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1. APRESENTAÇÃO 

O presente Projeto Político-Pedagógico foi elaborado visando estruturar uma 

proposta que contemplasse o fazer pedagógico no Centro Educacional do Lago Norte - 

CEDLAN, de maneira formativa, dinâmica, criativa, democrática e adequada à 

comunidade a que se destina. 

A nossa proposta está calcada em pesquisas e diagnósticos feitos com o objetivo 

de melhor conhecer as necessidades de nossos estudantes, buscando, através destas 

informações, o envolvimento e a participação da comunidade escolar na construção de 

uma proposta pedagógica que atenda à realização de nossos projetos e que aponte o 

caminho para superação de nossas dificuldades. 

A elaboração do atual PPP teve a participação da comunidade escolar (pais, 

estudantes, carreira assistência e servidores terceirizados) e mais ativamente do corpo 

docente do CEDLAN, através de discussões e sugestões que foram colhidas ao longo das 

reuniões nas coordenações coletivas e em outras, com a convocação da comunidade 

escolar, que aconteceram ao longo dos ano letivo de 2018 e do ano de 2019. 

Os estudantes também participaram através do Conselho Participativo, realizado 

no laboratório de informática com a utilização do Google formulários e de contribuições 

feitas pessoalmente à direção, ao SOE, aos professores e à coordenação, haja vista a 

existência de espaço de diálogo deles com todos os setores da escola. Além de críticas e 

sugestões para o funcionamento da escola eles também avaliam todos os setores da 

instituição de ensino. 

Todas essas contribuições são levadas em consideração nas revisões do Projeto 

Pedagógico bem como nos planejamentos de ações, aulas e atividades, de forma a 

permitir melhor aplicação do currículo e das aprendizagens. 

Com a implantação da Educação em Tempo Integral, os projetos foram definidos 

com base nos comentários e solicitações dos estudantes e discutidos coletivamente 

durante a semana pedagógica de 2019 e, posteriormente, elaborados por áreas, com a 

participação efetiva dos professores inclusive na execução dos mesmos. 

Desta forma, este projeto pedagógico visa propiciar a escola a atingir os seus 

objetivos educacionais e sociais, bem como a implementação de seus projetos. 

 

2. HISTORICIDADE DA ESCOLA 

O Centro Educacional do Lago Norte, situado à SHIN CA 02 Lote 24 - Lago Norte, 
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foi inaugurado em 01/07/1998 e regulamentado pela resolução nº. 6.388, de 06 de 

novembro de 1998, estando amparado no art. 82, § 1°, da Resolução nº 02/98. 

Seu primeiro ano letivo iniciou-se em fevereiro de 1999, com abertura de turmas do 

Ensino Fundamental (6ª Séries) e Ensino Médio (1° e 2° Séries), tendo seu corpo discente 

moradores do Lago Norte, Varjão e proximidades. O ano transcorreu com naturalidade, a 

comunidade se encantou com a escola nova e bonita, professores e alunos se mostraram 

motivados com essa nova história. A partir do ano 2000, este Centro Educacional pôde 

oferecer as séries finais do Ensino Fundamental, além de todas as séries do Ensino 

Médio, incluindo o ensino noturno e a Educação de Jovens e Adultos (EJA). 

Os estudantes, dentre muitas atividades desenvolvidas nessa trajetória, plantaram 

as árvores que hoje nos permitem sombras e um ambiente arborizado, bonito e 

agradável. Muitos foram os projetos desenvolvidos: horta, cineclube, danças folclóricas, 

cidadania com o estudo da Constituição Federal, música com aprendizado de 

instrumentos, laboratório de Ciências Naturais (Ciência em Foco e iniciativas individuais 

dos professores), projeto Águas do Cerrado em parceria com o IPOEMA, Mais Educação, 

viveiro de plantas nativas do cerrado, informática, cultura afro etc. 

Nos últimos anos o colégio mudou, se tornou inclusivo e atende a alunos com as 

mais diversas necessidades especiais, tendo uma estrutura facilitadora para cadeirantes. 

No ano de 2016 implementamos, em caráter experimental, o esquema de oficinas 

de inscrição livre nas aulas da Parte Diversificada (PD1). Todas as turmas tinham a aula 

de PD1 no mesmo dia e horário. Dessa forma, cada professor montou uma oficina e os 

alunos, independentemente de sua série ou turma, tinha que se inscrever em 1 dessas 

oficinas a cada bimestre, de acordo com seu interesse e número de vagas ofertadas. As 

opções variaram entre Astronomia, Culinária, Empreendedorismo, Debates, Xadrez, 

Produção de objetos com materiais recicláveis, Análise de textos jurídicos, Elaboração de 

Maquetes, Desenho, Análise e compreensão de rótulos, Produção de vídeos, Meditação e 

Mandalas. 

Os resultados dessa experiência de oficinas foram, de modo geral, satisfatórios. 

Apesar de não resolver os problemas relativos ao comprometimento dos estudantes com 

o PD (como o fato de não ter validade para aprovação e reprovação), os professores 

relataram uma maior aceitação e participação nas aulas pelos estudantes e estes últimos 

gostaram da possibilidade de interação com colegas de turmas e séries distintas das 

deles, apesar de não terem gostado de diversas temáticas oferecidas pelos professores. 
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Esse formato continua a ser utilizado, tanto no matutino com os horários de PD2 quanto 

no turno vespertino com a parte flexível do Ensino Médio em Tempo Integral. 

Atualmente, a escola funciona nos períodos diurno e noturno, atendendo 

exclusivamente Ensino Médio sendo que, no turno noturno há também a oferta da 

Educação de Jovens e Adultos (EJA, 3º segmento). No diurno a oferta é de Ensino Médio 

em Tempo Integral (EMTI), instituído pelo Ministério da Educação – MEC – através da 

Portaria no 727 do MEC de 13 de julho de 2017,  e normatizado na SEE/DF pelo parecer 

nº 208/2017 do Conselho de Educação do Distrito Federal (com fomento para implantação 

orientado pela Portaria MEC 1.195 de 10 de outubro de 2016). 

Para a adequada implantação da EMTI, na qual o aluno é atendido em tempo 

integral na escola (09 horas de permanência no ambiente escolar, com a matriz curricular 

da base comum e projetos diversos para desenvolvimento de diversas habilidades) em 3 

(três) vezes semanais (segunda-feira, terça-feira e quinta-feira) e devido à implantação 

dos ciclos no Ensino Fundamental, o CEDLAN deixou de atender as séries finais do 

Ensino Fundamental, tendo sido 2017 o último ano de atendimento deste segmento. 

Cumpre observar que o turno diurno utiliza o sistema de Sala Ambiente, onde cada 

disciplina contemplada desenvolve suas competências e habilidades de acordo com a 

Proposta Pedagógica da Escola. Neste panorama, são os alunos quem trocam de sala 

entre as aulas. Com a implantação da Escola em Tempo Integral e da Escola Internacional 

Bilíngue, essa disposição de salas poderá ser alterada, para devida adequação dos 

espaços e dinâmicas da escola nessa nova conjectura pedagógica. 

Por ser uma escola de ensino médio em tempo integral, o CEDLAN recebeu a 

proposta de se tornar uma Escola Intercultural Bilíngue (EIB), em parceria com a 

Embaixada da França, cujo objetivo é o de oferecer formação integral acadêmica em 

idioma estrangeiro (Francês) e nacional que prepare estudantes para o mundo 

acadêmico, do trabalho e das artes no contexto de uma sociedade internacionalizada. 

A proposta foi apresentada inicialmente aos professores, que solicitaram maiores 

esclarecimentos e, após reunião com representantes do gabinete do secretário de 

educação, se mostraram favoráveis à parceria.  

Após a sinalização positiva do corpo docente, a proposta foi apresentada aos 

estudantes, que se mostraram bastante animados e privilegiados, com aprovação de mais 

de 95%.  

O acordo já encontra-se em estágio de assinatura entre o Governo do Distrito 
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Federal – GDF, por meio da Secretaria de Estado de Educação – SEEDF, da Secretaria 

de Relações Internacionais – SRI e a Embaixada da França.  

Após a consolidação do acordo, haverá nova reunião com a comunidade escolar 

para apresentação do projeto final e de sua implantação. 

 

 2.1. CARACTERIZAÇÃO FÍSICA 

A Escola possui uma área de 33.000 m2, com 10.000 m2 de área construída, 

composta de um bloco administrativo, composto por oito salas e oito banheiros (2 para 

professores; 4 para estudantes; 2 para servidores); quatro blocos pedagógicos, 

compostos por 11 (onze) salas de aula, (1) sala de coordenação, (4) quatro laboratórios 

(Informática, Química, Física e Biologia), (1) uma sala de vídeo, (1) uma biblioteca, (1) 

uma sala de artes, (1) uma quadra coberta e (1) campo gramado. 

O espaço físico construído do CEDLAN está dividido em, basicamente, 3 (três) 

áreas, distribuídas da seguinte maneira: 

Área Inferior: (1) Secretaria, (1) Sala da Direção, (1) Sala do Serviço de Orientação 

Educacional – SOE, (1) Sala do Administrativo, (1) Sala da Supervisão Pedagógica e 

Coordenadores, (1) Copa dos estudantes, (2) Banheiros dos professores, (1) Sala dos 

professores com copa, (1) cantina, (1) Sala de Música, (2) Banheiros dos Alunos, (1) Sala 

dos Servidores, (2) Banheiros dos Servidores, (1) Pátio com mesas para refeições 

(refeitório improvisado), (1) Quadra de Esportes coberta, (1) Quadra de grama e (1) Circo. 

Área Intermediária: Onze salas de aula múltiplas (organizadas por disciplinas para 

atender o esquema de sala ambiente); (1) Sala de coordenação pedagógica; (1) 

Laboratório de Informática, (2) Banheiros dos alunos. 

Área Superior: (3) salas de aula/laboratório de uso exclusivo para Biologia, Física e 

Química; (1) sala de uso exclusivo para Artes; (1) Biblioteca Jorge Amado; (1) Sala de 

Vídeo (espaço multiuso: vídeo, reuniões, dança, entre outros). 

Não possuímos Sala de Recursos. Esta é itinerante na escola e funciona na 

Biblioteca no dia de atendimento aos estudantes. 

 

 2.2.  DADOS DE IDENTIFICAÇÃO 

 

 Nome da escola: Centro Educacional do Lago Norte – CEDLAN 

 Endereço: SHIN CA 02 lote 24, CEP 71.503-502, Brasília – DF 
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 e-mail: cedlan.ppc@edu.se.df.gov.br 

 CNPJ: 05.149.209/0001-35 

 INEP: 53012356 

 Telefone: 3901.7540 

 

 Equipe Gestora 

Diretor: Prof. Jaime Luiz Colares Filho 

Vice-Diretor: Profª. Isabella Barbosa Araújo Diniz Augusto 

Supervisão Pedagógica Diurno: Profª. MSc. Viviane Duarte Rocha 

Supervisão Pedagógica Noturno: Profª.  Anna Rita Cintra Taveira 

Supervisão Administrativa Diurno: João Marreiros Solano Júnior 

Supervisão Administrativa Noturno: Luciene Gomes Oliveira 

Chefe de Secretaria: José Hamilcar de Oliveira Filho 

 

Equipe de Orientação Educacional – SOE 

 Fernanda de Oliveira Fernandes Tavora (diurno) 

 Lucília Lázara Borges Rocha Santos (diurno) 

 Magally Borges de Araújo Barbosa (noturno) 

 

 Equipe de Coordenação Pedagógica 

 Diurno 

 Cecília Dantas Teixeira de Carvalho (coordenadora geral) 

 Luiz Eduardo Cunha (coordenador do Ensino Médio em Tempo Integral) 

 Noturno 

 José Herculano de Moura (coordenador noturno) 

 

 Equipe de Sala de Recursos Generalista Itinerante 

 Alcinda Alencar de Vasconcelos (Inglês – atuação área de Códigos e Linguagens) 
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 Maria Leila Leles Caixeta dos Santos (Química – atuação área de Exatas) 

 

 Comissão organizadora e revisora do PPP 2018 

Profª MSc. Viviane Rocha (supervisora diruno) 

Profª. Isabella Barbosa (vice-diretora) 

Prof. Jaime Luiz Colares Filho (diretor) 

Prof. Luiz Eduardo Cunha (coordenador) 

Prof. Clerton Evaristo (professor) 

 

Conselho Escolar 

Jaime Luiz Colares Filho 

Isabella Barbosa Araújo Diniz Augusto 

Luciene Gomes de Oliveira 

João Marreiros Solano Júnior 

Luzinete Fernandes de Carvalho 

Júlia Szervinsk Neves 

 

Servidores da escola (efetivos, contratos e carreira assistência) 

Ademir Augusto Martinello 

Ademir Soares Ribeiro 

Adriano Lima Carvalho 

Ana Paula de Hollanda Cunha 

Andrea Toti  

Andre Luiz Ribeiro Martins 

Anna Rita Cintra Taveira  

Beatriz Alves da Natividade 

Carolina Carrijo Arruda 

Cassiele Domingos Rezende  

Cathlen Cudo  

Cecilia Dantas Teixeira de Carvalho 

Clarissa Almeida Ilgenfritz  

Claudia Andrade de Carvalho  

Cleiton Luis Santos Sousa 
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Clerton Oliveira Evaristo 

Cristina Gualberto Cardoso 

David Ribeiro Calazans da Silva 

Domingos Jose Fernandes Moreira 

Elke Andrade de Oliveira 

Elson Rangel Calazans Junior 

Elza Paiva dos Santos Silva 

Fernanda de Oliveira Fernandes 

Fernanda Lino Barreto Lourenco 

Fernando de Oliveira Santos  

Flavia Mansur Chagas  

Gabriela Guimarães Landim  

Iara Candido da Silva  

Idamis Maria dos Santos Alcantara  

Igor Mateus Batista Marques  

Isabella Barbosa Araujo Diniz  

Ismael Rangel Ferreira Lins  

Jaime Luiz Colares Filho  

Joao Batista da Silva Filho  

Joao Marreiros Solano Junior  

Joao Nicanildo Bastos dos Santos  

Jose Eduardo Garcia de Moraes  

Jose Hamilcar de Oliveira Filho  

Jose Herculano de Moura  

Jose Reinaldo Nobre de Miranda  

Jose Vasconcelos Campos de Souza  

Karine de Souza Junqueira  

Karla Regina Morais dos Reis  

Klelia Lucia Ramos Rodrigues  

Leonora de Abreu Benvenuto  

Lilian de Queiroz Pereira Rodrigues  

Luciana Moreira Braga Cardoso  

Luciene Gomes de Oliveira  
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Lucilia Lazara Borges Rocha  

Luiz Eduardo Gomes da Cunha  

Magally Borges de Araujo Barbosa  

Marco Aurelio do Nascimento  

Marco Tulio Costa  

Mário Lúcio Souto Lacerda  

Miguel Luis Fortes Boueres  

Patricia Faustino Santos  

Paulo Henrique P de Souza  

Rafael Paulino dos Santos  

Rayssa Oliveira Sousa  

Renato Miletti  

Rodrigo Alves Pedroso  

Rosimeire Maria dos Santos  

Sandra Regina dos Santos Barboba  

Suzana Fernandes de Souza  

Taiana Pontes da Silva Professor  

Taíssa Mayumi Abe Gondim Lopes  

Tania Cristina da Silva  

Viviane Duarte Rocha  

 

3.  DIAGNÓSTICO DA REALIDADE ESCOLAR E DESAFIOS 

 3.1. Características gerais 

O CEDLAN é um Centro Educacional que tem a peculiaridade de atender em sua 

comunidade escolar, 605 estudantes, em três turnos, configurando o desafio diário de 

quatro realidades a saber:  

Os segmentos de ensino atendidos bem como o quantitativo de estudantes são 

expressos no quadro abaixo: 

TURNO DIURNO – INTEGRAL  

7 TURMAS DE 1º ANOS 165 ESTUDANTES  

4 TURMAS DE 2º ANOS 105 ESTUDANTES 

3 TURMAS DE 3º ANOS 90 ESTUDANTES 

TOTAL DE ALUNOS 360 ESTUDANTES 
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NOTURNO REGULAR  

1 TURMA DE 1º ANO  42 ESTUDANTES 

 1 TURMA DE 2º ANO 30 ESTUDANTES 

1 TURMA DE 3º ANO 22 ESTUDANTES 

TOTAL ALUNOS 94 ESTUDANTES 
 

NOTURNO EJA  

1º ANO 57 ESTUDANTES 

2º ANO 48 ESTUDANTES 

3º ANO 46 ESTUDANTES 

TOTAL ALUNOS 151 ESTUDANTES 
 

Faz se necessário ressaltar que o quantitativo de estudantes está em permanente 

oscilação, para mais ou menos, devido à rotatividade de alunos ABA (abandono) ou que 

pedem transferência.  

ESTUDANTES ANEE DIURNO INTEGRAL 

NEE TURMA ETAPA 

AH 1A EMTI 

AH 1A EMTI 

AH 1A EMTI 

DI 1A EMTI 

AH 1B EMTI 

AH 1B EMTI 

AH 1B EMTI 

AH 1B EMTI 

DF/BNE 1B EMTI 

AH 1B EMTI 

AH 1C EMTI 

AH 1C EMTI 

DF/ANE 1E EMTI 

TDAH 1F EMTI 

TDAH 1F EMTI 

ASPERGER/TDAH 2C EMTI 

DI 2D EMTI 

TDAH 3A EMTI 

OUTROS 3B EMTI 

DV/VM 3B EMTI 

TDAH 3B EMTI 

DMU 3C EMTI 
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ESTUDANTES ANEE NOTURNO 

AH 1 EJA EJA 

TDAH 1 EJA EJA 

DF/BNE 3 EJA EJA 

DF/BNE 2E NOTURNO 

TDAH 3D NOTURNO 
 

3.2. Perfil dos estudantes 

 

Em pesquisa realizada com os estudantes em março de 2018, verificamos que 

nossa clientela é composta basicamente por moradores do Varjão (45,1%), Itapoã 

(11,9%), Paranoá (10,2%), Lago Norte (7,5%), Condomínios (3,1%), Centro de Atividades 

(2,9%) e outras regiões administrativas. Nova pesquisa será realizada no 2º semestre de 

2019. 

O perfil de nossa comunidade escolar denota-se por alunos provenientes de 

realidades adversas. Temas como: drogas; violência familiar; violência em seus vários 

contextos e bullying; são históricos recorrentes do contexto social e familiar de nossos 

alunos. Isso acaba por refletir de maneira significativa em nossa identidade escolar. 

Portanto, alunos em situação de risco social é realidade constante em nossa demanda 

escolar de trabalho como um todo. 

