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1. APRESENTAÇÃO 

A implementação do processo de gestão democrática tem sido entendida como uma            

necessidade, no sentido de redirecionamento das novas práticas de gestão em curso, cuja ênfase              

recai sobre procedimentos inovadores e transparências nas ações e o 

[...] redirecionamento dos novos marcos de gestão em curso, cuja ênfase recai sobre novos              

procedimentos e transparências nas ações. A esse respeito, ressalta-se, no âmbito das            

políticas educacionais voltadas para a educação básica, a noção de autonomia imputada às             

escolas, traduzida na noção das escolas enquanto núcleo de gestão, cuja máxima reside na              

possibilidade de a instituição se organizar, sobretudo por meio de órgão consultivos e             

deliberativos que contem com participação de representantes de todos os segmentos da            

comunidade local e escolar, de forma a pensar, planejar, elaborar e implementar seus             

projetos (OLIVEIRA; MORAES; DOURADO, 2010, p. 06). 

Neste sentido, a gestão democrática fomenta a participação da comunidade escolar nas            

atividades desenvolvidas na escola conforme o art. 2 da lei 4.751/2012: 

“I – participação da comunidade escolar na definição e na implementação de decisões             

pedagógicas, administrativas e financeiras, por meio de órgãos colegiados, e na eleição de             

diretor e vice-diretor da unidade escolar;  

E estabelece como Autonomia Pedagógica a construção do Projeto Político-Pedagógico          

(PPP), de acordo com as especificidades de cada Instituição Escolar (IE) e norteada pelas              

Diretrizes Curriculares da SE/DF: 

Art. 4º Cada unidade escolar formulará e implementará sua proposta pedagógica , em            1

consonância com as políticas educacionais vigentes e as normas e diretrizes da Rede Pública              

de Ensino do Distrito Federal. (DISTRITO FEDERAL, 2012). 

 

O presente projeto sistematiza as ações a serem desenvolvidas pela escola, com o objetivo              

de atender as metas e estabelecer um referencial de tratamento curricular estabelecido pelo             

Ministério da Educação, indicando as ações básicas que devem orientar os Projetos Escolares, as              

quais estão sujeitas à adequação e legitimação dos espaços escolares. 

Entende-se que a PP é um documento que registra uma situação atual e uma intenção de                

modificar esta situação, quando necessária.. Por isso, a construção desse Projeto resultou de um              

processo coletivo de discussão, avaliação, reflexão, decisão e sistematização que ocorreu em diversos             

espaços pedagógicos e encontros com todos os segmentos da comunidade escolar. A aplicação de              

instrumentos como questionários foi um recurso utilizado para coleta de dados através dos relatos              

1 O termo original era “seu projeto político-pedagógico”. A edição foi feita para adequar à nomenclatura vigente. 
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de toda a comunidade envolvida. 

Nota-se a participação efetiva da comunidade e a legitimidade da gestão democrática nos             

encontros pedagógicos com os estudantes, representados pelo Grêmio Estudantil e pelos           

representantes de classe, bem como com os pais, em reunião específica e destinada para essa ação,                

que puderam dar suas contribuições na idealização deste documento e na construção da identidade              

do CED 310. 

2. HISTÓRICO 

O Centro Educacional 310 de Santa Maria foi oficialmente criado por meio da Portaria nº 275,                

de 28 de julho de 2009. Teve sua inauguração em 02 de dezembro de 2009, às 14h, com a presença                    

da Secretária de Estado de Educação do DF em exercício, a senhora Eunice de Oliveira Ferreira                

Santos. Responderam pela escola, a partir do dia 10 de setembro de 2012 até 31 de dezembro de                  

2015, a Diretora Surama Castro e a Vice-Diretora Adriana Ramos, eleitas pela Gestão Democrática.              

No ano de 2016 o Diretor Wagner Lemos de Oliveira e o Vice-Diretor Edinaldo de Sousa Lima, que                  

foram indicados e referendados junto à comunidade escolar para dirigir a escola durante o ano e, a                 

partir de 2017, o Diretor Wagner Lemos de Oliveira e o Vice-Diretor Luís Cláudio Lopes de Araújo. 

O CED 310 de Santa Maria foi criado com o intuito de atender estudantes do Ensino Médio                 

(EM), tendo em vista a grande demanda para essa etapa da educação básica em Santa Maria. Até                 

2009, só havia duas escolas de Ensino Médio, CEM 404 e CEM 417, localizadas respectivamente, nas                

regiões leste e oeste da cidade. Alguns estudantes estavam sendo encaminhados para escolas da              

Coordenação Regional de Ensino do Gama, devido à impossibilidade de realizar matrículas por falta              

de espaço físico nessas escolas. Os estudantes que moravam nas quadras centrais da cidade ficavam               

desassistidos de escolas após concluírem o Ensino Fundamental.  

Outro motivo foi a necessidade de se esvaziar o CEF 308, escola próxima ao CED 310, que por                  

acumular várias etapas e modalidades da educação necessitava urgentemente de remodelação de            

seu atendimento. Com isso, houve um remanejamento das turmas de 7ª e 8ª séries/ 8º e 9º anos do                   

Ensino Fundamental para a escola nova. O CED 310 já foi inaugurado como escola pólo de Deficiência                 

Auditiva (DA) - Sala de Recursos. 

Em 2011 começou a ser ofertada a Educação de Jovens e Adultos (EJA) no turno noturno                

para atender também a demanda do Ensino Médio Noturno. No ano seguinte, a escola deixou de                

atender os anos finais do Ensino Fundamental. Houve a primeira eleição da Gestão Democrática e               

formou-se a primeira turma de concluintes que iniciaram o EM no CED 310. 
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A comunidade escolar aderiu a Semestralidade em 2013 por entender que é urgente e              

necessário reinventar a escola na perspectiva do princípio da igualdade, compreendendo e            

respeitando as diferenças, orientando-se pela certeza de que não se pode abrir mão de uma               

educação pública para todos em sentido pleno, como preceitua o artigo 205 da Constituição Federal               

(BRASIL, 1998). 

Ainda em 2013, formou-se a primeira turma de estudantes com necessidades especiais, DA.             

Uma conquista para a comunidade de Santa Maria já que muitos dos estudantes portadores de               

necessidades especiais – DA anteriormente precisavam ir para as escolas do Plano Piloto para              

concluir seus estudos. 

Duas alterações foram feitas em 2014, a transferência da modalidade EJA para o CEM 404,               

em janeiro e, em março passou a ser a escola vinculante da Unidade de Internação de Santa Maria                  

(UISM), com atendimento a estudantes em cumprimento de medidas socioeducativas.  

O CED 310 fica localizado na CL 310, conjunto H – Área Especial – Santa Maria CEP                 

72510-230. O telefone de contato é (61) 3901-3369, e-mail: ced310.santamaria@edu.se.df.gov.br          

conta, neste ano de 2019, com 778 estudantes, 16 professoras (es) atuando em sala de aula no turno                  

matutino e 16 no turno vespertino, quatro intérpretes atuando em sala de aula, cinco professores               

(as) atuando nas Salas de Recursos, três profissionais atuando na secretaria, uma na biblioteca, um               

orientador educacional, dois coordenadores, um supervisor pedagógico, um supervisor da carreira           

assistência, um vice-diretor, um diretor além dos profissionais terceirizados que nos assistem na             

portaria (quatro, trabalhando em dias alternados nos turnos diurno e noturno) e na cantina (três). 

Atualmente a escola funciona nos turnos matutino e vespertino conforme quadro abaixo: 

Turno Horário Nº de Turmas Séries 

Matutino 7h30 às 12h30 14 1ª, 2 ª e 3 ª 

Vespertino 13h às 18h 14 1ª, 2ª e 3ª 

 

e conta com os seguintes espaço descritos no quadro a seguir: 

Nº ESPAÇO FÍSICO Nº ESPAÇO FÍSICO 

01 Sala de professores 01 Sala de coordenação 

13 Salas de aula 01 Mecanografia 

00 Auditório 01 Sala de Leitura 

Versão 03 (após revisão) de 25/05/2019 

mailto:ced310.santamaria@edu.se.df.gov.br


 
Proposta Pedagógica do CEd 310 de Santa Maria – Ano 2019 7 

 
 

01 Salas para Lab. de Informática 00 Sala para Lab. de ciências 

00  Sala de Artes 01 SOE 

02 Banheiros para professores 02 Banheiros para estudantes 

01 Sala de Projeto Caminhos Para     

Sustentabilidade 

01 Quadra de esporte sem    

cobertura 

01 Sala de Direção 01 Sala Administrativo 

03 Salas de Recursos 01 Sala para o Grêmio 

01 Banheiro para ANES 01 Espaço Multiuso Coberto 

 

3. DIAGNÓSTICO DA REALIDADE 

A população de Santa Maria é uma das populações mais carentes do Distrito Federal,              

segundo consta o último Censo do IBGE realizado no ano de 2010 . A renda per capita dos habitantes                  2

de Santa Maria é pouco mais que R$ 580,00 e a renda familiar média em cerca de R$ 2.130,00 como                    

mostra a Figura 1 a seguir.  

 

Figura 1: Fonte: Censo 2010 – IBGE (o próximo Censo será em 2020). 

A área urbana da região administrativa é dividida em: Sul (que na verdade é Oeste), Central,                

Norte (que na verdade é Leste), Setor Habitacional Ribeirão, Residencial Porto Rico, Residencial             

Santos Dumont, Setor Habitacional Meireles e Polo de Desenvolvimento Juscelino Kubitschek (Polo            

JK).  

2 Os dados foram obtidos do último Censo do IBGE. O próximo Censo está programado para ocorrer em 2020                   
(ele é feito de 10 em 10 anos). Optamos por não usar outra fonte que faça apenas uma estimativa dos dados                     
apresentados. 
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O CEd 310 fica na região ‘Sul’ (Oeste) de Santa Maria e atende estudantes principalmente               

desta área, mas também das imediações, como Porto Rico e Santos Dumont. Atende também              

estudantes do entorno – Valparaíso, Céu Azul, Lago Azul. 

Com relação à economia local, um dos destaques de Santa Maria é o Polo JK. Uma área de                  

desenvolvimento econômico do Distrito Federal destinada a abrigar grandes indústrias. No Polo JK,             

pode ser destacada a União Química, que possui no local uma fábrica de 87 mil m², com                 

investimentos de R$ 67 milhões. 

Ali opera também, a distribuidora de produtos farmacêuticos Audifar. Em quatro mil metros            

quadrados de área construída, a companhia distribui medicamentos para 25 mil laboratórios            

cadastrados de todo o Brasil e gera 142 empregos diretos. A central de distribuição exigiu             

investimentos de R$ 2,5 milhões. 

Em 4 de dezembro de 2010, Santa Maria inaugurou seu primeiro Shopping Center, o Santa              

Maria Shopping, que já conta com algumas lojas de grandes redes brasileiras, inclusive a própria CRE                

(Coordenação Regional de Ensino) de Santa Maria e o CIL (Centro Interescolar de Línguas). 

Estima-se que em pouco tempo Santa Maria se transformará em uma das principais regiões              

administrativas do Distrito Federal, por estar em uma região privilegiada e também por fazer um               

entroncamento com vários municípios vizinhos ao Distrito Federal. 

Santa Maria possui uma das festas populares mais prestigiadas do Distrito Federal, a festa de               

aniversário de Santa Maria - FASSANTA, a cada ano que passa o público aumenta, em 2010, quando a                  

escola foi fundada, a festa atraiu mais de 300 mil pessoas, com atrações nacionais e locais. Esta festa                  

de aniversário continua acontecendo até os dias atuais. Outra grande festa tradicional de Santa              

Maria é a Fé Santa, realizada no estacionamento da Paróquia São José, costuma atrair grandes               

públicos. Possui vários músicos, bandas e grupos de teatro. Dentre eles, a CIA de Teatro Barcaça dos                 

Beltranos, projeto artístico-pedagógico que há vários anos desenvolve projetos e montagens teatrais            

com jovens, adolescentes e adultos da própria comunidade, bem como Gama e Entorno. 

Um dos objetivos desta e de gestões anteriores, foi oferecer com qualidade um espaço para               

leitura de nossos estudantes e para isso a biblioteca (Figura 2) foi ampliada com espaços para o                 

estudo individual e em grupo e para pesquisa em computadores. Em 2013 foram adquiridos novos e                

variados títulos da Literatura Nacional e Universal, que foram escolhidos pelos estudantes em visita a               

Bienal do Livro, subsidiado pela Secretaria de Educação. Em 2016 e 2017 a escola recebeu doações                

de vários títulos aumentando assim o seu acervo e consequente disponibilidade aos estudantes. 
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Figura 2: Biblioteca Machado de Assis do CED 310 

Um dos objetivos também alcançado foi a criação de espaço para o laboratório de              

informática, mas que enfrenta a ausência de máquinas novas e modernas, bem como, a carência de                

um profissional para atender essa demanda. Apesar de contarmos com uma internet de qualidade              

razoável, paga com recursos do PDAF, ainda temos dificuldades para operacionalização e            

manutenção dos equipamentos. 

