orientação Educacional (SOE), pretende 

contribuir para a formação do estudante através de informações e reflexões 

sobre posturas e atitudes éticas cotidianas. Além disso, fomentar ações em prol 

da melhoria de relacionamentos, orientação profissional, prevenir possíveis 

situações de risco, combate ao Bullying, prover encaminhamento às redes de 

saúde do Distrito Federal para atender casos de estudantes em situações de 

risco, acolhimento às famílias e estudantes com indicação, quando necessário, 

para atendimentos diversos, promoção de comunicação acerca de temas 

relevantes (Suicídio, Prevenção à DST, Gravidez precoce, entre outros), 

oferecer respostas positivas mediante as dificuldades da vida estudantil e 

sensibilizar para a importância das tomadas de decisão e realizações de 

escolhas que possibilitem aos estudantes mais qualidade de vida. 

(Segue descrição das ações no Plano de Ação do SOE) 

20.5 Escola em Rede 

Trata-se da utilização das Tecnologias da Informação e Comunicação – 

TIC´s como apoio às práticas pedagógicas no CEd 04. São disponibilizados dois 

laboratórios de informática nos quais estudantes, professores e demais 

servidores podem desenvolver habilidades por meio da Inclusão Digital, a partir 

do uso da internet, da informática educativa e da promoção de  cursos de 

capacitação. Assim, o objetivo é incentivar o desenvolvimento dos processos 

cognitivos, sociais e afetivos do indivíduo, além de democratizar o acesso aos 

meios de comunicação moderna. Além dos profissionais dos laboratórios 

atenderem a essas demandas, também desenvolvem ferramentas que facilitam 

o fazer pedagógico na escola, auxiliam na manutenção/atualização dos 

computadores e colaboram com inscrições dos estudantes para os variados 

exames, vestibulares, concursos públicos, entre outros. (Segue projeto em 

anexo) 

20.6 Primeiro Passo 

Projeto que visa a capacitação do estudante rumo ao sucesso em seus 
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primeiros passos para a entrada no mercado de trabalho. A partir de uma 

parceria entre escola e o Instituto Canopus (Organização social sem fins 

lucratuvos), ocorre a preparação de jovens para o primeiro emprego por meio de 

formação profissional nas áreas de Administração, Relações Humanas, 

comunicação, Atendimento ao Público, entre outros.Têm preferência de 

participação neste projeto, estudantes em situção de maior vulnerabilidade social 

ou com baixa situação socioeconômica. Realização no segundo semestre de 

2019. (Projeto em execução. Escrita em reformulação) 

20.7 Redação em pauta 

Projeto que consiste em oportunizar aos estudantes ferramentas que os 

habilitem à escrita acadêmica de qualidade, com vistas ao sucesso nos exames 

nacionais, vestibulares, processos seletivos, concursos públicos, entrevistas de 

emprego, entre outros.Nele, todos os professores formulam estratégias de 

produção textual para fomento à escrita em suas aulas.A perspectiva para esta 

ação é o exercício da normatização da Língua Portuguesa de modo 

interdisciplinar às diversas temáticas que cada componente curricular apresenta. 

(Segue projeto em anexo) 

20.8 Dialogar é prevenir 

Este projeto oportuniza o fortalecimento pessoal de estudantes por meio 

de uma escuta coletiva no contraturno, semanalmente. Entre suas principais 

ações constam:  

✓ Estratégias relacionais para resolução de conflitos 

✓ Fortalecimento de vínculos sociais, familiares e pessoais 

✓ Novas formas de comunicação e de acolhimento 

✓ Troca de experiêncicas 

Trata-se de uma parceria entre o Centro Universitário IESB, 

Ministério Público do Distrito Federal/Territórios e o CEd 04. O IESB 

disponibiliza recursos humanos de seu curso de Psicologia para fomentar 

as ações supracitadas junto à escola. O Serviço de Orientação 

Educacional (SOE) da escola organiza os momentos por meio de ficha de 

inscrição para os estudantes interessados em participar, cuida da 
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indicação daqueles que mais precisem e participa ativamente da 

organização dos encontros semanais, provendo o que for necessário para 

o sucesso do projeto. Ressignicar e reconstruir histórias estão entre os 

princípios do projeto, além de outros que fomentem a Prevenção de 

diversas situações as quais estudantes possam enfrentar e necessitar de 

apoio para resolução. (Segue projeto em anexo) 

20.9 Mãos Dadas 

É indispensável fazer referência, propor iniciativas e refletir sobre a 

solidariedade. No coração da prática solidária está o princípio fundamental e 

inegociável da consideração para com o outro. É neste sentido que surge a 

necessidade de trabalhar a solidariedade na escola e em sala de aula, sendo a 

escola um espaço importante de construção da democracia, onde estudantes 

devem saber discernir direitos e deveres, vivenciando os princípios democráticos 

e contribuindo com o Estado para garantia de direitos.Dessa forma, pensou-se 

nesse projeto que acontece desde 2009 como meio de praticar a solidariedade 

humana, levando os estudantes, professores, pais e toda a comunidade escolar 

a se sensibilizarem com as condições do próximo e atenderem abrigos, orfanatos 

e creches do Distrito Federal. O projeto também conta com a parceria da 

Coordenação Regional de Ensino no que se refere à disponilização de transporte 

escolar gratuito para sua concretização.(Segue projeto em anexo) 
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1. PROBLEMATIZAÇÃO 

 É inegável a importância da utilização das Tecnologias da Informação e 

Comunicação – TIC’s nas escolas como apoio às práticas pedagógicas do 

professor e como facilitador para o processo das aprendizagens dos estudantes. 

O mundo digital é único e global, os estudantes devem estar preparados e 

capacitados para as transformações que o mundo vem vivenciando e 

compreender melhor o progresso no qual o homem tem trilhado. Desta forma, 

devemos possibilitar aos estudantes o acesso das tecnologias disponíveis na 

escola e orientá-los a em relação à importância desse recurso para a aquisição 

e ampliação dos conhecimentos. 

 É preciso que o estudante adquira autonomia para a construção do seu 

conhecimento, a sua capacitação para o mercado de trabalho e a sua formação 

cidadã. O Currículo em Movimento dispõe que: “[...] O objetivo dessa política 

pública é o de propiciar autonomia intelectual de tal forma que, a cada mudança 

científica e tecnológica, o cidadão consiga por si próprio formar-se ou buscar a 

formação necessária para o desenvolvimento de seu itinerário profissional [...]” 

(p. 09, 2013). Dentro dessa perspectiva, a preocupação com o conhecimento 

tecnológico é indispensável para a formação plena do jovem. 

 Nesse contexto, ainda nos reportando ao Currículo em Movimento, em 

seu caderno de pressupostos teóricos: 

“Surge novamente o discurso de que a educação é um 

requisito essencial para conquistar uma vaga no mercado de 

trabalho ou manter-se empregado: falar outra língua, saber 

trabalhar em equipe, ser flexível e lidar com as ferramentas 

da informática tornam-se exigências fundamentais [...]” (pág. 

75, 2013) 

 Diante do que foi exposto, O projeto Escola em Rede busca propiciar aos 

seus estudantes os recursos necessários para que eles tenham formação plena, 

conforme prevê o Currículo em Movimento das Escolas Públicas do Distrito 

Federal, além de cumprir o papel social da escola que é fornecer ao estudante 

instrumental para a inserção no mercado trabalho e ainda possibilitar o ingresso 

e a permanência na educação continuada. 
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2. TEMA GERADOR  

 O Projeto Político Pedagógico do CEd 04 de Taguatinga torna necessário 

o uso das TIC’s para o desenvolvimento das ações pedagógicas realizadas na 

escola, seja nos diversos tipos de avaliações (interdisciplinar, diagnósticas, 

institucional, testes, entre outras) ou como no suporte para a práxis pedagógica 

do professor em sua rotina cotidiana, na capacitação do corpo docente ou no 

apoio à comunidade escolar no acesso à internet, viabilizando pesquisas, 

inscrições em concursos públicos, vestibulares e outros serviços diversos. Diante 

do que foi apresentado, faz-se necessária a implementação do projeto Escola 

em Rede. 

