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O Centro de Ensino Médio Asa Norte - CEAN, escola da Rede Pública de Ensino do 

DF, integra a estrutura da Secretaria de Educação do Distrito Federal, e é vinculada, pedagó-

gica e administrativamente, à Coordenação Regional de Ensino do Plano Piloto - CRE PP. 

Classificado como Centro de Ensino Médio, destina-se à oferta exclusiva do ensino médio, nos 

turnos: matutino e vespertino. 

A elaboração, apreciação e aprovação do PP nesta unidade de ensino se deu por meio 

da formação de uma equipe de trabalho formada por professores, com a participação dos alu-

nos, demais professores, pais e Conselho Escolar. 

Cada um dos membros desenvolveu uma atividade. Os professores realizaram ativida-

des com os alunos e aplicamos o questionário sócio cultural on-line (anexo). Esse projeto revela 

mais do que o burocrático determina, apresenta sonhos idealizados em conjunto a ações con-

cretas. 

O Projeto Político Pedagógico foi apreciado pelos professores em coordenação geral, 

pelos alunos em assembleia e pelo Conselho Escolar em assembleia ordinária que o referendou 

para envio e publicação via CRE.   
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CAPÍTULO I 
HISTÓRIA E IDENTIDADE 

 
APRESENTAÇÃO 

 

“Sonho que se sonha só é ó um sonho; sonho que se sonha junto é realidade.”  

Raul Seixas 

 

 Este projeto pedagógico representa algo muito além do que o estabelecido em lei, da exi-

gência e cumprimento de uma proposta pedagógica a ser encaminhada aos órgãos competentes 

da Secretaria de Educação do DF. Ele é, de fato, objeto de construção de toda a comunidade 

escolar do CEAN, portanto, em condição de tornar-se realidade da prática de todos os que nele 

se envolvam. É essa comunidade educativa a protagonista da prática educativa aqui desvelada, 

sabedora de suas responsabilidades na construção de sujeitos historicamente constituídos, livres, 

criativos, afetivos e precursores de um tempo de saber e autonomia.   

 Essa é uma proposta pedagógica centrada no pensamento reflexivo, crítico, na identidade, 

na diversidade e na educação para a cidadania participativa, visando à educação como um pro-

cesso integral e contínuo de alunos, professores, auxiliares, enfim, de toda a comunidade escolar. 

Nela, desvelamos nossos sonhos, que precisam ser ditos para que se realizem. E, tal qual este 

projeto, precisam de estratégias para ser alcançados. Não devemos adiar nossos sonhos, mas 

praticá-los.  

 O projeto revela a história e o cotidiano, a identidade e a cultura escolar do CEAN por meio 

das significantes atuações dessa comunidade que constrói sua participação no contexto educaci-

onal do DF. Ele é o resultado da construção coletiva proposta e defendida por todos os seus 

segmentos (corpo docente, discente, APAAM, auxiliares de educação e Conselho Escolar), para 

tanto afirma sua dimensão política na medida que contribui para a unidade do trabalho educativo 

e constitui-se como prática social educativa.  

  

 

 



5 

 

O CEAN, expresso nesse projeto, é um todo participativo, ciente da sua força e diversidade, 

constituído como “fragmento de futuro” de uma educação solidária, pois segundo Paulo Freire: 

 "Não é possível refazer este país, democratizá-lo, humanizá-lo, torná-lo sé-
rio, com adolescentes brincando de matar gente, ofendendo a vida, destru-
indo o sonho, inviabilizando o amor. Se a educação sozinha não transformar 
a sociedade, sem ela tampouco a sociedade muda."  
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HISTÓRIA E IDENTIDADE 

 

“A cultura de um povo é o seu maior patrimônio. Preservá-la é resgatar a história, perpetuar va-
lores, é permitir que as novas gerações não vivam sob as trevas do anonimato.” 

Nildo Lage 

 “A memória é cada vez mais necessária num mundo em profunda mutação. As 
mudanças sociais aceleradas e as identidades cambiantes resultam numa sensa-
ção de insegurança e angústia. E, nesse contexto, a memória passa a ser crucial, 
porque permite atribuir sentidos à realidade em meio à dispersão e à pluralidade. 

A memória é um elemento essencial na constituição da identidade individual, 
coletiva e institucional. Não se pode esquecer, no entanto, que a memória não é 
apenas uma conquista de indivíduos ou coletividades, é também um instrumento 

de poder.” 
Ana Paula Goulart Ribeiro e Marialva Barbosa 

 

Para compreender a história e a identidade do Centro de Ensino Médio Asa Norte é im-

portante remontar o percurso que direcionou a sua constituição desde muito antes do evento de 

sua inauguração no dia 04 de maio de 1981. Esse exercício de reconstituição nos remete a fatos, 

elementos sociopolíticos e educacionais que compõem a própria história da cidade. 

Na década de 60, ano de inauguração da Nova Capital, Brasília é movimentada por inte-

resses conflituosos diante da política nacional desenvolvimentista de abertura para grandes in-

vestimentos internacionais visando o crescimento econômico-industrial através de altos financia-

mentos e agigantamento da dívida externa. Nessa época, acirravam os embates político-ideológi-

cos entre o capitalismo e o socialismo assumidos nas críticas e mobilizações feitas por estudantes, 

camponeses, operários e intelectuais de esquerda, resultantes da Guerra Fria.1  

 No âmbito educacional estava em discussão a Lei de Diretrizes e Bases da Educa-

ção – LDB 4024/61, era pauta conflituosa no Congresso Nacional onde as forças progressistas, 

inspiradas pelo Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova, (1932) defendiam a  

                                                 
1 A Guerra Fria foi a designação atribuída ao conflito político-ideológico entre os Estados Unidos (EUA), defensores do capitalismo, e a União 

Soviética (URSS), defensora do socialismo, compreendendo o período entre o final da Segunda Guerra Mundial (1945) e a extinção da União 

Soviética (1991). É chamada "fria" porque não houve qualquer combate físico, embora o mundo todo temesse a vinda de um novo conflito 

mundial e por se tratar de duas superpotências com grande arsenal de armas nucleares. Norte-americanos e soviéticos travaram uma luta 

ideológica, política e econômica durante esse período. 