De forma semelhante ao levantamento anterior, observou-se que o corpo discente 

do CEDLAN é composto por estudantes que se consideram pardos (50,5%), pretos 

(23,7%), brancos (19%), com renda familiar inferior a 2 (dois) salários mínimos, não 

trabalha e tem seus gastos custeados pelas famílias, as quais, não recebem benefício 

vindo de programas sociais do Governo. 
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Dados obtidos com docentes, discentes e familiares em reuniões diversas 

(bimestrais de entrega de resultados, Conselho de Classe, avaliação institucional nos pré 

conselhos feitos pelos alunos, além de atendimentos cotidianos aos alunos na direção, 

coordenação, SOE etc.) apontam insegurança e descrença por parte dos alunos no que 

diz respeito as condições de concorrência com alunos de outras escolas públicas de 

renome e particulares. Isso faz com que a participação dos nossos estudantes em 

programas como ENEM e PAS sejam muito baixos, mesmo entre os alunos de melhor 

rendimento escolar. 

Desde 2016 uma das ações pedagógicas do CEDLAN tem sido a de propiciar aos 

seus estudantes informações detalhadas acerca dos programas de acesso ao ensino 

superior e técnico (PAS/ENEM) e de suas respectivas cotas além de, juntamente com os 

professores, adequar os planejamentos pedagógicos das disciplinas, as avaliações e os 

projetos para melhor preparação acadêmica e de autoestima de seus estudantes para que 

consigamos melhorar os índices de participação e de aprovação. 

Outro aspecto relevante é a percepção de pré-requisitos insuficientes na maioria 

dos alunos, tanto em Língua Portuguesa quanto em Matemática, o que influencia e afeta 

o rendimento em outras disciplinas. Neste aspecto, a implantação do Ensino Médio em 

Tempo Integral pode propiciar ganhos aos estudantes, haja vista a obrigatoriedade do 

trabalho nestas duas frentes. 

Dados do Ideb/Prova Brasil relativos ao 9º ano do Ensino Fundamental desta 

instituição de ensino estão apresentados na tabela abaixo.  
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CED do Lago Norte 8ª série/9º ano 

Ano 2005 2007 2009 2011 2013 2015 2017 2019 

Ideb 

Observado 
2,5 2,7 4,0 4,6 4,1 3,2 3,2 - 

Metas 

Projetadas 
- 2,6 2,9 3,3 3,9 4,3 4,6 4,9 

Fonte: <ideb.inep.gov.br> 

Apesar de termos obtido resultados gerais acima das metas projetadas (exceto em 

2015), ao analisar o boletim de desempenho da escola na última avaliação (na qual o Inep 

apresenta a distribuição dos alunos nos níveis de desempenho, classificados de 0 a 8 

para Língua Portuguesa e de 0 a 9 para Matemática), percebemos que as habilidades e 

níveis de conhecimentos dos estudantes estão muito baixas, o  que reforça o percebido 

pelos professores em relação às dificuldades básicas, pré-requisitos. 

Em Língua Portuguesa, a maioria dos estudantes (27,16%) se encontram no nível 

0 (zero), seguidos de 17,45% no nível 1, 17,28% no nível 3, 16,67% no nível 4, 13,58% no 

nível 2 e 1,78% no nível 6. 

Em Matemática, 21,52% dos estudantes estavam no nível 3, 20,53% no nível 1, 

19,84% no nível 2, 19,45% no nível 4, 13,5% no nível 0, 2,58% no nível 6 e 2,53% no 

nível 5. 

Além dos problemas de base pedagógica enfrentados pelos estudantes e 

professores, tal distribuição dos resultados dos níveis dos alunos demonstra também o 

aspecto heterogêneo do nosso público, fator extra de dificuldade para o trabalho 

pedagógico. 

Os níveis de abandono e de reprovação entre os alunos do ensino regular são 

relativamente baixos (ver tabela abaixo), o que confirma o perfil dos estudantes de 

acolhimento e de pertencimento com o ambiente escolar e demonstra um relativo sucesso 

nas estratégias de estímulo ao estudo e a permanência escolar por parte da equipe 

escolar. 

Como o CEDLAN deixou de atender as séries finais do Ensino Fundamental, os 

parâmetros a serem analizados passarão a ser a Avaliação Diagnóstica e o Simulado DF. 

Observa-se que o abandono é maior entre os alunos do EM e da EJA (Tabela I). 

Isso deve-se, em geral, a necessidade de trabalho para complementação da renda 
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familiar e/ou a gravidez precoce que dificulta, especialmente às jovens mães a 

continuidade dos estudos, seja devido à necessidade de trabalho para o sustento da nova 

família, seja por dificuldade em ter com quem deixar os filhos enquanto vai à escola ou 

por sobrecarga de tarefas gerais. 

Na EJA o abandono dos estudos é fato esperado e recorrente, haja vista que é um 

segmento composto, basicamente, por estudantes adultos que trabalham durante o dia e 

o atendimento a uma modalidade de estudos presencial é difícil para conciliação com o 

trabalho e a família. 

 

Tabela I – Dados de quantitativo de estudantes, transferências e abandonos. 

 
ENSINO MÉDIO EJA 3º segmento 

ENSINO 

FUNDAMENTAL 

 2016 2017 2018 2016 2017 2018 2016 2017 2018 

Matriculados 559 492 490 337 378 327 331 158 --- 

Ativos 487 504 443 234 367 336 322 162 --- 

Aprovados 410 403 328 175 170 180 255 126 --- 

Reprovados 77 34 48 59 92 78 67 21 --- 

Abandono 72 67 67 103 105 78 09 15 --- 

 

 Entretanto, sabemos que os índices de aprovação por si só não são 

representativos de sucesso de aprendizagem, haja vista que o próprio sistema 

educacional facilita bastante o processo de aprovação (média baixa, arredondamento, 

sistema de progressão em dependência etc.) e que, isso não revela necessariamente um 

sucesso no aproveitamento escolar e de aprendizagem. 

Os desafios de reduzir os déficits de aprendizagem, de pré requisito e melhorar o 

rendimento geral e acesso a cursos técnicos e ao ensino superior continuam existindo. 

Diante de tal realidade, o corpo pedagógico e administrativo do CEDLAN 

diagnosticou os seguintes desafios: 

 Conhecer de forma mais aprofundada a realidade econômica, social e cultu-

ral da comunidade escolar que atende, em seus três turnos, em suas espe-

cificidades e diagnosticar seus problemas e dificuldades; 
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 cumprir o papel social de capacitar e preparar a comunidade que atende pa-

ra vencer os desafios que a sociedade atual (altamente informatizada e 

competitiva) e o mercado de trabalho impõem; 

 diminuir as distorções de aprendizagem dos alunos através de trabalhode 

reforço e resgate das bases curriculares; 

 direcionar a Parte Diversificada (PD) para Língua Portuguesa e Matemática, 

de maneira a permitir um maior acompanhamento e diminuição dos proble-

mas de pré-requisitos dos discentes; 

 garantir a essa comunidade a oportunidade de ascender na pirâmide social, 

em harmonia com os princípios éticos da autonomia, da responsabilidade, 

da solidariedade e do respeito ao bem comum; 

 primar pela efetivação da proposta pedagógica, garantindo a todos o acesso 

ao saber e oferecendo uma formação adequada e compatível com os novos 

tempos, fomentando os objetivos previstos na LDB, nas Diretrizes Curricula-

res Nacionais, no Plano Nacional de Educação - PNE e no Currículo em 

Movimento da Educação Básica da Secretaria de Estado de Educação do 

Distrito Federal; 

 promover a emancipação dos estudantes e o envolvimento de todos os 

segmentos da comunidade escolar na concretização desta proposta peda-

gógica. 

 aumentar a participação dos estudantes no PAS/ENEM; 

 ajustar e adequar os projetos do Ensino Médio em Tempo Integral 

 melhorar os índices de aprovação e das avaliações de rede; 

 

 3.3. VISÃO DE FUTURO 

Busca contínua pela excelência do ensino, tendo a ética e a responsabilidade 

como princípio norteador do trabalho pedagógico e tendo como diferencial o incentivo às 

atividades de pesquisa e inovação do processo pedagógico através de projetos 
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desenvolvidos na escola. 

 

4.  FUNÇÃO SOCIAL 

Sabemos que o mundo vive em um processo contínuo de transformações, no 

entanto, durante o século XX estas transformações se deram em ritmo acelerado e 

alcançaram inúmeras instâncias, entre elas a escola, que poucas atualizações sofreu 

durante estes processos. 

A função social de uma escola deve apontar para a formação integral do indivíduo, 

tendo em vista que todos, impreterivelmente, conhecem algo, seja seu entorno, seja 

algum saber específico advindo de sua cultura. 

Do estudante ao professor, todos estão aptos a realizar trocas no campo do 

Conhecimento. Um estudante pode e deve ensinar ao professor tudo aquilo que carrega 

consigo, pois o professor, a despeito de ter uma formação que lhe permite ensinar sua 

disciplina dentro de suas especificidades, poderá conhecer e apreender o significado de 

todo o rico arcabouço que carrega o estudante. Um estudante é alguém que caminha em 

direção ao conhecimento, já o aluno, é alguém desprovido da luz do conhecimento, dado 

que o vocábulo traz a negação em sua estrutura. 

Para ensinar deve-se aprender o outro. Só é possível educar para a vida e para as 

transformações que o mundo exige se soubermos o valor daquilo que o estudante 

carrega. Para tanto, um professor deve, antes de promover o acesso à sua disciplina, 

conhecer seu estudante, a fim de garantir um ensino mais completo e próximo à realidade 

daquele ser em formação, sem que isto restrinja o educando ao meio no qual está 

inserido, ao contrário, é ampliando seus horizontes para que cresça como ser humano 

pronto para os infindáveis desafios pelos quais irá passar durante a vida, que forjaremos, 

como educadores, seres humanos capazes de gerenciar suas vidas com autonomia e 

robustez.  

A função social do CEDLAN é auxiliar o estudante na decisão de quê caminho 

deseja trilhar no campo do conhecimento, ou seja, a partir de seu perfil, de suas 

habilidades, de seu conhecimento e de sua formação constituída neste espaço, sinalizar 

as possibilidades de um futuro em que o estudante, sempre em busca de formação, 

alcance êxito pessoal e profissional. 

O CEDLAN se apoia nos artigos da Constituição Federal de 1988 (BRASIL, 1988), 

Capítulo III, artigos 205, 206, 208, 210, 211, 212, 213 e 214, nos quais estão afixadas 
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normas legais de oferta de ensino público de qualidade, bem como a garantia de 

atendimento educacional especializado aos indivíduos com deficiência, além de fomento à 

pesquisa, acesso ao conceito de pluralidade cultural. 

 

5. PRINCÍPIOS ORIENTADORES DAS PRÁTICAS PEDAGÓGICAS  

5.1. Princípios éticos  

Os princípios éticos da autonomia, da responsabilidade, da solidariedade e do 

respeito ao bem comum são alicerces democráticos que visam a formação de indivíduos 

capazes de constituir uma identidade humana capaz de colocar em prática a sociedade 

que buscamos: livre, justa, hígida, adaptável, preparada para desafios e transformações. 

Acreditamos que a formação humanística, quando não é colocada como objeto 

estanque, levando em consideração apenas os requisitos básicos de ensino e 

transmissões unilaterais, pode e deve levar o estudante às reflexões indissociáveis do ser, 

tais como: questões culturais, éticas, políticas, sociais.  

Desta forma, para o CEDLAN, o estudante deverá buscar ser um indivíduo 

educador de si mesmo, sem repousar na autorreferência egoística, deverá ser capaz de 

cooperar com grupos distintos dos seus, desobstruindo canais de preconceito, 

proselitismo e sectarismo, buscará através do respeito e do afeto caminhos por onde haja 

condições de ser humano no desenvolvimento pleno de sua vida. 

5.2. Princípios políticos 

A escola deve ser coerente com o exercício dos direitos e deveres da cidadania 

como fundamento da preparação do aluno para a vida. 

Assim, a proposta política desta instituição visa o respeito ao bem comum, o 

protagonismo e a responsabilidade, o combate à discriminação e o respeito às opções e 

orientações individuais e coletivas, proporcionando a oportunidade do exercício da 

cidadania, uma vez que a democracia deve proporcionar condicões iguais de acesso ao 

mundo do conhecimento. 

5.3. Princípios pedagógicos 

Proporcionar a formação integral do estudante para o exercício consciente, crítico, 

criativo e participativo da cidadania, possibilitando os Quatro Pilares constantes do 

Relatório Delors (DELORS et al, 1998), aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a 

viver juntos e aprender a ser que, segundo Leal et al (2003) caracterizam-se por 

contemplar questões cognitivas, assim como questões do relacionamento humano. Os 
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dois primeiros Pilares remetem a questões mais específicas sobre processo de produção 

de conhecimento, enquanto os outros encerram uma dimensão mais ligada à consciência 

e ao resgate do ser humano. 

Adicionalmente, é necessário reforçar no professor a responsabilidade e o 

compromisso de: 

 identificar e integrar os conhecimentos construídos pelos alunos fora da 

escola ao trabalho escolar, ampliando o quadro de referência de cada aluno 

e articulando senso comum e conhecimento socialmente reconhecido e 

valorizado; 

 explicitar as competências a serem construídas pelos alunos; 

 explorar as relações interdisciplinares 

 trabalhar com projetos e situações-problema para que o aluno atribua 

significado ao que está aprendendo; 

 respeitar as diversidades sociais, culturais e físicas manifestadas pelos 

alunos nas situações de aprendizagem; 

 contextualizar os conhecimentos, os problemas e as atividades para 

proporcionar maior sentido à aprendizagem 

 desenvolver uma autoavaliação permanente para aferir os resultados 

alcançados e fazer os ajustes necessários ao alcance dos objetivos; 

 promover, na medida do possível, o lúdiso e os espaços culturais. 

 

5.4.  Princípios Epistemiológicos 

1. Unicidade entre teoria e prática 

 Interdisciplinariedade e contextualização 

2. Flexibilização 

 

5.5.  Princípios da Educação Integral 

1. Integralidade 

2. Intersetorização 

3. Transversalidade 

4. Diálogo escola comunidade 

5. Territorialidade 

6. Trabalho em rede 
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5.6.  Principios Filosóficos do Trabalho da Equipe Gestora 

 

Cientes de que o CEDLAN vem assumindo historicamente a responsabilidade de 

atuar na transformação e na busca do desenvolvimento cultural, social e econômico da 

comunidade escolar que atende, nós, candidatos à gestão no triênio 2017/20, assumimos 

o compromisso de nos empenharmos na elaboração de uma proposta para a 

concretização de tamanha responsabilidade. 

Para tanto, adotaremos um planejamento e uma execução com a finalidade de 

fomentar o diálogo, o respeito às diferenças, à diversidade, às minorias, às múltiplas 

realidades, seja no corpo docente, seja no corpo discente e também em outros setores da 

escola, com o objetivo de formar cidadãos conscientes, autônomos, capazes de 

compreender e criticar a realidade, atuando na busca da superação das desigualdades e 

do respeito ao ser humano. 

Diante de tal realidade, assumimos o compromisso de enfrentar os seguintes 

desafios para o CEDLAN: 

 Conhecer de forma mais aprofundada a realidade econômica, social e cultu-

ral da comunidade escolar que atendemos, em seus três turnos, em suas 

especificidades e diagnosticar seus problemas e dificuldades; 

 cumprir o papel social de capacitar e preparar a comunidade que atendemos 

para vencer os desafios que a sociedade atual (altamente informatizada e 

competitiva) e o mercado de trabalho impõem; 

 garantir a essa comunidade a oportunidade de ascender na pirâmide social, 

em harmonia com os princípios éticos da autonomia, da responsabilidade, 

da solidariedade e do respeito ao bem comum; 

 primar pela efetivação da proposta pedagógica, garantindo a todos o acesso 

ao saber e oferecendo uma formação adequada e compatível com os novos 

tempos, fomentando os objetivos previstos na LDB, nas Diretrizes Curricula-

res Nacionais, no Plano Nacional de Educação - PNE e no Currículo em 

Movimento da Educação Básica da Secretaria de Estado de Educação do 

Distrito Federal; 
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 promover a emancipação dos estudantes e o envolvimento de todos os 

segmentos da comunidade escolar na concretização desta proposta peda-

gógica. 

Sabemos que a interação com a comunidade escolar é dinâmica e novos desafios 

surgem a todo instante. Portanto, em nosso planejamento, contemplaremos a 

possibilidade de outros desafios, à medida que se apresentarem, sempre primando pelo 

respeito às diferenças e à construção de uma convivência harmoniosa, buscando, nos 

termos da LDB, o pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da 

cidadania e sua qualificação para o trabalho, na concretização de um sonho de uma 

sociedade mais digna e justa. 

 

5.7.  Aspectos Pedagógicos da Gestão 

OBJETIVOS METAS/ESTRATÉGIAS 

Proporcionar a 
formação integral do 
estudante para o 
exercício consciente, 
crítico, criativo e 
participativo da 
cidadania. 

 Fomentar junto ao corpo docente, a elaboração de estraté-

gias pedagógicas que possibilitem o estudante a: aprender a 

conhecer; aprender a fazer; aprender a conviver; aprender a 

ser; 

 fortalecer e o programa de Educação Integral 

 implementar a Escola Intercultural Bilíngue 

Melhorar a qualidade 
do processo 
pedagógico de ensino e 
aprendizagem no 
CEDLAN. 

 Fomentar por meio de reuniões e palestras nas coordena-

ções pedagógicas e no diálogo com a comunidade escolar, o 

envolvimento e o compromisso de todos os sujeitos envolvi-

dos: estudantes, professores e famílias; 

 estimular a participação dos estudantes como sujei-

tos/agentes ativos do processo de aprendizagem na constru-

ção curricular e no sistema avaliativo; 

 produzir estratégias junto ao corpo pedagógico para aumen-

tar o interesse dos estudantes pelo estudo e o gosto pelo co-

nhecimento; 

 produzir junto à Secretaria e Coordenação, bimestralmente 

gráficos de desempenho dos estudantes por turma e por dis-

ciplina, para o devido acompanhamento e análise; 



23 

 

 

 Criar mecanismos de gestão dos dados anuais do Censo Es-

colar; 

 aproximar os procedimentos pedagógicos da base comum 

curricular e da parte flexível do ensino integral através do diá-

logo, da interação e de projetos conjuntos; 

 buscar e programar projetos e parcerias visando contemplar 

e garantir a unidade curricular através dos Eixos Transver-

sais: Educação para a diversidade, cidadania e educação em 

e para os direitos humanos e educação para a sustentabilida-

de; 

 incentivar a leitura e a pesquisa através de projetos e eventos 

relacionados à biblioteca (Dia da Leitura, Concurso de Leitura 

Compartilhada de Poemas, Concurso de Cartas de Amor, Es-

crita de Literatura de Cordel, Varal de Poesia etc.) e reconhe-

cer a biblioteca como espaço privilegiado de apoio e incentivo 

à leitura e à escrita para estudantes e professores; 

 implantar o intervalo cultural; 

 editar o projeto Rádio na Escola; 

 elevar os índices do CEDLAN nas avaliações de larga escala 

(ENEM, Prova Brasil etc.); 

 reduzir os índices de reprovação, particularmente no 1º ano 

do EM ; 

 reduzir os índices de abandono, particularmente no EJA e EM 

regular do período noturno; 

 valorizar a participação dos estudantes na OBMEP e nas di-

versas olimpíadas do conhecimento; 

 possibilitar o uso pedagógico das novas tecnologias de infor-

mação e de comunicação, na ação docente; 

 discutir, avaliar e implantar normas e padronização de proce-

dimentos disciplinares para EM e EJA; 

 valorizar e dar maior visibilidade ao trabalho pedagógico rea-

lizado no turno noturno; 

Reconhecer o Grêmio  Estimular sua participação ativa dentro da escola, em todas 
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Estudantil como 
representante legítimo 
dos estudantes.  

as atividades pedagógicas, a fim de fortalecer o protagonismo 

juvenil e a gestão democrática.  