 

3. PÚBLICO ALVO 

 O projeto Escola em Rede tem por objetivo atender aos estudantes 

matriculados na instituição, os professores no desenvolvimento de atividades 

docentes, os demais servidores e a comunidade escolar como um todo. 

 

4. JUSTIFICATIVA 

 O Centro Educacional 04 de Taguatinga dispõe de dois laboratórios de 

informática distintos para atendimento a estudantes, sendo um oriundo do 

Programa Nacional de Informática na Educação (PROINFO), recentemente 

ampliado, e com capacidade para atendimento de 39 estudantes e um outro do 

Programa OI FUTURA capaz de atender 25 estudantes, ambos com internet 

banda larga independente e sem custas para a SEEDF ou para a Unidade 

Escolar. Existe ainda um terceiro laboratório utilizado pelo Centro de Referência 

em Tecnologia Educacional (CRTE) para o uso exclusivo na capacitação de 

servidores. Além disso, a escola busca novos rumos para a educação atual, por 

meio da utilização do computador como um facilitador de inter-relações sociais, 

investimento em processos de ensino e aprendizagem, uso de instrumentos de 

tecnologias da informação e comunicação como por exemplo as ferramentas do 

GSuite, disponibilizadas por meio da parceria desta Secretaria e o Google, e, 
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sobretudo, da necessidade de sair do espaço da sala de aula no sentido de 

organizar uma leitura de mundo mais ampla e democrática.   

  Face ao exposto, observa-se que a comunidade escolar é carente 

economicamente de recursos tecnológicos. Portanto, como proposta para sanar 

entraves apresentados e na perspectiva de suprir as necessidades elencadas, o 

CEd 04 de Taguatinga propõe o projeto Escola em Rede, que possibilitará a 

oferta de ferramentas didático-pedagógicas para educandos e professores, rumo 

à construção coletiva de aprendizagens múltiplas. 

 

5. OBJETIVO GERAL 

  Democratizar o acesso aos meios de informação e comunicação atuais 

aos estudantes, professores e demais servidores, além de fomentar o uso de 

recursos multimídias no contexto escolar por meio da tecnologia e da sua 

aplicabilidade social. 

 

6. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

✓  Possibilitar o acesso dos estudantes às tecnologias da informação como 

forma de inclusão social; 

✓  Utilizar o computador como ferramenta de aprendizagens para os 

educandos, professores e demais servidores; 

✓  Viabilizar o acesso à pesquisa via internet ao corpo docente, discente e 

comunidade escolar; 

✓  Possibilitar o uso dos laboratórios como recursos nas práticas 

pedagógicas. 

 

7. METODOLOGIA 

  Os dois laboratórios de Informática da escola atendem aos estudantes 

do Ensino Médio nos três turnos, tanto para pesquisas individuais, quanto para 

as pesquisas orientadas por professores e a aplicação de atividades 
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diferenciadas com o uso dos recursos que a tecnologia proporciona, além de 

permitir a realização de avaliações formais e testes on line, com o auxílio das 

ferramentas educacionais do GSuite, jogos e projetos pedagógicos, dentre 

outros. 

  Para o atendimento das turmas com os professores regentes que 

participam durante o tempo de permanência dos estudantes nos laboratórios é 

marcado horário e data para atendimento orientado. Quando os laboratórios 

não estão sendo utilizados para tal fim, ficam à disposição dos estudantes para 

pesquisas gerais na internet ou para realizarem trabalhos, inscrições em cursos, 

concursos, vestibulares, ENEM ou ainda para uso de forma lúdica (redes sociais, 

músicas, vídeos, blogs). 

  Durante todo momento em que os estudantes estão utilizando os 

laboratórios, os professores responsáveis por estes ambientes estão 

presentes. 

8. ATRIBUIÇÕES DOS PROFESSORES RESPONSÁVEIS (PAPEL) 

  Em todas as situações faz-se necessária a presença dos responsáveis 

técnicos (professores dos laboratórios de informática) que iram acompanhar, 

orientar e monitorar todas as ações realizados nos ambientes dos dois 

laboratórios, quer seja por estudantes ou professores. 

  A atuação destes responsáveis é de vital importância para a continuidade 

do projeto, uma vez que é de sua competência fazer com que os ambientes 

estejam permanentemente operacionais, evitando que os professores regentes 

se envolvam em ações que muitas vezes não são de seu conhecimento e que 

por vez tornam a utilização dos laboratórios inviável. Estes problemas 

frequentemente acontecem em escolas da rede pública que infelizmente 

possuem laboratórios de informática, mas não são utilizados adequadamente em 

razão dos diversos problemas que normalmente ocorrem devido ao uso e, por 

não existirem responsáveis habilitados para mantê-los operacionais e 

disponíveis para os regentes. 

   É necessário esclarecer que o papel dos professores atuantes nos 

laboratórios de informática não é de caráter apenas técnico, mas estar apto a 
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solucionar um problema de maneira eficaz e eficiente, bem como manter 

operacional o laboratório. Este que por vez acaba se tornando uma extensão da 

sala de aula, e, portanto, deve ser visto como um ambiente pedagógico no qual 

utiliza-se o computador como uma ferramenta auxiliar no processo das 

aprendizagens e não como algo estanque, alheio a este fim. São deles a 

incumbência e/ou o papel de conhecer as particularidades de um sistema 

operacional livre ou proprietário, saber onde os estudantes e professores devem 

ir para localizar por exemplo um determinado arquivo ou aplicativo instalado nos 

computadores. Conhecer e tornar disponíveis estes aplicativos e softwares. São 

eles quem deixarão os computadores no ponto de uso, e que estarão presentes 

no momento em que uma máquina ocasionalmente der um defeito, 

restabelecendo-a de imediato, com o que lhes compete, e não aguardar até a 

chegada de um técnico, o que fatalmente inviabilizaria a continuidade de uso do 

laboratório.  

  No Centro Educacional 04 de Taguatinga os laboratórios de informática 

são utilizados com o propósito de auxiliar professores e estudantes no 

desenvolvimento de suas atividades. Neste viés foi desenvolvido um web site 

(www.ced04taguatinga.com), pelos professores dos laboratórios, no qual todos 

docentes podem disponibilizar os conteúdos de suas aulas para os estudantes, 

pais e/ou responsáveis. O site, como não poderia deixar de ser, tornou-se um 

instrumento de comunicação entre membros da escola, comunidade escolar, 

pais e estudantes, facilitando e reduzindo demasiadamente os custos com 

impressão. Os professores que atuam nos laboratórios do CEd04 têm o papel 

de realizar a manutenção e a alimentação do site com os conteúdos 

disponibilizados pela direção, coordenação e regentes, além é claro de atender 

as demandas do “Fale conosco” disponível no site. 

  Outra demanda crescente do uso dos laboratórios de informática e, 

consequentemente, da necessidade de apoio destes profissionais aos 

professores regentes ocorre face a utilização da internet como forma de 

universalizar a aplicação de testes, provas e atividades online e para isso o uso 

do computador, em um ambiente propício e operante, mediado por professores, 

é de fundamental importância. No CEd 04, as provas interdisciplinares e 

bimestrais dos 8º e 9º anos do ensino fundamental e 1ª série do médio, já estão 

http://www.ced04taguatinga.com/
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sendo realizadas online, nos laboratórios de informática da escola. Nas 2ª e 3ª 

séries do ensino médio já foram introduzidas as provas interdisciplinares no ano 

de 2018. 