A criação do laboratório de ciências também é uma meta a ser alcançada, mas que precisa da                 

construção de uma sala. Com referência ao aproveitamento escolar, identificamos em 2011 uma             

redução de estudantes retidos e que evadiram, como por exemplo: nos primeiros anos desta escola,               

logo após a inauguração, em 2011, 32,96% dos estudantes foram retidos; em 2012, 29,86% e, em                

2013 este número caiu para 12,15% no total das três séries. Vale a pena lembrar que foi nesse ano                   

(2013) foi implantado na escola o regime de semestralidade. No ano de 2017 houve um índice de                 

evasão de 11,6% e reprovação de 12,5%. São dois números que estamos atentos nesse ano de 2019                 

para que possamos minimizá-los. 

Sobre o público atendido pelo CEd 310 

Entre os 657 respondentes ao Questionário Social, cerca de 92,7% dos estudantes moram em              
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Santa Maria 3% em Valparaíso, 2% no Gama ou NOvo Gama e 1,3% em outros lugares, como                 

resumido no gráfico a seguir. 

 

Cerca de 5,6% tem 14 anos, 29,4% tem 15 anos, 30,4% tem 16 anos, 26,2% tem 17 anos e                   

8,4% tem 18 anos ou mais. Os dados são ilustrados no gráfico seguinte. 

 

Cerca de 43,7% moram com o pai e a mãe, 31,4% apenas com a mãe, 5,4% apenas com o pai,                    

7,4% com os avós e 12,1% moram com outras pessoas, como resumido no gráfico a seguir. 
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Em relação à forma com que chegam até a escola, cerca de 57,8% chegam até a escola                 

andando, 20% de ônibus, 7% de carro, 4,4% de transporte escolar, 3,3% usam outro meio de                

transporte (bicicleta, skate, patinete etc) e um percentual pequeno que envolve uma combinação             

destes, como resumido no gráfico a seguir. 

 

Com relação ao acesso à internet, 3,7% não tem acesso à internet por celular ou computador                

pessoal; 96,3% têm acesso à internet. Cerca de 57,1% têm acesso tanto por Wi-fi em casa quanto por                  

3G ou 4G, 12,1% têm acesso apenas por meio de computador, 19,2% apenas por celular, 7,9% em                 

LAN-HOUSE. Os dados podem ser vistos, de forma resumida no gráfico a seguir. 
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Indagados sobre o motivo de estar na escola, 57,1% responderam que está na escola para               

entrar na universidade, 14,2% para entrar na universidade, mas também para o mercado de              

trabalho, 16,4% esperam ser preparados para o mercado de trabalho na escola, 5,2% querem apenas               

terminar o ensino médio, 3,1% estão na escola para se divertir e 4% vem para a escola porque são                   

obrigados. O resumo dessa informação está no gráfico seguinte. 

 

Com relação à ocupação, 81,6% relataram que ainda não trabalham, 4,2% trabalham com             

carteira assinada, 7,1% trabalha sem carteira assinada e 5,7% trabalha como estagiário/a. Essas             

informações podem ser vistas no gráfico seguinte. 
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Resultado do ENEM – 2012 – 2015 

Para o ENEM, o CEd 310 de Santa Maria é uma de Ensino Médio Regular de Brasília, DF,                  

localizada em área urbana. Um resumo das notas obtidas por nossos estudantes pode ser encontrado               

a seguir. 

 

CEd 310 de Santa Maria 

Ano 

Estudantes 

concluintes do 

Ensino Médio 

matriculados 

Nº de 

Participantes 

no Enem 

Taxa de 

Participação 

MÉDIAS 

CL MAT CH CN RED 

2012 141 118 83% 475,59 453,56 492,55 436,96 480,17 
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2013 213 147 69% 471,86 483,17 496,43 445,09 503,86 

2014 138 100 72,46% 500,61 453,76 542,91 471,92 470,20 

2015 198 152 76,77% 497,61 431,48 541,42 458,87 517,71 

 

A série histórica que foi apresentada acima não é mais disponibilizada pelo INEP que              
esclarece que 

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep)           
anunciou, no início de 2017, uma série de mudanças para aprimoramento e            
adequação dos instrumentos que aferem a qualidade da educação básica brasileira           
e subsidiam políticas públicas, com impactos no Sistema de Avaliação da Educação            
Básica (Saeb), no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) e no Exame Nacional             
para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (Encceja). Uma das ações            
foi o encerramento da divulgação anual das médias por escola das proficiências            
obtidas no Enem pelos participantes concluintes do Ensino Médio, mais conhecido           
como Enem por Escola. A edição 2015 do Enem foi a última a ter as médias das                 
escolas divulgadas. 

Disponível em 
http://portal.inep.gov.br/artigo/-/asset_publisher/B4AQV9zFY7Bv/content/nota-de-esc
larecimento-encerramento-do-enem-por-escola/21206  

4. FUNÇÃO SOCIAL 

A Lei de Diretrizes e Bases (LDB) define a função da educação no Art. 2º:  

“A educação, dever da família e do Estado, inspirada nos princípios de liberdade e nos ideais                
de solidariedade humana, tem por finalidade o pleno desenvolvimento do educando, seu            
preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho” (BRASIL, 1996, Art.               
2). 

 

Ao refletirmos sobre a função social da escola, entendemos a educação como prática social              

que se dá nas relações sociais que os indivíduos estabelecem entre si, ou seja, o ser humano visto em                   

sua totalidade e em sua relação com o outro, formando grupos sociais, que – por sua vez – se                   

relacionam na formação de uma sociedade. 

Assim, a escola precisa ser um espaço de sociabilidade que possibilite a construção e a               

socialização do conhecimento adquirido e a valorização do conhecimento que o educando já traz              

consigo, tendo em vista, que esse conhecimento é dinâmico e que se caracteriza como um processo                

em construção.  

Nessa perspectiva do desenvolvimento social, cultural, profissional e afetivo do indivíduo,           

cabe à escola formar cidadãos críticos, éticos, autônomos, participativos, responsáveis, conscientes           

de seus direitos e deveres para exercerem plenamente a cidadania, capazes de compreender e              

transformar a realidade na qual está inserido, aptos para participar da vida econômica, social e               

política do país. 
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Há de se considerar que a formação do estudante perpassa, também, pela visão de mundo e                

pela responsabilidade que ele vai adquirindo frente aos desafios do mundo moderno. Nesse sentido,              

com o objetivo de contribuir para o desenvolvimento pleno do educando estão nas ações da Semana                

de Educação para a Vida, prevista no Calendário Escolar, e ao longo do ano letivo, palestras sobre                 

drogas, sexualidade, autoestima, motivação, consciência política, valores humanos, exploração         

sexual, redes sociais. 

É papel da escola garantir as aprendizagens criando condições para a construção do             

conhecimento e promovendo ações que visem o desenvolvimento de habilidades, competências e            

saberes que faça com que o estudante compreenda melhor o mundo que o cerca. 

A escola é um espaço privilegiado que possibilita transformações sociais e individuais, de              

promoção do crescimento integral do indivíduo através do envolvimento dos educadores, educandos            

e da família. Por isso, aproximar a comunidade escolar das ações realizadas no ambiente escolar se                

faz necessário. A família, independente da sua composição, precisa estar presente na vida dos filhos               

e filhas, acompanhar junto com a escola o seu desenvolvimento, sem deixar a responsabilidade de               

educar apenas a cargo da escola. 

É nossa tarefa preparar o estudante para o mercado de trabalho. Através do ingresso ao               

Ensino Superior, incentivar e orientar como participar dos principais meios de acesso à Universidade              

e trabalhar a autoestima no sentido de conscientizá-lo que através do estudo terá um futuro               

profissional promissor. Enfim, destacar a importância da formação acadêmica para a vida deles. 

5. PRINCÍPIOS 

Cientes da sua responsabilidade com nossa função social, o CEd 310 adota, como sugerido no               

Currículo em Movimento da EDUCAÇÃO BÁSICA do Distrito Federal, o princípio da Educação Integral,              

entendendo educação integral não como um aumento da carga horária, mas sim a formação integral               

dos estudantes. Para tal estamos caminhando para que sejam levados em conta os princípios da               

educação integral da rede pública do Distrito Federal como: Integralidade, intersetorização,           

transversalidade, Diálogo Escola e Comunidade, Territorialidade e Trabalho em Rede. 

Em alguns desses pontos, reconhecemos que avançamos mais que em outros, mas estamos             

todos empenhados em fazer com que o nosso trabalho pedagógico convirja para o que está previsto                

no Currículo em Movimento. 
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6. OBJETIVOS 

Objetivo Geral  

Resgatar o prazer em aprender em nossos estudantes, buscando minimizar os números de             

dependência, reprovação e evasão, melhorar os índices obtidos nas avaliações de desempenho das             

instituições educacionais IDEB e ENEM, e ainda prepará-los qualitativamente para a sociedade com             

intensas modificações. Percebendo a importância da vinculação do trabalho pedagógico com as            

experiências externas, a escola se organiza no sentido de promover o desenvolvimento de ações              

contextualizadas, adequando-as aos diferentes segmentos da comunidade e suas demandas.  

 

Objetivos Específicos 

● Propiciar ao estudante a construção de sua identidade, estimulando o desenvolvimento           

do senso crítico, do espírito intuitivo, da criatividade, a curiosidade pelo inusitado e o              

despertar de suas potencialidades;  

● Possibilitar aos estudantes um desenvolvimento harmônico de conjunto de habilidades          

que levam à construção de competências necessárias para viver como cidadão e como             

profissional.  

● Proporcionar ao estudante condições para que possa seguir seus estudos e sua vida             

profissional, por meio da isonomia de tratamento, da contextualização, da aprendizagem           

significativa e da interdisciplinaridade norteado pelo conhecimento;  

● Resgatar as relações interpessoais por meio do respeito e da afetividade para com seus              

professores, colegas e demais membros da comunidade escolar;  

● Fortalecer as relações entre a escola e a comunidade desenvolvendo atividades, eventos            

e parcerias;  

● Proporcionar treinamento continuado por meio de capacitação, aperfeiçoamento e         

especialização, para os docentes e demais servidores.  

● Desenvolver o processo ensino-aprendizagem permanentemente, contextualizando os       

conteúdos da base nacional comum e oferecendo componentes curriculares da parte           

diversificada que atendam às necessidades dos estudantes para o seu pleno           

desenvolvimento;  

● Elaborar, juntamente com os professores em coordenação pedagógica, um plano para           

implementação da escola integral. 
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7. CONCEPÇÕES TEÓRICAS 

A nossa proposta da prática pedagógica tem como base as Diretrizes Curriculares Nacionais             

do Ensino Médio (DCNEM), o Currículo da Educação Básica da SEEDF (2014), as Diretrizes de               

Avaliação Educacional (2014-2016), a Lei de Diretrizes e Bases da Educação nº 9.394/1996 e a Lei da                 

Gestão Democrática nº4.751/2012. 

O Currículo da Educação Básica da SEEDF fundamenta-se na Pedagogia Histórico-Crítica e na             

Psicologia Histórico-Cultural. A Pedagogia Histórico-Crítica destaca a “importância dos sujeitos na           

construção da história. Sujeitos que são formados nas relações sociais e na interação com a natureza                

para produção e reprodução de sua vida e realidade, estabelecendo relações entre os seres humanos               

e a natureza” (Distrito Federal, 2014, p. 32).  

Nessa perspectiva, enfatiza-se a importância da realidade socioeconômica e do contexto           

sociocultural do educando no processo do desenvolvimento humano, promovendo o estudo do            

conhecimento científico a partir do conhecimento adquirido através das experiências vividas no            

cotidiano. Dessa forma, a estudante é colocado como protagonista do processo ensino-aprendizagem            

e o professor como mediador na construção do conhecimento historicamente acumulado, através de             

ações planejadas pedagogicamente, visando à formação do indivíduo histórico e social.  

Toda essa abordagem vem ao encontro da concepção de Educação Integral proposta pela             

SEEDF que visa o desenvolvimento integral do educando, assim como a formação cidadã para              

participação ativa na sociedade, que fomenta a participação da comunidade escolar nas ações             

realizadas na e pela escola, bem como, na construção coletiva da PP. Assim, a escola é um espaço de                   

interação e convívio social, que deve oferecer ferramentas e oportunidades para aprendizagens            

significativas e para construção do conhecimento acadêmico. Portanto, a Educação Integral busca            

promover uma educação pública de qualidade que é um direito do educando e dever do Estado,                

constituindo-se como uma política pública de inclusão. 

8. ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO PEDAGÓGICO 

Organização escolar: Semestralidade 

A organização do trabalho escolar por semestres no CEd 310 encontra respaldo no artigo 12               

da Lei n.º 9.394/96 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB), que prevê, entre as                  

incumbências dos estabelecimentos de ensino, a autonomia da escola na elaboração e execução do              

projeto político-pedagógico; no Art 23 da Lei n.º 9.394/96, que estabelece o princípio da flexibilidade               
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na organização do trabalho pedagógico em semestres ou outras formas de organização, podemos ler: 

"A educação básica poderá organizar-se em séries anuais, períodos semestrais, ciclos           
alternância regular de períodos de estudos, grupos não seriados, com base na idade, na              
competência e em outros critérios, ou por forma diversa de organização, sempre que o              
interesse do processo de aprendizagem assim o recomendar". (BRASIL, 1996, art. 23).  

 

A partir desse artigo, junto a outros dispositivos legais, é construído pela SEDF as “Diretrizes               

para a Organização do Trabalho Pedagógico na Semestralidade”, publicado em 2014, mas discutido             

com a comunidade escolar por mais de dois anos e foi abraçado pela comunidade escolar do CEd 310                  

desde que foi proposto. Segundo consta 

“A Semestralidade objetiva a reorganização dos tempos e espaços escolares, favorecendo as            

aprendizagens dos estudantes no Ensino Médio e consolidando novos conhecimentos que           

visam ao desenvolvimento do senso crítico e da autonomia intelectual” (DISTRITO FEDERAL,            

2014d). 

Além disso houve a necessidade de repensar a organização do trabalho pedagógico a fim de               

se adequar ao proposto, pois “(...) a organização do trabalho pedagógico em semestres favorece o               

processo de ensino aprendizagem e, em conjunto com outras ações articuladas, constitui uma             

importante estratégia para favorecer a qualidade da educação no Ensino Médio”. (DISTRITO            

FEDERAL, 2014d).  

Esse trabalho pedagógico exige constante estudo para adequação da escola a essa nova             

forma de se organizar. Nesse processo é natural que alguns profissionais se adaptem mais              

rapidamente que outros e como a escola recebe todo ano novos profissionais, um estudo constante               

é uma ação necessária. Segundo as Diretrizes para a Organização do Trabalho Pedagógico na              

Semestralidade: Ensino Médio, 

 

“A organização escolar por semestres no ensino médio é uma estratégia metodológica que             
impacta na organização do trabalho pedagógico, especialmente nas condições de          
aprendizagem dos estudantes. Na SEDF, optou-se por organizar os componentes curriculares           
em dois blocos semestrais com perspectiva integrada e interdisciplinar, em consonância com            
o Currículo em Movimento (DISTRITO FEDERAL, 2014b).”.  

 

Sendo assim, a implantação da semestralidade demanda, então, acompanhamento         

sistemático do desempenho de estudantes, professores e equipe pedagógica por meio de avaliação             

contínua e formativa, que viabiliza e conduz todos os atores envolvidos no processo de ensino e                

aprendizagem a repensar o trabalho pedagógico desenvolvido e a buscar soluções necessárias para             

atingir as aprendizagens necessárias. 

O CED 310 está organizado em semestres nos quais, em cada semestre, o educando estuda               

uma média de 9 componentes curriculares. O currículo é dividido em 2 blocos de componentes               

curriculares, em regime anual conforme o quadro a seguir: 
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Bloco 1 Bloco 2 

Química Artes 

Biologia Física 

Filosofia Sociologia 

História Geografia 

LEM - Inglês LEM - Espanhol 

PD1 - Expressão Jovem PD3 – Expressão Jovem 

Língua Portuguesa PD2 – Caminhos para Sustentabilidade 

Educação Física Língua Portuguesa 

Matemática Educação Física 

 Matemática 

 

No turno matutino há, atualmente, 14 turmas assim distribuídas: 6 turmas de 1ª série, 4               

turmas de 2ª série e 4 turmas de 3ª série e no turno vespertino são 7 turmas de 1ª série, 4 turmas de                       

2ª série e 3 turmas de 3ª série. 

Os professores, no primeiro semestre letivo, ministram aulas para um bloco e no segundo              

semestre para o outro bloco, exceto os professores das componente curricular de Educação Física,              

Português, Matemática e o PD1 - Expressão Jovem continuam com suas turmas durante todo o ano                

letivo.  

Esta modalidade objetiva facilitar a compreensão dos conteúdos curriculares e um melhor            

aproveitamento dos estudantes, pois ao invés deles estudarem para 18 componentes curriculares            

durante todo o ano letivo, eles estudam para, no máximo, 9 a cada semestre. 

Com esta Modalidade Semestral a fixação de conteúdo das componentes curriculares será            

facilitada, pois estas estarão condensadas em menor tempo (semestre) em carga horária maior por              

esse período evitando assim o elevado índice de reprovação e evasão escolar. E facilita a relação                

professor-estudante que ficam mais tempo de aula juntos. 

Sala Ambiente 

A comunidade escolar do CED 310 optou pela organização em salas ambiente, desde o ano               
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de sua criação. Com a implementação da sala-ambiente, o centro de atenção não será mais o                

quadro-negro [ou branco], mas o que acontece no campo dos estudantes. O que interessa não é mais                 

o que mostra o quadro, mas o que acontece no ambiente das cadeiras e, mais concretamente, em                 

cada uma das cadeiras. Esse deslocamento fará com que muitos dos elementos que configuram o               

meio físico do estudante adquiram uma grande importância. A necessidade de que o estudante viva               

num ambiente favorável para seu crescimento também inclui, e de maneira preferencial, o ambiente              

em que deve se desenvolver. O estado de ânimo, o interesse e a motivação receberão a influência do                  

meio físico da escola. Criar um clima e um ambiente de convivência e estéticos, que favoreçam as                 

aprendizagens, se converte numa necessidade da aprendizagem e, em tempo, num objetivo de             

ensino. Ao mesmo tempo, as características dos conteúdos a serem trabalhados determinarão as             

necessidades espaciais. 

Deve se considerar como objetivo ainda o estímulo de todas as áreas do conhecimento de               

modo a contemplar o estudante como um todo. Conforme Celso Antunes (1999), as inteligências em               

um ser humano são mais ou menos como janelas de um quarto. Abrem-se aos poucos, sem pressa, e                  

para cada etapa dessa abertura existem múltiplos estímulos. Abrem-se praticamente para todos os             

seres humanos ao mesmo tempo, mas existe uma janela para cada inteligência. (ANTUNES, 1999, p.               

18).  

Ao organizar as salas por componentes curriculares e não por séries cada uma delas              

possibilitará ao estudante o estímulo de específico aspecto da inteligência. Sendo assim, a             

inteligência linguística será estimulada nos espaços físicos reservados para os professores de Língua             

Portuguesa e Língua Inglesa; a inteligência lógico-matemática nas salas de Matemática e Física; a              

inteligência espacial nas salas de História , Geografia e na Educação Física; a inteligência cinestésica               

na sala de Artes e na Educação Física; a inteligência naturalista na sala de Ciências, Biologia e                 

Química; a inteligência pictórica na sala de Artes, Português e Literatura; as inteligências             

interpessoal, intrapessoal e espiritual na sala de Religião e em todas as salas-ambientes. 

Devemos levar em conta também que nos dias atuais, no qual o uso de dispositivos de                

multimídia está cada vez mais presente no cotidiano escolar, a sala ambiente favorece o trabalho do                

professor que só precisa montar o equipamento a ser usado em todas as aulas uma única vez e com                   

isso há um ganho pedagógico para o estudante que passa a ter uma aula mais dinâmica e                 

interessante, inclusive no momento em que o professor estaria montando toda a aparelhagem. 

Esse tipo de organização favorece também a preservação do ambiente escolar, pois há             

sempre um profissional presente e apenas dois deles usando a sala durante o dia. Além disso a sala                  

de aula pode ser ambientada fazendo exposição de materiais cujo tema esteja ligado àquele              

trabalhado na componente curricular.  
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Relação escola-comunidade: 

Desde o início do processo de construção da PP, buscamos, sobretudo, a construção de uma               

identidade para esta instituição de ensino. Toda comunidade escolar esboça a satisfação de ser              

vanguarda nesse processo de edificação e confecção de uma atmosfera de aprendizagem que busque              

minimizar as adversidades com as quais a comunidade convive. 

A participação efetiva da comunidade escolar nas fases que compõem a projeção e             

implementação da proposta pedagógica se faz indispensável quando se acredita que tal proposta             

deva ser construído coletivamente pelos interessados em nortear as ações de trabalho de cada              

comunidade escolar. Além de se exigir a participação de representantes de todos os segmentos da               

comunidade escolar para a elaboração da PP, se faz necessária uma compreensão mais abrangente e               

dinâmica de tal projeto, no que diz respeito a sua construção e reconstrução contínua, ao longo do                 

ano letivo. 

A integração entre a escola e a comunidade é indispensável para uma educação de              

qualidade. Apesar do CED 310 ser uma escola nova, a instituição busca a participação efetiva das                

famílias e de toda a comunidade escolar, não só na reunião de pais, mas também na elaboração e                  

execução das ações desenvolvidas no âmbito escolar, pois acreditamos que esta participação            

contribua para que o estudante alcance o sucesso em sua trajetória escola e contribua com a                

diminuição da evasão e a violência. 

A relação entre professores, coordenação, direção, estudantes e demais profissionais da           

escola é bem próxima e não se restringe aos quatro muros da escola. Nos dias atuais, com o advento                   

das tecnologias de comunicação, os profissionais e estudantes estão em constante contato, mesmo             

cada um estando fisicamente em locais diferentes. As principais formas de contato com os (as)               

professores (as) são: WhatsApp e e-mail, com os estudantes usamos uma Lista de Transmissão no               

WhatsApp com envio de mensagens para mais de 500 pessoas mantendo-as informadas sobre todos              

os acontecimentos da escola. Além disso temos também a página da escola (www.ced310.com.br),             

uma página no Facebook (www.facebook.com/ced310), Instagram (www.instagram.com/ced310sm)       

e Twitter (www.twitter.com/ced310sm).  

Esses recursos, embora importantes, não substituem o contato real e o CED 310 de Santa               

Maria, ao longo do ano, promovem-se momentos em que a comunidade pode interagir no ambiente               

da escola. Esses momentos são: Festa Junina, Feira do Conhecimento, Feira Cultural, Dia da              

Consciência Negra, Reunião de Pais, Dias Letivos Temáticos, etc. 
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Atendimento Educacional Especializado – Salas de Recurso 

O CED 310 possui três salas de recursos com atendimento interno e externo: Atendimento ao               

estudante com transtorno global do desenvolvimento, deficiência múltipla, deficiência intelectual/          

mental e deficiência física. Este espaço pedagógico é reservado ao atendimento do estudante com as               

necessidades educativas especiais citadas acima. 

● Atendimento ao estudante com deficiência visual. O atendimento é ofertado ao           

estudante deficientes visuais, tanto cegueira como baixa visão matriculado nas escolas           

de Santa Maria, ou seja, as professoras da sala de recursos/itinerante recebem, para o              

atendimento, estudantes de 14 escolas desta CRE. Há a especificação do CEEDV (Centro             

de Ensino Especial de Deficiente Visuais) para cada caso de atendimento. As avaliações             

psicopedagógica e funcional da visão são realizadas com intuito de definir a modalidade             

de atendimento educacional mais adequada às necessidades de cada estudante. Por esse            

motivo, o atendimento na sala de recursos e/ ou a assistência promovida pelo serviço de               

itinerância depende do laudo/avaliação realizada pelo CEEDV, sem o qual não há            

possibilidade de iniciar o atendimento.  

● Atendimento ao estudante com deficiência auditiva. O atendimento é ofertado, em           

princípio e, prioritariamente, no contraturno de estudo do estudante, sendo realizado           

por profissionais especializados na Língua Brasileira de Sinais/Libras e em educação de            

estudantes com deficiência auditiva.  

● Professor Itinerante – Profissional especializado que contribui pedagógica e         

administrativamente nas questões de encaminhamento de estudantes, entrega de         

material, sensibilização e orientação aos professores do Ensino Regular, organização e           

viabilização de oficinas de incentivo e divulgação da Língua Brasileira de Sinais.  

● Professor Intérprete Educacional – Profissional especializado que atua nas turmas          

bilíngues mediando o processo de ensino e aprendizagem.  

Serviço de Orientação Educacional (SOE)  

O Serviço de Orientação Educacional, dentre outras atribuições, integra-se ao trabalho           

pedagógico, de forma a participar ativamente do processo de articulação entre           

escola-família-comunidade, realizando atividades que propiciem reflexões sobre a prática         

pedagógica, por meio de discussões quanto ao sistema de avaliação, questões de evasão escolar,              

repetência, normas disciplinares e outros.  

Nossa escola conta com a contribuição de apenas um profissional habilitado para essa             
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função. Consideramos que há a efetiva necessidade de mais dois profissionais para atuarem em              

nossa escola. 

 

Atendimento em Socioeducação Unidade de Internação de Santa Maria 

O sistema educacional brasileiro não tem acompanhado as mudanças da sociedade, apesar            

de ter avançado em algumas questões educacionais. 

Necessário se faz a implementação de práticas educacionais, que atendam as especificidades            

de uma instituição de atendimento a menores submetidos às medidas socioeducativa. Práticas essas,             

pautadas em princípios éticos e morais que garantam a inserção desses adolescentes à sociedade. 