Reconhecer e 
incentivar a importância 
da Coordenação 
Pedagógica. 

 Resgatar a coordenação pedagógica como espaço de plane-

jamento, de formação, estudo, troca e aperfeiçoamento dos 

professores. 

Fortalecer o Conselho 
Escolar de forma a 
garantir a gestão 
democrática, 

 Incentivar a participação de todos os segmentos da comuni-

dade escolar neste importante órgão colegiado; 

 estabelecer reuniões periódicas de amplo conhecimento e di-

vulgação, previstas no calendário escolar, 

 criar mecanismos de divulgação do trabalho do Conselho Es-

colar, que possibilitem o diálogo democrático e a participação 

ativa de todos. 

Fortalecer parceria com 
os Conselhos Tutelares, 
particularmente os do 
Varjão, Lago Norte e 
Paranoá de forma a 
garantir os direitos e a 
proteção dos 
estudantes. 

 Promover encontros e reuniões periódicas com seus repre-

sentantes; 

 solicitar relatórios periódicos de atendimento de nossos alu-

nos, para que o SOE possa fazer o devido acompanhamento. 

Incentivar a 
participação dos 
estudantes do EM no 
PAS, ENEM e em 
programas que 
viabilizem seu ingresso 
nas universidades 
públicas. 

 Discutir com a comunidade escolar e o corpo pedagógico a 

mudança do sistema avaliativo do EM; 

 sistematizar junto ao corpo pedagógico, as estratégias de di-

vulgação de resultados e de explicação dos tipos de prova e 

respectivas pontuações; 

 incentivar e aumentar a participação dos estudantes do EM 

no programa Mais ENEM da CRE PP/C. 
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Promover a capacitação 
e/ou aperfeiçoamento 
profissional dos 
estudantes. 

 Firmar parcerias através de programas do GDF ou do Gover-

no Federal e com empresas que permitem a contratação de 

estagiários (PRONATEC, CIEE, IELF); 

 discutir com a comunidade escolar e o corpo pedagógico a 

possibilidade de implantação do ensino médio com integra-

ção profissional, para que os mesmos adquiram experiência e 

visão ampla sobre o mundo do trabalho e seus desafios; 

 estabelecer parcerias com instituições públicas e ONGs que 

visem a capacitação e a profissionalização dos estudantes do 

Ensino Médio e Educação de Jovens e Adultos. 
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Promover a inclusão 
social, o respeito à 
diversidade e uma 
consciência ecológica. 

 Organizar e desenvolver situações de ensino: reconhecendo 

e respeitando diferenças relacionadas a fatores tais como ní-

vel socioeconômico, cultura, etnia, gênero, religião e outros; 

formulando objetivos de ensino contextualizados, possíveis 

de serem atingidos e expressos com clareza, selecionando 

conteúdos e estratégias de ensino e aprendizagem adequa-

das às condições dos alunos e aos objetivos pretendidos; 

planejando instrumentos de avaliação diversificados, que se-

jam capazes de captar a gama de resultados obtidos com si-

tuações criadas e experiências vivenciadas; 

 fortalecer a participação dos estudantes na promoção de ati-

vidades culturais e em projetos na escola de forma a desen-

volver os princípios éticos da autonomia, da responsabilida-

de, da solidariedade e do respeito ao bem comum; 

 estimular a participação de todos os agentes envolvidos na 

educação: professores, estudantes, agentes de conservação 

e limpeza, vigilantes, pais, entre outros atores ativos, nos pro-

jetos e ações da escola com a finalidade de desenvolver a re-

flexão, o senso crítico, a tolerância e a solidariedade entre to-

dos (ex.: coleta seletiva do lixo na escola); 

 executar o plano de ação do nosso Serviço de Orientação 

Educacional (SOE) de modo a desenvolver atividades que vi-

sem minimizar as diferenças e os problemas de relaciona-

mento entre os membros da comunidade escolar; 

 Adequação do espaço físico aos portadores de necessidades 

especiais. 



27 

 

 

Realizar atividades 

culturais e científicas, e 

de interesse social na 

comunidade, a fim de 

estreitar relações com 

os moradores próximos 

e possibilitar que os 

estudantes apresentem 

suas produções 

acadêmicas; 

 Feira científica; 

 feira cultural e artística; 

 semana da consciência negra; 

 promover projetos de Campeonatos Esportivos e Gincanas 

 discutir e avaliar com a comunidade escolar e com o corpo 

pedagógico, a viabilidade de outros projetos de acordo com 

as demandas que surgirem, ou que nos forem apresentados 

por ONGs, instituições públicas e privadas e particulares. 

 

  

6.  OBJETIVOS GERAIS E ESPECÍFICOS 

 

6.1.  Objetivos Gerais 

 fomentar o letramento científico e melhorar o rendimento na área de Ciên-

cias da Natureza 

 Proporcionar a formação integral do estudante para o exercício consciente, 

crítico, criativo e participativo da cidadania, possibilitando o aprender a co-

nhecer, aprender a fazer, aprender a conviver e aprender a ser, como pre-

veem os quatro pilares da educação; 

 melhorar a qualidade do processo pedagógico através do envolvimento e do 

compromisso de todos os sujeitos envolvidos: estudantes, professores, fun-

cionários; 

 valorizar cada sujeito e seu papel dentro do ambiente escolar, assim como 

valorizar a sua participação em projetos, feiras e concursos; 

 estimular a participação dos estudantes como sujeitos/agentes ativos do 

processo de aprendizagem; 

 fortalecer o protagonismo juvenil e a gestão democrática 
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 reconhecer e incentivar a importância da Coordenação Pedagógica como 

espaço de planejamento, de formação, estudo, troca e aperfeiçoamento do 

professor; 

 incentivar a participação de todos os segmentos da comunidade escolar;  

 garantir os direitos e a proteção dos estudantes; 

 garantir uma escola laica, gratuita e de qualidade para toda comunidade es-

colar; 

 incentivar a participação dos estudantes em programas que viabilizem seu 

ingresso nas universidades públicas brasileiras; 

 promover as relações interpessoais de trabalho em equipe e a troca de ex-

periências; 

 viabilizar e ajustar a implantação da Escola em Tempo Integral; 

 desenvolver princípios éticos de autonomia, responsabilidade, solidariedade 

e respeito ao bem comum; 

 desenvolver a reflexão, o senso crítico, a tolerância e a solidariedade; 

 Adequar os espaços físicos da escola para o melhor funcionamento da EMTI 

(com a participação do MEC, através do que foi instituído pela Lei no 13.415 

de 16 de fevereiro de 2017 e pela Medida Provisória no 746 de 22 de se-

tembro de 2016) e para o funcionamento da Escola Intercultural Bilíngue; 

 Inibir a violência na escola 

 melhorar o aproveitamento dos alunos, de forma a atingir índices satisfató-

rios de desempenho em avaliações como Prova Brasil, ENEM, PAS, PISA, 

SIADE 

 melhorar a estrutura física do Laboratório de Informática, viabilizando sua 

utilização; 

 garantir o cumprimento das regras do regimento escolar; 

 aproximar a supervisão administrativa dos demais setores do IE; 
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 Discutir e publicizar a aplicação dos recursos financeiros; 

 

6.2. Objetivos específicos: 

 Implementar como projeto principal da EMTI as Atividades Práticas de Ciên-

cias da Natureza 

 Intensificar o aprendizado através da realização de experimentos científicos 

nos laboratórios de ciências 

 adequar os planejamentos pedagógicos e os mecanismos de avalição para 

a melhor preparação estudantil e participação no PAS/ENEM 

 viabilizar a realização de conselho de classe participativo com todos os alu-

nos de cada turma e não apenas com seus representantes e avaliar seu re-

sultado e relevância 

 incluir os alunos com necessidades especiais de aprendizagem 

 estabelecer o diálogo entre todos os compontente curriculares, permitindo 

aos alunos visão mais ampla das áreas do conhecimento e da realidade 

 auxiliar no reconhecimento do Grêmio Estudantil como representante legíti-

mo dos estudantes e estimular sua participação ativa dentro da escola em 

atividades pedagógicas; 

 fortalecer o Conselho Escolar de forma a garantir a gestão democrática; 

 fortalecer parceria com os Conselhos Tutelares, particularmente os do Var-

jão, Lago Norte e Paranoá; 

 explicar aos alunos o funcionamento dos programas de ingresso às univer-

sidades públicas brasileiras; 

 estudar a viabilidade de parcerias com instituições e ONGs que visem a ca-

pacitação e a profissionalização dos estudantes do Ensino Médio e Educa-

ção de Jovens e Adultos; 
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 incentivar a leitura e a pesquisa através de projetos e eventos relacionados 

à biblioteca (Dia da Leitura, Concurso de Leitura Compartilhada de Poemas, 

Concurso de Cartas de Amor, Escrita de Literatura de Cordel, Varal de Poe-

sia etc.) e reconhecer a biblioteca como espaço privilegiado de apoio e in-

centivo à leitura e à escrita para estudantes e professores; 

 implantar o intervalo cultural no qual os estudantes organizam atividades 

culturais; 

 criar um projeto de Laboratório de Informática que viabilize a lotação de um 

coordenador específico na escola, afim de garantir o desenvolvimento de 

projetos de pesquisa e incentivar a criação de outros projetos interdisciplina-

res que utilizem de forma criativa e pedagógica este espaço; 

 revisar e discutir com a comunidade escolar o modo de funcionamento de 

alguns setores da escola, redefinindo os espaços físicos e estabelecendo 

prioridades de uso; 

 realizar atividades culturais e científicas, e de interesse social para a comu-

nidade; 

 implementar a APAM (Associação de Pais e Mestres), de contribuição facul-

tativa, para que, através da arrecadação seja possível ampliar o escopo das 

atividades contempladas por esta Instituição de Ensino. 

 Utilizar os laboratórios de Ciências da Natureza (Biologia, Física e Química) 

como espaços efetivos de laboratórios, na implantação e execução dos pro-

jetos de Iniciação Científica e Práticas Diversas de Ciências da Natureza;  

 Instalar sistema de monitoramento de câmeras nas dependências da escola, 

para redução dos danos ao patrimônio; 

 Discutir a utilização do sistema de Sala Ambiente, uma vez que com a im-

plantação do integral, os espaços físicos possam ter que ser adequados, 

adaptados e/ou remanejados, seja para implantação dos projetos ou para 

melhor acomodação dos alunos. 
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 definir critérios específicos para uso do uniforme e de entrada e saída da 

escola fora do horário das aulas para o adequado cumprimento do regimen-

to escolar; 

 

7.  CONCEPÇÕES TEÓRICAS 

 

Os princípios norteadores de nossa proposta pedagógica estão fundamentados 

nos seguintes documentos: 

 PCN/ Ensino Fundamental e Médio; 

 Plano Nacional de Educação; 

 Regimento Escolar das Instituições de Ensino da Rede Pública do D.F.; 

 Lei n° 4751/2012 - Gestão Democrática Escolar no DF; 

 Currículo Em Movimento da Educação Básica da Secretaria de Estado de 

Educação do DF; 

 Diretrizes de Avaliação Educacional, Aprendizagem Institucional e em Larga 

Escala 2014-2016 da Secretaria de Estado de Educação do DF 

 Base Nacional Comum Curricular 

 

8. ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO PEDAGÓGICO DA ESCOLA – OTP  

 

 A equipe pedagógica (direção, supervisão, coordenação e professores) é 

responsável pela discussão, votação, implementação na escola das diretrizes curriculares 

definidas para organizar o trabalho pedagógico. Durante a semana pedagógica, no início 

do ano letivo, apresentam o planejamento semestral e anual conforme a área de 

conhecimento e definidas no Projeto Político Pedagógico e no Regimento Escolar, em 

consonância com a política educacional e orientações da Secretaria do Estado da 

Educação. Entretanto, vale ressaltar que os planejamentos e suas execuções podem 

sofrer modificações no decorrer do processo educativo. A reavaliação das estratégias de 

ensino é aspecto característico do trabalho pedagógico. 
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Uma das características do CEDLAN é o fácil acesso dos estudantes, professores 

e comunidade escolar a todos os serviços da escola: direção, coordenação, sala de 

recursos, serviços de orientação educacional e servidores. É uma escola aberta ao 

diálogo, atenta e sensível aos problemas de seus estudantes e que está sempre diponível 

para ouvir as demandas e encaminhá-las, na medida do possível, para deliberação da 

equipe, atendimento especializado e devido retorno ao(s) solicitante(s).  

Esse aspecto faz com que muitos de seus ex alunos retornem constantemente à 

escola para realização de trabalhos da faculdade, estágios ou, simplesmente, para rever 

os professores e atualizá-los acerca do prosseguimento tomado por suas vidas. Há 

também um expressivo número de matrículas novas oriundas de  recomendação da 

escola por conhecidos, além do tradicional perfil familiar dos nossos estudantes (filhos, 

primos, irmão e agregados de ex alunos). Todos são aspectos que trazem muita alegria, 

satisfação e orgulho. 

Esta escola dispõe de um Serviço de Orientação Educacional (SOE),  um espaço 

de apoio e acompanhamento psicopedagógico dos estudantes, que promove a reflexão 

de temas atuais e de interesse da comunidade escolar como prevenção ao uso de 

drogas, violência, sexualidade etc. Incentiva um bom relacionamento interpessoal e busca 

envolver-se em todas as atividades pedagógicas e comemorativas da escola (estágio, 

formatura, comemorações etc.). 

Nas coordenações pedagógicas são discutidos, votados e organizados os 

trabalhos e projetos que serão desenvolvidos ao longo dos bimestres e ano letivo, bem 

como a capacitação dos professores, a realização de conselho de classe entre outras 

discussões relativas à dinâmica escolar, como definição de datas, de prazos, datas de 

avaliações, de recuperações, culminância de projetos, feiras de Ciências e de 

Linguagens, reuniões com pais, reposições de aulas, entre outros. Tudo isso sempre 

garantindo o mínimo de 200 dias letivos. 

No Centro Educacional do Lago Norte (CEDLAN) em 2018, o ensino é oferecido da 

seguinte maneira: 

 Semestralidade EM Regular: 1ª, 2ª e 3ª série do ensino médio (diurno e 

noturno) 

 Regime Semestral: EJA (1ª, 2ª e 3ª séries do ensino médio) 

 Ensino Médio em Tempo Integral (EMTI): 1ª, 2ª e 3ª série do ensino médio 
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Os horários relativos a cada modalidade são os seguintes: 

EM  Diurno – Integral 7h30 às 16h45 (1h para o almoço) 

EM regular e EM EJA noturno 19h às 23h 

 

Dispomos de 11 salas de aulas padrão, 1 sala de Artes (mobiliário diferenciado 

mesa-cadeira) e 4 laboratórios (Biologia, Fïsica, Química e Informática), além de uma sala 

de vídeo (multiuso), sala de leitura (“biblioteca”), uma pequena sala de música, uma 

quadra coberta e uma quadra de grama. 

Nos turnos matutino e vespertino a escola funciona no sistema de Sala Ambiente, 

na qual cada professor (disciplina) tem uma sala fixa e os estudantes se dirigem para 

cada uma delas de acordo com os horários.  

No noturno essa distribuição não ocorre pois, como o número de professores 

dividindo o mesmo espaço nas duas modalidades (regular e EJA) é maior, as salas 

disponíveis são insuficientes para a organização no esquema de sala ambiente. Desta 

forma, cada turma é que tem uma sala fixa e é o professor quem troca de sala de acordo 

com os horários.  

 

8.1. ENSINO MÉDIO EM TEMPO INTEGRAL - EMTI 

A partir de 2017 o CEDLAN passou a implementar o Ensino Médio em Tempo 

Integral (EMTI) para os alunos do Ensino Médio. A carga horária estendida possibilita que 

o jovem vivencie e interaja mais no espaço escolar, pois a matriz curricular, além da base 

comum, será reestruturada com foco na prática de projetos para desenvolvimento de 

habilidades, para orientação de estudos e preparação para o mundo do trabalho.  

Esses projetos possibilitarão, a esses jovens, melhores condições para criarem ou 

repensarem projetos de vida mais significativos, consistentes e exequíveis (SEEDF, 

acesso em 11/04/17).  

 Seus principais objetivos são: 

 promover a ampliação de tempos, espaços e oportunidades educativas, 

como também o compartilhamento da tarefa de educar entre os profissionais 

da educação e de outras áreas, as famílias e diferentes atores sociais, sob a 

coordenação da escola e dos professores.  

 promover múltiplas experiências em diversas atividades humanas, 

propiciando vivência em esporte e recreação, música, dança e artes 
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plásticas, agroecologia e preservação ambiental, culinária e saúde, cultura e 

relações humanas, desenvolvimento intelectual e capacidade criativa.  

 explorar o ambiente escolar para além da sala de aula, com investigação 

dos aspectos físicos, arquitetônicos, geográficos e ambientais da área da 

escola, a fim de ocupar esses espaços como ambientes para socialização, 

diversão, práticas desportivas e recreativas, intervenções artísticas, 

recuperação ambiental, produção de alimentos.Como parte do programa de 

ensino integral a escola dispõe de 13 (treze) educadores sociais voluntários 

que muito contribuem na rotina cotidiana dos alunos atendidos pela escola 

integral. 

 

Os estudantes continuarão a ter as disciplinas obrigatórias, de acordo com a Base 

Nacional Comum, sendo que as cargas de português e matemática foram ampliadas para 

6 (seis) aulas semanais cada, além das disciplinas da Parte Diversificada e da Parte 

Flexível, que serão oferecidas de acordo com o que foi construído em conjunto com os 

professores na semana pedagógica.  

No 1º bimestre de 2018, excetuando Português e Matemática, que fazem parte da 

oferta obrigatória do programa do EMTI, as demais ofertas do período vespertino foram 

organizadas inicialmente de maneira a complementar as atividades do turno diurno, sendo 

divididos os professores nos blocos da semestralidade nas ofertas de Teatro, Música, 

Laboratórios de Biologia, Física, Química e Treinamento Desportivo. Além dessa 

organização, os estudantes puderam escolher 1 (uma) oficina de livre inscrição entre as 

ofertadas pelos professores. 