  Os laboratórios de informática do Centro Educacional 04 é bastante 

utilizado, ou seja, funcionam durante todos os dias letivos e em todos os turnos. 

Estão disponíveis para estudantes, professores e demais servidores da escola. 

Esse alto índice de disponibilidade deve-se principalmente ao suporte e a 

presença física de um profissional capacitado e comprometido em cada 

laboratório, que se responsabiliza pelo espaço com zelo e atenção e ainda com 

o papel de auxiliar aqueles menos capacitados ou pouco familiarizados com a 

informática. 

  O professor que atua no laboratório de informática é o grande articulador 

para garantir o uso adequado e a disponibilidade deste ambiente em uma escola. 

  Portanto, visando a plena execução do projeto e atendendo o disposto na 

legislação vigente quanto ao perfil dos responsáveis pelos laboratórios de 

informática, bem como os critérios para a lotação deste profissional (portaria 256, 

Art.23, §4º), e, observando as orientações do Centro de Referência em 

Tecnologia Educacional – CRTE quanto a formação e capacitações necessárias 

para este fim, o projeto Escola em Rede conta com a 02 (dois) professores para 

atuação nos dois laboratórios de informática existentes na escola (relacionados 

no item 12).   

9. ACÕES REALIZADAS NOS LABORATÓRIOS DE INFORMÁTICA 

✓  Pesquisa na internet; 

✓  Suporte técnico e pedagógico a professores em datas comemorativas 

específicas. 

✓  Produção de textos diversos; 

✓  Trabalhos escolares individuais e coletivos; 

✓  Criação de blogs e/ou websites; 

✓  Produção de slides para apresentações com softwares livres; 
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✓  Utilização de softwares específicos e livres para determinados 

componentes curriculares; 

✓  Produção de planilhas eletrônicas utilizando programas específicos e    

livres. 

✓  Inscrições em concursos públicos, exames e vestibulares; 

✓  Utilização do espaço do laboratório de informática para fins lúdicos. 

✓  Criação, manutenção e atualização do site da escola: 

o  www.ced04taguatinga.com 

✓  Respostas aos questionamentos feitos no “Fale Conosco” do site da 

escola. 

 No que concerne aos conteúdos a serem trabalhados nos laboratórios de 

informática, serão sempre aqueles relacionados à temática estudada em sala de 

aula pelos vários professores, dando sempre um enfoque interdisciplinar e 

fazendo sempre que possível alusão ao Currículo em Movimento das Escolas 

Públicas do Distrito Federal. 

 As ações listadas no projeto em pauta referem-se apenas àquelas de 

grande monta e que envolvem a escola como um todo em períodos específicos 

do ano letivo. As ações rotineiras acontecem diariamente nos laboratórios de 

informática. 

10. RESPONSÁVEIS ENVOLVIDOS 

•  Equipe gestora da escola; 

•  Servidores das carreiras magistério e assistência; 

•  Professores coordenadores dos laboratórios de informática: 

.  Prof.: Valdir de Lima Moizinho – Matrícula: 38.813-0 (Lab. Proinfo) 

   Prof.: Humberto Vieira Juntolli;- Matrícula: 23.961-5 (Lab. Oi Futura) 
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Supervisora: Miriam Cassia Mendonça Pondaag 

Kamille S. L. Brault Raiane  

Carolina O. Albergaria 

 

O Projeto está sendo delineado a partir das possibilidades de 

intervenção que surgem através das oficinas direcionadas. Busca-se uma 

melhoria gradual e adaptativa de acordo com os surgimentos das 

necessidades a cada encontro, possibilitando assim uma atuação possível 

de forma que atenda à demanda e o que é proposto por meio do projeto. 

1. PROJETO - DIALOGAR É PREVENIR 

O Projeto Dialogar é Prevenir tem como proposta (a) ofertar 

atendimentos psicossociais a comunidade, (b) acolher e fortalecer os 

participantes por meio de dinâmicas de grupo, legitimando, assim, as 

vivências subjetivas e sociais, promovendo a troca de experiências e a 

elaboração de sentimentos e impactos do dia a dia, (c) trabalhar demandas 

que surgem cotidianamente, por meio - também - do lúdico, (d) elaborar 

experiências a fim de ajudá-los individualmente e socialmente. O Projeto 

enfatiza a competência do indivíduo e da comunidade como recurso na 

resolução de problemas, sensibilizar e identificar as possíveis organizações 

na comunidade que ofereçam suporte. 

A Perspectiva da Psicologia Social está estruturada em quatro pilares, 

nos quais as ações de intervenção são desenvolvidas: (1) empoderamento, 

(2) cidadania, (3) luta diante da falta de recursos financeiros e (4) saúde 

mental. 

Sendo assim, tem como base os seguintes objetivos: (1) fortalecer 

relações individuais e sociais; (2) gerar impacto em suas redes sociais por 

meio da disseminação de conhecimentos adquiridos através das 

experiências vividas dentro das atividades do projeto; (3) realizar 

acolhimento, escutas clínicas e (4) o acompanhamento psicológico dos pais 

e crianças que foram encaminhados seguindo a demanda interna do 

Conselho Tutelar. (5) Desenvolvimento Humano 
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– a construção de um espaço para o desenvolvimento de potencialidades e 

habilidades dos indivíduos, capacitando-os para o enfrentamento dos 

desafios cotidianos; (6) Mudança Social – fomentar a produção de 

identidades sociais, estruturadas em torno de um protagonismo social dos 

indivíduos frente a sua realidade. 

Atendendo às demandas do Conselho Tutelar de Águas Claras, 

Vicente Pires e Areal, os encaminhamentos foram acolhidos pela 

Coordenadora do núcleo de Estágios do Centro Universitário IESB, Miriam 

Pondaag, e sob sua supervisão - deram início às intervenções psicossociais, 

no seguintes endereços: 

 

1. Lordes do Areal - QS8 Rua 410 Conjunto A, Casa 24; 

2. Unidade Básica de Saúde (UBS) - Setor Habitacional de 

Vicente Pires Rua 4C, CEP: 70297-400; 

3. Clínica da Família – Lote 24, QS5- Águas Claras, CEP: 71955- 

000; e 

4. Centro Educacional 04 (CED) – Taguatinga Norte - QNG 

06/07 Área Especial 20, Taguatinga Norte - Distrito Federal / CEP: 

72130- 006 / Código INEP: 53003594. 

 

O ponto de partida para que o trabalho fosse desenvolvido nessas 

regiões foi através dos encaminhamentos do Conselho Tutelar, informando 

e/ou convidando para a participação do Projeto, utilizando – também – a 

divulgação por meio de cartazes nos locais de atendimento e visita às 

escolas. 

Estabelecido o contato e confirmando a participação de alguns 

interessados, cotidianamente foram se criando as demandas que orientavam 

os planejamentos semanais. Este planejamento ocorre por meio de 

supervisão - que mira o acompanhamento dos estagiários/estudantes - 

visando a verificação correta das demandas e da condução das atividades 

destes que fazem parte da equipe interventiva, promovendo reflexão sobre os 

atendimentos e planejamento das ações a serem realizadas. O objetivo da 
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supervisão é (a) discutir o papel do psicólogo diante de questões sociais e na 

construção de cidadania; (b) conhecer a realidade das comunidades, levando 

em conta aspectos de saúde pública, atenção primária, políticas sociais e 

exclusão social; (c) identificar, diagnosticar, analisar as necessidades de 

natureza psicossocial e elaborar projetos de forma coerente com referenciais 

teóricos e características da população alvo; (d) discutir e implementar ações 

de intervenção comunitária/psicossocial, considerando toda e qualquer 

situação social. 
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Diagnóstico inicial → Intervenção → Observação → Mudanças → 

Planejamento 

 

 

De acordo com a constatação alcançada se realiza a partir dali o 

planejamento da próxima intervenção e assim sucessivamente: 

Planejamento → Direção da Ação → Necessidade. 