 

 

 

 

 

 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos_da_Am%C3%A9rica
http://pt.wikipedia.org/wiki/Capitalismo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Uni%C3%A3o_Sovi%C3%A9tica
http://pt.wikipedia.org/wiki/Uni%C3%A3o_Sovi%C3%A9tica
http://pt.wikipedia.org/wiki/Socialismo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Segunda_Guerra_Mundial
http://pt.wikipedia.org/wiki/1945
http://pt.wikipedia.org/wiki/Uni%C3%A3o_Sovi%C3%A9tica
http://pt.wikipedia.org/wiki/Uni%C3%A3o_Sovi%C3%A9tica
http://pt.wikipedia.org/wiki/1991
http://pt.wikipedia.org/wiki/Armas_nucleares
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autonomia universitária, a escola pública laica e gratuita e princípios pedagógicos renovados, 

como único meio efetivo de combate às desigualdades sociais da nação.  Tais defesas contrapu-

nham aos interesses dos segmentos mais conservadores que proferiam o discurso pela "liberdade 

de ensino”, valorizando a expansão da rede privada na oferta da educação básica, entoada espe-

cialmente por intelectuais ligados à igreja católica, que na época era majoritário no campo do 

ensino privado. Os interesses pela educação privada foram garantidos nessa Lei por meio das 

isenções e benefícios para a expansão e organização desse setor. Nesse contexto, num jogo de 

estratégia para driblar os movimentos tradicionalistas, foi assinada, em 15 de dezembro de 1961, 

por João Goulart, a criação da Universidade de Brasília. Nessa época havia pressões contrárias 

à sua criação pelos receios ou previsões, de que a instalação de um campus universitário trou-

xesse para perto do governo federal da nova capital as inquietações do movimento estudantil 

instaurado em outras capitais pelo Brasil. 

A UnB “nascia” com o ideal de formar homens livres, que discutissem o desenvolvimento 

soberano do Brasil e buscassem soluções para os povos oprimidos. Baseada na liberdade, não 

era sujeita às leis que regiam as outras universidades. Era uma instituição autônoma, como foi 

idealizado em seu projeto por Darcy Ribeiro e Anísio Teixeira seus primeiros reitores. 

O projeto da Faculdade de Educação já concebia a criação de uma escola de aplicação 

que estabelecesse vínculos com o Sistema Educacional do DF. Nessa perspectiva, foi inaugurado, 

em 24 de janeiro de 1964, por Anísio Teixeira, então reitor, o Centro Experimental de Ensino Médio 

Integrado – CIEM. Esta escola foi considerada de vanguarda nos aspectos político- pedagógico, 

cuja filosofia educacional tinha influência das teorias de John Dewey, Jean Piaget, fundamentados 

na Escola Nova2.  

O CIEM era uma escola de turno integral, aberta a experiências pedagógicas consideradas 

muito avançadas. Seu sistema de matrícula era anual, passando em seguida para semestral, com 

sistema de crédito e matrícula por disciplina. O ensino da Arte era muito valorizado em todas as 

suas linguagens, para muito além da proposta da educação artística como ainda obrigatório nas 

escolas da rede pública. A cada novo semestre havia muitas mudanças nas disciplinas de Arte e 

Desenho, pois eram oferecidas de acordo com o interesse dos alunos e com o momento cultural. 

                                                 
2 Denominado de Escola Nova, o movimento ganhou impulso na década de 1930, após a divulgação do Manifesto da Escola Nova (1932). Nesse 

documento, defendia-se a universalização da escola pública, laica e gratuita. Entre os seus signatários, destacavam-se os nomes de: Anísio 

Texeira, Fernado de Azevedo, Cecília Meirelles, Lourenço Filho. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9cada_de_1930
http://pt.wikipedia.org/wiki/1932
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Algumas propostas eram fixas como Iniciação às Artes, Apreciação da Arte, cursos na área de 

Artes Plásticas, Semanas da Arte.  Segundo relato de estudante do CIEM3:  

Com o ensino voltado para o desenvolvimento da criatividade e do pensa-
mento, a gente ficava lá o dia inteiro, e uma parte das matérias era cursada 
na universidade, o que nos proporcionava um melhor conhecimento das 
áreas que gostaríamos de seguir. Não havia prova mensal, e todos os as-
pectos de comportamento eram levados em conta para a avaliação do aluno. 
(Miranda 2002)  

Essa escola de aplicação pretendia consolidar uma experiência educacional vinculada ao 

trabalho acadêmico da Universidade e oferecer um campo de estágio aos estudantes dos diversos 

cursos de licenciatura oferecidos por aquela instituição.    