Há necessidade de práticas pedagógicas que preparem os adolescentes sob - regime de             

internação para sua integração na sociedade de forma plena. O objetivo primordial da UISM é dispor                

sobre o atendimento aos adolescentes privados de liberdade, de acordo com a Lei 8.069/90 –               

Estatuto da Criança de do Adolescente (ECA) – no que se refere ao direito de escolarização dos                 

mesmos, e a Lei 9394/96 – Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN) – que estabelece                  

como princípio a igualdade de condições para o acesso e permanência na escola. 

O trabalho pedagógico desenvolvido nesta Unidade de Internação possui características          

próprias e busca a reinserção dos adolescentes autores de atos infracionais perante a sociedade,              

mediante os estudos e ações concretas voltadas para este fim. 

A comunidade em destaque apresenta características muito especiais, e exige, portanto,           

atenção individualizada, contínua, global e estratégica. Trata-se de adolescentes entre 12 e 21 anos              
3

em privação de liberdade, oriundos de diversas cidades satélites do Distrito Federal e entorno, de               

gêneros diversos, e em plena formação psicossocial. 

8. Plano de Ação da Coordenação Pedagógica 

O momento previsto para a coordenação pedagógica deve propiciar ao grupo de professores             

uma prática reflexiva para que juntos possam construir estratégias pedagógicas que permitam            

favorecer o processo de aprendizagem do nosso estudante. O professor é quem acolhe, organiza as               

ações pedagógicas que irão gerar ideias e trazê-las para discussão, permitindo, assim, a ampliação do               

conhecimento dos estudantes. É no momento das coordenações pedagógicas que esse trabalho terá             

início a saber 2ªs e 4ªs, com coordenações coletivas, e nos demais dias com as coordenações por                 

área com culminância em sala de aula. 

 

3 Entenda “entre” no sentido estrito, ou seja, não entram os extremos do intervalo, isto é, são maiores                  
de 12 anos e menores de 21 anos. 
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Objetivos 

A coordenação pedagógica é um local onde professores, coordenação, supervisão e direção            

poderão trabalhar para construir soluções para os problemas pedagógicos percebidos pelo corpo            

docente. Neste sentido apontamos alguns objetivos para nortear o trabalho pedagógico. 

● Mapear pontos críticos do processo de ensino e aprendizagem. 

● Refletir sobre os pontos críticos apontados e propor atividades que pretendam           

aperfeiçoar o trabalho pedagógico. 

● Oportunizar momentos de formação, de estudo e de reflexão sobre a prática            

docente levando em conta o previsto nas diretrizes da Secretaria de Educação do             

Distrito Federal. 

● Promover estudos e pesquisas para ressaltar a importância da relação teoria - prática             

do processo de ensino - aprendizagem; 

● Estimular a leitura, análise, reflexão de subsídios e avaliar a sistematização durante            

todo o processo. 

● Aprender a usar o ambiente virtual da escola (disponível em          

www.ced310.com.br/ava) para potencializar as aulas, inclusive fazendo uso de         

avaliações formativas, como preveem as Diretrizes de Avaliação do Distrito Federal. 

● Aprender a usar soluções tecnológicas que permitam aprimorar a relação com os            

estudantes como a página da escola (disponível em www.ced310.com.br), a Pasta do            

Professor (http://www.ced310.com.br/pp), o Remind (www.remind.com) além do       

uso de ferramentas que possibilitam um retorno das avaliações feitas (como o            

ZipGrade - www.zipgrade.com ) e outras.  

 

Avaliação 

A avaliação é um processo que deve estar presente de forma contínua e sistemática e com o                 

trabalho pedagógico planejado nas coordenações e desenvolvido pelo corpo docente junto ao corpo             

discente em sala de aula não poderia ser diferente. Uma avaliação sistemática e continuada de todo                

o percurso pedagógico se faz necessária para que haja uma eficaz compreensão e o aperfeiçoamento               

da aprendizagem do educando. 

9. ESTRATÉGIAS DE AVALIAÇÃO 

De acordo com as Diretrizes de Avaliação Educacional, o Ensino Médio requer organização do              
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trabalho pedagógico voltado para a conquista das aprendizagens por todos os estudantes e para a               

superação da avaliação quantitativa e classificatória, dando lugar à avaliação formativa, cujos            

princípios exigem que a avaliação diagnóstica, que a acompanha, aponte as necessidades de             

intervenções pedagógicas, oferecidas constantemente. (Diretrizes de Avaliação Educacional, 2014). 

Nos dias atuais a prática avaliativa não é, ainda, aquela orientada pelas Diretrizes de              

Avaliação Educacional do DF (2014-2016), mas estamos caminhando para que essa prática seja             

mudada. Nitidamente temos boa parte das avaliações ainda com o aspecto somativo em que as               

notas são dadas para ações dos estudantes como tarefas de casa, caderno, etc., porém já temos                

professores que adotam uma postura diferenciada e uma prática com o perfil de avaliação formativa.               

O objetivo é que cada vez mais professores adotem esta prática. 

Há ainda uma semana de provas ao final do bimestre (na verdade atualmente são apenas               

três dias), uma avaliação multidisciplinar temática e ainda notas atribuídas à participação dos             

estudantes em projetos semestrais como Sarau, Feira de Ciências, Dia da Consciência Negra e outras               

atividades. 

Entretanto após as discussões que houve PNEM (Pacto Nacional pelo Ensino Médio - EAPE)              

em 2014 e no curso de Semestralidade (EAPE) em 2017 foi possível parar e olhar para o conceito de                   

avaliação à luz do que prevê as Diretrizes de Avaliação da SEEDF e vários docentes estão sendo                 

conscientizados de que é necessário avaliar para intervir e não apenas para obter notas, mas para                

produzir aprendizado e que a melhor forma de fazer isso é fazendo uso de uma avaliação formativa. 

Segundo a perspectiva da avaliação formativa, não se adotam esses          

instrumentos/procedimentos simplesmente para atribuição de nota, mas para que se          

constate o que os estudantes aprenderam e se identifiquem as intervenções a serem             

realizadas. (DISTRITO FEDERAL 2014c, p.17). 

Nas discussões ocorridas (em 2014), o conceito de avaliação formativa foi trabalhado em             

quatro encontros e tivemos a oportunidade de falar sobre os instrumentos que são propostos nas               

Diretrizes de Avaliação Educacional do Distrito Federal, como avaliação por pares ou colegas, provas,              

portfólios ou webfólios, registros reflexivos, pesquisa e autoavaliação. O corpo docente tem            

consciência que é necessário transformar a prática pedagógica, mas apresenta empecilhos na            

execução dessa transformação, como, por exemplo, práticas já arraigadas ao longo do tempo como              

dar nota de caderno, nota para estudante participar de um concurso ou projeto etc. Aos poucos                

estamos trabalhando para que haja uma mudança de paradigma. Alguns já trabalham nessa nova              

perspectiva e cabe à gestão do pedagógico estar junto aos profissionais de educação mostrando que               

faz total sentido avaliar os estudantes na perspectiva da avaliação formativa e ter notas sempre               

vinculadas a objetivos de aprendizagem.  
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Em função do exposto, a escola já promoveu encontros com o corpo docente - desde 2015 -                 

para que se apropriem de conhecimentos técnicos referentes ao ambiente virtual de aprendizagem             

(na plataforma Moodle) que a escola tem disponível para uso dos professores e estudantes (como               

em www.ced310.com.br/ava e no ambiente do Google Sala de Aula). Na ocasião tiveram a              

oportunidade de aprender a fazer uso da ferramenta, com vistas a uma avaliação formativa, no               

sentido proposto pelas Diretrizes de Avaliação Educacional do DF.  

A equipe de professores do ano de 2019 terá esse momento no 1º Semestre (e também no                 

2º Semestre) em que aprenderão a usar o ambiente para construir questões com feedback              

automático (programado pelos professores), que podem envolver apontamentos sobre os erros           

cometidos, em que poderão encontrar o conteúdo que o leva a construir o conhecimento e isso pode                 

ser feito através de textos, vídeos, objetos dinâmicos e tudo o que a plataforma pode oferecer para                 

que os estudantes possam ver onde estão errando e como fazer para corrigir esses erros atendendo                

ao que prevê 

 

“O feedback ou retorno de informações aos aprendizes é indispensável para o            
processo avaliativo formativo, seja em sala de aula, seja no exercício profissional,            
propiciando que o avaliado se mantenha informado sobre suas aprendizagens”.          
(DISTRITO FEDERAL, 2014c, p.14) 

 

Em contrapartida o corpo docente irá, aos poucos, tentar expressar claramente os objetivos             

de cada uma das intervenções pedagógicas e interagir com estudantes de modo a construírem juntos               

os objetivos de aprendizagem e os critérios de avaliação. A escola está trabalhando em prol da                

sensibilização dos docentes com relação aos usos e benefícios que a avaliação formativa pode trazer               

para os estudantes. Isso vai ao encontro do proposto nas Diretrizes de Avaliação Educacional, como               

pode ser observado no seguinte parágrafo. 

 

Avaliação Diagnóstica 2018 - Matemática 

A avaliação diagnóstica feita neste ano de 2018 revelou dados que serão detalhados a seguir.               

Estudantes do Ensino Médio, como é o público atendido pelo CEd 310, mostraram muita fragilidade               

nos conhecimentos de Matemática. Destacamos alguns pontos a seguir. 

Indagados sobre o resultado da soma das frações , apenas 26,7% conseguiram acertar a        2
1 + 3

1       

resposta correta (5/6), que é um percentual muito próximo da marcação aleatória (25%). Para quase               

60% dos estudantes, a resposta seria 2/5, o que se obtém quando adicionamos os numeradores e                

denominadores separadamente. Um resumo das resposta é mostrado no gráfico seguinte. 
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Indagados sobre o resultado da divisão de 9001 por 3 com uma casa após a vírgula, apenas                 

13,8% responderam corretamente, ou seja, cerca de 86% dos estudantes não conseguem fazer essa              

divisão (há ainda a possibilidade de que entre esses 13,8% estejam estudantes que responderam com               

a ajuda de uma calculadora). 

Foi perguntado “Se o custo de uma compra feita em um supermercado foi R$ 11,35 e R$                 

15,00 reais foram dados ao caixa, qual deve ser o troco que deve receber?” Para esta pergunta                 

tivemos um número de acerto considerável (73,6%), destoando dos números de acertos das outras              

perguntas, o que nos leva a pensar se não poderiam ter apenas feito o cálculo em uma calculadora,                  

mas fato é que a julgar pelo resultado, a maioria dos estudantes sabem fazer cálculo de subtração de                  

números decimais.  

 

 

Perguntados “Considere a equação (x/3)+5=7. Marque a opção que julgar correta.” Apenas            

27,1% conseguiram encontrar a resposta certa (x=6), que vai ao encontro do percentual de acertos               

da primeira pergunta (sobre frações). Os distratores deste item foram preparados para tentar             

perceber o que o estudante pensava no momento em que respondia ao questionário. Para 30,6%               

“Podemos passar o 3 para o segundo membro e ter, a partir daí, x+5=7.3” e 15,3% “O valor de x que                     

torna a igualdade verdadeira é x=16” o que nos leva a concluir que os estudantes movem os números                  

como peças de um tabuleiro, mas não sabem o que está por trás disso. Para cerca de 27,1% dos                   
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estudantes, eles têm certeza de que não sabem o que fazer para isolar a variável x nesta equação.                  

Um resumo das respostas são mostradas no gráfico seguinte. 

 

 

Colocados diante do problema “Considere a equação 3x/5=7” apenas 24,4% conseguiram           

saber a resposta correta. Para 39,5% “Como o 5 tem sinal positivo no membro esquerdo ele passa                 

para o membro direito -5 e teremos então teremos 3x=7-5”, Cerca de 27,9% assumem que “Não faço                 

a menor ideia de como podemos isolar a incógnita "x" na equação dada.” e 8,1% pensam que se                  

3x=35 então x=35-3. Notamos que o percentual de acertos está próximo do que foi observado nas                

perguntas 1 e 3. Um resumo pode ser observado no gráfico seguinte. 

 

 

Os estudantes foram colocados diante do seguinte problema “Considere a seguinte situação            

problema. Em uma casa moram pai e filha. A soma das idades deles é 63 e o pai tem o dobro da idade                       

da filha. Marque a opção que julgar correta.” Foi dito que x representaria a idade do pai e y a idade                     

da filha. Apenas 26,7% acertaram a resposta correta. Um resumo das respostas pode ser observado               

na figura seguinte. 
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Ainda houve mais uma pergunta que consistia em mostrar um triângulo retângulo em que um dos                

catetos teria medida três e a hipotenusa, medida 5. Perguntava-se qual a medida do lado               

desconhecido. Apenas 19,8% acertaram a resposta. Um resumo das respostas pode ser observado na              

figura seguinte. 