O Cronograma foi/é desenvolvido gradativamente, defendendo 

tal base teórica e, de acordo com as demandas trazidas pelos participantes 

ou sugeridas como importantes pelas integrantes do serviço de psicologia 

durante a as intervenções ou na orientação das supervisões semanais. 

2. CED 04 
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Calendário dos Encontros 

DATA HORÁRIO ATIVIDADE 

12/04 09:30 

14:00 

Apresentação do projeto aos 

estudantes 

26/04 09:30 

14:00 

Apresentação do Projeto/Perfil 

03/05 09:30 

14:00 

Autocuidado 

10/05 09:30 

14:00 

Autocuidado 

17/05 09:30 

14:00 

 

24/05 09:30 

14:00 

 

31/05 09:30 

14:00 

 

07/06 09:30 

14:00 

 

14/06 09:30 

14:00 
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RELATÓRIO 

CEd 04 

 

DIA 12/04/2019 

 

 

1. Planejamento do 1º encontro 

 

A.1. Apresentação 

Cada componente da equipe se apresentará para os estudantes 

presentes no encontro. 

2. Dinâmica da apresentação – Preenchendo o Perfil 

Solicitar aos participantes o preenchimento do perfil (Folha abaixo) e, 

aproveitando o surgimento de alguns temas, interagir com cada participante. 
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3. Papel da psicologia 

Desconstruir a ideia e o senso comum do papel da psicologia para 

loucos, falar sobre a psicologia que motiva o autoconhecimento, a resolução 

de conflitos, a promoção das relações saudáveis, sobre o sofrimento 

emocional não ser exclusividade de “depressivos” e etc. 

4. Proposta dos encontros 

As Integrantes explicarão, como funcionarão os encontros, o que será 

abordado neles e apresentarão o cronograma. 

5. Construção do contrato do grupo 

Incentivar o aparecimento de regras necessárias para que o grupo 

funcione e escrever em uma cartolina. Se não surgir pelo grupo, incluir alguns 

pontos imprescindíveis para as reuniões, tais como: 

● Comprometimento; 

 

● Sigilo; 

 

● Respeito; 

 

● Proibição do celular etc. 

6. Convite a refletir 

Chamar o grupo para uma reflexão sobre o que eles consideram que 

possuem em comum e/ou o porquê acreditam que foram indicados pela 

escola, sobre o que eles acreditam que tem provocado sofrimento nas 

pessoas e etc. 

7. Atividade Central do encontro: Dinâmica do varal 

Abrir a roda para as respostas da dinâmica (abaixo) e os temas que 

surgirem como conteúdo.  
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8. Sugestão de temas 

Incentivar as sugestões de temas que sejam de interesse do grupo e 

relevante para serem trabalhados nos encontros. 

9. Síntese e convite para o próximo encontro 

Fazer o fechamento sintetizando os pontos principais do encontro e 

terminar a reunião instaurando a esperança e convidando para o próximo 

encontro. 

10. Finalização 

Finalizar o encontro em uma roda e verbalizar com uma palavra, o que 

significou o encontro para cada um, ou o que cada um está trazendo de bom 

para o grupo. 
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3. DIA 26/04/2019 

 

Planejamento do 2º encontro matutino: 

 

 

1. Construção do contrato 

 

2. Dinâmica do Varal 

 

3. Vídeo - Nuvem negra (O mundo de Gumball) 

 

4. Dinâmica - “Passado, presente e futuro”: 

 

● Material: Papel A4, lápis/caneta 

 

● Objetivo: Autoconhecimento, criatividade, elaboração de conteúdos 

passados. 

● Procedimento: 

 

1. Traçar duas linhas no papel de modo a dividi-lo em três partes; 

2. Pedir para escreverem como título de cada parte: passado, presente 

e futuro; 

3. Oferecer os comandos: Escolha uma das fases que você vive com 

mais intensidade; por que você escolheu essa fase? Qual a 

importância desse momento para você? Se você pudesse alterar esse 

momento o que mudaria? O que você pode fazer hoje para diminuir o 

sofrimento ou a ansiedade que isso te causa? Quais outros 

significados você pode atribuir a esse momento? 

 

4. PLANEJAMENTO DO 2º ENCONTRO VESPERTINO: 
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1. Construção do contrato 

 

2. Terminar dinâmica do Varal 

 

3. Vídeo Nuvem negra 

 

4. Dinâmica - “Passado, presente e futuro”: 

 

● Material: Papel A4, lápis/caneta 



 

70 

● Objetivo: Autoconhecimento, criatividade, elaboração de traumas 

 

● Procedimento: 

 

1. Traçar duas linhas no papel de modo a dividi-lo em três partes; 

2. Pedir para escreverem como título de cada parte: passado, presente 

e futuro; 

3. Oferecer os comandos: Escolha uma das fases que você vive com 

mais intensidade; por que você escolheu essa fase? Qual a 

importância desse momento para você? Se você pudesse alterar esse 

momento o que mudaria? O que você pode fazer hoje para diminuir o 

sofrimento ou a ansiedade que isso te causa? Quais outros significados 

você pode atribuir a esse momento. 

 

5. RODA DE CONVERSA 

 

 

Planejamento da roda de conversa 

 

1- Apresentação 

2- 1º Vídeo curto sobre o adolescente (Bem-humorado) 

 

Passaremos o vídeo com o intuito de mobilizar e sensibilizar o 

adolescente para debater. (Serão ao todo 4 trechos referentes à temática, 

serie, filme, desenho..) e intercalando aos vídeos, perguntas para encorajar 

a participação. 

Sugestões: O Clube dos 5, Os garotos da minha vida, Minha mãe é 

uma peça, O Mundo de Gumball, As melhores coisas do mundo, As 

Vantagens de ser invisível, O diário de Tati e etc. 
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• O Que é ser adolescente? 

 

• O Que tem de bom? 

 

• O Que tem de difícil? 

 

• Bullying? 
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1. Papel da psicologia 

 

Desconstruir a ideia e o senso comum do papel da psicologia para 

loucos, falar sobre a psicologia que motiva o autoconhecimento, a resolução 

de conflitos, a promoção das relações saudáveis, sobre o sofrimento 

emocional não ser exclusividade de “depressivos” e etc. 

 

2. Trecho do filme “Minha mãe é uma peça” 

 

Passaremos o vídeo com o intuito de mobilizar e sensibilizar o 

adolescente para debater. Toda ação tem uma consequência seja ela 

positiva ou negativa. 

 

3. Dinâmica de grupo “História narrada” 

 

Dividiremos a turma em subgrupos. As integrantes passarão 3 trechos 

de filmes para cada grupo escolher como desenrola a história. No final, um 

estudante de cada grupo, espontaneamente, irá dizer o porquê seu grupo 

acha que a história termina daquele jeito. O objetivo da dinâmica é mostrar 

as diferentes percepções acerca de uma mesma situação. E refletir sobre não 

existir uma verdade absoluta. A sua opinião pode ser diferente do seu colega 

sem que, necessariamente, você esteja certo e o outro errado ou vice-versa. 