Os alunos matriculados no CIEM eram dependentes de funcionários e docentes da Univer-

sidade e em grande maioria, os filhos da classe média alta do Distrito Federal. Havia teste de 

admissão para o ingresso nessa escola. Segundo relato, os próprios filhos dos funcionários da 

UNB eram preteridos em relação aos filhos da elite intelectual ou econômica, havia imensa dificul-

dade de se conseguir uma vaga. Segundo estudante da época: 

“a gente passava por uma bateria de provas e depois por uma banca exami-
nadora. Não sei os critérios de avaliação, sei que era uma turma muito hete-
rogênea de adolescentes que tinham em comum a vivacidade dos jovens em 
geral, mas também bastante personalidade, e o orgulho de pertencer a essa 
instituição que prezava a inteligência e a liberdade.” 

A formação do CIEM era orientada para desenvolver o espírito crítico dos alunos. Ele foi o 

celeiro de grande parte dos líderes estudantis, inclusive de Honestino Guimarães4, aluno da pri-

meira turma.  

Nessa época, se por um lado havia o impulso da abertura econômica e do desenvolvimento 

urbano-industrial, por outro, acirraram as desigualdades sociais e o controle a processos e insti-

tuições democráticas, que poderiam representar a propagação dos princípios socialista-marxistas 

que encontravam na nova capital um solo fecundo para o seu crescimento.  Os princípios do so-

cialismo de apropriação dos meios de produção pela coletividade e abolição da propriedade 

                                                 
3 Relato de Ana Miranda, publicado na Revista Caros Amigos, em 2002. Ana Miranda é escritora e publicou seu primeiro livro, Anjos e demô-

nios em 1979, é autora de obras consagradas como: Boca do Inferno (1989), A última quimera (1995), Desmundo (1996), Clarice (1996) 

4 Honestino Monteiro Guimarães, estudante brasileiro, nascido em Itaberaí, Goiás, no dia 28 de março de 1947 e desaparecido desde o dia 10 de 

outubro de 1973. Durante a invasão sofrida pela UnB em agosto de 1968, foi preso e permaneceu dois meses em poder do Exército, sendo expulso 

da universidade. Com o Ato Institucional nº 5 (AI-5), passou à clandestinidade, mas continuou coordenando encontros estudantis e lutando contra 

o regime militar até ser preso no Rio de Janeiro. Na época, tinha 26 anos. Depois da prisão, a família continuou a procurá-lo, em vão, em várias 

prisões pelo Brasil. Somente no dia 12 de março de 1996 teve seu óbito oficialmente reconhecido. 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Meios_de_produ%C3%A7%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Coletividade
http://pt.wikipedia.org/wiki/Propriedade_privada
http://pt.wikipedia.org/wiki/Itabera%C3%AD
http://pt.wikipedia.org/wiki/Goi%C3%A1s
http://pt.wikipedia.org/wiki/28_de_mar%C3%A7o
http://pt.wikipedia.org/wiki/1947
http://pt.wikipedia.org/wiki/10_de_outubro
http://pt.wikipedia.org/wiki/10_de_outubro
http://pt.wikipedia.org/wiki/1973
http://pt.wikipedia.org/wiki/UnB
http://pt.wikipedia.org/wiki/1968
http://pt.wikipedia.org/wiki/AI-5
http://pt.wikipedia.org/wiki/12_de_mar%C3%A7o
http://pt.wikipedia.org/wiki/1996
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privada destes meios eram contrários às bases necessárias à consolidação do modelo capitalista 

americano, por isso deveria ser suprimido.   

O Golpe Militar de 31 de março de 1964, “foi uma reação à ameaça do crescimento dos 

movimentos sociais no Brasil. As mobilizações estudantis, camponesas e operárias precisavam 

ser silenciadas.”  A Universidade de Brasília passa a ser tratada como foco de subversão, tendo 

sido invadida por tropas da Polícia Militar de Minas Gerais, no dia 09 de abril. Nesta ocasião muitos 

professores e alunos foram presos, inclusive Anísio Teixeira e Darcy Ribeiro, que tiveram seus 

direitos políticos cassados e foram exilados.  “No mesmo dia em que cassam Darcy Ribeiro sua 

maior criação é invadida. Tropas tomaram a UnB ao mesmo tempo em que a ditadura se tornava 

institucional” (Agência Radiobrás) 

Diversos aspectos do projeto educacional do CIEM foram golpeados. Essa escola funcio-

nou por vários anos com os efeitos da ditadura militar.  Muitos professores que estavam à frente 

do projeto pediram demissão ou se afastaram ao longo das ações militares. Uma das manifesta-

ções de arbitrariedade e intolerância dessas ações foi à recusa à matrícula de vestibulandos apro-

vados no vestibular de 1969. É importante ressaltar que, dos 8 alunos recusados, 6 eram do CIEM. 

Somente após dois anos, através intervenção judicial, estes estudantes conseguiram efetivar a 

matrícula. 

Segundo Laís Aderne, educadora que atuou na implementação do CIEM: 

“a universidade militarizada do Azevedo não aceitava mais a presença da-
quele centro de ensino, não tinha mais como conviver com aquela experiên-
cia libertária. Em 1971 o Centro Integrado de Ensino Médio foi fechado no 
período de férias. Foram dadas férias coletivas aos professores, alunos e 
funcionários. Quando retornaram, as portas estavam fechadas, os laborató-
rios tinham sido abertos para que outros departamentos da universidade re-
colhessem o material desejado, e os papéis da equipe docente foram quei-
mados no jardim da escola. É a mesma professora que afirma: escolas com 
visão crítica de mundo e que trabalham com a percepção são eliminadas no 
processo da política educacional.”  