Entretanto, após avaliação e sugestões (por parte dos estudantes, da direção e 

coordenação, juntamento com os professores), resolveu-se alterar o formato da oferta do 

turno vespertino (parte flexível) para a oferta, em todos os horários,do esquema de 

oficinas de inscrições livres, dentre as quais são obrigatórias a realização de oficinas de 

Língua Portuguesa e de Matemática, como determina a matriz pedagógica da EMTI, 

formato este que permanece atualmente. 

Após quase 2 anos de implantação do ensino médio em tempo integral e à 

proximidade da finalização da implantação do integral com a inlcusão da 3ª série (série 

em que, em geral, aumenta a participação dos estudantes em estágios, empregos e 

cursinhos), foi realizada uma consulta pública em 2018, na qual a comunidade do 
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CEDLAN se posicionou quanto ao fim do credenciamento da IE como escola de ensino 

integral para em seu lugar, ofertar no turno vespertino cursos técnicos, livres e/ou 

profissionalizantes. 

Estabelecemos assim a vocação desta IE e solicitamos, via SEI, ao Gabinete da 

Coordenação Regional de Ensino do Plano Piloto, a desvinculação do Centro Educacional 

do Lago Norte - CEDLAN do programa de Ensino Médio em Tempo Integral - EMTI, para o 

ano 2019 e subsequentes, frente aos argumentos citados.  

Entretanto, após apreciação da solicitação e análise dos resultados da consulta, foi 

salientado para a escola a necessidade e a importância da permanência no programa, 

haja vista que as razões apontadas como desmotivadoras para o programa são 

justamente as que justificam as ações; ressaltou-se que existem cerca de 100 escolas de 

ensino médio regular no DF e que dessas, apenas 12 são em tempo integral, e por 

estratégia geográfica e de perfil social, o CEDLAN permaneceria como polo de ensino 

integral nessa região para os interessados nessa modalidade de ensino e que, aqueles 

que desejassem o ensino regular, poderiam ser direcionados para as outras unidades do 

DF, sem prejuízo de oferta do integral aos demais; e solicitados dados mais concretos 

quanto ao número efetivo de estudantes transferidos (Tabela II). 

 

Tabela II – Número de matriculados e de transferidos no diurno ao longo da implantação 

gradual do Ensino Médio em Tempo Integral 

Ano 20161 20172 20183 

Série 1ª série 

Regular 

2ª série 

Regular 

1ª série 

Integral 

2ª série 

Regular 

1ª série 

Integral 

2ª série 

Integral 

Matriculados 193 161 178 158 196 118 

Transferidos 39 16 41 21 40 24 

% de transferências 20% 9% 23% 13% 20% 20% 

1 A escola não oferecia EMTI; 2 Apenas 1ª série era integral; 3 1ª e 2ª séries eram integrais 

 

 Apesar de um aumento mais significativo no número de transferências entre os 

estudantes da 2ª série, esse aumento já havia ocorrido em 2017 (ano em que esta série 

não funcionava no esquema integral), o que não garante afirmar que o modelo de escola 

integral teria sido o responsável pelas transferências. Entre os estudantes da 1ª série, 

observa-se que o volume de transferências permaneceu o mesmo tanto enquanto escola  

de ensino médio regular quanto EMTI.  
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A equipe gestora então comunicou a comunidade escolar de que a escola 

continuaria a ser uma escola de Ensino Médio em Tempo Integral (para todas as séries, 

inclusive o 3º ano) e que ajustes pedagógicos seriam feitos nas ofertas das oficinas para 

se aproximar das solicitações realizadas e atender às demandas (diferencial no currículo, 

certificados, ofertas diferenciadas de oficinas...). 

Todas as oficinas passaram a ter a exigência de apresentação de um produto, além 

de certificados. O novo formato agradou os estudantes. 

De fato  estudantes interessados em estágios e trabalho solicitaram transferências 

para outras escolas (e uma quantidade maior destes, por não se interessarem pelo maior 

tempo de permanência na escola), mas bem longe da proporção indicada na consulta 

pública (60%) e similar ao padrão vivenciado em outros anos na escola. Em contrapartida, 

a escola vem recebendo novas matrículas ao longo do ano letivo, apesar de ainda não 

serem na mesma proporção das transferências. 

A escola pretende iniciar um trabalho de divulgação de seus projetos e resultados, 

afim de aumentar a visibilidade e ampliar o número de estudantes atendidos. 

Paralelamente, continuará a manter o contato mais aproximado com o CELAN (escola de 

origem dos nossos estudantes), tanto em termos de divulgação da escola para onde eles 

irão ao completarem o ensino fundamental quanto em questões pedagógicas, como 

formação de turmas mais equilibradas. 

A oferta da escola bilíngue trouxe mais aceitação dos estudantes, fortalecendo a 

ideia da educação integral, haja vista que tal projeto pode ser ofertado justamente por 

essa condição já existente de maior tempo de permanência dos estudantes na escola.  

 

8.2. Uniforme e Carteira de Estudante 

De uso obrigatório, visa ajudar na segurança da escola.  

O uniforme é composto por: 

 camiseta oficial da escola 

 tênis e calça/bermuda/shorts adequados à prática de atividade física para as 

aulas de educação física.  

Obs: exceto para a prática de educação física, não há especificação de vestuário para 

calçados e/ou calças, bermudas, saias ou shorts. Apenas restrição para os 

comprimentos curtos. 

A carteira de estudante da Secretaria de Estado de Educação do DF deverá ser 
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apresentada na entrada do turno e no contraturno, sempre que solicitada. No caso de sua 

ausência, um documento de identificação com foto deverá ser apresentado. 

Há previsão de implantação de catracas eletrônicas para melhor controle de 

acesso dos estudantes. 

 

8.3. Atrasos 

O Regimento Interno das Escolas Públicas do Distrito Federal não estabelece 

tolerância para atrasos às aulas. Entretanto, como forma de atender às excepcionalidades 

individuais (trânsito, imprevistos etc.) e a evitar interrupções no andamento das aulas, 

nesta UE aceitamos a tolerância de até 15 minutos para a entrada para a 1ª aula do 

turno. 

Caso o atraso seja superior a 15 minutos, o estudante poderá entrar na escola, 

porém deverá aguardar o início da 2ª aula para entrar em sala e será anotado para 

comunicação aos responsáveis. 

Não há tolerância para a entrada após o início da 2ª aula. Entretanto, em reunião 

com os representantes de turmas foi acordado que os estudantes terão sua entrada 

autorizada entre 7h45 e 8h15, sem justificativas por no máximo 3 vezes por bimestre. Na 

ocasião do 3º atraso, um comunicado escrito é enviado ao responsável para ciência da 

situação. 

O estudante que chegar à escola sem estar devidamente uniformizado e/ou 

atrasado receberá uma ocorrência disciplinar (advertência escrita). A partir da 4ª 

ocorrência, o responsável deverá vir a escola para tratar do assunto junto à 

supervisão/coordenação/SOE (Regimento Escolar das Escolas Públicas do Distrito 

Federal). 

 

8.4. Liberação de Estudantes 

Os estudantes serão liberados apenas com a presença dos responsáveis ou 

mediante autorização assinada pelos mesmos e contato telefônico. 

Poderá haver liberação de estudantes nos casos de ausências de professores, 

quando a turma tiver finalizado as atividades relativas à(s) aula(s) em questão e/ou em 

casos de força maior, como falta de água, de energia, paralisação de rodoviários, 

realização de provas etc. 
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9. CONCEPÇÕES, PRÁTICAS E ESTRATÉGIAS DE AVALIAÇÃO DO PROCESSO 

ENSINO-APRENDIZAGEM 

 

No CEDLAN, parte significativa dos docentes ainda adota uma visão linear e 

tradicional do processo pedagógico, adotando uma prática que é uma sucessão de etapas 

que parte da definição dos objetivos de ensino; passa pela definição dos conteúdos 

programáticos e dos métodos aplicáveis em sala de aula, pela execução do planejado e 

finalmente pela avaliação do estudante. Contudo, este contexto vem se alterando. 

A partir de 2014, com a apresentação pela Subsecretaria de Educação Básica 

(SUBEB), órgão da Secretaria de Estado de Educação do DF, das Diretrizes de Avaliação 

Educacional para a rede pública de ensino, novas concepções, procedimentos e 

instrumentos avaliativos passaram a ser debatidos nas coordenações pedagógicas, de 

modo a se pensar em uma necessária reorganização dos tempos e espaços escolares. 

Esses debates renderam frutos. Atualmente, já há professore(a)s que adotam uma 

forma alternativa de ver a organização do trabalho pedagógico em sala de aula, 

abandonando a visão linear da OTP e a substituindo por outra baseada na organização 

do processo ensino-aprendizagem em dois eixos: objetivos/avaliação e conteúdo/método. 

Nessa forma de ver o processo pedagógico, a avaliação não figura ao final, mas está 

justaposta aos próprios objetivos, configurando o que as Diretrizes de Avaliação 

Educacional para a rede pública de ensino chamam de avaliação para as 

aprendizagens, em contraponto às tradicionais avaliações das aprendizagens. 

Dentre os debates que têm ocorrido, um dos mais importantes tem sido a 

implantação dos projetos da Escola de Tempo Integral. Por se tratar de um projeto novo, 

muitas mudanças e adequações serão realizadas durante o processo, seja através da 

observação de problemas e desafios da prática pedagógica, da necessidade de 

reorganização de espaços e horários ou, em especial, a partir de orientações e 

regulamentações que surjam durante o processo. 

Moura (2010) diz que na Pedagogia de Projetos a relação ensino/aprendizagem é 

voltada para a construção do conhecimento de maneira dinâmica, contextualizada, 

compartilhada, que envolva efetivamente a participação dos educandos e educadores 

num processo mútuo de troca de experiências. Nessa postura a aprendizagem se torna 

prazerosa, pois ocorre a partir dos interesses dos envolvidos no processo, da realidade 
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em que estes estão inseridos, o que ocasiona motivação, satisfação em aprender.  

Além disso, propicia: 

 O resgate do educando para o processo de ensino-aprendizagem (conhecimento) 

através de um processo significativo; 

 A recuperação da auto-estima positiva do educando; 

 Que o educando se reconheça como sujeito histórico; 

 O desenvolvimento do raciocínio lógico, lingüístico e a formação de conceitos; 

 O desenvolvimento da capacidade de buscar e interpretar informações; 

 A condução, pelo aluno, do seu próprio processo de aprendizagem; 

 O desenvolvimento de atitudes favoráveis a uma vida cooperativa; 

 A realização do ensino baseado na compreensão e na interdisciplinaridade . 

9.1  Avaliação para as aprendizagens 

Com base nos princípios norteadores explicitados nos Pressupostos Teóricos do 

Currículo Em Movimento da Educação Básica da SEEDF, e nas Diretrizes de Avaliação 

Educacional para a rede pública de ensino a avaliação deve ampliar seu entendimento 

para uma concepção formativa. 

A avaliação para as aprendizagens, termo adotado pela SEEDF, estabelece a 

intenção de garantir o comprometimento de todos (docentes e comunidade escolar) com o 

processo e não apenas com o produto da avaliação. A aplicação por cada docente de tal 

concepção deverá ser sistemática, com critérios claros e de conhecimento de todos, 

objetivando possibilitar as mudanças que se fizerem necessárias ao longo do processo, 

viabilizando, assim, um trabalho criterioso, criativo e aperfeiçoado, ao que se propõe a 

presente Proposta Pedagógica. 

No Ensino Médio, em consonância com nossos objetivos e visando incentivar a 

participação dos estudantes no PAS, ENEM e em outros programas que viabilizem seu 

ingresso nas universidades públicas, serão adotados também, testes e simulados, de 

maneira sistemática, com vistas à integração de conteúdos e à preparação dos 

estudantes para estas avaliações. 

Sendo assim, foi definido entre os professores do DIURNO na semana pedagógica 

que, haverá Prova por Bloco (Multidisciplinar com o esforço de realizar questões 

interdisciplinares) ao final do 1º e do 3º bimestres letivos e Prova Específica , com 

totalização dentro do limite legal de 5,0 pontos e estas seguirão o formato e linguagens 
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similares às das provas oficiais de vestibulares e Enem. Vale salientar que também foi 

definido que ao longo do bimestre os professores apresentarão essa linguagem e 

trabalharão esse formato de questões em suas aulas, para que o aluno não vivencie uma 

avaliação que destoe do que foi trabalhado. 

As avaliações coletivas do 2º e 4º bimestres letivos são a Feira de Ciências e a 

Feira de Artes e Linguagens (ExpressArte), respectivamente, e que ambas terão o valor 

de 3,0 (três) pontos para todas as disciplinas.  

O restante da pontuação fica a critério do professor, que distribuirá em avaliações 

distintas do formato de prova (individual, sem consulta), como estabelece a legislação 

distrital. 

Tabela I – Pontuação das disciplinas da Base Comum 

 1º bimestre 2º bimestre 3º bimestre 4º bimestre 

Prova de bloco 3,0 ------ 3,0 ------ 

Prova específica 2,0 5,0 2,0 5,0 

Formativo 5,0 2,0 5,0 2,0 

Feira de Ciências ------ 3,0 ------ ------ 

Feira de Artes ------ ------ ------ 3,0 

 

Avaliação Bimestral por Bloco: é desenvolvida ao final do 1º e do 3º bimestres. 

Consiste numa avaliação escrita, sem consulta, elaborada por todas as disciplinas de 

cada bloco da semestralidade. O resultado dessa avaliação é registrado igualmente por 

todos os componentes curriculares da área. 

Feira de Ciências e Feira de Artes e Linguagens: são desenvolvidas, 

respectivamente, no 2º e no 4º bimestre. A nota desses trabalhos é atribuída ao grupo 

executor do trabalho e, após ser ajustada pelo fator de correção atribuído por 

autoavaliação, é registrada por todos os componentes curiculares de todas as áreas. 

Pontuação distribuída a critério do professor: o professor pode utilizar diversos 

instrumentos avaliativos, tais como: exercícios de sala, estudos dirigidos, seminários, 

trabalhos em grupo, participação em sala, exercícios de casa, projetos, portfólios etc. 

Olimpíada de Matemática: de participação de toda a escola, tem seu resultado da 

1ª etapa escalonado de 0,0 a 1,0 ponto e compõe uma das avaliações do componente 

curricular matemática no bimestre em que é aplicada. 

Prova Diagnóstica: avaliação de rede, de participação de toda a escola, tem seu 
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resultado utilizado pelos professores dos componentes curriculares Língua Portuguesa e 

Matemática como avaliações do bimestre em que são aplicadas (como avaliação ou como 

complementação e recuperação contínua). 

 

9.2. Recuperação 

Contínua (paralela): é desenvolvida ao longo do ano letivo, sempre que identificado 

baixo rendimento do aluno. Podem ser realizadas durante as aulas, de forma indireta em 

casa ou em aulas de recuperação no contraturno. Objetiva recuperar nota ou conteúdos 

defasados de atividades realizadas pelo estudante. 

Recuperação final: é realizada ao final do ano letivo, para o aluno que não obteve 

aproveitamento suficiente em até 3 (três) componentes curriculares, desde que o 

estudante tenha frequência superior a 75% (setenta e cinco porcento) do total de horas 

letivas anuais ou semestrais. Devido à implantação do regime de semestralidade, na 

semana pedagógica os professores decidiram ampliar para 4 (quatro) o número máximo 

de componentes curriculares com aproveitamento insuficiente para a realização da prova 

de recuperação final. 

 

9.3. Dependência 

Regido pela Portaria nº 483 de 20 de novembro de 2001 e reforçado pelo Artigo 

226 do Regimento Interno das Escolas Públicas do Distrito Federal de 2015. 

A opção pela Progressão Parcial em Regime de Dependênica é FACULTATIVA e 

deverá ser FORMALIZADA pelo estudante, ou por sua família e/ou responsável 

legal, no prazo MÁXIMO de 15 (quinze) dias após a divulgação dos resultados finais 

do ano letivo.  

Cabe ressaltar que o descumprimento deste prazo implicará perda do direito ao 

Regime de Dependência. 

O estudante com progressão parcial com dependência deve cumprir carga horária 

e conteúdos iguais aqueles que estão sendo desenvolvidos no regime regular. 

O professor definirá com o estudante as estratégias para realização da 

dependência: trabalho com pesquisas devidamente orientado, supervisionado e com 

apresentação de resultados como suporte à avaliação do processo; atendimento no 

contraturno; realização de avaliações; apresentação de seminários etc. 

A progressão parcial é limitada a dois componentes curriculares, não sendo 
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admitida para os alunos do 9º ano do EF e do 3º ano do EM nem a alunos com frequência 

inferior a 75% do total de horas letivas. 

O aluno que apresentar rendimento insuficiente na dependência e na série em que 

está matriculado, no mesmo componente curricular, ficará retido na série atual. 

Para ter direito a dependência, o estudante deverá ter cumprido todo o processo 

avaliativo letivo e pedagógico, ou seja, ter participado da recuperação final e ter feito a 

OPÇÃO pelo regime de dependência. 

 

9.4 Conselho de Classe 

O conselho de classe é um importante instrumento de planejamento de ações 

pedagógicas, de diagnóstico do rendimento por aluno e por turma, de avaliação 

institucional (autoavaliação do trabalho desenvolvido, adequação dos planejamentos e/ou 

encaminhamento de providências diversas, seja do ponto de vista do corpo docente, seja 

do ponto de vista do corpo discente e dos demais setores da escola). 

Existem 3 (três) momentos de conselho de classe no CEDLAN: o pré-conselho 

(formulário preenchido online pelos estudantes individualmente  com orientação e 

mediação, na qual a turma se avalia e aos demais setores da escola); conselho dos 

professores (realizado na coordenação pedagógica, no qual os docentes avaliam as 

potencialidades e fragilidades das turmas e apontam encaminhamentos individualizados, 

quando necessário); a devolutiva com cada professor, setor e turmas quanto aos 

resultados analisados. 

A equipe de coordenação, orientação e gestores realiza reuniões com cada 

professor para ouvir suas críticas e sugestões para os demais segmentos escolares, além 

de informar e discutir as ponderações realizadas pelos estudantes nos pré-conselhos, 

bem como traçar novos planejamentos e estratégias para os trabalhos futuros. 

 

9.5 Reunião de responsáveis, mestres e estudantes 

É um importante momento de avaliação institucional, que ocorre uma vez ao final 

de cada bimestre em regime ordinário, com a prévia convocação das famílias para 

tomarem conhecimento do rendimento escolar dos estudantes e para que o corpo 

pedagógico, a equipe gestora e demais setores da escola possam trocar informações com 

os familiares acerca de procedimentos avaliativos e outras estratégias, providências a 

serem tomadas e avaliação do trabalho da escola do ponto de vista institucional. 
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São realizadas no início do ano letivo e bimestralmente, após os conselhos de 

classe. Todos os responsáveis e alunos são convocados a participar das reuniões, onde 

são informados sobre o andamento do ano letivo, rendimento dos estudantes, calendário, 

projetos, avaliações, regras de convivência e funcionamento de todos os setores da 

escola.  