 

4. Trabalhar os temas (Conforme surgimento de necessidade escolhido 

pelo grupo) 

● Orientação sexual/Sexualidade 

● Relacionamentos interpessoais/Familiar 

● Autocuidado/Autoestima 

● Abuso/Agressão/Violência 

● Ideação/Depressão/Automutilação 

● Conflitos/Medos 
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● Organização do tempo 

● Amor/Identidade/Escolhas 

● Futuro/ Sonhos/ Projeto de vida 
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1. Planejamento do “ “ encontro 

Possível roteiro: 

A. Retrospectiva 

Fazer retrospectiva do último encontro de forma breve para que caso 

compareça novos membros estes possam se situar sobre o que aconteceu e 

também a respeito do contrato terapêutico. 

 

B. Escuta do material (textos e poesias) 

Caso os integrantes do grupo levem o material proposto por eles 

(textos e poesias), realizar a escuta de forma a buscar entender qual a função 

e contexto da vida do adolescente aparece no material. 

 

C. Dinâmica – Mural de emoji 

Pedir para que os adolescentes escolham 05 emojis que representam 

alguma situação em sua vida e que os cole no mural, após todos terem 

colocado seus emojis solicitar que possam falar sobre cada um deles. 

 

 

 

D. Roda de conversa 

Discutir os resultados apresentados na dinâmica do mural de emojis, 

com intuito que cada membro possa se fazer as seguintes perguntas: 

● Como estou hoje? 
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● Ultimamente o que tenho sentido com mais frequência? 

● Por que escolhi esse emoji? 

 

E. Vídeo – “Eu desisto” 

Ao final, será passado um vídeo – Tudo Tem o Seu Tempo (Link no 

Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=IgEvt_t5Izw&feature=youtu.be), 

o video tem como objetivo fazer uma reflexão sobre autoconhecimento, 

escolha e suas consequências, foi feito por um youtuber conhecido entre os 

jovens, Gustavo Stockler. 

 

Trazendo como questionamentos: 

● O que minhas escolhas falam de mim? 

● Quando não tenho clareza e faço escolhas? 

● O que acontece quando tenho clareza sobre mim mesmo e faço 

escolhas? 

● Como somos influenciados para nossas escolhas e a partir do que 

me posiciono?

https://youtu.be/lRNbba6P7pI
https://youtu.be/lRNbba6P7pI
https://www.youtube.com/watch?v=IgEvt_t5Izw&amp;feature=youtu.be
https://youtu.be/lRNbba6P7pI


 

1. PLANEJAMENTO DO ““ ENCONTRO 

 

 

A) Atividade Lúdica 

Dinâmica: Press-press 

 

 

B) Roda de conversa – CASA 

 
 

C)  

Objetivo: Mostrar que a vida é uma construção na qual o “hoje” 

é o alicerce para o projeto futuro. 

Como fazer: É solicitado ao jovem que escolha no banco de palavras 

situado na parte inferior da folha, vocábulos que tenham sentido para ele, que 

essas palavras se transformem em materiais de construção. Cada quadrado 

é como se fosse um tijolo que ao ser preenchido demonstra o que é 

identificado como importante na construção do projeto de vida. São dadas 

instruções adicionais sobre não ser necessário utilizar todas as palavras e 
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nem preencher todos os espaços, podem ser acrescentadas novas palavras 

representativas para quem está construindo a casa. 

Após o preenchimento são feitos perguntas e questionamentos com a 

finalidade de causar reflexão e consciência, pois sempre é tempo de modificar 

a estrutura do projeto de vida. 

● O que tem na base? 

● O que tem no teto? 

● A base na qual você está construindo, sustentará o seu teto? 

Pensando na base como “o hoje”, o que você já tem feito para 

chegar ao 

teto? 

 

Reflexão: Pensar que se a base ainda não tem o que querem para o 

futuro, ainda há tempo de mudar. 

● Como foi trabalhar com essa casa? (cada participante fala de sua 

experiência) 

● Devolutiva (Estagiários X Estudantes); 

 

 

D) Relacionamentos 

 

 

E) Vídeo: desafios relacionais 

 

 

F) Folha para preencher: 

● Pessoas importantes da minha vida: 1....2 ... 3...... 

● Pessoas com quem posso contar: 1.....2 ...... 3....... 

● Minhas principais dificuldades nos relacionamentos: 1 ...... 2......... 

● Características pessoais que contribuem positivamente para os 

meus relacionamentos: 1 2....... 

● Características pessoais que contribuem negativamente para os 

meus relacionamentos: 1 2....... 
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● O que posso fazer para melhorar meus relacionamentos:........... 

 

 

G) Duas rodadas – Uma palavra 

● O que senti a respeito do encontro de hoje; 

● O que aprendi nesse encontro; 

 

 

H) Fechamento: Vídeo, música para reflexão… 
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1. PLANEJAMENTO DO “ “ ENCONTRO 

 

A) Atividade lúdica: Relacionamentos: 

1. Duas características pessoais positivas que contribuem para os 

meus relacionamentos. 

2. Duas características pessoais negativas, que eu poderia mudar pois 

dificultam os meus relacionamentos. 

 

3. Finalidade: Levar os participantes a pensarem em suas 

características pessoais. 

 

B) Traz pra roda: vamos explorar o varal – “Qual a minha parte nisso!?” 

Como é o jogo das relações: um espera que o outro mude, e acaba que 

ninguém muda! 

Todo mundo quer que o outro mude, mas o que é de minha 

responsabilidade mudar? 

· Dificuldades nas relações: Que parte são nossas responsabilidades? 

Que parte são dos outros? 

· De que maneira sustentamos isso? O que eu quero que o outro mude, 

mas que não quero mudar em mim? 

· O que mais apareceu: 

 

 

C) Cartaz: “Reflexão provocativa sobre o autocuidado: Como eu me 

preservo nas relações. Como não me deixo invadir pelos outros.” DICAS: 

Como as pessoas podem se proteger nas relações invasivas, violentas, que 

nos fazem mal. Até que ponto invadimos os outros? 

 

· Reflexão: O que tem a ver com o grupo? O que tem a ver com as 

pessoas de fora? 

 

 

D) Vídeo sobre comentários 
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PROJETO INTERVENTIVO REDAÇÃO EM PAUTA: PREPARAÇÃO DE 
ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO PARA AS REDAÇOES DO ENEM E PAS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BRASILIA 

FEVEREIRO/2019  
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1-INTRODUÇÃO  

O projeto Escrever é Preciso: preparação de estudantes do ensino médio 

para as redações do Enem e PAS, será mais uma ferramenta interventiva de 

ensino e aprendizagem correlacionado aos outros projetos já existentes na 

escola, que visam preparar os estudantes para os processos seletivos da 

educação superior.  

O projeto consistirá em uma intervenção interdisciplinar, na qual os 

professores de todas as áreas buscarão formular estratégias que permitam 

habilitar o estudante para desenvolver plenamente as cinco competências 

textuais na redação do Enem e PAS: Demonstrar domínio da norma padrão da 

língua escrita; compreender a proposta de redação e aplicar conceitos das várias 

áreas de conhecimento para desenvolver o tema, dentro dos limites estruturais 

do texto dissertativo-argumentativo; selecionar, relacionar, organizar e 

interpretar informações, fatos, opiniões e argumentos em defesa de um ponto de 

vista; demonstrar conhecimento dos mecanismos linguísticos necessários para 

a construção da argumentação e elaborar proposta de solução para o problema 

abordado, respeitando os valores humanos e considerando a diversidade 

sociocultural.  

Além de todos os professores formularem e apresentarem para os 

coordenadores pedagógicos as estratégias que usarão em suas aulas, o projeto 

terá sua efetivação e será norteador das aulas da Disciplina PD2 (Parte 

Diversificada), sendo firmado a cada bimestre com uma avaliação/simulado. 