Nesse contexto, em 1971, o CIEM teve sua existência interrompida na condição de escola 

de aplicação e, no mesmo ano, deixa de ser vinculada administrativamente à UNB e é integrada 

à rede pública de ensino do Distrito Federal, passando a ser chamado Centro Integrado de Brasília 

- CIB. As duas escolas funcionaram no prédio que posteriormente seria destinado ao ambulatório 

do Hospital Presidente Médici, hoje ambulatório do Hospital Universitário de Brasília. 

 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Propriedade_privada
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Insatisfeita com o desmantelamento do CIEM, parte da clientela transferiu-se para outra 

Unidade de Ensino, alguns professores fundaram o Colégio Equipe que absorveu grande parte 

dos alunos oriundos do CIEM. 

O CIB recebeu apenas duas turmas, de 3º ano, remanescentes do CIEM.  Segundo depoi-

mentos, os alunos do CIEM, ao transferirem-se para o CIB, tiveram que fazer várias adaptações, 

principalmente em matemática, química e física uma vez que no CIEM escolhiam as disciplinas 

que queriam cursar em cada ano letivo. Além do 2º grau, o CIB ofereceu as primeiras e segundas 

séries do curso ginasial, como era denominado na época.  

No período de 1968 e 1971, foram promulgadas duas Leis de Diretrizes e Bases da Edu-

cação – 5.540 e a 5.692, respectivamente – as quais traçavam mudanças profundas na composi-

ção e organização do currículo das escolas públicas brasileiras. Essas reformas acabaram com 

os movimentos de alfabetização, baseados no método crítico desenvolvido por Paulo Freire, e 

instituíram o MOBRAL; firmaram o acordo MEC- USAID, que objetivava ajustar a educação brasi-

leira aos moldes americanos visando atender às necessidades do mercado econômico, mudança 

que afetou diretamente os fins e a organização curricular do Centro Integrado de Brasília.   

A partir do ano de 1973 tem início o processo de eliminação gradativa do 2º Grau – colegial. 

No CIB encerra-se o atendimento ao ensino fundamental e inicia-se a implantação dos cursos 

profissionalizantes, visando atender às exigências da Lei 5.692/71, que definiu, compulsoria-

mente, a obrigatoriedade da formação profissional como objetivo terminal e único. Os cursos ofe-

recidos, em regime semestral, eram os das áreas de saúde e de serviços. Em 1975 o CIB volta a 

atender o ensino fundamental e já conta com cinco cursos profissionalizantes: Área de Saúde, 

Área de Serviço, Auxiliar de Nutrição, Auxiliar de Escritório e Auxiliar de Laboratório Didático. 

Em 1976 a escola passa a se chamar Escola de 2º Grau 01 de Brasília contando com uma 

Setorial de Línguas que oferece os cursos de Francês e Inglês. Em 1979, o atendimento se dá 

especificamente aos cursos profissionalizantes de Auxiliar de Laboratório de Análises Químicas e 

Habilitação Básica em Química. Ao final desse ano a UNB entrega o prédio ao ambulatório do 

Hospital Presidente Médici. 

No ano de 1980, enquanto se construía o prédio, a escola dividiu espaço com o antigo CAN 

– Colégio da Asa Norte (atual Paulo Freire), onde funcionou o turno diurno, e com a Escola Classe 

407 Norte, para atendimento do noturno. Finalmente, em 04 de maio de 1981 a escola foi inaugu-

rada em sua sede própria, ocasião em que passou a se chamar Centro Educacional da Asa Norte 
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– CEAN. Em 1996, a escola deixa de oferecer o ensino fundamental, extingue os cursos profissi-

onalizantes e implanta a Lei 8.044/82 com o ensino acadêmico.  

No ano 2.000 ocorre uma mudança nas tipologias de muitas escolas da rede pública e, em 

consequência, há mudanças de nomenclatura nas escolas públicas e as escolas de 2º grau pas-

saram a chamar-se Centro de Ensino Médio - CEM 

Nesse contexto, o CEAN é nomeado, oficialmente, de Centro de Ensino Médio Asa Norte 

– CEMAN. Nesse ponto da história iniciou-se o movimento pela manutenção e respeito à sua 

identidade. A escola é e quer continuar sendo reconhecida como CEAN. Instaurou-se, então, o 

seguinte conflito: os parceiros e instituições externas à rede pública de ensino encaminham os 

documentos ao CEAN – Centro de Ensino Médio Asa Norte; os órgãos oficiais do Governo do 

Distrito Federal encaminham as documentações ao CEMAN; e a escola responde a todos como 

CEAN – Centro de Ensino Médio Asa Norte. Diz o ditado que “água mole em pedra dura tanto 

bate até que fura”, atualmente a maioria dos documentos do governo do Distrito Federal já registra 

CEAN, o seu nome próprio. 

Em 2012, a direção foi indicada e posteriormente referendada pela comunidade escolar, 

com o pleito de um ano. Em 2013, ocorrem, as eleições para diretores e conselho escolar, fato 

este inserido na Gestão Democrática. Os diretores eleitos terão o pleito de 3 anos. Ainda em 2013, 

o CEAN é semifinalista no Prêmio Gestão do CONAE, sendo este a única escola de ensino médio 

classificada. 

Em 2014, fechamos a parceria com o CDT/UnB e passamos a oferecer 4 oficinas pedagó-

gicas voltadas ao empreendedorismo. Incluímos no calendário escolar a Olimpíada de Física e os 

professores realizaram o curso do PNEM (Pacto Nacional do Ensino Médio). O CEAN ainda se 

classificou na seleção do instituto IPOEMA – Projeto Águas do Cerrado, e recebeu ações, com o 

patrocínio da Petrobras, voltadas a permacultura. 