 

Conclusão: os dados apontam que cerca de 25% dos estudantes conseguem responder perguntas             

simples de matemática básica. Exceto pela segunda pergunta, os percentuais de acertos nos levam a               

acreditar que apenas 1/4 da escola teria condições de evoluir bem em matemática, física e química,                

componentes curriculares que dependem diretamente do conhecimento básico de matemática.  

Em função do observado, uma ação interventiva será feita no sentido de melhorar o domínio               

de matemática básica. Por tabela, espera-se uma melhora também no aprendizado de física e              

química. 

 

Avaliação Diagnóstica 2019 - Matemática 

Em 2019, não aplicamos a Avaliação Diagnóstica interna, como feito em 2018, porque a              

prova do SIPAEDF conseguiu suprir nossas demandas a respeito de informações sobre o que nossos               

estudantes sabem e o que não sabem com uma quantidade de detalhes bem maior do que a que                  
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conseguimos com nossa avaliação interna em 2018. As principais fragilidades apontadas em            

matemática de 1ª série foram: 

 

● D6 - Reconhecer ângulos como mudança de direção ou giros, identificando ângulos retos e              

não- retos. 

● D10 - Utilizar relações métricas do triângulo retângulo para resolver problemas significativos. 

● D15 - Resolver problema envolvendo relações entre diferentes unidades de medida. 

● D20 - Resolver problema com números inteiros envolvendo as operações (adição, subtração,            

multiplicação, divisão e potenciação). 

● D21 - Reconhecer as diferentes representações de um número racional. 

● D22 - Identificar fração como representação que pode estar associada a diferentes            

significados. 

● D24 - Reconhecer as representações decimais dos números racionais como uma extensão do             

sistema de numeração decimal identificando a existência de “ordens” como décimos,           

centésimos e milésimos. 

● D26 - Resolver problema com números racionais que envolvam as operações (adição,            

subtração, multiplicação, divisão e potenciação). 

● D27 - Efetuar cálculos simples com valores aproximados de radicais. 

● D28 - Resolver problema que envolva porcentagem. 

● D29 - Resolver problema que envolva variações proporcionais, diretas ou inversas entre            

grandezas. 

● D30 - Calcular o valor numérico de uma expressão algébrica. 

● D31 - Resolver problema que envolva equação de segundo grau. 

● D34 - Identificar um sistema de equações do primeiro grau que expressa um problema. 

 

As fragilidades, em matemática, apontadas pela Avaliação do SIPAEDF para as 2ªs Séries foram 

 

● D1 - Identificar a localização/movimentação de objeto, em mapas, croquis e outras            

representações gráficas. 

● D2 - Reconhecer aplicações das relações métricas do triângulo retângulo em um problema             

que envolva figuras planas ou espaciais. 

● D10 - Utilizar relações métricas do triângulo retângulo para resolver problemas significativos. 

● D11 - Resolver problema envolvendo o cálculo de perímetro de figuras planas. 

● D12 - Resolver problema envolvendo o cálculo de perímetro de figuras planas. 
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● D14 - Identificar a localização de números reais na reta numérica.D16 - Resolver problema              

que envolva porcentagem. 

● D15 - Identificar a localização/movimentação de objeto, em mapas, croquis e outras            

representações gráficas. 

● D17 - Resolver problema que envolva equação de segundo grau.D19 - Resolver problema             

envolvendo uma função do primeiro grau. 

● D18 - Reconhecer expressão algébrica que representa uma função a partir de uma tabela. 

● D20 - Analisar crescimento/decrescimento, zeros de funções reais apresentadas em gráficos. 

● D21 - Identificar o gráfico que representa uma situação descrita em um texto. 

● D23 - Reconhecer o gráfico de uma função polinomial de primeiro grau por meio de seus                

coeficientes. 

● D24 - Reconhecer as representações decimais dos números racionais como uma extensão do             

sistema de numeração decimal identificando a existência de “ordens” como décimos,           

centésimos e milésimos. 

● D25 - Resolver problemas que envolvam os pontos de máximo ou de mínimo no gráfico de                

uma função polinomial do segundo grau. 

● D28 - Determinar um valor monetário obtido por meio de um desconto ou um acréscimo               

percentual. 

 

Munidos desses resultados, internamente estamos trabalhando em um planejamento de          

ações pedagógicas que tenham por objetivo trabalhar as fragilidades. 

 

Conclusão: o quadro de fragilidades no aprendizado em matemática é preocupante, pois são muitos              

os conceitos básicos que os estudantes não dominam e compromete não só o desempenho em               

matemática, mas também em componentes curriculares próximas, como Física e Química. Ao longo             

do ano, esses pontos fracos serão trabalhados com o objetivo de fazer com que dominem esses                

conhecimentos prévios. 

 

Avaliação Diagnóstica 2018 - Língua Portuguesa 

A avaliação diagnóstica de Língua Portuguesa foi feita por meio de uma redação. Através do               

desenvolvido pelos estudantes, os professores puderam observar a capacidade de articulação das            

ideias e a escrita. Após todas as redações corrigidas, foi dada uma nota de 0,00 a 1,00 e chegou-se ao                    

que podemos observar no gráfico seguinte.  
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Cerca de 8,8% não escreveram nada. Pode ser porque não conseguiram fazer nenhuma             

articulação ou porque não quiseram fazer. Cerca de 7,2% ficaram na faixa de 0,01 a 0,30, 22,9% de                  

0,31 a 0,50. Um percentual mais expressivo ficou na faixa de 0,51 a 0,70 e o que foi considerável                   

dentro do esperado para estudantes de ensino médio pelos professores foram os 23,5% que ficaram               

na faixa de 0,70 a 1,00. 

Conclusão: há estudantes que precisam de um atendimento que permita que ampliem a capacidade              

de escrita e argumentação. O percentual desse grupo mais crítico chega a cerca de 30% dos                

estudantes. Assim como em matemática, a escola deve propor ações interventivas que visem             

alcançar, inicialmente, a esses estudantes com um nível de conhecimento mais crítico. Isso será feito               

ao longo do ano. 

 

Avaliação Diagnóstica 2019 - Língua Portuguesa 

A exemplo do que houve com a Avaliação Diagnóstica em Matemática, em Língua             

Portuguesa, no ano de 2018, também fizemos uma avaliação interna com o propósito de conhecer o                

nível de conhecimento dos nossos estudantes (como relatado na seção anterior), mas em 2019              

optamos por nos orientar apenas pela Avaliação do SIPAEDF que trouxe informações bem mais              

detalhadas a respeito do conhecimento trazido pelos nossos estudantes. 

As fragilidades em Língua Portuguesa apontadas pela Avaliação do SIPAEDF para as 2ªs Séries              

foram 

● D3 - Inferir o sentido de uma palavra ou expressão. 

● D11 - Estabelecer relação causa/consequência entre partes e elementos do texto. 
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● D10 - Identificar o conflito gerador do enredo e os elementos que constroem a narrativa. 

● D16 - Identificar efeitos de ironia ou humor em textos variados. 

● D17 - Identificar o efeito de sentido decorrente do uso da pontuação e de outras notações. 

● D18 - Reconhecer o efeito de sentido decorrente da escolha de uma determinada palavra ou               

expressão. 

● D21 - Reconhecer posições distintas entre duas ou mais opiniões relativas ao mesmo fato ou               

ao mesmo tema. 

 

Para as 2ªs Séries, as fragilidades apontadas foram: 

 

● D6 - Identificar o tema de um texto. 

● D10 - Identificar o conflito gerador do enredo e os elementos que constroem a narrativa. 

● D13 - Identificar as marcas linguísticas que evidenciam o locutor e o interlocutor de um texto. 

● D16 - Identificar efeitos de ironia ou humor em textos variados. 

● D20 - Reconhecer diferentes formas de tratar uma informação na comparação de textos que              

tratam do mesmo tema, em função das condições em que ele foi produzido e daquelas em                

que será recebido. 

● D21 - Reconhecer posições distintas entre duas ou mais opiniões relativas ao mesmo fato ou               

ao mesmo tema. 

 

Conclusão: é notório que a área de conhecimento com o maior número de fragilidades é a                

matemática, mas apesar de se ter uma quantidade menor de pontos de fragilidade apontado no               

relatório de desempenho em Língua Portuguesa, é importante que atentemos para a necessidade de              

se trabalhar com as fragilidades apontadas a fim de que o estudante tenha condições de seguir, sem                 

maiores dificuldades em Língua Portuguesa e também em todas as componentes curriculares. 

 

Avaliação de Larga Escala e de Rede 

O CEd 310 participa anualmente de duas avaliações que podem ser consideradas em Larga              

Escala. São elas SIPAEDF e o Simulado do ENEM (promovido anualmente pela SEEDF). Além dessas,               

participamos também do ENEM (Exame Nacional do Ensino Médio) e PAS (Programa de Avaliação              

Seriada da UnB) todas nos trazem informações sobre como estão nossos estudantes. A outra              

avaliação em larga escala (bianual) promovida pelo INEP é o SAEB. Esta avaliação foi amostral até                

antes de 2017 e o CEd 310 nunca havia feito parte da amostra usada pelos órgãos do governo. Em                   
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2017 a avaliação passou a ser censitária e a escola participou pela primeira vez da prova do SAEB,                  

mas em função no número de estudantes que fizeram a prova ser inferior a 80% dos matriculados,                 

não tivemos acesso ao resultado dos nossos estudantes nesta prova e, consequentemente, ao IDEB              

da escola. Esse problema está sendo trabalhado para que não se repita e em 2019 teremos o número                  

de estudantes necessários fazendo a prova, de tal modo que possamos ter o IDEB do CEd 310 e                  

trabalhar, posteriormente, para melhorar. Apenas para fins de comparação e meta, em 2013 o IDEB               

do Distrito Federal estava em 3,3, abaixo da meta para o período que foi 3,6, para 2017 a meta foi                    

3,9 e para 2018, 4,1. Esperamos um IDEB próximo de 5,0. 

Avaliação Institucional, o Conselho de Classe e o Conselho Escolar 

A avaliação institucional "[...] aqui denominada Avaliação o Trabalho da Escola, destina-se a             

analisar a implementação de seu Projeto Político-Pedagógico para identificar suas potencialidades e            

fragilidades e orientar sua revisão com vistas à garantia da qualidade social do trabalho escolar".               

(DISTRITO FEDERAL, 2014c, p. 58). Este momento de autoavaliação da escola é realizado, ao longo do                

ano letivo, tendo como norte o próprio Projeto Político Pedagógico da escola. 

A Lei 4751 de 7 de fev. 2012 define os papéis do Conselho Escolar e Conselho de Classe, bem                   

como os seus integrantes e atribuições. Em particular no inciso X do Art. 25 prevê que compete ao                  

Conselho Escolar “(...) promover, anualmente, a avaliação da unidade escolar nos aspectos técnicos,             

administrativos e pedagógicos” e estas duas instâncias da escola servem para trazer à luz problemas,               

pensar e implementar soluções. 

O Conselho de Classe é a instância mais presente na escola. 

“O Conselho de Classe planejado e executado na perspectiva da avaliação formativa é — ao               
mesmo tempo — espaço de planejamento, organização, avaliação e retomada do Projeto            
Político-Pedagógico da escola. É a instância em que se encontram e podem entrelaçar-se os              
três níveis da avaliação: aprendizagens, institucional e redes ou em larga escala, sendo um              
momento privilegiado para autoavaliação da escola (LIMA, 2012). Quando o Conselho de            
Classe consegue refletir sobre os índices de desempenho, sobre o espaço da coordenação             
pedagógica, sobre os projetos e demais atividades realizadas no âmbito da escola e das salas               
de aula, sobretudo com vistas às aprendizagens de todos, potencializa sua caminhada na             
direção da avaliação aqui defendida e consegue promover a desejada autoavaliação da            
escola.” (DISTRITO FEDERAL, 2014c, p.44). 

Não menos importante, o Conselho Escolar também desempenha um papel de destaque na             

escola, já que é uma recursal do Conselho de Classe e também pode contribuir com a avaliação,                 

como previsto nas atribuições do Conselho Escolar são previstas na Lei Nº 4.751 de 7 de fevereiro de                  

2012. Destacamos em particular o Art. 25, inciso XIII, que trata de debater indicadores escolares de                

rendimento, evasão e repetência, além de propor estratégias que assegurem aprendizagem           

significativa para todos e o Art. 31 que trata da reunião ordinária uma vez ao mês dos membros                  
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desse conselho. Por tudo isso pensamos que o conselho escolar deve ser fortalecido. 

10. ORGANIZAÇÃO CURRICULAR 

Compreendemos que a Organização Curricular não diz respeito apenas a uma relação de             

conteúdos divididos por ano/série. Esta organização envolve uma construção social do           

conhecimento, na qual as ações, dentro e fora da escola, devem ser planejadas coletivamente a fim                

de que os estudantes possam desenvolver habilidades e atingir as aprendizagens. 

As Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Médio (DCNEM), no art. 7º, determinam             

que a organização curricular do Ensino Médio tenha uma base nacional comum e uma parte               

diversificada que não devem constituir blocos distintos, mas um todo integrado, de modo a garantir               

tanto conhecimentos e saberes comuns necessários a todos os estudantes, quanto uma formação             

que considere a diversidade e as características locais e especificidades regionais.  

A base nacional comum está descrita no art. 8º das DCNEM que estabelece quatro áreas do                

conhecimento: Linguagens, Matemática, Ciências da Natureza e Ciências Humanas e que o            

tratamento metodológico dos conteúdos deve evidenciar a contextualização e a interdisciplinaridade           

ou outras formas de interação e articulação entre diferentes campos de saberes específicos. 

O Currículo da Educação Básica da SEEDF (2014) tem como eixos integradores do             

conhecimento previstos pelas DCNEM: a ciência, a tecnologia, a cultura e o mundo do trabalho em                

uma perspectiva de educação integral e apresenta como eixos transversais a Educação para a              

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

Assim, a SEDF propõe uma organização curricular integrada, que favoreça a abordagem            

interdisciplinar entre as áreas do conhecimento e a ressignificação dos conteúdos, incluindo temas             

atuais e de relevância social.  

A proposta curricular feita para o Ensino Médio caracteriza-se por ser uma matriz que              

considera as áreas do conhecimento organizadas em dimensões que se interconectam e se             

internalizam. Esse formato curricular requer a compreensão de que os conteúdos escolares e             

científicos se relacionam de modo a promover o entendimento de que o mundo atual é caracterizado                

por uma multiplicidade de linguagens e de culturas, presentes no conceito dos multiletramentos.             

(Currículo da Educação Básica, 2014). 

Nesse sentido, após leitura e estudo dos cadernos do Currículo em Movimento Pressupostos             

Teóricos e do Ensino Médio, vimos que podemos melhorar nossa prática pedagógica no que se refere                

à promoção da interdisciplinaridade entre as áreas do conhecimento. 

Os Temas Transversais são contemplados não só nos projetos, mas também perpassam os             

conteúdos estudados no cotidiano escolar e de acordo com as especificidades de cada componente              
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curricular, assumindo, assim, um caráter flexível. Ressaltamos a importância dos temas transversais            

como forma de envolver questões raciais, étnicas, de gênero, econômicas, ambientais em todo o              

trabalho pedagógico.  

11. PLANO DE AÇÃO PARA A IMPLEMENTAÇÃO DA PP 

Para que a escola consiga atingir suas metas, pretende-se desenvolver ações nos vários             

campos, dentre estas se destacam as seguintes: 

● Promover ações pedagógicas, buscando uma maior sensibilização e motivação para a           

participação dos pais nas atividades escolares.  

● Promover iniciativas culturais (Projetos Interdisciplinares) a cada semestre; para isso          

faz-se necessário a criação de um espaço lúdico que atenda as demandas das práticas              

pedagógicas inerentes a uma Instituição de Ensino de estudantes do Ensino Médio. 

● Implantar um projeto para a sala de Informática para oferecer oficinas para os             

estudantes e professores, necessitando de um professor disponível para esse          

atendimento; 

● Implantar os Clubes de Matemática e Astronomia na escola, alocando espaços no turno             

contrário, para a realização de atividades pedagógicas presenciais e espaços virtuais no            

AVA da escola, com disponibilização de diversos materiais (vídeos, provas de olimpíadas            

passadas, apostilas, documentários etc). 

● Promover um espaço/momento em que a escola faça uma avaliação diagnóstica no início             

de cada semestre que permita identificar as fragilidades dos nossos estudantes. 

● Promover ações que permitam ao estudante que foi identificado com alguma fragilidade            

pedagógica se apropriar dos conteúdos que ainda não domina. Para tal será importante o              

trabalho desenvolvido pelos Educadores Sociais Voluntários orientados pelos professores         

e o uso dos recursos tecnológicos de que a escola dispõe, como o ambiente virtual               

(www.ced310.com.br/ava).  

● Promover encontros com o corpo docente para que tomem conhecimento das           

funcionalidades disponível no Ambiente Virtual do CEd 310, aplicativo REMIND, Suite de            

Aplicativos do Google e outras tecnologias que podem ajudar nossos estudantes. 

 

Para conseguirmos alcançar esses objetivos será necessário: 

 

● Contemplar atividades integradoras de iniciação científica e no campo artístico-cultural; 

● Incorporar, como princípio educativo, a metodologia da problematização como         
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instrumento de incentivo a pesquisa, a curiosidade pelo inusitado e o desenvolvimento            

do espírito inventivo, nas práticas didáticas; 

● Promover a aprendizagem criativa como processo de sistematização dos conhecimentos          

elaborados, como caminho pedagógico de superação a mera memorização; 

● Promover a valorização da leitura em todos os campos do saber, desenvolvendo a             

capacidade de letramento dos estudantes; 

● Fomentar o comportamento ético, como ponto de partida para o reconhecimento dos            

deveres e direitos da cidadania; praticando um humanismo contemporâneo, pelo          

reconhecimento, respeito e acolhimento da identidade do outro e pela incorporação da            

solidariedade; 

● Articular teoria e prática, vinculando o trabalho intelectual com atividades práticas           

experimentais; 

● Utilizar novas mídias e tecnologias educacionais, como processo de dinamização dos           

ambientes de aprendizagem;  

● Estimular a capacidade de aprender do estudante, desenvolvendo o autodidatismo e           

autonomia dos estudantes; 

● Fortalecimento do Grêmio Estudantil com projetos interdisciplinares. 

● Promover atividades sociais que estimulem o convívio humano e interativo do mundo            

dos jovens; 

● Promover a integração com o mundo do trabalho por meio de estágios direcionados             

para os estudantes do ensino médio; 

● Organizar os tempos e os espaços com ações efetivas de interdisciplinaridade e            

contextualização dos conhecimentos; 

● Garantir o acompanhamento da vida escolar dos estudantes, desde o diagnóstico           

preliminar,  

● Acompanhamento do desempenho e integração com a família; 

● Ofertar atividades complementares e de reforço da aprendizagem, como meio para           

elevação das bases para que o estudante tenha sucesso em seus estudos. 

● Ofertar de atividade de estudo com utilização de novas tecnologias de comunicação; 

 

12. ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DA PP 

Entende-se a Proposta Pedagógica como o documento que contém, entre outras           

informações, o que se pretende executar na escola durante o ano e para isso se faz necessário que o                   
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que foi planejado aqui esteja em constante acompanhamento e avaliação.  

Pretende-se uma reunião no início do primeiro semestre com toda a comunidade escolar             

para que seja discutido o que colocaremos na PP do ano vigente. Para os próximos anos, pretende-se                 

fazer esta reunião logo na primeira semana de aula e deverá participar estudantes, pais, professores               

e toda a comunidade escolar.  

Ademais, pretende-se reunir para observar o previsto e o que foi feito em relação ao               

programado nesta PP na primeira coordenação coletiva de cada bimestre. O acompanhamento e             

mobilização dos profissionais da escola para esse trabalho ficará a cargo do supervisor com              

cooperação dos profissionais da coordenação. Uma cópia desta PP ficará impressa e encadernada na              

coordenação, na sala dos professores e disponível para toda a comunidade na página da escola em                

www.ced310.com.br/pp2019 assim como já ocorre com o regimento interno da escola fica também             

disponibilizado em www.ced310.com.br/regimento e o calendário do CEd 310 disponível em           

www.ced310.com.br/calendario. Tudo isso dará maior transparência às ações da escola e qualquer            

pessoa poderá acompanhar tudo o que está neste documento e cobrar as ações aqui proposta. 

 

13. PROJETOS ESPECÍFICOS 

Nossos projetos do Sarau, da Feira de Ciências e da Consciência Negra buscam favorecer a               

integração entre os conteúdos dos componentes curriculares, que são desenvolvidos ao longo do             

semestre, aplicando a teoria na prática e têm no dia da culminância a materialização das               

aprendizagens adquiridas nas quais os eixos integradores estão inseridos em todos os projetos. 

O CEd 310 possui vários projetos que foram pensados para que o estudante usufrua de uma                

variedade de formas de acesso aos conteúdos e avaliações. A seguir, listamos alguns projetos que               

merecem destaque. 

 

SEBO DO POETA 

O Sebo do Poeta consiste em despertar no estudante para a importância da leitura, formar               

consumidores de livros, aumentar o acervo da biblioteca por meio de doações e conscientizar o               

estudante da necessidade de preservar o meio ambiente por meio da reciclagem. 
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365 DIAS DE CONSCIÊNCIA NEGRA 

O projeto busca trabalhar a autoestima dos estudantes, fortalecendo o amor próprio e             

procura mostrar, por meio de exemplo de personalidades negras mundiais, nacionais e locais, uma              

trajetória de resiliência e superação de obstáculos na obtenção do sucesso. O projeto também tem               

por objetivo imunizá-los dos preconceitos que eles possam vir a sofrer apostando na autoconfiança,              

conhecimento dos seus direitos e a luta para alcançar vitórias por meio dos estudos. O dia da                 

consciência negra não pode ser lembrado apenas no dia 20 de novembro. Por esse motivo o CEd 310                  

vem realizando atividades ao longo do ano ligados a essa temática, entre elas:  

● Cine Debate: filmes da temática negra na qual os estudantes fazem uma reflexão e um               

debate após a exibição do filme 

● Roda de Conversa: personalidades negras de destaque são convidadas para relatar sua            

trajetória de sucesso, dificuldades e fatos relevantes da sua vida de modo que os estudantes               

percebem que é possível alcançar êxito, apesar dos desafios. Já estiveram na escola o Dr. Luis                

Filomeno Fernandes, professor da UnB, nascido em Angola, o administrador de Santa Maria             

na gestão 2018, Hugo Gutemberg, o diretor da escola Wagner Lemos, o professor José              

Chaves e o cantor e compositor Marcelo Café. 

● Apresentações Culturais: são convidados artistas do Distrito Federal que envolvidos com a            

temática negra para apresentações na escola e na biblioteca. Já estiveram no CEd 310: Santa               

Maria em Pauta (projeto desenvolvido por um grupo de estudantes de Santa maria que              

envolve música) com apresentação na biblioteca. Também esteve na escola o grupo de             

Ceilândia chamado Filhos do Quilombo, grupo que trabalha apresentações culturais, roda de            

samba, maculelê, capoeira e outros. Além disso tivemos a apresentação do grupo Pegada             

Black que ensina e dança Charme. 

● Seção de Fotografias: os estudantes são fotografados por estudantes na biblioteca com o             

intuito de valorizar os estudantes negros e ajudar a melhorar sua autoestima. As fotografias              
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do ano de 2018 podem ser vistas em http://www.ced310.com.br/365cn2018 (todos os           

estudantes e responsáveis assinaram um termo de uso de imagem). Em dois momentos             

ocorreram a exposição destas fotografias na UnB. A primeira foi no Restaurante Universitário             

na Semana da Consciência Negra e a segunda no início do 1º semestre de 2019 na                

Afro-Recepção do Centro de Convivência Negra da Universidade de Brasília. 

● Exposições: em 2018 a fotógrafa e professora Mariana Almada fez a exposição “Esse seu              

Olhar Quando Encontra o meu” e além disso, ela relatou fatos interessantes de sua vida, fez                

uma interpretação das fotografias que estavam expostas e respondeu os questionamento           

dos jovens que estavam presentes. 

● Desfile Pedagógico: quebrando regras o CEd 310 não foca na ditadura da beleza dos              

tradicionais concursos de beleza, mas na valorização do seus estudantes como um todo. O              

desfile tem como objetivo ajudar os mesmos a melhorar sua autoconfiança e trazer             

informações ligadas à cultura e ancestralidade negra. 

  

Desfile do projeto 365 dias de Consciência Negra em  2018 

Em 2019 ainda acontecerá uma visita dos estudantes do CEd 310, envolvendo ambos os              

turnos, ao CCN-UnB (Centro de Convivência Negra) para uma roda de conversar com estudantes da               

Universidade, professor e o coordenador do CCN. 

Versão 03 (após revisão) de 25/05/2019 

http://www.ced310.com.br/365cn2018


 
Proposta Pedagógica do CEd 310 de Santa Maria – Ano 2019 41 

 
 

FLORES DA ESCOLA 

O projeto consiste em conscientizar as estudantes da importância da conservação do            

banheiro feminino e fazer um levantamento das problemáticas que elas vivem na escola em reuniões               

mensais. Além disso é realizada a comemoração do Dia Nacional da Mulher com palestras,              

apresentações culturais e desfile com intuito de valorizar as mulheres da escola. 

 

  

Matutino Vespertino 

Dia Nacional da Mulher no CEd 310 de Santa Maria 

Observação: os três projetos anteriores, Flores da Escola, 365 dias de Consciência Negra e Sebo do                
Poeta, foram idealizados e são conduzidos pela professora readaptada Margareth de Brito Alves,             
atendendo ao disposto na Portaria Nº 395, de 14 de Dezembro de 2018, Art. 114 (e). 