De acordo com o seu Projeto Político Pedagógico a comunidade do 

Centro Educacional 04 de Taguatinga – CEd 04 é formada por indivíduos de 

diversas camadas sociais, com nível socioeconômico heterogêneo.  

Sabe-se que os estudantes matriculados na unidade escolar em questão 

residem nas quadras QND, QNG, QNH, Setor Habitacional Vicente Pires, 

Assentamento 26 de Setembro, entre outras cidades satélites vizinhas à cidade 

de Taguatinga, com alguns casos de estudantes residentes em cidades carentes 

a mais de 20Km de distância, como a cidade de Águas Lindas (GO). O fato de 

parte dos estudantes residirem a certa distância da escola e dependerem do 

transporte público provoca, em diversas ocasiões, atrasos que comprometem o 

desempenho das aulas ministradas nos primeiros períodos. A escassez de 
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dados impede, também, o conhecimento do percentual exato do corpo discente 

residente nas proximidades da escola. 

Quanto aos aspectos culturais e sociais, os estudantes do CEd 04 

dificilmente têm acesso, iniciativa ou incentivo de buscar atividades e espaços 

culturais como cinemas, teatros, outras bibliotecas públicas, exposições de 

artes, clubes recreativos e parques, salvo em momentos proporcionados pela 

própria escola. Os estudantes, de um modo geral, também não apresentam 

iniciativa no sentido de participar das atividades acadêmicas da comunidade 

escolar em que estão inseridos. A unidade escolar carece da organização de um 

Grêmio Estudantil, de um jornal ou de uma rádio devido desmobilização ou 

mesmo desinteresse por parte dos estudantes.  

É diante do contexto supracitado e da conjuntura vivida pelos jovens de 

escolas públicas do Distrito Federal que o projeto Escrever é Preciso procura 

inserir-se e levar sua contribuição, com o objetivo de promover o debate entre 

professores e estudantes do ensino médio, a fim de desenvolver estratégias de 

produção textual que potencializem a capacidade de argumentação na 

perspectiva da pragmática da comunicação a partir das várias categorias 

textuais, bem como familiarizá-los com os aspectos avaliativos dos processos 

seletivos em questão.  

2. PROBLEMA 

O projeto visa proporcionar uma perspectiva interdisciplinar ao ambiente 

escolar, além de nortear a disciplina PD (parte diversificada) – que muitas vezes, 

pela abrangência dos conteúdos, não propicia ao professor uma prática efetiva 

dos conteúdos intencionados – além de viabilizar a reflexão de todo o corpo 

docente há muito já debatida, de que a prática de leitura, escrita e interpretação 

textual são de responsabilidade de toda a escola, e não apenas do professor de 

língua portuguesa. A proposta apresentada neste projeto intenciona alcançar 

também as necessidades dos estudantes que buscam um aprofundamento na 

preparação para a escrita da redação do Enem e PAS. 

Assim, as discussões diárias ou semanais sobre produção textual 

passarão a de um processo simplesmente mecânico para um processo 

realmente ativo da escrita, em que o estudante não precisará apenas decorar 
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técnicas prontas e tentar emendar tudo em um texto até que alcance trinta linhas 

sobre um tema, mas será estimulado a expressão crítica e defesa de seus 

argumentos. 

3. OBJETIVOS 

GERAL 

O presente projeto intenciona relacionar as disciplinas escolares 

interdisciplinarmente, visando o desenvolvimento de propostas pedagógicas que 

despertem o pensamento criativo de cada estudante, estimulando seu 

pensamento crítico, pertencimento e visão de mundo. 

A proposta é que o projeto seja totalmente executável para todos 

os professores, mesmo que sejam pequenas ações para que os estudantes 

aprendam e que, até o fim do ano, estes percebam suas evoluções e sintam-se 

encorajados para as produções textuais. 

A partir desse grande objetivo espera-se atingir propósitos 

específicos sempre discutidos nas coordenações pedagógicas do CEd 04 para 

o sucesso desta intervenção que ficaram assim definidos: 

ESPECIFICOS 

✓ Capacitar os estudantes para expressarem seus pensamentos, oralmente 

e na escrita, de forma clara e objetiva, assim como aumentarem seu 

vocabulário; 

✓ Desenvolver o domínio do funcionamento da estrutura linguística, sua 

norma culta e seu uso efetivo na sociedade. 

✓ Desenvolver a capacidade de relacionar os conhecimentos pragmáticos 

e normativos da Língua Portuguesa e sua respectiva literatura com a 

experiência pessoal de cada estudante, bem como utilizar técnicas que 

facilitem a expressão de suas ideias de maneira clara e objetiva. 

✓ Transcender a estrutura mecanizada da criação textual, proporcionando 

uma mobilização escolar que vise uma aprendizagem integrada e 

globalizante, capaz de despertar no estudante a conscientização sobre a 
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importância do respeito, do diálogo, da colaboração e discussão para a 

construção do conhecimento. 

 

4. JUSTIFICATIVA 

Muitos estudantes das escolas de inciativa privada no Distrito Federal 

convivem com a prática textual como disciplina obrigatória desde seu ensino 

fundamental, enquanto que os estudantes de escolas públicas dividem o horário 

das aulas de português entre literatura, gramática e redação. Devido à falta de 

segurança em criar um texto que possui caráter decisivo para a aprovação em 

um curso de nível superior (especialmente em uma instituição pública e gratuita), 

o estudante que possui melhores condições financeiras pode optar em buscar 

cursos preparatórios particulares a fim de alcançar a tão almejada aprovação, 

mas, certamente, essa não é a realidade da maioria dos estudantes do CEd 04.  

A elaboração do projeto deu-se pela preocupação que todos os 

professores do CEd 04 têm a cerca das dificuldades dos estudantes recém-

chegados no ensino médio de expressarem, por meio da dissertação, suas 

visões sobre um tema sugerido, pois aparentemente a prática de produção 

textual apenas é efetivamente desenvolvida no ensino médio, visto as exigências 

em vestibulares e ENEM. 

O projeto será também um aprimoramento do trabalho de todo o corpo 

docente, pois além de proporcionar a interação entre os colegas, possibilita o 

crescimento profissional do educador, acrescentando as características textuais 

e produtivas as suas respectivas disciplinas.   

5. METODOLOGIA 

a. Nos dias de coordenação, os professores das disciplinas especificas 

delimitarão conteúdos que serão trabalhados em determinado período (em um 

bimestre, por exemplo) bem como a articulação entre eles, culminando na 

produção da aula de PD2. 



 

85 

b. No final de cada bimestre, a escola desenvolverá uma atividade avaliativa 

apenas de produção textual, que seguirá os padrões exigidos pelas bancas dos 

processos seletivos em questão. 

c. As correções das atividades avaliativas serão feitas por um grupo de apoio 

formado pelos professores de Linguagem, coordenadores e supervisores 

pedagógicos. 

d. Atribuir-se-á à referida atividade menção de até 1,0 ponto contabilizada no 

resultado bimestral de cada disciplina.  

e.  As criações textuais que melhor forem qualificadas durante o ano serão 

expostas, ao fim do ano letivo em projetos culturais. 

6. CRONOGRAMA 

 

                           

Meses 

Atividades                           

Jan

. 

Fev

. 

Mar

. 

Abr

. 

Mai

o 

Jun

. 

Jul

. 

Ago

. 

Set

. 

Out

. 

Nov

. 

Dez

. 