Em parceria com INESC, desenvolvemos oficina voltada a qualidade de educação e diver-

sidade e uma de nossas alunas do 3º ano, foi representar o Brasil numa assembleia da ONU, 

onde discursou sobre qualidade de ensino no Brasil e diversidade de gênero. 

Nos anos de 2015 e 2016, desenvolvemos os cursos de permacultura, agrofloresta e im-

plementamos as tecnologias: reservatório de água da chuva, fossa de ecovaporização, viveiro de 

mudas e agroflorestal. A escola passa a desenvolver ações voltadas ao pensamento sustentável 

e a diversidade. Os projetos: Gincana Pedagógica e Feira de Ciências são voltados a essa ideia. 
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Os projetos a serem desenvolvidos para feira de ciências deverão ser de cunho científico, 

tecnológico, investigativo e/ou social na área de educação e/ou contemplando alguma área de um 

dos ramos dos conhecimentos, conforme descrito abaixo: 

 Ramo 1 (Ciências Biológicas; Ciências da Saúde). 

 Ramo 2 (Ciências Exatas e da Terra; Ciências Agrárias; Engenharias). 

 Ramo 3 (Ciências Humanas). 

 Ramo 4 (Linguística, Letras e Artes) 

 

A escolha dos subtemas e o desenvolvimento dos projetos acontecerão sob a orientação 

dos professores de cada disciplina, conforme as áreas supracitadas, ficando os critérios mais es-

pecíficos a serem discutidos nas coordenações gerais (momentos que reúnam todos os professo-

res). O tema geral da feira seguirá o tema elencado para a Semana Nacional de Ciência e Tecno-

logia - SNCT do ano em questão, uma vez que a Feira de Ciência funciona como a etapa local do 

Circuito de Ciências que seleciona para etapa regional, podendo ser discutido junto a equipe or-

ganizadora a possibilidade de outros temas conforme a sua relevância. 

Em 2016, reformulamos a avaliação interdisciplinar para a avaliação multidisciplinar bus-

cando o estimulo aos exames nacionais ENEM e PAS.  Passamos a realizar o simulado produzido 

pela SEDF, utilizando os dados avaliativos para reflexão e reformulação do trabalho pedagógico. 

No ano de 2016, encerramos o projeto com o CDT/UnB e renovamos as parcerias com o PIBID/IFB 

(dança) e o PIBID/ UnB (inglês) e iniciamos o PIBID/UnB (biologia); implementamos ainda, como 

reforço didático o estímulo a monitoria com alunos da UnB e do CEAN. Tivemos ainda a falta de 

professores por LTS e aposentadoria, fatores esses que prejudicaram o desenvolvimento peda-

gógico em alguns momentos.      

No ano de 2016, foi suspenso por falta de verba o projeto do MEC/MIC – Mais Cultura, com 

oficina de teatro, aberta a comunidade escolar, que ocorria no turno noturno. Ainda no final do ano 

2016 o MEC publica a portaria nº1.145/2016 e a partir desta publicação fomos convidados a par-

ticipar do Programa de Fomento ao Ensino Médio Integral. A adesão não proporcionou tempo 

para discussão com a comunidade, com isso buscando receber as propostas oferecidas, o grupo 

de docentes e a gestão abraçaram a ideia. Para não impactar a rotina escolar foi decidido a im-

plantação gradativa a partir do 1º ano, visto que são alunos novos e a adequação seria eficaz e 

tranquila. 
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Iniciamos 2017 com 5 turmas de 1º ano integral (10 horas), 7 turmas de 2º anos (6 horas) 

e 7 turmas de 3º anos (6 horas). Para o integral as disciplinas da base nacional comum são mi-

nistradas no matutino e no vespertino e são acrescidas atividades propostas para o integral. Co-

meçamos a ano de 2017 sem receber as verbas do PDAF e ETI fatores esses que prejudicaram 

o planejamento das ações de aquisição de material pedagógico e adequação da estrutura física e 

adequação da alimentação oferecida aos alunos que passaram a almoçar.  

Com a insatisfação da comunidade escolar com a falta de investimento e a não adequação 

da estrutura pedagógica do Ensino em Tempo Integral, a comissão criada por pais de 1º  ano, 

procura o secretário de educação o senhor professor Júlio Gregório e o subsecretário da SUPLAV 

Fábio Souza, solicitando a redução da jornada de atividades de 5 dias para 3 dias, fator esse que 

ocasionou a redução das aulas de inglês e artes. Com a indefinição da carga horária dos profes-

sores e da permanência ou não no programa, 80% dos professores do turno vespertino solicitaram 

remanejamento para outras unidades de ensino. No final do ano tivemos a autorização para o 

desligamento do programa.  

No ano de 2018, passamos a atender novamente em regime regular, com 10 turmas de 1ª 

série, 6 de 2ª série e 8 de 3ª série. Nesse período, com a crise econômica financeira e com a 

redução dos investimentos, perdemos os PIBID de dança, biologia e inglês. Nossas oficinas foram 

ofertadas pelos professores, integramos o projeto OBARA (dança, áudio e percussão) e por ex-

alunos. 

A sala de recursos passou a funcionar com dois professores e o quadro de orientadoras 

ficou completo. Fortalecemos a participação no Circuito de Ciências e concursos.  