Nas reuniões para a entrega dos boletins os responsáveis têm a oportunidade de 

conversar com cada um dos professores, coordenadores, SOE e gestores acerca dos 

rendimentos, comportamentos e outros aspectos do processo educativo dos estudantes e 

dinâmica escolar. 

Devido a evolução tecnológica e a observação do discarte dos bilhetes entregues 

para informação das reuniões, a partir de 2017 o CEDLAN realizará a divulgação através 

de faixa afixada na entrada da escola, divulgação verbal em todas as turmas, divulgação 

por whatsApp  no grupo dos Representantes de Turmas e em cartazes nos murais e nas 

salas de aula, que poderão ser fotografados pelos estudantes e enviados por redes 

sociais para seus responsáveis. 

Nos últimos anos essa reunião é realizada aos sábados pela manhã, no intuito de 

aumentar a participação dos familiares que, devido a seus horários de trabalho, têm 

dificuldades em comparecer durante a semana nos horários das aulas/coordenações. 

Desde que foi implantado, o número de familiares presentes de fato aumentou. 

Entretanto, a participação ainda é muito pequena. 

Como sugestão de alguns professores e também de alguns familiares, realizamos 

a 1ª reunião de 2019 em um dia de semana no turno noturno. A participação dos 

familiares foi bem significativa e será objeto de análise para a determinação das datas e 

horários de reuniões futuras. 

 

9.6 Avaliação de redes ou em larga escala 

 O CEDLAN pretende melhorar os índices no ENEM e nas demais avaliações 

propostas pelo SAEB do Ministério da Educação, bem como nas avaliações internas, 

como o Simulado-DF e o programa Avaliação em Destaque de análise diagnóstica. 

 As principais alterações realizadas para se atingir essa melhoria são o foco 

pedagógico nas áreas de Língua Portuguesa, Matemática e Ciências da Natureza, com a 

execução de projetos de Literatura, Gramática e de Matemática. 
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10. ORGANIZAÇÃO CURRICULAR DA ESCOLA  

 

Quanto a organização do currículo, o art. 8º das Diretrizes Curriculares Nacionais 

para o Ensino Médio (DCNEM) estabelece quatro áreas do conhecimento – Linguagens, 

Matemática, Ciências da Natureza e Ciências Humanas – e estabelece que as metodolo-

gias dos conteúdos devem evidenciar a contextualização e a interdisciplinaridade. Além 

dos três eixos transversais apresentados anteriormente o Currículo em movimento tem 

como eixos a Ciência, a Tecnologia, a Cultura e o Mundo do Trabalho, previstos pelas 

DCNEM.  

Estes eixos são complementares e devem trabalhar nas dimensões que venham 

a contribuir para a formação de cidadãos críticos , na perspectiva dos multiletramentos 

para que possam acompanhar as diversas dimensões e multiplicidades das linguagens 

digitais sem abandonar os conhecimentos e culturas novas e tradicionais.  

A matriz curricular para o EM está conforme o Currículo em Movimento em 14 di-

mensões, definidas a partir da perspectiva geral dos multiletramentos e de conceitos ou 

categorias em cada uma das 4 áreas de conhecimento conforme diagrama.  
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Ciências da Natureza Ciências Humanas 

 
 

Linguagens Matemática 

  

SEEDF – Currículo em movimento. Caderno Ensino Médio – p.22. 

 

Atualmente, o corpo de professores no Ensino Médio está trabalhando nas 

adequações de distribuição dos conteúdos à nova realidade da semestralidade e do 

Ensino Médio em Tempo Integral. Já fazem parte do calendário da escola as Feiras de 

Ciências (no 2º bimestre) e de Arte e Linguagem, que ocorre desde 2015, sempre no 

segundo bimestre, onde essa integração curricular tem florescido de forma interdisciplinar, 

e da Feira de Arte e Linguagens, que ocorreu no segundo semestre de 2016 e agora faz 

parte do calendário da escola. 

A Feira de Ciências de 2016 foi especialmente significativa, uma vez que tivemos 

trabalhos que seguiram para a etapa distrital. Esse êxito foi possível graças ao trabalho 
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coletivo de todos os professores que abraçaram a ideia do novo formato, bastante focado 

no método científico (com a colaboração da Coordenação Intermediária na apresentação 

aos alunos) e à colaboração, em especial, da professora de Biologia Fernanda Luz, que 

ao longo do ano implantou aulas práticas com os alunos e trouxe uma nova perspectiva 

para os alunos, mostrando que é possível fazer muito e fazer a diferença, mesmo que 

com poucos recursos.  

Essa experiência prática juntamente com os espaços físicos disponíveis na escola, 

entre outros aspectos pedagógicos relevantes para o aproveitamento estudantil, foi 

decisiva para a decisão de implantação oficial na grade horária e no currículo desta 

Instituição de Ensino das Práticas Diversas de Ciências da Natureza (que não se limitam 

exclusivamente a atividades laboratoriais clássicas, mas especialmente ao fazer científico, 

juntamente com a vivência laboratorial naquilo que couber). 

Diversos projetos são realizados no CEDLAN. Alguns como parte integrante do 

currículo e da grade horária (Parte Diversificada e Projetos do Integral) e outros como 

complementadores da avaliação e vivência escolares (feiras de ciências, de artes e 

linguagens, campeonatos espotivos, festa junina etc.). 

 

 

10.1. Organização Curricular da Ensino Médio em Tempo Integral – EMTI 

No período matutino concentram-se as disciplinas da Base Nacional Comum 

Curricular e no período vespertino as oficinas e projetos diversos como atividades da 

parte flexível da EMTI. 

Os projetos da parte flexível focam em diversas áreas do conhecimento, sendo as 

principais: 

 Ciências Naturais, na qual o estudante terá contato e vivência com o método 

e a linguagem científicos através da realização de atividades práticas 

diversas (como jogos, dinâmicas, elaboração de relatórios, experimentos 

laboratoriais de Biologia, Física e Química etc.);  

 Artes, com as linguagens de artes cênicas, dança (parceria com o grupo 

Obará), desenho, fotografia (parceria com o professor aposentado João 

Domiciano) e música;  

 Tecnologia, informática básica, aplicativos, youtube e robótica (parceria com 

a UnB no projeto Meninas.comp);  
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 Horticultura e Jardinagem (parceria com o Pronatec);  

 Jiu-jitsu, parceria com o 24º Batalhão de Polícia Militar; 

 Idiomas, inglês (ofertado em 3 diferentes níveis) e, futuramente, francês 

(como parte da escola bilíngue); 

 Treinamento desportivo, formação de times de vôlei e futsal para 

competições oficiais e amistosos; 

 Preparatórios para PAS, treinamento estratégico nas 3 áreas do 

conhecimento (Ciências Humanas, Ciências da Natureza e Matemática, 

Linguagens); 

 Libras, parceria com educador social voluntário bilíngue; 

 Debates e discussões de filmes 

 Maquiagem, social, artística, de efeitos... 

 

Os Projetos Pedagógicos de Português e de Matemática são previstos na própria 

matriz curricular da EMTI e são ofertados em formatos diversos (jogos, histórias em 

quadrinhos, raciocínio lógico...). 

   

10.2. Parte Diversificada – PD 

A distribuição da Parte Diversificada (PD) no matutino é feita de maneira a atender 

tanto à execução do projeto de EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA para o PD1 e para o PD3 

(vide Anexo), como auxílo no direcionamento do trabalho pedagógico da escola no 

sentido de resolver um dos problemas relativos ao pré-requisito de nossos estudantes e à 

motivação em geral, colocado como um dos nossos desafios pedagógicos (seção Perfil 

dos Estudantes), quanto à organização das aulas do PD2 no esquema de OFICINAS 

variadas, ofertadas tanto pelos professores quanto por parceiros. 

 

NOTURNO 

 Integrando para crescer (Profs. Renato e Vasco) 

Diminuir as dificuldades educacionais e motivacionais dos alunos do noturno através da 

realização de atividades diversas, desde reforço na matemática básica a elaboração de 

jogos e de estratégias de interpretação de textos, elaboração de hipóteses seguindo a 

metodologia científica e permitindo visualização das aplicações práticas no mundo real 

dos conteúdos trabalhados nas disciplinas. 
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10.3 Laboratório de Informática 

Prevê ações específicas para o Letramento Digital, EAD, EJA e atividades 

pedagógicas que possam envolver os professores de todas as disciplinas no uso do 

laboratório de informática nos planejamentos de suas aulas. 

É essencial a presença de um profissional específico (pode ser professor 

readaptado) durante o horário das aulas (7h30 às 12h30 e 19h às 23h) que, além de 

receber, atender e assessorar turmas em horários sem professor ou fora do horário de 

aula, possa também, eventualmente, proporcionar aos alunos capacitação em informática. 

 

10.4 Intervalo Cultural 

Deverá acontecer uma vez ao mês, com músicas diferentes e que estejam ligadas 

aos movimentos culturais estudados em Filosofia, História, Sociologia, Literatura e Artes. 

 

10.5 Feira de Ciências 

 Segundo Zaballa (1998), é necessário oportunizar situações em que os alunos 

participem cada vez mais intensamente na resolução das atividades e no processo de 

elaboração pessoal, em vez de se limitar a copiar e reproduzir automaticamente as 

instruções ou explicações dos professores. Por isso, na execução da Feira de Ciências do 

CEDLAN, o aluno é orientado a buscar, descobrir, construir, criticar, comparar, dialogar, 

analisar, vivenciar o próprio processo de construção do conhecimento através da 

utilização do método científico. 

 A Feira de Ciências do CEDLAN ocorre com as turmas do turno DIURNO e seu 

formato tem sido alterado ao longo dos anos. O que foi aplicado no ano de 2016, que 

contou com a participação da Coordenação Intermediária da CRE PP/C na apresentação 

aos alunos do projeto de Iniciação Científica no Ensino Médio – ICEM – do processo de 

criação dentro da metodologia científica, foi o que mais agradou alunos e professores e 

que também alcançou melhores resultados pedagógicos. 

 Já foi estabelecido na semana pedagógica de 2017 que o valor da Feira de 

Ciências neste ano será de 3,0 (três) pontos em todos os componentes curriculares no 2º 

bimestre letivo. 

O tema gerador da Feira de Ciências do CEDLAN ocorre sempre no 2º bimestre 

letivo e tem como tema gerador sempre o mesmo tema da Feira Nacional de Ciência e 
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Tecnologia do MEC. A escolha da data e do tema têm a intenção de permitir a seleção de 

trabalhos para participação no Circuito de Ciências do DF e na Feira de Ciência e 

Tecnologia do MEC, que ocorrem no 2º semestre. A partir do tema gerador, cada turma 

deverá seguir os seguintes passos, de acordo com as orientações de Valdez e Cavalli 

(2016): 

1) Identificação de um problema que afete aos alunos ou aqueles ao seu redor. 

2) Elaboração de uma pergunta com base nesse problema.  

3) Elaboração de uma hipótese, que seja uma possível resposta para a pergunta e/ou 

uma possível solução para o problema. 

4) Planejamento da investigação que busca comprovar se a hipótese está correta ou 

errada. 

5) Execução da investigação, que DEVE TER AO MENOS UMA ATIVIDADE DE COLETA 

DE DADOS DIRETOS (entrevistas, montagem e teste de um produto, aplicação e teste de 

um processo, observação e registro detalhado de um fenômeno...). 

6) Registro, organização e análise dos resultados. 

7) Comparação dos resultados com a hipótese para verificar se ela foi confirmada ou 

negada. 

8) Apresentação dos resultados. 

 Cada turma poderá realizar até 2 (dois) trabalhos. A turma se organiza em tantos 

subgrupos quanto forem necessários para a abordagem de todos os aspectos que 

necessita para a execução do seu projeto.  

 Apesar de inicialmente os estudantes reclamarem por considerarem que a turma 

toda no mesmo trabalho era gente demais, que queria fazer um grupo separado com seus 

colegas mais chegados etc., após a explanação do processo criativo pelo coordenador 

intermediário Vitor Valdez e o reforço das informações e demais orientações feitos pela 

supervisora pedagógica Viviane Rocha e pelos professores em sala, eles perceberam que 

era muito mais fácil trabalhar de forma cooperativa e, acabaram por se envolver de forma 

mais significatica e até mesmo criar laços e comunicação entre os colegas que inexistiam 

anteriormente.  

 Esse formato propiciou inclusive a participação de estudantes que, normalmente, 

não se encaixavam na execução de nenhum trabalho em grupo, já que foi possível 

designar equipes específicas para montagem de estruturas de apresentação, aplicação de 

questionários fora da escola ou “apenas” a confecção de cartazes e materiais para o 
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trabalho final. 

 Todos os professores são orientadores de todas as turmas. Cabe à turma procurar 

aquele(s) que melhor auxilia(m) em cada etapa de sua pesquisa. Em uma semana 

específica foi determinado que cada professor destinaria ao menos 1 (uma) aula em cada 

turma para a discussão do trabalho, propiciando visões diversas de um mesmo tema (já 

que cada professor acaba por conseguir sugerir conexões com seus componentes 

curriculares) e se aproximando da abordagem interdisciplinar tão almejada e tão difícil de 

ser executada. 

 A Feira de Ciências será realizada em um sábado com uma pré-montagem dos 

stands, no dia anterior, de forma que no dia das apresentações, os estudantes não têm 

muito com o que se preocupar em relação a montagem dos ambientes. Apenas se 

dedicam aos ajustes finais e à apresentação, sendo necessário designar uma equipe para 

a desmontagem dos ambientes e adequada reorganização da escola para o 

funcionamento do turno noturmo nessa mesma data. 

 Os trabalhos são avaliados em vários critérios e por diversos avaliadores em 

momentos distintos (similar ao que ocorre nas Feiras de Ciências em geral e na Feira 

Nacional de Ciência e Tecnologia) e a nota da turma é obtida através do cálculo de média 

simples das avaliações aplicadas. 

 Após as apresentações, cada turma tem um momento de autoavaliação geral e de 

avaliação individual dos alunos, atribuido nota de 0 a 1. Essas notas individuais são 

usadas como fator de correção para ajustar eventuais injustiças, caso haja aluno que não 

tenha participado substancialmente. A nota da avaliação individual será multiplicada pela 

nota obtida pela turma e esta será a nota do aluno a ser lançada em todas as disciplinas 

no 2º bimestre. 

 A escola oferta stands padrão, iguais ou similares às divisórias prémoldadas 

utilizadas pela CRE PP/C no circuito de ciências, que são montados na quadra de 

esportes e distribuídos entre as turmas/trabalhos. 

 Adicionalmente, todas as turmas trabalharão em igualdade de condições e todos 

os trabalhos estarão mais visíveis e acessíveis aos visitantes. 

 Seguindo o mesmo objetivo de propiciar a vivência de apresentação em feira de 

ciências e o desenvolvimento da linguagem científica, definiu-se também que 1 (um) 

ponto da nota será atribuído a elaboração de um banner com as informações referentes 

ao trabalho realizado (0,90m x 1,20m), seguindo a estrutura de um banner de 
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apresentação científica. 

 

10.6    ExpressArte (Feira de Artes e Linguagens) 

DO OBJETIVO 

 Desenvolver e apresentar trabalhos artísticos e culturais relacionados ao tema 

central (indicado pelas turmas e escolhido pelos alunos), bem como promover a 

autoestima, a colaboração dos envolvidos, o respeito e a amizade. 

 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

1. A turma desenvolverá o projeto durante o 3º Bimestre do corrente ano letivo nas aulas 

de Arte. 

2. A partir do tema geral indicado cada turma escolherá um subtema para criar um 

projeto de uma obra de arte. 

3. A obra deverá envolver, no mínimo, duas linguagens, tais como música e dança, teatro 

e vídeo, dança e poesia, escultura e teatro, pintura e música, etc. 

4. Os alunos optarão pelo desenvolvimento de um único trabalho coletivo ou dois por 

turma. 

5. Os projetos serão apresentados previamente aos professores para a devida avaliação 

do processo criativo e dos requisitos obrigatórios 

6. O desenvolvimento do trabalho e as apresentações finais ocorrerão no 4º Bimestre. 

 

DA AVALIAÇÃO 

1. A Feira de Arte e Linguagens do CEDLAN (ExpressArte) terá valor de 3,0 (três) pontos 

em todos os componentes curriculares no 4º bimestre letivo. 

2. A turma receberá um formulário de inscrição para ser preenchido pelo representante 

juntamente com os demais alunos explicando como será o desenvolvimento da obra, 

as linguagens utilizadas e os materiais necessários. 

3. A apresentação final e o processo de elaboração do trabalho serão avaliados no 4º 

Bimestre por todos os professores que poderão compor uma nota de 0(zero) a 3(três) 

pontos.  

4. Os alunos serão avaliados individualmente nos quesitos frequência e participação 

durante os dias da feira 
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5. Os alunos serão avaliados individualmente pela turma no quesito participação no 

projeto e será considerado na aplicação do fator de correção para nota final individual. 

6. A nota atribuída ao projeto no 4º bimestre será igual para todas as disciplinas. 

7. A banca avaliadora será composta por no máximo 04 professores. 

8. Os estudantes e docentes receberão, por escrito, os critérios de avaliação. 

 

10.7     Sala Ambiente  

O objetivo principal de uma sala ambiente, mais do que trazer conforto ao 

professor no exercício de suas atividades, é fazer o aluno interagir com uma maior 

diversidade de recursos e materiais pedagógicos e ter mais condições de estabelecer 

uma relação entre o conhecimento escolar, a sua vida e o mundo. Além disso, o conceito 

de sala ambiente considera que o quadro negro não é único recurso válido no processo 

de ensino-aprendizagem na forma presencial (MENEZES, 2017). 

Desta forma, essa organização espacial só faz sentido quando a sala passa a ser 

uma sala especializada, com os subsídios materiais necessários para a ilustração e 

enriquecimento das aulas (cartazes, murais e outros materiais didáticos, conjuntos de 

mapas, fotos e gravuras nas salas de geografia; microscópios, substâncias químicas, 

linha de tempo histórica, verbos etc.), favorecendo uma real ambientação e maiores 

oportunidades de aprendizagem aos alunos. Para isso, Menezes (2017) indica um 

planejamento de aulas que favoreça a utilização dos espaços e do tempo.  

Devido às necessidades específicas quem vêm surgindo com a implantação da 

Escola de Tempo Integral do Ensino Médio, faz-se necessária uma reavaliação e 

discussão acerca da viabilidade de manutenção desse sistema, uma vez que o aluno do 

integral, por passar 10 horas diárias na escola, precisa ter um ambiente de maior 

identidade de sua turma, além de armários para a guarda de seus materiais durante o dia 

letivo. Ponderando a estrutura física da escola e o tempo gasto com o manuseio de 

armários individuais externos às salas, parece ser mais viável que cada turma tenha sua 

própria sala e lá, haja armários que permitam seu manuseio a qualquer momento, 

conferindo conforto aos estudantes e sem prejuízo às aulas, além de cada turma poder 

estabelecer da sua sala o seu “cantinho” específico. 