2019 

Estudo 

teórico sobre 

a temática 

proposta.  X 

     

  

     
Apresentaçã

o da 

proposta 

para corpo 

gestor e 

docente da 

escola    X           
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Preparação 

das 

estratégias 

para 

aplicação do 

projeto.    X         

  

        

Técnicas 

apresentada

s pelas 

professoras 

de PD    X  X  X  X  X  X  X  X X X X 

Atividade 

Avaliativa      X   X   X  X 

Exposição/ 

Leitura das 

melhores 

redações. 

     

             X 

 

7. RECURSOS 

Durante o período letivo no qual se realizarão as atividades descritas serão 

necessários os seguintes recursos: 

a) Financeiros: material de consumo (folhas de papel, caneta, etc.) 

b) Humanos: Todo o corpo docente e gestor, assim como pessoal de 

merenda e limpeza. 

c) Materiais: Lousa, pincel para Lousa, computador, aparelho de projeção, 

folhas de escrita e reescrita, outros objetos escolares para a satisfação 

das necessidades na realização das atividades. 

 

8. RESULTADOS ESPERADOS 
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 Tendo em vista que a instituição escolar visa a formação do estudante 

como cidadão, a intenção final deste projeto é de alcançar o desenvolvimento 

intelectual e crítico dos educandos, promovendo a integração dos participantes, 

sejam eles discentes ou docentes. 

A compreensão e criação textual é igualmente necessária em todas as 

disciplinas, uma vez que uma questão de matemática, por exemplo, necessita 

ser interpretada para ser resolvida. Assim também a capacidade de fazer-se 

compreender é decisiva para alcançar o sucesso em uma resposta de uma 

questão tipo D. 

É possível concluir, então, que há uma real necessidade de que as 

disciplinas estejam todas relacionadas entre si e, finalmente, direcionadas a 

disciplina de PD2, para que haja um efetivo desenvolvimento por parte do 

estudante em todas elas. 

Espera-se ainda ao fim do processo despertar no estudante a consciência 

da necessidade de saber organizar e expressar suas ideias dentro e fora do 

ambiente acadêmico. Quando o educando se sente confiante em expressar-se 

e fazer-se entender, também sente facilidade em interpretar códigos e 

mensagens, evoluindo não só como estudante, mas como cidadão pensante, 

como ser humano capaz de atuar em seus ciclos de convivência de maneira 

decisiva. 

Por fim, deseja-se proporcionar uma quantidade cada vez maior de 

estudantes aprovados no Enem e no PAS. Estando esse educando munido dos 

requisitos necessários para atuar em situações textuais, sua performance 

refletirá no seu resultado final em processos avaliativos como Enem e PAS 
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INTRODUÇÃO 

  

- Os resultados devem ser fieis ao experimento mesmo que não sejam aqueles 

propostos e previstos pela teoria. 

 

1. CONCLUSÃO  

- O experimento conseguiu solucionar o problema? 

 

2. Referência bibliográfica 

- Quais as fontes teóricas que embasaram sua experiência. Normas ABNT 

Quase sempre estudantes apresentam dificuldade de aprendizagem que gera 

uma rejeição pelas Ciências Naturais, Humanas e Matemática. Em 

contrapartida, encontra-se o fascínio pelas manifestações dos seus 

conhecimentos no seu cotidiano, desde o uso num simples truque de mágica, 

passando por comodidades e chegando aparelhos capazes de salvar vidas. 

Serafim, 2001, nos faz refletir na premissa que o estudante tem dificuldade de 

reconhecer a teoria científica vista em sala de aula nas situações do cotidiano. 

Parece haver um hiato gigantesco entre a teoria científica e sua aplicação 

prática, o Projeto FEIRA DAS CIÊNCIAS apresenta-se como proposta de aliá-

las de forma indissociável na construção do conhecimento científico dos 

estudantes no âmbito dos fenômenos naturais e desenvolvimento de 

competências e habilidades a ele relacionadas.  

JUSTIFICATIVA 

Ao se referir sobre o conhecimento científico como “o quase nada que fica 

do quase tudo que pensamos ter aprendido e também ensinado”, Caniato (1987) 

nos faz refletir sobre a necessidade de sistematizar o ensino de Ciências 

associados à realidade na qual os estudantes estão inseridos e sua significação. 

Fundamentamos a proposta em dois princípios, a prática experimental e a 

aplicação em situações reais.   

Segundo Freire (1997), a teoria deve estar acompanhada da experiência.  

Atividades práticas são fundamentais no desenvolvimento de conceitos 

científicos à medida que possibilitam ao estudante transcender do abstrato. 
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Podem ser ainda importantes estratégias para novas abordagens 

proporcionando novos olhares sobre um mesmo tema. Elas tendem a mostrar a 

Ciência como algo acessível usado em nosso cotidiano e possuem a capacidade 

de despertar o interesse e curiosidade dos estudantes. 

O processo de ensino/aprendizagem é potencializado quando o 

conhecimento é construído de modo dinâmico, contextualizado, num ambiente 

de troca de experiências mútuo entre professores e estudantes. Esta é a base 

da Pedagogia de Projetos, onde a aprendizagem se dá a partir de interesses dos 

participantes do projeto. Aprende-se participando, vivenciando sentimentos, 

tomando atitudes diante dos fatos, escolhendo procedimentos para atingir 

determinados objetivos. Ensina-se não só pelas respostas dadas, mas 

principalmente pelas experiências proporcionadas, pelos problemas criados, 

pela ação desencadeada. (LEITE, 2000). 

A Feira das ciências, reúne esses dois princípios apresentando-se como 

instrumento capaz de aliar a experimentação fundamentada na metodologia 

científica e sua aplicação na resolução de problemas encontrados em nosso 

cotidiano. Não visa ser um fim, mas um processo de construção e apropriação 

do conhecimento científico.  

OBJETIVO GERAL  

 Proporcionar aprendizado interdisciplinar e contextualizado de Ciências 

da Natureza, Humanas, Matemática e demais componentes curriculares, por 

meio de construção de projetos científicos. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Despertar nos estudantes o interesse pelas Ciências; 

 Desenvolver projetos a serem aplicados na escola;  

 Desenvolver hábitos de pesquisa baseados no Método Científico; 

 Realizar evento para divulgação de projetos científicos; 

 Aprimorar o uso da linguagem científica; 

 Identificar estudantes com perfil de liderança; 
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 Desenvolver a habilidade de trabalho em equipe.   

METODOLOGIA 

O tema adotado será Bioeconomia: diversidade e riqueza para o 

desenvolvimento sustentável sempre na perspectiva de buscar soluções de 

situações problemas, privilegiando a pesquisa, apropriação e construção desses 

conhecimentos.   

Cada turma terá um orientador para auxiliá-los na preparação/execução 

do projeto. As turmas serão divididas em 5 grupo, a distribuição de atribuições 

na execução do projeto fica a critério do grupo. Cabe ressaltar da importância 

que todos os estudantes envolvidos no processo entendam e participem do 

projeto como um todo. O grupo deverá indicar junto ao orientador do projeto o 

estudante coordenador do projeto da Feira das Ciências.  

O Projeto será subdividido em duas etapas a serem avaliadas 

separadamente: Projeto Escrito e Exposição. Para fins de avaliação bimestral, a 

Feira das Ciências corresponderá a 2,0 pontos atribuídos a todos os 

componentes curriculares no 2º bimestre. A nota será individualizada, ou seja, 

estudantes poderão receber notas diferentes do restante do grupo. Haverá uma 

nota geral das duas etapas do projeto e o orientador da turma irá avaliar o 

processo de construção, podendo, assim, alterar a nota individual de cada a 

Projeto Escrito- A parte escrita deverá ser entregue ao professor 

orientador na data marcada no cronograma neste edital.   

 . O trabalho escrito será avaliado de 0,0 a 0,7 e deve conter justificativa, 

objetivos, introdução teórica, metodologia, resultados, conclusão e referência 

bibliográfica.  