Alinhada às discussões nacionais e às Diretrizes Curriculares Nacionais do Ensino Médio 

(BRASIL, 2012) que estabelecem a necessidade de reformulação dessa etapa, a SEEDF propõe 

outras formas de organização de tempos e espaços escolares. Com isso, implantou em 2018, em 

caráter OBRIGATÓRIO, a Organização do Trabalho Pedagógico das Escolas Públicas de Ensino 

Médio em Semestres (Semestralidade). 

 

 

O currículo passou a ser dividido em Bloco I e Bloco II. Alterando a carga horária das demais 

disciplinas. As disciplinas: Língua Portuguesa, Matemática e Educação Física permaneceram anu-

ais. 
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Em 2019, com o novo governo eleito, permanecemos na semestralidade, porém sem defi-

nição da BNCC para o Ensino Médio. Passamos a atender com 10 turmas de 1ª série no vesper-

tino, 8 turmas de 2ª série, sendo 6 no matutino e 2 no vespertino e 6 turmas de 3ª série. Nosso 

laboratório de informática permanece fechado por falta de profissional para o setor e nossa sala 

de recurso passou a funcionar apenar com uma profissional, para 22 alunos. 

Por meio de assembleia, os pais e responsáveis deliberaram pelo uso da carteirinha vincu-

lado ao aplicativo ESCOLAR. PRO de maneira que pudessem ter acesso e controle da entrada e 

saída dos alunos, recebessem os bilhetes emitidos pela escola bem como o boletim escolar. Em 

abril, foram realizadas as eleições do grêmio para um mandato eletivo de 2 anos.  

Para o ano de 2019 a equipe de exatas optou por concentrar os trabalhos DA FEIRA DE 

CIÊNCIAS sob sua co-orientação (orientação técnica, relacionada aos conteúdos), tendo cada um 

dos projetos seus orientadores os professores conselheiros das turmas, sendo cada turma dividida 

em duas partes, cada uma delas sendo responsável por um projeto. Essa concentração ocorreu 

em função da especificidade do tema geral. 

O CEAN, como toda instituição de ensino, está inserido no contexto de sua cidade e de seu 

país. Cidade que atualmente se identifica pela diversidade sociocultural e urbanística. É uma ci-

dade monumental, polinucleada, centro e sede do poder administrativo federal, mas, mesmo as-

sim, com fortes desigualdades socioeconômicas. Contraditória entre uma consciência crítica e 

atuante e mecanismos políticos corrompidos e viciados. Problemas esses comuns às demais me-

trópoles brasileiras, com alto índice de desemprego e violência, ineficiência dos serviços de saúde 

em relação à demanda da população, aprofundados em consequência da periferização urbana, 

corrupção política e mundialização financeira (processo de globalização) 

A identidade de uma escola é constituída por características relacionadas a um contexto 

mais amplo, e por características que lhe são próprias e capazes de identificá-la e diferenciá-la de 

outras instituições educativas. A identidade escolar do CEAN se revela através dos elementos 

significantes de sua memória e historicidade, bem como se constrói cotidianamente por meio das 

pessoas que dela participam.  

A defesa dos interesses do que acredita ser significativo para a formação do cidadão crítico 

e consciente de seus direitos e deveres e para a construção de uma sociedade mais justa e soli-

dária, por esse motivo é uma escola política e pedagogicamente atuante. No seu interior coexistem 

o encontro e confronto das diferenças e das utopias que se aproximam na defesa e na realização 

de uma educação pública norteada pela qualidade social. 



15 

 

Alguns elementos constituintes da identidade e da cultura escolar do CEAN são revelados 

e reafirmados claramente e de diferentes formas pela sua comunidade, incluindo todos os seus 

segmentos (corpo docente, discente, APAAM, auxiliares de educação e Conselho Escolar e Grê-

mio). Em vários momentos essa comunidade já demonstrou estar unida na defesa daquilo que 

acredita ser o melhor para a educação.  

Nos encontros coletivos destinados a reelaboração do Projeto  Pedagógico de 2019, a 

equipe escolar reconhece na representação5 do CEAN, uma instituição educativa que possui uma 

história de luta e vanguarda e a qualificam como uma escola participativa, crítica, democrática, 

contestadora, resistente aos processos externos que chocam com seus interesses e ainda, como 

Instituição que busca autonomia contando, nesse sentido, com a participação marcante do Con-

selho Escolar, Grêmio Estudantil, corpo docente e discente. É ainda identificada como uma escola 

aberta ao novo que discute e cria propostas pedagógicas próprias, desenvolve e valoriza projetos 

com enfoque interdisciplinar e prioriza a formação do aluno cidadão, isto é, propicia ao educando 

a construção de conhecimentos, atitudes e valores de ser humano solidário, criativo, ético e parti-

cipativo. 

Na condição de escola pública de Ensino Médio, no seu processo pedagógico, irá propor-

cionar e discutir a importância do seu papel social. Propiciar a diversificação e a apropriação dos 

conteúdos das diversas áreas de conhecimento, trabalhar a interdisciplinaridade bem como a mul-

tidisciplinariedade , visando ao desenvolvimento das competências e habilidades pelos alunos, 

para que, cada vez mais, compreendam e atuem no mundo em que vivem e possam exercer seus 

direitos e deveres com participação na vida científica, cultural, social e política do Distrito Federal 

e do Brasil.  

Corroboram na constituição da identidade da escola, a quantidade e a diversidade de ativi-

dades e relações que a ela estabelece com a comunidade por meio de parcerias com profissionais 

e instituições educativas. 