 10.7.1. Sala de Imersão: será implantada uma sala ambiente de Francês, 

na implementação da escola bilíngue, com o objetivo de propiciar melhores condições de 

aprendizagem e de vivência do idioma e cultura francesa. 
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10.8 Biblioteca Jorge Amado 

OBJETIVO 

Estimular os estudantes a frequentar a biblioteca da escola, buscando lazer e informação, 

além de incentivar o hábito da leitura e do estudo. 

 

JUSTIFICATIVA 

Muitas das dificuldades em atividades curriculares apresentadas pelos alunos estão rela-

cionadas ao fato de que lêem pouco, tanto pelo baixo acesso a livros quanto pela falta de 

estímulo. 

 

AÇÕES 

Estimular nos alunos o hábito da leitura. 

 

Propiciar aos alunos contato com diversos gêneros literários a fim de conhecerem os vá-

rios estilos que existem. 

 

Desenvolver a oralidade dos alunos a partir de atividades para divulgação dos livros lidos. 

 

Auxiliar os alunos nas atividades de pesquisas solicitadas pelos professores. 

 

EMPRÉSTIMO 

Será permitido a cada leitor (a) o empréstimo de 01 (um) livro por vez. 

 

No ato do empréstimo, o leitor será informado de que o livro deverá retornar no período 

de sete dias consecutivos podendo ser renovado o empréstimo caso seja necessário. 

 

O frequentador da biblioteca poderá reservar uma obra que estiver emprestada. A reserva 

obedecerá à ordem cronológica de solicitação. 

 

Livros técnicos, didáticos, periódicos (revistas, gibis) e obras de referência (enciclopédias, 

dicionários) não serão emprestados, pois se destinam à leitura e à consulta na biblioteca. 

METODOLOGIA 
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No trabalho com os alunos: 

 Empréstimo de livros para os alunos (Concurso: Quem Lê Mais?) – no qual os alu-

nos fazem a leitura, escrevem a sinopse ou contam para os colegas. 

 Biblioteca aberta durante o intervalo. 

 

Cabe ao professor regente: 

 Planejar e executar as ações educativas propostas no Projeto Politico Pedagógico 

do CEDLAN, zelando pelo bom uso do acervo, mantendo a organização e a disci-

plina dos discentes no interior da biblioteca; 

 Incentivar os alunos a serem leitores e frequentadores da biblioteca. 

  

Cabe ao responsável pelo espaço da biblioteca: 

 Catalogar, organizar a atualizar o acervo bibliográfico; 

 Dar apoio pedagógico às atividades que serão realizadas no espaço da biblioteca 

sob a orientação do docente; 

 Socializar junto à Coordenação Pedagógica as atividades que serão realizadas no 

espaço da biblioteca; 

 Auxiliar os alunos nas atividades de pesquisas solicitadas pelos professores; 

 Monitorar durante o intervalo os alunos leitores; 

 Fazer o controle de empréstimo/devolução de livros; 

 Controlar a distribuição e recolhimento do livro didático. 

 

AVALIAÇÃO 

1. Através da participação dos alunos nas atividades desenvolvidas na biblioteca. 

2. Pela observação do aumento no número de livros emprestados. 

 

FUNCIONAMENTO 

Para que ocorra atendimento nos três turnos será necessário o funcionamento da sala de 

leitura no horário de 7:30 h às 18:30 h e 19:00 às 22:30, de segunda à sexta feira. 

 

Proposta elaborada pela professora Jaquelinne Abreu Cavalcanti Cardoso. 

 

 10.9 Gincana Cedlan e Festa Julina 



55 

 

 

 Realizada no turno diurno, no início do 3º bimestre. A gincana tem como objetivos 

propiciar a interação entre os estudantes, a competitividade sadia e o resgate do lúdico e 

dos aspectos culturais relativos às festas de São João. 

É composta por tarefas competitivas, culturais e de arrecadação, com pontuações 

definidas, além de tarefas surpresas. 

 Destina-se uma barraca para o 9º ano e uma para o 3º ano. A arrecadação oriunda 

da venda dos itens dessas barracas é destinada para a formatura dessas turmas. 

 O resultado final é divulgado durante sua culminância, a Festa Julina. A equipe 

vencedora será premiada com um passeio de um dia em um clube. 

 

10.10 Campeonatos esportivos 

Torneios de futsal, volei e ping-pong, geralmente organizados pelos estudantes e 

supervisionados pelos professores de Educação Física.  

São realizados, geralmente, nos intervalos das aulas, podendo ter dias específicos 

definidos exclusivamente para a realização das competições, a critério dos professores, 

definidos em coordenação pedagógica e divulgados para a comunidade escolar. 

Jogos Escolares do DF: participação das equipes das oficinas do Ensino Médio em 

Tempo Integral (futsal feminino e masculino; vôlei feminino e masculino). 

 

10.11 Clube de Leitura 

O Clube de Leitura do Cedlan foi instituído em 2016, por iniciativa de um grupo de 

leitores e escritores do Lago Norte que desejavam estender a uma escola pública a 

experiência exitosa vivida em sua comunidade. 

Por iniciativa do poeta e escritor Wilson Pereira e a coordenação da ativista em 

estímulo à leitura Claudine Duarte, o Clube teve suas atividades iniciadas em setembro 

daquele ano. Reúne um grupo de aproximadamente 30 estudantes que recebem 

mensalmente um livro escolhido coletivamente e a discussão ocorre no período 

vespertino, em que os participantes expõem suas impressões sobre a obra. Ao final, é 

servido um lanche. 

Devido ao êxito da experiência, a ideia foi extendida a outras escolas da rede 

pública e foi criada uma marca para caracterizar o coletivo, os Calangos Leitores, com 

página na internet, perfil no Facebook e conta no Instagram. 

As obras escolhidas abrangem clássicos da literatura brasileira e mundial, obras 



56 

 

 

contemporâneas de interesse dos joves e livros de autores locais, que são convidados a 

participar dos encontros, estreirando a relação entre autor e leitor. 

 

 

10.12 Aula de Campo 

É realizada uma aula externa todos os anos em cidade(s) vizinhas a Brasília, como 

parte do projeto “As saídas de estudo no aprendizado de Geografia” (ANEXO.Item 15.2). 

Os estudantes, devidamente autorizados pelos seus responsáveis, são conduzidos 

a uma viagem com direito a aula histórica e geográfica. Nos últimos dois anos ela ocorreu 

em Formosa – GO  e foi finalizada com a oportunidade de banho na Cachoeira do Itiquira.  

 

 

11.  PLANO DE AÇÃO PARA A IMPLEMENTAÇÃO DO PPP 

 

O projeto político-pedagógico será implementado ao longo do ano de 2018 através 

das ações pedagógicas e dos planos de ação apresentados no corpo deste texto. 

 

11.1 Plano de Ação da Gestão Participativa 

A Constituição Federal de 1988 prescreveu e a Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional regulamentou a gestão democrática como um dos princípios 

fundamentais da educação. 

Ciente da relevância da gestão democrática como princípio norteador das ações e 

dos sujeitos no ambiente escolar, a Equipe Gestora do Centro Educacional do Lago 

Norte, eleita para o triênio 2017-2019, nos moldes da Lei distrital nº 4.751 de 07/02/2012, 

que trata da gestão democrática do Ensino Público no Distrito Federal, na sua ação 

diária, com o objetivo de garantir a centralidade da escola no sistema e seu caráter 

público quanto ao financiamento, à gestão e à destinação, observará e seguirá os 

princípios elencados no art. 2º da referida Lei: 

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; 

Obs.: sempre que necessário, o Conselho Escolar será convocado a participar do 

diálogo e das deliberações coletivas sobre questões que sejam importantes para o 
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funcionamento do CEDLAN e para os atores desse processo. 

II – respeito à pluralidade, à diversidade, ao caráter laico da escola pública e aos 

direitos humanos em todas as instâncias da Rede Pública de Ensino do Distrito Federal; 

III – autonomia das unidades escolares, nos termos da legislação, nos aspectos 

pedagógicos, administrativos e de gestão financeira; 

IV – transparência da gestão da Rede Pública de Ensino, em todos os seus níveis, 

nos aspectos pedagógicos, administrativos e financeiros; 

V – garantia de qualidade social, traduzida pela busca constante do pleno 

desenvolvimento da pessoa, do preparo para o exercício da cidadania e da qualificação 

para o trabalho; 

VI – democratização das relações pedagógicas e de trabalho e criação de 

ambiente seguro e propício ao aprendizado e à construção do conhecimento; 

VII – valorização do profissional da educação. 

 

11.2 Plano de Ação da Gestão de Pessoas 

A gestão de pessoas no Centro Educacional do Lago Norte observará os 

princípios da legalidade e da impessoalidade, entre outros previstos no art. 19 da Lei 

Orgânica do DF e também observará as portarias e circulares exaradas pela 

Subsecretaria de Gestão de Pessoas (SUGEP), Unidade de Gestao de Pessoas 

(UNIGEP), Gabinete da Coordenação Regional de Ensino do Plano Piloto, sempre 

buscando valorizar o profissional de educação, democratizar e humanizar as relações de 

trabalho. 

 

11.3 Plano de Ação da Gestão Financeira 

A gestão financeira no Centro Educacional do Lago Norte observará os princípios 

da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, razoabilidade, motivação, 

participação popular, transparência, eficiência e interesse público, previstos no art. 

19 da Lei Orgânica do DF e também observará as portarias e circulares exaradas pela 

Subsecretaria de Gestão de Pessoas (SUAG), Unidade de Gestao de Pessoas (UNIAG), 

Gabinete da Coordenação Regional de Ensino do Plano Piloto, sempre buscando 

valorizar diálogo nas decisões coletivas envolvendo verbas públicas. 

Além disso, no exercício de 2018, a cada recebimento de verbas do Programa de 

Descentralização Administrativa e Financeira (PDAF), será convocada assembleia geral 
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para deliberar sobre a prioridade de gastos e a cada prestação de contas, serão 

convocados o Conselho Escolar e o Conselho Fiscal do Caixa Escolar, para emitirem os 

seus pareceres. 

Obs.: A prestação de contas do PDAF será quadrimestral, de acordo com a 

legislação vigente. 

 

ASPECTOS FINANCEIROS DA GESTÃO 

OBJETIVOS METAS/ESTRATÉGIAS 

Otimizar a participação dos recursos 

financeiros com a participação do 

Conselho Escolar e da comunidade 

escolar 

 Utilizar a totalidade dos recursos do PDDE 

(federal) e do PDAF (distrital) de acordo com 

as necessidades pedagógicas, administrativas 

e da legislação; 

 prestar contas através dos canais de divulga-

ção da escola (ex.: blog, rádio, coordenação 

pedagógica, mural etc.). 

  

 11.4 Plano de Ação da Gestão Administrativa 

A gestão administrativa no Centro Educacional do Lago Norte observará, os 

princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, razoabilidade, 

transparência, eficiência e interesse público, entre outros previstos no art. 19 da Lei 

Orgânica do DF e também observará as portarias e circulares exaradas pela 

Subsecretaria de Gestão de Pessoas (SUAG), Unidade de Gestao de Pessoas (UNIAG), 

Gabinete da Coordenação Regional de Ensino do Plano Piloto, sempre buscando melhor 

gerir o patrimônio da escola, de modo a minimizar perdas patrimoniais e também buscar a 

conservação dos bens e instalações da escola. 

Também será compromisso da Equipe Gestora do CEDLAN, oferecer aos diversos 

setores da escola ao longo do ano de 2018, na medida do possível e dentro das 

limitações das verbas do PDAF, material de escritório, de papelaria e esportivo, 

necessários ao bom funcionamento administrativo e pedagógico do espaço escolar. 

 

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS DA GESTÃO 

OBJETIVOS METAS/ESTRATÉGIAS 

Valorizar cada sujeito e seu  Incentivar a participação dos profissionais nos 
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papel dentro do ambiente 

escolar.  

cursos de capacitação, bem como valorizar a sua 

participação em projetos, feiras e concursos; 

 promover as relações interpessoais de trabalho 

em equipe e a troca de experiências. 

Criar um plano de gestão de 

internet no CEDLAN. 

 Oferecer sistema de internet wi-fi para toda a co-

munidade escolar dentro do espaço físico do CE-

DLAN, com três sistemas distintos: aberto para os 

alunos e responsáveis, fechado para a secretaria 

e fechado para os professores e demais funcioná-

rios da escola.  

Promover uma gestão 

participativa e democrática. 

 Implementar a APAM (Associação de Pais e Mes-

tres), de contribuição facultativa, para que, atra-

vés da arrecadação seja possível ampliar o esco-

po das atividades contempladas por esta Institui-

ção de Ensino; 

 fortalecer o Conselho Escolar como órgão consul-

tivo e deliberativo nos aspectos pedagógico, ad-

ministrativo e financeiro da gestão escolar; 

 divulgar e fortalecer o blog do CEDLAN como es-

paço para críticas e sugestões. 

Revisar e discutir com a 

comunidade escolar e com o 

corpo pedagógico, a alocação 

e utilização de espaços físicos 

da escola destinados a uso 

pedagógico, estabelecendo 

prioridades de uso. 

 Melhorar o Laboratório de Informática, em seu 

aspecto físico, e criar um projeto de funcionamen-

to que viabilize a lotação de um coordenador es-

pecífico na escola, afim de garantir o desenvolvi-

mento de projetos de pesquisa e incentivar a cria-

ção de outros projetos interdisciplinares que utili-

zem de forma criativa e pedagógica este espaço; 

 manter o sistema de Sala Ambiente e procurar so-

luções para otimizar seu uso; 

 aparelhar os laboratórios; 

Estabelecer um plano de 

reforma dos espaços físicos 

da escola para melhor atender 

 Murar a escola; 

 cercar áreas internas de acordo com necessida-

des pedagógicas e de segurança; 
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às necessidades da 

comunidade escolar, do corpo 

pedagógico, administrativo e 

terceirizados. 

 melhorar o sistema de iluminação; 

 implantar um sistema de câmeras; 

 construir um anfiteatro; 

 mudar o layout do estacionamento, cercá-lo cri-

ando espaços separados para funcionários e co-

munidade escolar e pavimentá-lo; 

 implantar um sistema de catraca eletrônica e de 

controle de frequência; 

 implantar um sistema de multimídia com tela, pro-

jetor e caixas de som em cada sala; 

 melhorar os espaços destinados às práticas de 

Educação Física e Desportos. 

Fortalecer a imagem do 

CEDLAN perante a 

comunidade escolar e os 

profissionais da escola. 

 Trabalhar na conservação e melhora da estrutura 

física (pintura, reparos etc.) e do patrimônio (car-

teiras, computadores impressoras etc.) e embele-

zamento das dependências da escola; 

 resgatar a história do CEDLAN através da recupe-

ração e catalogação de documentos e fotos; 

 divulgar as ações da escola no blog do CEDLAN 

e divulgar o próprio blog perante a comunidade 

escolar e a Secretaria de Educação; 

 reestruturar o setor administrativo da escola, le-

vantando suas próprias demandas, otimizando o 

atendimento aos outros setores, sistematizando 

procedimentos, dando celeridade ao andamento 

de processos e demandas para o setor; 

 reestruturar a Secretaria, levantando suas pró-

prias demandas quanto a equipamentos e mobili-

ário e recursos humanos, padronizando o atendi-

mento à comunidade escolar e a demais setores 

da escola, sistematizando e informatizando pro-

cedimentos; 

 reestruturar a Direção, levantando suas próprias 
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demandas quanto a equipamentos e mobiliário, 

padronizando o atendimento à comunidade esco-

lar e a demais setores da escola, sistematizando 

e informatizando procedimentos; 

 realocar os espaços administrativos e pedagógi-

cos de modo a atender as necessidades da Dire-

ção, Coordenação, Supervisão, Secretaria e co-

munidade escolar; 

 criar um plano de ação da Supervisão Pedagógi-

ca; 

 criar um plano de ação para gestão de recursos 

humanos e alocação de readaptados; 

 criar um plano de ação para situações de emer-

gência médica e solução de conflitos; 

 fortalecer a parceria com o Batalhão escolar e o 

Corpo de Bombeiros; 

 produzir um calendário escolar elaborado através 

de sugestões e demandas de todos os setores da 

escola e da comunidade escolar, que seja compa-

tível com o calendário oficial da Secretaria de 

Educação e que padronize prazos e datas impor-

tantes para todos os setores da escola.  

 

 

12. ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DO PPP 

 

Com a implantação da Escola em Tempo Integral e a mudança no foco de atuação 

pedagógica implementada desde 2016, o PPP anterior teve que ser alterado em diversos 

aspectos, em especial no que tange ao objetivo pedagógico de aumento no ingresso aos 

programas de educação superior, ao letramento científico e às Feiras de Ciências e de 

Artes e Linguagens, bem como os projetos de Língua Portuguesa e de Matemática. 

 

13. PROJETOS ESPECÍFICOS 
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13.1. Plano de Ação da Coordenação Pedagógica 

 

A Coordenação Pedagógica do CEDLAN desenvolve seus trabalhos norteada 

pelos seguintes princípios: 

 Fortalecimento do trabalho coletivo da Equipe Docente 

 Comprometimento com o Projeto Político Pedagógico da escola. 

 Aplicação da Gestão Democrática no gerenciamento do corpo docente. 

 Estimular o envolvimento da Comunidade Escolar nas atividades letivas. 

 

PROBLEMAS IDENTIFICADOS 

 

1) Falta de motivação e envolvimento nos estudos por parte dos estudantes. 

2) Falta de pré-requisito em um número considerável de estudantes. 

3) Falta de respeito e gentileza nas relações interpessoais no interior da escola. 

4) Falta de preocupação com o cumprimento dos horários; excesso de atrasos. 

5) Pouco zelo com os materiais e patrimônio escolar. 

6) Uso de drogas no interior da escola. 

7) Preconceito e discriminação de caráter racista, sexista e homofóbico por parte, 

principalmente, dos (as) estudantes. 

8) Ocorrências de agressões físicas envolvendo estudantes dentro e fora da esco-

la. 

9) Insistência por parte dos (as) estudantes em não usar o uniforme da escola. 

10) Baixo rendimento escolar de alunos (as) em vulnerabilidade social (Abuso e vio-

lência sexual, violência doméstica, Alcoolismo e uso de drogas na família , cri-

minalidade, etc.) 
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METAS 

 

1) Aumentar o engajamento dos (as) alunos (as) em atividades curriculares e extra 

curriculares (Ensino Integral por exemplo). 

2) Recuperar gradativamente os (as) estudantes com falta de pré-requisito, no que 

se refere às habilidades, competências e domínio de conteúdos necessários ao 

bom desempenho escolar na etapa em que se encontram. 

3) Diminuir o número de ocorrências relativas à agressões físicas e verbais e ou-

tros casos de indisciplina em geral. 

4) Diminuir ao máximo o uso de drogas no interior da escola. 

5) Diminuir o número de ocorrências em que se relatam e denunciam situações de 

discriminação e preconceito de qualquer natureza. 

6) Diminuir o número de ocorrências de não uso de uniforme por parte dos (as) es-

tudantes. 