FECON - FEIRA DO CONHECIMENTO 

O projeto prevê vários momentos distintos quando os estudantes têm a oportunidade de             

adquirir e produzir conhecimento por meio de aulas teóricas em sala de aulas com os professores e                 

posteriormente atuar nas apresentações para toda escola em dia de exposição de trabalhos e              

experimentos. Os trabalhos têm, prioritariamente, caráter científico, entretanto, são elaboradas          
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apresentações com viés artístico como apresentação de dança, teatro, música, etc. 

Os trabalhos com perfil científico melhores avaliados serão classificados para participar do            

Circuito de Ciências das Escolas Públicas do Distrito Federal, organizado pela Secretaria de Educação              

do Distrito Federal. 

Este projeto é a concretização de uma necessidade cada vez mais exigida pela sociedade              

atual, ou sejam, que a escola desenvolva atividades que contemplem a inclusão de conhecimento              

científico e tecnológico aos estudantes, proporcionando aos mesmos uma melhora na compreensão            

destas temáticas se tornando mais conscientes das oportunidades e riscos neles envolvidos, fazendo             

escolhas, procurando ajudar quando necessário e adotando ações que melhorem o seu bem-estar e,              

assim, tenham a possibilidade de contribuir de modo mais consistente para a formação de indivíduos               

e sociedades responsáveis, comprometidos com o futuro. 

FECULT - FEIRA CULTURAL 

O projeto proporciona o envolvimento com a arte e a cultura. Visa estimular o protagonismo               

juvenil; despertar a criatividade; incentivar às atividades de produção artística que promovam a             

ampliação do universo cultural dos estudantes e prepará-los para o ingresso na UNB através do               

Programa de Avaliação Seriada (PAS). Além disso, engloba atividades relativas à Consciência Negra,             

pois, de acordo com a Lei nº 10.639/2003, art. 26: torna-se obrigatório o ensino sobre História e                 

Cultura Afro-Brasileira e os conteúdos referentes a este assunto devem ser ministrados no âmbito de               

todo o currículo escolar, em especial nas áreas de Educação Artística, Literatura e História Brasileira. 

A partir das obras literárias, das músicas, dos filmes e das obras de artes visuais que estão                 

presentes no programa do PAS, os professores da área de Linguagens coordenam as atividades e               

trabalham a temática com auxílio dos professores das outras áreas do conhecimento. Essas             

atividades acontecem nas aulas destinadas para o desenvolvimento do projeto. 

Este projeto também tem a finalidade de valorizar a cultura negra e seus afrodescendentes e               

afro-brasileiros, na escola e na sociedade; promover uma educação ética, voltada para o respeito e               

convívio harmônico; promover debates e reflexões críticas sobre as diferenças raciais e a importância              

de cada um no processo de construção de nosso país, estado e comunidade; criar espaços para as                 

manifestações artísticas da cultura negra. 

A temática é discutida durante as aulas favorecendo a interdisciplinaridade entre os            

componentes curriculares e o projeto é desenvolvido ao longo do bimestre, orientado pelo professor              

da área das Ciências Humanas e auxiliado também pelos professores das outras áreas do              

conhecimento. A culminância do projeto ocorre com apresentações artísticas produzidas pelos           
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estudantes: dança, teatro, declamação de poesia, músicas e exposições de pinturas e fotografias, ou            

seja, a culminância é um belo evento cultural do CEd 310 onde a comunidade escolar é convidada                 

participar. 

CLUBE DE MATEMÁTICA 

A OBMEP (Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas) é uma competição            

organizada pela SBM – Sociedade Brasileira de Matemática – em cooperação com o IMPA - Instituto                

de Matemática Pura e Aplicada, é aberta a todos os estudantes dos Ensinos Fundamental (a partir da                 

5ª série) e Médio das escolas públicas de todo o Brasil.  

Foi idealizada com o objetivo de empregar competições matemáticas como veículos para a             

melhoria do ensino de matemática no país e contribuir para a descoberta precoce de talentos para as                 

Ciências em geral. Incentiva também o aperfeiçoamento de professores em regência e contribui para              

a sua valorização profissional. Além disso, contribui para a integração entre instituições educacionais,             

universidades federais, institutos de pesquisa e sociedades científicas. 

O CEd 310 já teve estudante contemplado com menção honrosa tanto na OBMEP quando na               

OMDF (Olimpíada de Matemática do Distrito Federal), mas ainda não tivemos um estudante com              

uma medalha nestas competições, mas vamos trabalhar para mudar essa realidade e uma das ações               

nesse sentido será criar o Clube de Matemática do CEd 310. Nele os estudantes, em turno contrário e                  

encontro aos sábados, que terão a oportunidade de aprofundar mais nos estudos da matemática e               

em particular em questões ligadas à OBMEP. Tentaremos deixar os encontros que tiverem gravação              

disponibilizados em www.ced310.com.br/obmep (até que tenhamos um endereço melhor). Para tal           

faremos uso de todo o material pedagógico disponibilizado no site http://www.obmep.org.br. O            

Clube de Matemática ficará cadastrado entre os Clubes de Matemática da OBMEP em:             

http://clubes.obmep.org.br/blog/  

CLUBE DE ASTRONOMIA 

Objetivando também apresentar conteúdos ligados à astronomia, o Clube de Astronomia foi            

criado no primeiro semestre de 2017. Pretende-se que os estudantes tomem conhecimento a             

respeito de conceitos ligados à astronomia e das ferramentas que a ciência tem para tirada de                

conclusões. Entre as mais comuns estão a Matemática e a Física, mas nada impede a entrada de                 

outras componentes curriculares nos estudos. Também teremos como foco a preparação dos nossos             

estudantes para a participação na OBA (Olimpíada Brasileira de Astronomia). Usaremos também            

todos os materiais pedagógicos disponibilizados no site do organizador da olimpíada em            
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CLUBE DE ROBÓTICA 

O Clube de Robótica do CEd 310 visa o desenvolvimento de habilidades, conteúdos e              

soluções para problemas cotidianos, de forma interdisciplinar. O Clube de Robótica é dividido em              

dois momentos específicos:  

a) desenvolvimento de soluções cotidianas por meio de plataformas abertas, como o           

arduíno e similares;  

b) desenvolvimento de equipes para competições em olimpíadas competições diversas         

de robótica. 

Seu foco principal é o desenvolvimento de soluções de problemas cotidianos e de forma              

sustentável permitindo o compartilhamento e aprendizado de conhecimento e habilidades para a            

compreensão de tais problemas e suas respectivas soluções. 

OBRAC - OLIMPÍADA DE CARTOGRAFIA 

A Cartografia é uma linguagem presente no ambiente de multiletramentos do Ensino Médio             

do Distrito Federal. Esta linguagem permite a compreensão das formas de ocupação espacial em              

diferentes escalas e as suas relações físicas, políticas, econômicas e sociais.  

A Olimpíada Brasileira de Cartografia (OBRAC) tem como objetivo estimular o           

desenvolvimento dos raciocínios espacial e geográfico com o uso de produtos cartográficos e das              

geotecnologias. A OBRAC é de abrangência nacional e ocorre de dois em dois anos com a                

participação de estudantes do Ensino Fundamental e Ensino Médio. 

A inscrição da escola ocorre com a participação de uma equipe de 4 estudantes e um                

professor. A OBRAC é executada em etapas conforme o Regulamento divulgado no site             

http://www.olimpiadadecartografia.uff.br. 

NÓS PROPOMOS - Cidadania e Inovação na Educação Geográfica 2017/18/19 

O projeto tem a parceria do CED 310 com a Universidade de Lisboa, Universidade de Brasília                

e GEAF, grupo de pesquisa de Ensino e Aprendizagem de Geografia da UnB. O regulamento do                

Projeto estabelece a sua aplicação nas aulas de Geografia do Ensino Médio para os jovens               

pesquisarem sobre os problemas de suas cidades. 

O trabalho é realizado com estudo de caso a partir da investigação: Qual é o problema do seu                  
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bairro? Como podemos solucioná-lo? O estudante passa a ser o agente de mudanças locais através               

da construção de redes de cooperação entre os atores locais como universidades, autarquias e              

associações locais.  

A candidatura ao Projeto “Nós Propomos!” pelas Escolas é realizada na página web do              

IGOT-UL (www.igot.ul.pt) ou pelo preenchimento de uma ficha de candidatura para o endereço             

nospropomos@campus.ul.pt . 

O QUE NOS CONECTA AO MUNDO?: Construções de Representações Cartográficas          

Artísticas 

Os vínculos entre a arte e a cartografia são profundos e integram o conhecimento gerado               

pela combinação de elementos de várias ciências que envolvem os conceitos de território, cultura,              

história, geografia e poder. A aproximação da arte na cartografia ocorre no sentido estético e visual                

que nos convida a desvendar e refletir sobre seu papel no espectro das representações espaciais. 

A aproximação da arte e cartografia no contexto escolar nos oferece uma oportunidade de              

compreender as relações dos jovens com os espaços local e global e o sentido que desta relação em                  

suas vidas. O projeto tem por objetivo construir representações cartográficas artísticas que            

expressem a conexão dos jovens com os espaços local e global. 

Em 2017, quatro trabalhos foram enviados para o Concurso Cartografia para crianças            

professora Lívia de Oliveira. O trabalho da aluna Amanda Almeida, do primeiro ano vespertino, foi               

selecionado nesta competição nacional e irá concorrer com os desenhos de mapas de vários jovens               

do mundo no prêmio internacional Barbara Petchinik em 2019. 

PROJETO DE LEITURA  

A origem do Projeto de Leitura remonta de um Dia Letivo Temático de 2016 que a                

comunidade escolar discute sobre a necessidade de termos um Projeto de Redação na Escola,              

inserindo junto com a Prova Multidisciplinar. Neste momento percebemos o óbvio: que para             

escrever uma redação e escrever bem, precisamos ler, precisamos de leitura. O projeto da Redação               

começou em 2017 e a leitura ficou apenas como um projeto concebido apenas mentalmente, até               

que em 2018 a ideia amadureceu e foi colocada em prática, como um projeto piloto, no turno                 

matutino. Iniciamos escolhendo os livros para as 14 turmas, cada turma ficou com uma caixa e uma                 

vez por semana durante 30 min a Escola pára para LER. Todos lêem juntos, ao som (com volume                  

baixo) de uma música clássica, que vai sendo mudada de uma semana para outra. 
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Após algumas semanas foi reavaliado e decidido que a experiência foi boa e que valia a pena                 

continuar - inclusive fazendo parte agora da PP da escola. O tempo será ampliado para uma aula de                  

45 min e além disso, a leitura poderá ser do livro do gosto do estudante que traz de casa ou pega na                      

biblioteca. O objetivo é o gosto pela leitura, é ler para saber escrever, é abrir as portas do mundo da                    

leitura! Acima de tudo, estamos certos de que uma Escola que não tem tempo para ler algo está                  

errado, portanto temos tempo e ambiente de leitura, pois acreditamos que neste mundo das redes               

sociais e tecnologias, da leitura de pequenas frases e slogan a Escola tem que ser a vanguarda e a                   

guardiã do espírito da leitura, senão logo não teremos mais leitores, portanto não saberemos              

escrever e também não exercitaremos a cidadania plena, pois não teremos ideias e posturas              

próprias! 

PD1/PD3 - EXPRESSÃO JOVEM 

Há muito se tem falado em acessibilidade, inclusão, capacitação e outros conceitos que             

refletem o interesse e a preocupação das políticas públicas nacionais, principalmente as que vêm              

sendo adotadas nos últimos 12 anos no Brasil, em incluir se não todos e todas, a maioria dos/das                  

cidadãos/cidadãs nos sistemas de educação/formação, do trabalho e da cidadania. 

De acordo com a Lei federal 9.394/1996, Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB), é                

finalidade do Ensino Médio possibilitar o prosseguimento dos estudos, a preparação para o trabalho,              

o aprimoramento do educando como pessoa humana, a formação ética, o desenvolvimento da             

autonomia intelectual, a compreensão dos fundamentos científicos-tecnológicos dos processos         

produtivos relacionando a teoria com a prática. 

Recentemente, a presidente Dilma Rousseff sancionou a Lei 12.711/2012, que define que as             

instituições federais de educação superior vinculadas ao Ministério da Educação reservarão no            

mínimo 50% de suas vagas para estudantes que tenham cursado integralmente o Ensino Médio em               

estabelecimentos públicos. 

A ascensão da classe trabalhadora brasileira leva ao seguinte questionamento: haverá           

mercado de trabalho suficiente e mão de obra qualificada para manter o progresso econômico e               

social da sociedade contemporânea? Como a escola contribui e ou pode contribuir para tornar seus               

estudantes competentes e aptos ao ingresso no nível superior, a fim de contribuir para a formação                

de mão de obra qualificada e para o desenvolvimento da ciência, tecnologia e inovação? 