 

Uma das preocupações, explicitada nas ações e projetos desenvolvidos na escola, é a hu-

manização do espaço escolar6, propondo-se soluções alternativas para melhorar o ambiente fí-

sico, as relações humanas e socioambientais do lugar.  Ações e projetos descritos na organização 

                                                 
5 A representação social é partilhada por um conjunto de indivíduos e é coletivamente produzida, como resultado da atividade cognitiva e sim-

bólica de um grupo social. Na verdade, uma vez constituída, a representação leva os indivíduos a procurar «criar» uma realidade que valide as 

previsões e explicações implicitamente contidas nessas representações. (Appelbaum, Steven) 

 
6 Espaço escolar são diversos espaços existentes com diferentes  
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pedagógica, relacionam-se ao contexto de cada turno, no qual são desenvolvidos e realizados 

com parcerias internas ou externas.  

A estrutura física da escola e a sua organização pedagógica propicia e materializa-se, na 

práxis, uma vivência democrática, de liberdade, responsabilidade e autonomia. Essa realidade, 

construída e reafirmada, é uma conquista da comunidade escolar por meio de suas ações ao 

longo de sua constituição histórica. 

A diversidade relaciona-se com as diferenças que se encontram e se confrontam no con-

texto escolar expressas, por exemplo, nas diferenças socioculturais, socioeconômicas e ideológi-

cas existentes; na formação dos profissionais; nos procedimentos pedagógicos adotados em sala 

de aula; nas diferenças entre os turnos. Tudo isso permite a coexistência de especificidades e 

unidade dentro de uma totalidade chamada CEAN. 
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ESTRUTURA FÍSICA 

 

Atualmente o CEAN conta com 14 salas de aula ambientadas, uma sala de leitura/ biblio-

teca, um laboratório de informática ( 27 máquinas e impressora), sala de múltiplas funções, can-

tina, refeitório, sala de coordenação, sala dos professores, sala de orientação educacional, rádio, 

sala de recurso , sala da direção, secretaria, sala do grêmio, laboratórios (química e biologia), sala 

dos servidores, banheiro dos professores, dois banheiros de alunos, sala de educação física, ves-

tiário, uma quadra coberta, duas  quadras descobertas. Temos um reservatório de água da chuva 

e uma fossa de ecovaporização. É uma escola arborizada. Atende a modalidade de Ensino Médio 

regular, nos turnos matutino e vespertino, sendo: 10 turmas de primeira série, 8 turmas de segunda 

série e 6 turmas de terceira série, totalizando 864 alunos. 
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IDENTIFICAÇÃO 

 

CENTRO DE ENSINO MÉDIO ASA NORTE 

ENDEREÇO: SGAN 606 MÓDULO G/H ÁREA ESPECIAL 

E-MAIL: ceandf@yahoo.com.br 

CNPJ: 00444760/0001-9 

mailto:ceandf@yahoo.com.br
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FACEBOOK: Centro de Ensino Médio Asa Norte 

TELEFONE: 33493013 

https://www.facebook.com/groups/232879836820023/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CORPO DOCENTE 

TOTAL DE ALUNOS 

SÉRIE ENSINO MÉDIO 

1ª SÉRIE 335 

 2ª SÉRIE 320 

 3ª SÉRIE 209 

https://www.facebook.com/groups/232879836820023/
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TOTAL 864 
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Contamos ainda, com um supervisor, dois coordenadores e 17 funcionários terceirizados 

das empresas Juiz de Fora, Global e G, distribuídos nas áreas: limpeza e conservação, me-

renda/cozinha e segurança patrimonial.  

 

 

 

 

 

COORDENAÇÕES PEDAGÓGICAS 

 

Os professores são estimulados a utilizar a coordenação externa para realizar cursos de 

aperfeiçoamento na EAPE ou em outras entidades educacionais. Utilizamos o espaço da coorde-

nação geral e da coordenação de área para discussão, planejamento projetos e eventos, avaliação 

e acompanhamento dos alunos, debates e estudo dirigido. 

 
 

PERFIL DOS DOCENTES 
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PERFIL DOS ESTUDANTES 

 

Aplicamos o questionário online, como forma de nortear nosso diagnóstico inicial para tra-

çarmos nossas ações e intervenções pedagógicas. 
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Altos índices de reprovação e evasão escolar, torna-se fundamental uma mudança estrutural 

nessa etapa. Nesse sentido, justifica-se a necessidade de uma reorganização pedagógica e cur-

ricular nas escolas. 

 

 

 

PROBLEMAS EVIDENCIADOS NA ESCOLA 

 

Um dos grandes desafios apresentados foi a adaptação com a semestralidade, compre-

ender melhor a distribuição dos conteúdos, preparar as atividades adequando as necessidades 

de um calendário escolar com muitas atividades. A comunidade escolar também apresentou dú-

vidas pois não compreendia a divisão por blocos, passamos a enviar bimestralmente documento 

com os critérios de avaliação e as datas bimestrais, foi realizado junto a orientação escolar e 

representantes o registro das atividades em formulário, buscando melhorar os hábitos de estudo 

entre os alunos.   Com relação a estrutura física necessitamos com urgência de uma reforma 

elétrica e hidráulica e reparo das grelhas metálicas de escoamento da água da chuva. Como o 

PDAF passou a ser apenas de custeio passamos a fazer pequenos reparos, porém recebemos 

emendas parlamentares dos dep. Joe Valle e Prof. Israel. É comum aparelhos eletrônicos quei-

marem, falta registro e hidrômetro, pois a escola possuí apenas um e quando necessitamos fazer 

reparos a escola fica sem água. Por termos muitas árvores o piso tem elevação das raízes o que 

causaram rachaduras e empeno das grelhas de escoamento favorecendo as quedas e acidente 

de trabalho. Não temos auditório, nossos eventos acontecem na quadra coberta, porém quando 
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chove a mesma alaga. As salas são pouco ventiladas e necessitamos de equipamentos eletrôni-

cos (computadores, data show, caixas de som, televisores e microfones).  