7) Diminuir o número de atrasos na entrada dos turnos. 

8) Diminuir o baixo rendimento escolar  dos (as) alunos (as) em vulnerabilidade 

social. 

 

ACÕES 

 

1) Estudar o comportamento dos estudantes dentro e fora da sala de aula a fim de 

compreender seus gostos e anseios. Desenvolver atividades complementares 

conforme os interesses dos alunos. 

2) Desenvolver um trabalho de reforço escolar com estudantes com problemas de 

pré-requisito; Fazer reagrupamentos interclasse com o objetivo de sanar os dé-

ficits de aprendizagem. 

3) Realizar trabalhos pedagógicos com os (as) estudantes de conscientização  e 

sensibilização em relação à importância de se relacionar de modo gentil com o 

outro.  
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4) Realizar parcerias com a sociedade civil (CREAS, CRAS, Polícia Civil e Fede-

ral, Batalhão escolar, ONGs) no combate ao uso de drogas no ambiente esco-

lar. 

5) Realizar trabalhos pedagógicos que visem tratar de temas relacionados a: ho-

mofobia, sexismo, machismo, racismo e outras formas de discriminação. 

6) Elaborar uma estratégia de fazer com que os (as) estudantes se identifiquem e 

tenham orgulho de ser da escola. 

7) Realizar parcerias com a Sociedade Civil (Conselho Tutelar, Universidades, 

CREAS, CRAS, etc.) para melhorar o rendimento escolar dos (as) estudantes 

em vulnerabilidade social. 

8) Esclarecer e sensibilizar, através de ações do SOE, acerca da importância do 

cumprimento de regras para o bom andamento da escola e os prejuízos peda-

gógicos que isso acarreta (atrasos, faltas etc.) 

9) Instalar sistema de monitoração com câmeras 

 

RESPONSÁVEIS PELAS AÇÕES (De acordo com a numeração acima) 

 

1) Coordenação pedagógica e Serviço de Orientação Educacional  

2) Coordenação Pedagógica e Coordenação do Ensino Integral 

3) Corpo docente, Coordenação, Serviço de Orientação Educacional e Grêmio Es-

tudantil. 

4) Direção, Supervisão Pedagógica e Grêmio Estudantil 

5) Corpo docente, Coordenação  e Grêmio Estudantil 

6) Direção, Supervisão Pedagógica, Serviço de Orientação Educacional e Grêmio 

Estudantil 

7) Direção, Supervisão Pedagógica e Grêmio Estudantil 
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8) Direção, Supervisão Pedagógica, Serviço de Orientação Educacional e Grêmio 

Estudantil 

9) Direção  

 

PRAZOS (De acordo com a numeração acima) 

 

1) 28/07: Apresentação do estudo comportamental dos alunos. 

01/09: Entrega da lista de sugestões de projetos e atividades complementares. 

2) 28/07: Apresentação de um planejamento de reforço escolar (Ensino integral). 

01/09: Apresentação de um planejamento de reagrupamento ao longo do ano. 

3) 28/07: Entrega de lista de sugestões de projetos e atividades sobre respeito e 

gentileza.  

4) Ao longo de 2019: Apresentação de propostas de parceria. 

5) 28/07: Entrega de lista de sugestões de projetos e atividades sobre discrimina-

ção e preconceito 

6) 28/07: Apresentação da estratégia referente ao incentivo ao uso do uniforme. 

7) 28/07: Apresentação das propostas de parceria. 

8) 28/07: Entrega de lista de sugestões de projetos e atividades sobre o tema 

 

13.2. Conselho Escolar  

O Conselho Escolar tem como objetivo a melhoria da escola como um todo, dentro 

de uma gestão participativa, colaborativa, e transparente. Existe para garantir o 

cumprimento da função social e da especificidade do trabalho pedagógico da escola, de 

modo que a organização das atividades educativas escolares estejam pautadas nos 

princípios da gestão democrática. Tem como desafio a criação de mecanismos que 

possibilitem a participação ativa da comunidade no processo educativo. 

 

 13.3. Plano de Ação do Serviço de Orientação Educacional (SOE) 

 



66 

 

 

Considerando a realidade desta IE, o trabalho do Serviço de Orientação 

Educacional no CEDLAN está pautado para acompanhamento e acolhimento de alunos 

que se encontram nas situações de adversidades anteriormente mencionadas bem como 

no atendimento de suas famílias. Isso, com a finalidade de orientar, encaminhar e de 

estreitar parceria com seus responsáveis objetivando possíveis soluções que visem, 

sobretudo, garantir a qualidade do aproveitamento escolar de nossos educandos.  

Quando essa parceria com a família, não é estabelecida de maneira qualitativa, o 

recurso utilizado pelo Soe em parceria com a Equipe gestora é a de recorrer aos Serviços 

institucionais, extra escolares, que garantam a atendimento  e orientação às famílias.  

Considerando essa perspectiva, o trabalho do SOE tem estreita parceria com os 

Conselhos tutelares da região do Varjão e Lago Norte principalmente. Contamos também 

com a colaboração efetiva do Posto de saúde do Lago Norte no qual atendem nossos 

alunos(as) que, pela *ficha 13, são encaminhados por esta escola através do Serviço de 

Orientação Educacional. 

Por acreditar numa perspectiva de escola voltada para o contexto Histórico Cultural 

do Desenvolvimento Humano, eixo de trabalho do serviço de Orientação Educacional 

estará pautado para o desenvolvimento de projetos, parcerias que visem amenizar e 

avançar os contextos adversos vivenciados. Isso permeado por objetivos reais que visem 

contemporizar para a realidade vigente o trabalho da orientação Educacional. Esse olhar 

é muito bem colocado por GRINSPUN (2014): 

Hoje temos um resignificado da Orientação Educacional, com nova estética, onde reavaliamos 
suas múltiplas dimensões que contemplam a questão epistemológica, a questão filosófica , 
antropológica e social. Nosso papel, no contexto atual, não é ajudar simplesmente os alunos a 
resolver seus problemas pessoais\sociais, ou simplesmente lidar com os alunos 
problemas(....)Devemos trabalhar, com o aluno, como um todo, desenvolvendo o sentido da 
singularidade, a dimensão da solidariedade, buscando o significado do humano, colaborando 
na formação\construção de sua subjetividade. A dimensão, portanto, é muito mais critica-
pedagógica do que preventiva-psicológica.  (pag:16, autonomia e ética na escola-
Grinspun,2014) 

Podemos perceber que a atuação do Orientador Educacional não será um ato 

isolado aonde este atua como o “curinga solitário” que resolve e\ou previne os problemas 

graves da comunidade escolar. A dimensão da atual proposta de trabalho para este ano 

de 2016 comungará para uma atuação do SOE voltada para o envolvimento de todos os 

atores sociais de nossa escola.  Contemplando o que firmemente nos diz GRINSPUN 

(2014): 

A Orientação educacional não tem mais uma preocupação prioritária com alunos problemas, 
mas tenta ajudar os problemas dos alunos e de toda comunidade escolar, numa perspectiva de 
melhor compreensão do sujeito e de suas relações dentro e fora da escola. 
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Considerando esses aspectos mencionados, o ponto central da Orientação 

Educacional como proposta de trabalho será o de tentar continuamente promover junto ao 

aluno primordialmente a reflexão, a autonomia e a inter-relação das apropriações dos 

saberes escolares mediados por todas as áreas dos conhecimentos propostos no  PPP 

da escola com a própria vida dos educandos. Possibilitando a esse educando 

compreender e analisar o mundo atual com seu contexto de vida, suas transformações. 

Considerando seus projetos de vida e incluindo, junto a isso, o caráter subjetivo do aluno 

em suas nuâncias sociais, emocionais e culturais. 

Portanto a proposta de trabalho para este ano de 2017 permeará para objetivos 

sociais, pedagógicos e pessoais onde questões como: 

 autonomia 

 participação 

 responsabilidade 

 reflexão 

 solidariedade 

serão continuamente mediados e ofertados através de parcerias e projetos interventivos 

que visem contemplar a qualidade do trabalho pedagógico desse serviço (SOE) a partir 

dos seguintes objetivos: 

 comprometer-se com a educação como pratica social inserindo o trabalho 

do SOE com as questões do mundo atual e o contexto dos alunos e comu-

nidade escolar; 

 colaborar para a construção e elaboração coletiva do Projeto Politico peda-

gógico da escola; 

 colaborar propostas e estratégias de ação conforme as realidades, situações 

e demandas vivenciadas pela escola e comunidade escolar; 

 colaborar para que o espaço escolar seja vivenciado de maneira qualitativa 

em seu processo de ensino\aprendizagem considerando os aspectos objeti-

vos e subjetivos da construção do conhecimento; 
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 cossibilitar condições de promoção da cidadania para a comunidade escolar 

como um todo. 

 

13.4. Plano de Ação da Sala de Recursos 

  

A sala de recursos desta IE passou a ser ITINERANTE em 2018. 

 

Objetivo 

O objetivo da sala de recurso é atender os alunos com deficiência, transtorno 

global de desenvolvimento, altas habilidades e surdocegueira com qualidade, favorecendo 

condições de acessibilidade, permanência e promovendo seu processo de ensino-

aprendizagem, bem com seu desenvolvimento global. 

Metas 

 Proporcionar o reconhecimento das diferenças e a conscientização acerca da 

garantia de igualdade de oportunidades para o aluno com deficiência, transtorno global de 

desenvolvimento, altas habilidades e surdocegueira no ambiente escolar. 

Criar um ambiente onde o aluno com deficiência, transtorno global de 

desenvolvimento, altas habilidades e surdocegueira sinta-se acolhido e pertencente a 

comunidade escolar. 

Ações 

Trabalhar em conjunto com o professor da sala de aula regular, para garantir as 

adequações curriculares e avaliativas de acordo com as especificidade de cada aluno. 

Trabalhar de maneira próxima com os pais para fortalecer o vínculo da escola com 

a familiar. 

Atender no contraturno o aluno com deficiência, transtorno global de 

desenvolvimento, altas habilidades e surdocegueira promovendo atividades que 

favoreçam o desenvolvimento de habilidades para vida social e introduzir atividades 

complementares ou específicas para o enriquecimento das atividades propostas na sala 

de aula regular.  

Como a escola é em tempo integral, os estudantes eram atendido nos dias em que 

não havia aula no turno vespertino. Para melhor atender as necessidades específicas, 

diminuir o cansaço e melhorar o aproveitamento do atendimento, em 2019 o atendimento 

da Sala de Recursos passa a ocorrer em um dos dias do integral, como uma das oficinas 
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da grade dos estudantes. 

Cronograma 

As atividades da sala de recursos serão desenvolvidas ao longo do ano, no 

contraturno do aluno, no mínimo duas vezes por semana com uma hora de duração para 

cada atendimento. 

Avaliações das ações 

A avaliação da efetividade das ações ocorrerá bimestralmente para possíveis 

ajustes. 
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15.  ANEXOS 

 

 15.1. PROJETO DE ROBÓTICA NA PARTE DIVERSIFICADA (PD) 

 

CRE: Plano Piloto/Cruzeiro 

Título do Projeto: Educação Tecnológica 

Unidade Escolar Proponente: CEDLAN 

Tema do Projeto: Brincando com a cultura MAKER e Robótica 

Educacional entrelaçada com a matemática e a física em sala de 

aula. 

Etapa/Modalidade de Educação Básica Atendida: Ensino Médio - 

Regular 

Número de estudantes atendidos: Todos os alunos da escola 

Espaço utilizado para desenvolver as atividades do Projeto: Sala 

de aula, Laboratório de robótica, sala de informática, sala de vídeo. 

Período de execução: 2019 

Responsável pela execução do projeto: Suzana Fernandes de 

Souza 

 

 

 
 

Brincando com a cultura 

MAKER e Robótica Educacional entrelaçada com a ma-

temática e a física em sala de aula. 
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I. Apresentação 

A tecnologia será a grande responsável pelo desenvolvimento da Humanidade co-

mo está sendo até aqui, porém, se não focarmos no desenvolvimento de novos sistemas 

e equipamentos que possibilitem o homem ser mais sustentável e mais produtivo, não 

haverá como nos sustentarmos neste mundo. E será que o espaço escolar está prepa-

rando os estudantes para serem produtores de tecnologias ou despertá-los para a impor-

tância de continuar com o avanço tecnológico, deixando de serem assim simples usuá-

rios? 

A ONU, a mais importante instituição Internacional já alertou para a necessidade de 

investir e desenvolver tecnologia para que possamos promover o crescimento no mais 

diversos campos. É nesse espaço educacional o lugar mais adequado para que se abra 

a discursão e propagação de conhecimento, lugar ideal para o incentivo às novas profis-

sões. Desta maneira, é impossível pensar em educação e tecnologia desconectadas, em 

blocos ou momentos separados. 

 Este projeto foi criado com o intuito de integrar ideias e ações que possibilitem ao 

educador uma prática eficaz por meio dos projetos de aprendizagem aliados à cultura 

MAKER e a Robótica Educacional vinculando-os aos conhecimentos acadêmicos de ma-

temática e física e vem para reafirmar a importância da ciência e dos futuros pesquisa-

dores, despertados pela escola, para o desenvolvimento de uma sociedade sustentável, 

levantando a bandeira juntamente com a UNESCO a fim de mostrar como e porque a ci-

ência é relevante em nossas vidas, de forma a conseguir engajá-los no debate sobre 

temas relacionados à educação tecnológica.  

 

II. Título do Projeto 

Brincando com a cultura MAKER e Robótica Educacional entrelaçada com a ma-

temática e a física em sala de aula. 

 

III. Problematização 

Sabe-se que atualmente o jovem está muito conectado e nem sempre utiliza a tec-

nologia explorando o potencial máximo em seu benefício. 
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 Para alguns profissionais da educação isso tem sido um grande problema, pois os 

jovens por falta de orientação e maturidade acabam se dispersando por acharem mais 

interessante o conteúdo encantador do celular. 

 Esse projeto vem com o propósito de orientar e discutir sobre o uso dessa tecnolo-

gia que pode ser um poderoso aliado desde que seja utilizado de forma benéfica como 

complemento para o aprendizado dos educandos. 

 Conhecendo a clientela a ser atendida proponho transdisciplinar sobre a base co-

mum dos conteúdos discutindo e apresentando temas sobre tecnologia apoiada nos co-

nhecimentos de história, geografia, matemática, física e língua portuguesa. 

 A partir do momento em que se propõe a discursão desse tema pretendo construir 

com os educandos uma linha histórica sobre a influência da tecnologia para a humanida-

de no seu tempo e espaço.  

Formular gráficos matemáticos e fazer com que o educando entenda a ação da físi-

ca e da matemática na construção de equipamentos tecnológicos e finalmente a constru-

ção de textos com relatos das experiências vividas e das discursões propostas. 

 

IV. Escolha do tema gerador 

Educação Tecnológica 

 

V. Público Alvo 

Estudantes do Ensino Médio do CEDLAN 

 

VI. Justificativa 

 Os instrumentos tecnológicos se fazem cada vez mais necessários para se 

conviver e produzir na sociedade. 

 Como consequência, a escola deve trabalhar com ferramentas que preparem as 

novas gerações para a vida nesta sociedade informatizada e tecnológica. 

 Os instrumentos tecnológicos podem ser ferramentas eficazes para o 
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desenvolvimento das competências e habilidades dos educandos, promovendo 

autonomia, autoconfiança, autoestima, autodeterminação, entre outros, que facilitarão a 

aprendizagem integral do aprendiz. 

 Sabe-se, entretanto, que as ferramentas tecnológicas, por si só, não promovem 

este desenvolvimento e aprendizagem integral. Para que se obtenha êxito nesta ação, é 

necessário que o educador desempenhe seu papel de maneira que seja mediador do 

processo de ensino e de aprendizagem, orientando, intervindo e auxiliando os educando 

na construção de seus conhecimentos e no desenvolvimento de suas competências e 

habilidades, adequando a tecnologia às necessidades do projeto pedagógico, colocando-

a a serviço de seus objetivos e nunca os determinando. 

 A inserção da tecnologia na prática escolar não visa resolver os problemas da 

educação que são de cunho social, político, econômico, ideológico e cultural. Visa 

proporcionar ao educando o contato, o conhecimento, a prática na utilização da tecnologia 

para que esteja apto a viver, conviver, conhecer e produzir na sociedade. 

 

VII. Objetivos 

Proporcionar aos educando a possibilidade de uma aprendizagem significativa as-

sociando teoria a prática, uma vez que o aluno terá a oportunidade de conhecer e manu-

sear componentes eletrônicos e software de programação conhecendo um mundo digital 

de forma efetiva como produtor de tecnologia e não simplesmente usuário. 

 

7.1 Objetivo Geral 

 Promover uma educação voltada ao desenvolvimento humano; 

 Utilizar de forma criativa e inovadora as tecnologias digitais como via de de-

senvolvimento de potenciais; 

 Preparar as novas gerações para aprenderem a viver, conviver, a conhecer 

e a produzir na sociedade de informação; 

 Promover a utilização da metodologia de projetos de aprendizagem em sala 

de aula, com a utilização das tecnologias digitais. 

 

7.2 Objetivos Específicos 

 Conhecer sobre o mundo da tecnologia; 
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 Conhecer as inúmeras possibilidades de profissões do Mundo da Tecnolo-

gia; 

 Conhecer o papel da tecnologia para o desenvolvimento humano e bem so-

cial; 

 Inserir os educando no mundo digital como um usuário consciente da tecno-

logia; 

 Associar os temas abordados as disciplinas da base comum (matemática e 

física) e suas influências no cotidiano dos adolescentes. 

 Organizar tabelas de pesquisas utilizando a ferramenta excel. 

 Entender o funcionamento de alguns componentes eletrônicos; 

 Associar conteúdos de física (mecânica e elétrica) a realização dos projetos 

de robóticas com sucata; 

 Aprender a utilizar material reciclado para a realização dos projetos de robó-

tica; 

 Associar conteúdos de matemática (aritmética, álgebra e geometria) a reali-

zação dos projetos de robótica com sucata. 

 Utilização de software para programação de robótica educacional; 

 Montar e programar robôs; 

 Utilizar o conhecimento de raciocínio lógico para aprender a programar  

 Produzir tecnologia de forma que saiam da condição de simples usuário; 

 

VIII. Conteúdos 

 Matemática: Aritmética, álgebra, geometria e lógica de programação. 

 Física: Mecânica e elétrica.  

 Língua Portuguesa: Produção textual 

 

IX. Metodologia 

As aulas serão ministradas uma vez por semana.  
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1
º 

a
n

o
 

Introdução ao 

mundo da 

Tecnologia  

*Serão abordados temas sobre o papel da tecnologia em função 

do bem da humanidade; 

*Apresentação de filmes; 

*Pesquisa utilizando conhecimentos de estatística e utilização do 

Excel. 

2
º 

a
n

o
 

Robótica com 

sucata e 

componentes 

eletrônicos 

* Serão realizadas oficinas com a construção de brinquedos utili-

zando material de sucata e componentes eletrônicos; 

* Associação dos conteúdos de física a realização das oficinas.  