Diante do exposto, o projeto “Expressão Jovem” surge como uma alternativa para maximizar             

a inclusão e a acessibilidade de nossos/as estudantes à vida integrada em sociedade, quer seja no                

sentido sociocultural, quer no sentido profissional, isto, incluindo a preparação para o ingresso no              

ensino superior, no ensino técnico ou no ensino profissionalizante. 
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Objetivo Geral 

Estimular o desenvolvimento humano e cognitivo dos/das estudantes, levando-os a          

autoconsciência de suas potencialidades e interesses, estimulando a busca pelo conhecimento e pela             

compreensão da sociedade como um todo, possibilitando, assim, o protagonismo de sua própria             

história. 

 

Objetivos Específicos 

● Capacitar o/a estudante a tomar decisões baseadas em princípios éticos; 

● Possibilitar ao/à estudante uma reflexão crítica acerca de sua escolha profissional, a fim de              

que tenha autonomia para prosseguir no trabalho e ou na formação acadêmica de forma              

eficiente e viável. 

● Contribuir para que os/as estudantes tenham momentos vivenciais de trocas de experiências            

pedagógicas, lúdico-pedagógicas, de vivência pessoal, estudantil e profissional. 

● Promover oficinas de leitura e de debates de temas da atualidade envolvendo políticas             

nacionais e internacionais, meio ambiente, sexualidade humana, ciência, tecnologia,         

inovação, ética, meio ambiente, sustentabilidade, dentre outros. 

● Promover saídas de campo a museus, teatros e outros órgãos públicos e ou privados de               

comprovada importância social, cultural, artística e pedagógica a fim de possibilitar ao/à            

estudante máximo aproveitamento in loco. 

● Promover ciclos de debate, palestras, simpósios e ou congressos que possibilitem a interação             

dos/as nossos/as estudantes com profissionais das diferentes áreas. 

 

É importante ressaltar que esse é um projeto que vinha sendo desenvolvido como uma              

componente curricular anual (ocupando a posição da aula de Ensino Religioso para que fosse anual),               

mas para ajustarmos ao previsto em (DISTRITO FEDERAL, 2014d, p.16) ela passará a ser tratada como                

uma componente curricular semestral. 

A componente curricular objetiva o desenvolvimento humano e cognitivo de nossos           

estudantes, levando-os a acreditar em si mesmos e estimula a busca por mais conhecimento e               

interação com o mundo atual, o que os tornará protagonista do seu tempo. Nesse Componente               

Curricular realizam-se momentos de orientação, informação e reflexões que servem como um            

intercâmbio cultural, por meio da troca de experiências pessoais dos estudantes, pontos de vista,              

perspectivas e conhecimento do mundo abrangendo os seguintes temas:  
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● Como se organizar nos estudos  

● As várias possibilidades existentes para o ingresso à universidade, como o ENEM, PAS e              

Vestibular tradicional.  

● PROUNI  

● FIES  

● Meio Ambiente  

● Mercado de Trabalho  

● Trabalhos Escolares  

● PRONATEC 

Buscamos formar estudantes atualizados e conscientes das questões que influenciam na sua            

cidade, no Brasil e no mundo, contribuindo para a conscientização de cidadãos mais críticos e               

preparados, desenvolvendo atividades questionadoras. 

A execução desse projeto é feita por um (a) professor (a) específico (a) e é necessário o envio                  

de um profissional pela Secretaria de Educação do Distrito Federal com perfil diferenciado e que               

possa executar bem o projeto.  

PD2 – CAMINHOS PARA A SUSTENTABILIDADE 

O projeto Águas do Cerrado – IPOEMA – selecionou cerca de 10 escolas (ou a quantidade                

necessária para totalizar 8.000 estudantes) em 2015 para participar da sensibilização. A etapa de              

sensibilização consistiu na visita dos estudantes ao Centro de Permacultura Asa Branca. As visitas            

ocorrem em um turno do dia (manhã ou tarde), tem a duração aproximada de 3 horas e trinta                  

minutos e são realizadas com turmas de 40 a 45 estudantes.  

Das dez escolas selecionadas para a etapa de sensibilização, cinco foram escolhidas para             

receberem as capacitações. Estas capacitações são realizadas na forma de três cursos            

técnicos-ambientais na área de permacultura para turmas de 30 participantes (dentre estudantes,            

professores e funcionários). Estas cinco escolas têm as práticas construtivas com a implementação             

dos equipamentos permaculturais na escola (tanque de água da chuva, fossa ecológica, jardim             

agroecológico, viveiro de mudas e minhocário).  

Além disso, seis destes jovens foram selecionados para compor um grupo de 30             

empreendedores socioambientais junto a estudantes das outras escolas que receberão um curso de             

empreendedorismo e viveirismo. Desta turma, 10 deles serão contratados pelo próprio projeto para             

cuidarem dos equipamentos implantados nas escolas durante os 8 meses finais. 

Outra atividade voltada para as escolas é a formação de professores em Educação para              
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Sustentabilidade ofertada num curso de capacitação com 30 vagas para as escolas participantes.             

Além do citado acima, são realizados reuniões e eventos ao longo do Projeto para engajamento da                

equipe da escola, da comunidade e dos estudantes. 

O projeto de PD2 (CAMINHOS PARA A SUSTENTABILIDADE) foi criado para trabalhar em             

paralelo com os estudantes que não estavam participando diretamente das atividades do IPOEMA, e              

para ter continuidade após o projeto do IPOEMA terminar. Ele tem como objetivo formar cidadãos               

conscientes da preservação do meio ambiente, aptos a tomar decisões coletivas e ter atitudes que               

corroboram para o desenvolvimento de uma sociedade sustentável; trabalhar as leis ambientais e             

mostrar a necessidade da lei ser aplicada, pois o planeta precisa de uma ação voltada para um uso                  

racional de seus recursos naturais.  

O projeto está permeado com algumas tecnologias sociais que foram construídas em            

parceria com o IPOEMA como o minhocário, caixa de captação de água da chuva, jardim               

agroflorestal, viveiro com plantas medicinais e uma horta de iniciativa do professor. Os estudantes              

conhecem cada uma das tecnologias e na horta aprendem o manejo de alimentos, desde a               

preparação da terra até a colheita. Cada turma e cada segmento da escola tem um canteiro para                 

plantar e cuidar. 

Cada turma tem 02 aulas por semana, nas quais aprendem teoria e prática. O professor               

desenvolve atividades como leitura, pesquisas, debates, o uso das tecnologias e a manutenção da              

horta na escola como também promove atividades extraclasse como visitas ao Jardim Botânico, á              

chácara Asa Branca, Embrapa, etc. 

Os estudantes são motivados a cultivar canteiros e hortas utilizando espaços ociosos em             

casa. Nesse sentido, a família e a escola caminham juntas em busca da educação para preservar o                 

ambiente natural e a melhorar a qualidade de vida consumindo hortaliças sem agrotóxicos e dessa               

forma aplicando a teoria a prática. 

Assim como no projeto de PD1, este projeto de PD2 precisa ser executado por um (a)                

professor (a) específico (a) e é necessário o envio de um profissional pela Secretaria de Educação do                 

Distrito Federal. Para que ambos os projetos aconteçam, é fundamental o cumprimento do             

compromisso da SEDF em disponibilizar os profissionais exigidos para as atividades executadas na             

escola, sem o qual haverá prejuízos inumeráveis para os estudantes. 

JOGOS ESCOLARES GINCLASSE 

Tendo em vista que a prática desportiva tem perdido espaço para a internet e jogos               
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eletrônicos, é importante que os estudantes tenham a oportunidade de vivenciar a prática esportiva,              

que notadamente se mostra importante para o desenvolvimento de diversas capacidades e            

habilidades motoras e cognitivas dos estudantes. É nesse intuito que a GINCLASSE do CEd 310 é                

oferecida aos estudantes. Trata-se de um momento em que se tem a fusão de uma gincana interna                 

com o interclasse onde os estudantes podem participar de competições divertidas de gincana e entre               

essas competições os jogos internos em que se espera que esse conjunto de atividades possam               

favorecer a movimentação do espaço escolar e também o desenvolvimento físico, cognitivo, afetivo e              

principalmente a interação e o respeito entre os participantes. Esse evento ocorrerá neste ano na              

última semana de aula do 1º Semestre (1ª Semana de julho) e será concomitante com uma gincana                 

que terá culminância na Festa Julina 

FESTA JULINA 

Tem o objetivo de fortalecer os laços entre família e a escola, ou seja, aproximar a                

comunidade escolar. É um momento em que a direção, coordenadores, estudantes, professores,            

profissionais da educação, familiares, amigos, vizinhos, etc. participam do processo de ensino e             

aprendizagem estimulando a socialização e a interação. Este projeto se propõe também a valorizar a               

diversidade cultural do nosso país.   

  

PROJETO ENEM - 2019 

Este projeto consiste em oferecer aos estudantes momentos especialmente voltados para o            

ENEM (Exame Nacional do Ensino Médio), que ocorre nos dois primeiros finais de semana de               

novembro. Alguns professores externos são convidados e junto com os professores da escola             

promovem um momento especial de aprendizagem com o que chamamos de “aulão”. Em 2017 esse               

momento durou duas semanas em que todas as turmas de 3ª série estavam em um mesmo espaço                 

tendo aulas de diversos assuntos com diversos professores (às vezes mais de um professor dando a                

mesma aula). Em 2018 usamos apenas dois dias em cada semana que antecede a prova do ENEM e                  

em 2019 devemos manter esses dois dias na véspera do exame, mas distribuímos ao longo do ano                 

Aulões aos sábados para que os estudantes tenham a oportunidade de aprender os conteúdos que               

ainda não tenham dominado. Percebemos que as aulas na véspera do ENEM serviam muito mais               

para motivação do que para aprendizado propriamente dito. Esse novo modelo permite um             

atendimento melhor aos estudantes, com tempo para motivação para a participação dos que ainda              

não perceberam a importância do momento. Neste ano também incentivamos TODOS os estudantes             

(das três séries) a fazer o ENEM, mesmo que eles estivessem na 1ª e 2ª séries e convidamos todos a                    
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participar dos Aulões que ocorrem aos sábados. Qualquer um pode acompanhar nossas chamadas             

para esses aulões e pelas redes sociais: www.facebook.com/ced310, www.instagram.com/ced310sm         

e www.twitter.com/ces310sm e pela Lista de Transmissão do WhatsApp. Os aulões aos sábados             

dividem espaço e tempo com o projeto PASsei, que explicaremos a seguir. 

PASsei: PASse aqui para poder PASsar lá 

Este projeto consiste em colocar o estudante próximo do que ele encontrará no final do ano                

nas provas do PAS. Ele passa por uma adaptação da Prova Multi de modo que ela tenha um formato                   

o mais próximo possível da prova do PAS em relação aos conteúdos solicitados (vários itens ligado às                 

obras do PAS), redação e tempo de prova. 

Além disso, no decorrer do ano, algumas aulões especiais devem ocorrer e esses momentos              

são chamados na escola de PASsei e visa colocar o estudante em contato com os conteúdos das                 

diversas componentes curriculares que são objetos de cobrança no PAS. As aulas ocorrem aos              

sábados e a comunidade é comunicada via Lista de Transmissão e nossas redes sociais, mencionadas               

no projeto ENEM, na seção anterior.  

PASTA DA VIDA 

O projeto deseja oferecer ao estudante uma possibilidade de autoconhecimento, de           

conhecimento da história sua e de seu povo, contato com sua ancestralidade e capacidade histórico               

crítica para analisar o mundo em que vive. O trabalho é desenvolvido nas componentes curriculares               

de Sociologia e Filosofia, mas acessível a qualquer professor que desejar conhecer o material              

produzido, o que facilita na compreensão da realidade cotidiana do-da estudante. O trabalho tem              

integração com o SOE da escola. 

O estudante confecciona sua pasta com material reciclável cumprindo várias atividades           

desenvolvidas semestralmente e apresenta dentro da componente curricular de sociologia uma visão            

e releitura do indivíduo (estudante) e sua relação com o mundo, e na filosofia do indivíduo                

(estudante) com ele mesmo. A pasta é feita numa caminhada que se inicia na 1ª série e termina na 3ª                    

Série do Ensino Médio, com uma continuidade que permite ao estudante, ao final do processo,               

visualizar seu crescimento e maturidade.  

INTERVALO CULTURAL 

O Projeto Intervalo Cultural visa ofertar a comunidade escolar do Ced 310 de Santa Maria um                

determinado momento na grade horária para socialização dos educandos e desenvolvimento do            

potencial crítico, artístico, acadêmico e social dos mesmos.  
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Através da redução de cinco minutos na aula regular e seu conteúdo programático, amplia-se              

o intervalo do lanche para apreciação dos trabalhos e apresentações diversas das produções da              

escola. A saber: dança, música, jogos, gincanas e inserções de obras do PAS. 

Beneficia-se o CEd 310 de Santa Maria desta modalidade, uma vez que não possui refeitório               

e espaços adequados para maiores apresentações socioculturais. Une-se a essa iniciativa a utilidade             

do momento de descanso e lanche à agradabilidade de um trabalho lúdico que expõe a criação e                 

descoberta de talentos de nossa comunidade escolar.  
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