 

Exposição- A exposição e apresentação serão avaliadas no dia da 

culminância do evento e o grupo terá aproximadamente 20 minutos para isso.   

A exposição será avaliada pela banca de professores e será pontuada de 0,0 a 

1,3. A não entrega do projeto escrito inviabiliza a apresentação, ficando o grupo 
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inteiro com 0,0 (zero). A não exposição/apresentação do projeto cancela a nota 

do projeto escrito.   

O projeto escrito deverá ficar exposto durante a apresentação do projeto, 

na Feira, para consulta da banca examinadora e comunidade.   O grupo receberá 

um espaço para organizar o seu stand para a exposição do projeto. 

A exposição acontecerá no horário da aula, sendo que o período da 

primeira aula é destinado para preparar o seu stand. A montagem não pode, em 

hipótese alguma, alterar a estrutura da escola (causar danos ao patrimônio).  É 

de inteira responsabilidade do grupo e não da escola, providenciar materiais e 

equipamentos que venham a ser utilizados no stand para as apresentações 

(extensões, barbantes, TVs, projetores, etc).  

AVALIAÇÃO  

Os trabalhos serão avaliados quanto a competências e habilidades 

demonstradas tanto na apresentação quanto na capacidade de responder a 

questionamentos da banca avaliadora, planejamento, criatividade, 

aproveitamento dos recursos utilizados e atendimento ao público.  

 

Os 1,3 pontos da exposição serão avaliados sob os seguintes critérios: 

Organização: disposição do stand, identificação dos expositores,   

Apresentação: Uso dos recursos expostos, abordagem, material utilizado.   

Domínio de conteúdo: Fidelidade e relevância ao tema, linguagem culta e 

técnica, competências e habilidades demonstradas. 

 

Cronograma. 

 

Planejamento  Semana do dia 15 a 18/04 

Lançamento da Feira das Ciências  25/04 
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Inscrição do projeto 03/05 

Entrega do projeto escrito 08/05 

Definição do local dos stands Uma semana antes da exposição 

Exposição dos trabalhos (Feira) 22/05 e 23/05 

Divulgação da nota bimestral 

parcial 

27/05 

Divulgação nota pós recurso 30/05 

 

Orientações gerais   

Atenção aos procedimentos de segurança necessários para que não haja 

risco aos participantes, avaliadores ou visitantes. 

 O uso de recursos audiovisuais pode ser utilizado, mas nada que seja 

extenso. Lembre-se, o visitante não quer ver um vídeo, quer ver sua 

apresentação.  

 Cuidado com o uso excessivo de recursos que “enfeitam” o stand, mas 

não contribuem com a apresentação (balões, bandeirinhas, ...). 

Os textos expostos em cartazes ou painéis devem ser claros e objetivos. 

O público não vai ler a exposição, ele vai assisti-la.  

 Embora seja um trabalho voltado para área das ciências é fundamental 

que sejam respeitadas as regras gramaticais. Estar escrito corretamente não 

chama atenção, mas erros gramaticais tendem a tirar toda a credibilidade do 

trabalho. 

 Não busque reproduzir trabalhos prontos. Pesquise, pense, planeje. O 

seu ganho em aprendizado ao construir o seu projeto, mesmo que com falhas 

no processo, será imensamente maior que copiar um trabalho sem entender os 

seus porquês. 

 Ter cuidado para que o trabalho: não faça apologia ao uso de drogas ou 

qualquer forma de violência, não represente risco aos expositores ou visitantes, 

não usem de maus tratos a animais. 
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ROTEIRO PARA TRABALHO ESCRITO FEIRA DAS CIÊNCIAS 

 

3. JUSTIFICATIVA  

-Qual a importância da situação problema a ser resolvida? 

 

4. OBJETIVO; 

- Apresentação do problema. 

- Quais são as soluções possíveis para o problema? 

- O que o grupo pretende apresentar com o trabalho? 

 

5. INTRODUÇÃO TEÓRICA 

- Qual a base teórico-científica do trabalho. 

- O que os grandes nomes da ciência já disseram a respeito do tema? 

 

6. METODOLOGIA 

- Quais são os materiais a serem utilizados  

- Que experiência será realizada para comprovar a situação problema 

levantada no objetivo. 

- Que métodos serão utilizados para a realização do experimento. 

 

7. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

-Quais foram os resultados obtidos pelo grupo na realização do experimento? 
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- A hipótese levantada nos objetivos foi comprovada? 

- O que poderia ter sido feito de diferente? 

. 
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JUSTIFICATIVA:  

 

Os estudos de sociologia apostam existir em nossa sociedade uma 

tendência muito forte do individualismo, essa competição marcada pela luta de 

classes, reforça as desigualdades, fomentando injustiças levando a uma 

verdadeira segregação.  

É indispensável fazer referência, propor iniciativas e refletir sobre a 

solidariedade. No coração da prática solidária está o princípio fundamental e 

inegociável da consideração para com o outro. 

É neste sentido que surge a necessidade de trabalhar a solidariedade na 

escola e sala de aula, sendo a escola um espaço importante de construção da 

democracia, onde se devem orientar  estudantes a discernirem direitos e 

deveres, vivenciando os princípios democráticos e contribuindo com o Estado 

para garantir tais direitos. 

Dessa forma pensou-se nesse projeto que acontece desde 2009 como 

meio de praticar a solidariedade humana, levando os estudantes, professores, 

pais e comunidade escolar a se sensibilizarem com as condições do próximo e 

atenderem abrigos, orfanatos e creches do Distrito Federal. 

 

OBJETIVOS 

       

Despertar a consciência crítico-social dos estudantes, visando posicionamentos 

de fraternidade e resgate da dignidade humana, possibilitando uma ação 

solidária dos mesmos junto a comunidades carentes; 

Descobrir o valor das ações solidárias, voluntárias e que eles possam perceber 

que não há recompensa maior nessas atividades do que compartilhar a alegria, 

mesmo que por alguns instantes, com aquelas pessoas que além de sentir 

necessidades materiais, sentem necessidade  de carinho, atenção por conta do 

abandono; 

Reconhecer que são a nova força capaz de humanizar o mundo. 

 

ESTRATÉGIAS: 
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1- Sensibilização das turmas de 3º anos do Ensino Médio através de 

vídeos e discussões sobre a importância da solidariedade e da 

situação de crianças e adolescentes que estão abrigados em 

instituições do Distrito Federal; 

2- Cada turma adota uma dessas instituições e analisa a situação para 

realizar o planejamento juntamente com a professora para realizar a 

visita e atender necessidades evidenciadas; 

3- Durante um período determinado são realizadas campanhas de 

arrecadação, planejamento e elaboração das atividades de lazer, 

oficinas, teatro, lanche, presentes para todos os abrigados e doações 

no geral para cada instituição; 

4- Os estudantes, orientados pela professora, promovem um dia 

especial no local agendado e os têm a oportunidade de interagir com 

as crianças e adolescentes numa confraternização; 

5- Depois cada turma produz o vídeo dos melhores momentos e 

fazemos a culminância com todas as turmas num espaço único de 

depoimentos e reflexões sobre todo o trabalho executado em prol do 

próximo e a grande lição de solidariedade rumo a construção de um 

mundo melhor. 

 

Para a realização da estratégia número 04, a escola necessita do 

apoio da Coordenação Regional de Ensino e/ ou outras parcerias para a 

disponibilização de Transporte Escolar Gratuito (ônibus) para levar os 

estudantes e demais participantes do projeto para a celebração do Dia 

Especial, conforme previsto no item 04. Salienta-se que este projeto é 

uma das ações concretas do objetivo social da escola. 

 

 

 

 