 

3
º 

a
n

o
 

Robótica com 

kit LEGO e 

programação 

com software 

próprio. 

* Serão realizadas oficinas com a construção de robôs utilizando 

os kits LEGO e automação dos mesmos através da programação 

utilizando software específico. 

* Associação dos conteúdos de matemática a realização das ofici-

nas 

 

9.1 Desenvolvimento das ações: 1º ANO 

Principais Atividades: As personalidades mais influentes no mundo da tecnologia; As inú-

meras possibilidades profissionais no mundo da tecnologia; Uso das tecnologias com res-

ponsabilidade; A importância da tecnologia para a humanidade; O uso da tecnologia para 

facilitar a vida; Transformando a relação do ser humano com o mundo; As cinco invenções 

que revolucionaram o mundo; Educação e tecnologia num mundo globalizado; Ciência e 

tecnologia no cotidiano. 

Temas que deverão ser abordados para a realização de atividades como pesquisas; pro-

dução de textos; entrevistas; utilização de ferramentas do Google para construção de grá-

ficos; produção de matéria para alimentar conteúdos digitais (fotografias, vídeos, filmes, 

etc.). 
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Metas: Discursão sobre o tema; Analise sobre pontos positivos e negativos de cada temá-

tica e Construção de gráfico e exposição na escola para conscientização sobre a temática 

abordada. 

Prazos: 2 temáticas abordadas por bimestre, 4 aulas para a realização de cada temática. 

Espaço Físico: Sala de vídeo, laboratório de informática e sala de aula. 

Recursos: Data show. Computadores, cartolina, papel colorido, pincel atômico, régua, lá-

pis e borracha. 

 

9.2 Desenvolvimento das ações: 2º ANO 

Principais Atividades: Montagem de projetos eletrônicos com sucata (Aranha robótica, 

sapinho pula-pula, carro suspenso, avião elétrico, carro F1, robô humanoide, empilhadeira 

com controle remoto e um projeto autoral) 

Metas: Proporcionar a investigação, a compreensão e a cooperação; Motivar o trabalho 

com pesquisa e em grupo; Desenvolver as inteligências múltiplas (H. Gardner); Garantir a 

aprendizagem significativa (D. Ausubel); Fomentar a pratica da reciclagem de materiais; 

Suscitar a capacidade crítica, autoconfiança e autoestima; Favorecer a criatividade incen-

tivando a curiosidade em situações diversas; Promover habilidades manuais e estéticas 

auxiliando no desenvolvimento da psicomotricidade; Oportunizar relações interpessoais e 

intrapessoais; Incentivar o planejamento, o trabalho e a decisão em grupo; Compreender 

e atua de forma consciente em seu entorno social; Analisar, sintetizar e interpretar dados, 

fatos e situações; Utilizar conceitos aprendidos nas quatro áreas do conhecimento para 

desenvolver os projetos; Aplicar a teoria de Jean Piaget como princípio para o desenvol-

vimento das inovações. 

Prazos: Serão realizados dois projetos a cada bimestre, sendo realizado 1 aula semanal. 

Espaço Físico: Laboratório de Robótica Educacional. 

Recursos: *Material permanente: Computadores com acesso à internet; ferramentas utili-

zadas durante as oficinas: canetas (pilot para dvd e esferográfica); tesoura; réguas; pisto-

la de cola quente; cola instantânea; fita isolante; furadeira de artesanato; ferro de solda, 

alicate 

 * Materiais alternativos: 04 palitinhos de madeira grande (depilação); palitos de picolé; 
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tampas plásticas de pet; canudo para suporte de balão de festa; borracha de câmera de 

ar; papel cartão verde, azul claro, amarelo; olhos de artesanato; elástico de prender 

dinheiro; caixa de leite; tampas plásticas de pet (suco) e de detergente; clips; canudo; 

palitinho de bambu (churrasco); papelão duro (caixas de sapato); caixa de leite; garrafa 

pet 2lt; tampas de creme dental; pote de margarina (250g); 02 garrafas pet pequenas; 

 * Eletrônicos: motor DC 6v com e sem redução; bateria 9v; clip para conexão com a 

bateria; bateria de lítio 3v; suporte para bateria de lítio; solda; chave interruptor 

liga/desliga; Leds; resistor 1k ohms; fios 0,30mm (vermelho/preto); polia plástica; correia; 

motor  

* Material adquirido pela direção com verbas do PDE. 

 

9.3 Desenvolvimento das ações: 3º ANO 

Principais Atividades: Montagem de robôs utilizando kits LEGO e automação com 

Software Mindstorms. As primeiras montagens terão o foco voltado para a programação 

de movimentos de direção e curva. Esse trabalho deverá ter a durabilidade de 8 aulas. O 

segundo momento será focado na programação de robôs com movimentos de subida, 

descida e giro com duração de 8 aulas. O terceiro momento deverá ser focado na 

programação de robôs com a utilização de comando como “switch” e sensores de toque 

para um melhor desempenho dos robôs com duração de 8 aulas. O quarto momento será 

focado na programação de robôs com utilização de sensores de luz e ultrassônico e a 

utilização dos comandos “loop e switch” também com duração de 8 aulas, finalizando 

assim o ano letivo. 

Metas: *Desenvolver o raciocínio lógico matemático; Concentração; Trabalho em equipe; 

Resolver problemas; Superar desafios. 

Prazos: Serão realizados dois projetos por bimestre com uma aula semanal. 

Espaço Físico: Sala de aula/Laboratório de Robótica Educacional. 

Recursos: Kit Lego; Software Mindstorms e computadores com plataforma Windows 

 

X. Cronograma 

As atividades serão realizadas uma vez por semana finalizando dois projetos a ca-

da bimestre, totalizando 8 projetos por ano. 
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XII. Revisão Bibliográfica 

https://www.bbc.com/portuguese/noticias/2014/12/141202_tecnologia_educacao_p

ai 

 

XIII. Acompanhamento e avaliação 

Será realizada a construção de um diário de bordo digital (Blog) para divulgação 

das oficinas realizadas e divulgação de artigos importantes sobre inovações 

tecnológicas. Serão feitas avaliação diagnóstica inicial, avalições bimestrais e uma 

avaliação diagnóstica final com objetivo de quantificar e qualificar o desempenho 

dos estudantes em relação ao desenvolvimento do raciocínio lógico.  

 

13.1 Como será feito o acompanhamento do projeto? 

O projeto será acompanhado pela professora Suzana Fernandes (Pedagoga, 

Licenciada em Matemática, Pós graduanda em Didática da Matemática e Física e 

com mais de 1500h/a de curso na área de educação como: didática, matemática e 

robótica educacional)  e a equipe pedagógica da escola. Serão feitas avaliação 

diagnóstica inicial, avalições bimestrais e uma avaliação diagnóstica final com 

objetivo de quantificar e qualificar o desempenho dos estudantes em relação ao 

desenvolvimento do raciocínio lógico.   

 

13.2 Como serão medidos os efeitos do projeto? 

A comunidade atendida pelo CEDLAN tem apresentado um grande déficit de 

aprendizagem sendo necessária a retomada de alguns conteúdos e até mesmo o 
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desenvolvimento de algumas habilidades básicas. O trabalho com robótica educa-

cional tem como princípio básico despertar o estudante para a resiliência, uma vez 

que todo o trabalho deverá ser feito com persistência. Os estudantes aprendem a 

desenvolver projetos em grupos e com isso fortalece o vinculo de parceria enten-

dendo que juntos podemos ir além. A concentração e o desenvolvimento do racio-

cínio lógico é outro ponto forte do projeto para que os estudantes consigam realizar 

a programação dos robôs. 

Diante dos benefícios apresentado temos como objetivo o pleno desenvolvimento 

intelectual, psicossocial e interpessoal dos estudantes, uma vez que as habilidades 

desenvolvidas irão influenciar diretamente no desempenho de todas as disciplinas.  

Com o intuito de quantificar as medidas e efeitos do projeto será realizada bimes-

tralmente uma avaliação de desempenho de raciocínio lógico, não como forma de 

aprovação, mas para fins de quantificar e qualificar as ações desenvolvidas no pro-

jeto. 

 

13.3 Avaliação  

A avaliação deve ser realizada permanentemente, levando em consideração a 

frequência e a participação na realização das atividades desenvolvidas em sala. 

Não serão avaliados conteúdos, mas sim as competências e habilidades de-

senvolvidas de cada educando. Deverá ser realizada a autoavaliação do edu-

cando e do educador. 
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 15.2. AS SAÍDAS DE ESTUDO NA APRENDIZAGEM DE GEOGRAFIA: 

CONHECENDO A RIDE – Região Integrada de Desenvolvimento do DF. 

 
É consenso entre os educadores as dificuldades dos professores em obter a 

atenção dos estudantes em sala de aula. O desinteresse ou apatia dos estudantes pelos 

estudos, associado à presença constante de novas tecnologias costumam resultar em 

grande tensão em sala de aula. Para além dessa situação, o ambiente da escola contribui 

para a dispersão e não agregação ou formação de um grupo coeso em torno de um 

mesmo objetivo que, neste caso, se traduz em ações que visam o ensino e a 

aprendizagem. 

Em 2015, a partir de uma avaliação diagnóstica, verificou-se que a maioria dos 

estudantes do CEDLAN não conheciam o entorno do DF e, muitos, sequer saiam de sua 

cidade, em geral Varjão ou Paranoá, para visitarem outras localidades do DF. Assim, o 

grupo discutiu alternativas para a construção de um projeto de intervenção que 

possibilitasse: 

 

 Envolver os estudantes criando maior coesão no grupo; 

 Aumentar o interesse dos estudantes em sala de aula; 

 Criar ações que possibilitem uma motivação maior dos estudantes em suas ações 

na escola. 

Esses projetos de intervenção compõem o Projeto Político Pedagógico da escola e, 

contribuindo para sua formação, a geografia entra com o trabalho de campo ou saídas de 

estudo. A proposta inicial é planejar visitas dos estudantes em municípios da A Região 

Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno (RIDE)1. 

O projeto “As saídas de estudo na aprendizagem de geografia: Conhecendo a 

RIDE” possibilita ao estudante dar significação ao que aprendeu ou fazer uso da 

aprendizagem para aprender outras coisas. O projeto envolve planejamento das 

atividades de campo com os estudantes que passam por diferentes etapas: 

 Contactar os gestores das prefeituras das cidades a serem visitadas; 

 Identificar e entrar em contato com educadores locais para auxilio na aula de 

campo; 

                                                 
1 A Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno (RIDE), foi criada pela Lei 
Complementar n° 94, de 19 de fevereiro de 1998, e regulamentada pelo Decreto n° 2.710, de 04 
de agosto de 1998, alterado pelo Decreto n° 3.445, de 04 de maio de 2000. 
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 Solicitar auxílio dos gestores locais para alimentação dos estudantes; 

 Identificar atrações turísticas locais de interesse dos estudantes; 

 Pesquisar e solicitar orçamentos de empresas de ônibus que façam trans-

porte interurbano; 

 Agendar a viagem após avaliação do corpo docente e identificar os profes-

sores que acompanharão o grupo; 

 Durante o processo o estudantes pesquisarão dados sobre a RIDE e sobre a 

cidade a ser visitada. 

 

Entre as cidades que poderão ser visitadas estão os municípios de Abadiânia, 

Água Fria de Goiás, Águas Lindas de Goiás, Alexânia, Cabeceiras, Cidade Ocidental, Co-

calzinho de Goiás, Corumbá de Goiás, Cristalina, Formosa, Luziânia, Mimoso de Goiás, 

Novo Gama, Padre Bernardo, Pirenópolis, Planaltina, Santo Antônio do Descoberto, Val-

paraíso de Goiás e Vila Boa, no Estado de Goiás, e de Unaí, Buritis, Arinos e Cabeceira 

Grande, no Estado de Minas Gerais. 

Considerando que muitos estudantes do CEDLAN não conhecem Brasília avalia-

mos a realização de saídas que possibilitem aos estudantes visitarem o Plano Piloto para 

se apropriarem de sua história, de seu projeto arquitetônico e tombamento. 
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15.3. PROJETO DE ESCOLA INTERCULTURAL BILÍNGUE 

 

 
1. APRESENTAÇÃO  

O Governo do Distrito Federal - GDF, por meio da Secretaria de Estado da Educa-

ção - SEEDF e da Secretaria de Relações Internacionais - SRI, planeja implementar a 

primeira escola intercultural bilíngue de Brasília. O Projeto visa propiciar uma educação 

global, integral e bilíngue para os estudantes da rede pública de ensino do Distrito Fede-

ral, coadunando-se com a vocação internacional da cidade. A ideia básica é oportunizar 

acesso à educação intercultural global aos estudantes em língua estrangeira. Além disso, 

as vantagens do estudo bilíngues são já amplamente conhecidas, inclusive na inteligência 

emocional dos alunos como destaca Fabrice Jaumont “ En plus des nombreux bienfaits 

cognitifs de connaître plusieurs langues, les personnes bilingues bénéficient souvent 

d’une intelligence émotionnelle accrue.”  

Enquanto ideia fundante do projeto, a SEEDF pretende estabelecer como traço da 

Educação Bilíngue, na nova Unidade Escolar, um caráter colaborativo. Para isso, está 

previsto no projeto a aproximação dessa instituição com missões diplomáticas represen-

tantes de países, cujas línguas estão contempladas na Escola Intercultural Bilíngue (EIB).  

O objetivo é estabelecer parcerias de desenvolvimento e divulgação cultural no 

processo de ensino e aprendizagem instaurado no sistema público educacional. São as 

parcerias que tornarão viável a construção da estrutura apoiadora de uma pedagogia 

imersa em línguas e culturas distintas, porém colaborativas.  

 

2. OBJETIVOS  

O objetivo da EIB é oferecer formação integral acadêmica em idioma estrangeiro e 

nacional que prepare estudantes para o mundo acadêmico, do trabalho e das artes no 

contexto de uma sociedade internacionalizada.  

 

3. MÉTODO  

Há vários modelos de organização curricular que definem a Educação Bilíngue. O 

mais adequado no contexto socioeducacional do Distrito Federal é conhecido como Bilin-

guismo Parcial. Nesse tipo, há maior flexibilidade na opção de quais projetos, atividades 

culturais complementares ou disciplinas serão ministradas na língua estrangeira, desde 
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que se garanta o desenvolvimento dos estudantes, de forma transicional, à compreensão 

e uso da língua estrangeira em contextos diversos.  
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Nesses termos, é possível considerar um processo de implementação gradativo da 

oferta de projetos e disciplinas em língua estrangeira, priorizando as necessidades e a 

identidade da comunidade escolar local, materializadas em seu Projeto Político Pedagógi-

co - PPP.  

 

4. PROJETO PILOTO: ESCOLA MODELO  

Para o projeto piloto com a embaixada da França, a Secretaria de Educação identi-

ficou o CEDLAN como sendo uma das escolas com perfil adequado e potencial. O Centro 

Educacional do Lago Norte, situado à SHIN CA 02 Lote 24 - Lago Norte, foi inaugurado 

em 01/07/1998 e regulamentado pela resolução nº. 6.388, de 06 de novembro de 1998, 

estando amparado no art. 82, § 1°, da Resolução nº 02/98.  

Atualmente, a escola funciona nos períodos diurno e noturno, atendendo exclusi-

vamente Ensino Médio sendo que, no turno noturno há também a oferta da Educação de 

Jovens e Adultos (EJA, 3º segmento). Paralelamente os 1º e 2º anos são em tempo inte-

gral, como previsto na implantação gradual do Ensino Médio em Tempo Integral (EMTI), 

instituída pelo Ministério da Educação – MEC – através da Portaria no 727 do MEC de 13 

de julho de 2017, e normatizado na SEE/DF pelo parecer nº 208/2017 do Conselho de 

Educação do Distrito Federal (com fomento para implantação orientado pela 6 Portaria 

MEC 1.195 de 10 de outubro de 2016), que será finalizada em 2019, com o atendimento 

de todas as séries do ensino médio.  

Para a adequada implantação da EMTI, na qual o aluno é atendido em tempo inte-

gral na escola (09 horas de permanência no ambiente escolar, com a matriz curricular da 

base comum e projetos diversos para desenvolvimento de diversas habilidades) em 3 

(três) vezes semanais (segunda-feira, terça-feira e quinta-feira) e devido à implantação 

dos ciclos no Ensino Fundamental, o CEDLAN deixou de atender as séries finais do Ensi-

no Fundamental, tendo sido 2017 o último ano de atendimento deste segmento. Cumpre 

observar que o turno diurno utiliza o sistema de Sala Ambiente, onde cada disciplina con-

templada desenvolve suas competências e habilidades de acordo com a Proposta Peda-

gógica da Escola. Neste panorama, são os alunos quem trocam de sala entre as aulas. 

Com a implantação da Escola em Tempo Integral essa disposição de salas poderá ser 

alterada, para devida adequação dos espaços e dinâmicas da escola nessa nova conjec-

tura pedagógica.  
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5. PARÂMETROS DA PARCERIA  

a) SEEDF:  

- ofertar formação especializada para a equipe docente e servidores da EIB/CEL;  

- assumir as responsabilidades com os corpos docente e administrativo;  

- assumir as responsabilidades com merenda escolar, transporte, material didático;  

- possibilitar atividades extracurriculares na língua estrangeira;  

- acompanhar pedagogicamente o projeto da escola bilíngue na EIB/CEL.  

 

b) SRI:  

- realizar a interlocução entre as instituições parceiras e a SEEDF;  

- prospectar instituições parceiras para o programa;  

- fazer a gestão das instituições parceiras do programa;  

- avaliar as atividades realizadas no âmbito do programa pelo viés das instituições parcei-

ras;  

- viabilizar os trâmites legais da parceria entre o GDF e a instituição parceira em questão.  

 

c) Instituição Parceira:  

- executar atividades extracurriculares na língua estrangeira;  

- ofertar formação especializada para a equipe docente e servidores da EIB/CEL;  

- viabilizar conexões entre profissionais nacionais e internacionais que possam apoiar o 

desenvolvimento do projeto bilíngue (ex., professores de origem cujo país a representa-

ção diplomática represente);  

- possibilitar intercâmbio cultural entre estudantes nacionais e internacionais, quer seja 

virtualmente ou presencialmente;  

- apoiar a unidade escolar no desenvolvimento dos projetos e atividades pedagógicas.  

 

d) Escola:  

- adequar o cronograma de ensino da escola à EIB;  

- prover ferramentas e infraestrutura básicas para que as instituições parceiras possam 

desenvolver o seu trabalho na escola. Por exemplo: sala de aula, material escolar e de-

mais itens necessários para as atividades a serem realizadas;  

- manter boa comunicação e relação com a instituição parceira;  
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- promover atividades culturais e pedagógicas em relação ao país que a instituição parcei-

ra representa;  

- prover condições de segurança para que a instituição parceira possa realizar o seu tra-

balho na escola.  

 

 

 

 