Nossos laboratórios de ciências (biologia, química e física) necessitam de adequação para 

realização dos experimentos práticos.     

Com relação ao pedagógico: percebemos após o diagnóstico realizado no início do ano 

que os alunos tem apresentado dificuldade na área de exatas: limitação para cálculos básicos, 

transição para a abstração, com relação a interpretação textual alguns alunos apresentaram difi-

culdade na leitura e interpretação.  Para atendimento diferenciado, identificamos que os menores 

índices de resultados são obtidos nas áreas de ciências da natureza e exatas, com isso, é ofere-

cido no contra turno dos alunos, aulas de reforço onde os professores, oferecem por meio de 

“aulões”, previamente avisados. 

Somos auxiliados ainda por apoio de direção (duas) e por três Jovens Educadores Sociais 

Voluntários específicos para o Ensino Especial.    

 

 

 

Tivemos ainda as ausências dos professores, sejam por abonos, LTS, LP e faltas, a de-

mora no envio dos substitutos desmotivam os alunos. Em ausências curtos períodos utilizamos 

banco de atividades.   

Após as eleições efetivamos um novo conselho escolar, formado por Pais, Alunos, Funci-

onários, Professores e Diretor, onde as ações mais amplas, bem como interventivas são definidas 

em assembleias mensais, na primeira terça-feira do mês. 

Temos sala de recurso/ apoio pedagógico com dois profissionais especializados em lin-

guagens e humanas, atendidos no contra turno e durante as aulas regulares. Temos banheiros 

adaptados e rampas de acesso em condições para entrada na escola. 

Realizamos com frequência eventos culturais tais como: intervalos culturais, culturatas, 

gincana, palestras e peças, além das Feiras de Ciências (soluções socioambientais para proble-

mas estruturais utilizando a ciência) e Literatura estímulo a leitura dos livros do PAS. 



38 

 

Todas as ações são planejadas para interromper o menor tempo possível das aulas es-

pecíficas, ou seja, são utilizados os intervalos, ou tempo das oficinas e quando necessário ocorrem 

aos sábados. Com relação às práticas educacionais, apesar de termos salas ambientes, o espaço 

dos laboratórios não atende a toda turma. 

As salas são quentes, estamos desenvolvendo um projeto experimental para forrar o te-

lhado da sala de física com caixas de leite. Já experimentamos na mostra de ciências e obtivemos 

resultados.    

Fomos contemplados com a cobertura de uma quadra, porém os demais espaços para 

prática desportiva necessitam com urgência de reforma. 

A ausência dos professores por LTS ou aposentadoria atrapalha a rotina, quanto aos abo-

nos os coordenadores entram em sala, fazemos uso de banco de exercícios.   Fora os casos de 

atestado de comparecimento durante o horário de regência. Realizamos a orientação individual e 

em casos mais graves encaminhamos documentação para COSAÚDE. Este motivo gerou no grê-

mio a ação de mobilização dos estudantes na sede II da SEDF. 

Nas imediações do espaço escolar são comuns assaltos, pequenos furtos e consumo de 

drogas, temos desenvolvido ações em conjunto com prefeita/ síndicos e Batalhão Escolar e família 

dos estudantes. 

 

Um dos maiores desafios/dificuldades é ter os responsáveis dos alunos do Ensino Médio 

na escola, visto que muitos já adquiriram independência nas ações. Já realizamos chamada por 

meio de bilhetes, redes sociais, eventos culturais e avaliação institucionais juntos, palestras, al-

moço, porém sem muito sucesso. O contato na maioria das vezes é por meio de ligação telefônica. 

Atualmente a maioria das pessoas possui aparelho celular, nossa senha foi bloqueada e entrar 

em contato com as famílias ou ocorre nos nossos aparelhos pessoais ou dos alunos. 

As salas de aula são ambientadas, todas possuem TV LCD, temos ainda computadores, 

notebook e tela interativa, aproximando assim os alunos às novas mídias.  

Temos laboratório de informática que passou por reestruturação, visto que os equipamen-

tos eram antigos e atualmente estamos contratando uma empresa que presta serviço de internet 

afim de que atenda às necessidades dos alunos.  
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Com a mudança do sistema da SEDF trocando o SIGE pelo IEDUCAR, não temos mais 

os gráficos nem os mapas de rendimento que discutíamos ao longo do conselho, fato este que 

atrapalha a análise e dificulta o planejamento das ações coletivas, visto que apenas aparecem os 

mapas individuais. 

No que diz respeito aos atos de indisciplina protagonizados por estudantes, o SOE, com 

apoio da ação interventora do corpo docente, tem papel fundamental no processo de formação 

cidadã do corpo discente, fornecendo ao alunato o atendimento necessário para a manutenção 

da normalidade da rotina escolar. A fim de sistematizar esse mecanismo pedagógico, instituiu-se, 

nos anos de 2018 e 2019, o Ponto Social, que consiste em um ponto na média de todos os com-

ponentes curriculares. Nesse critério, são avaliados: a não utilização do uniforme (-0,2), uso inde-

vido do celular em sala de aula (-0,2), registro de ocorrência e advertência (de -0,2 a -1) e atrasos 

não justificados para as aulas e demais atividades pedagógicas desta unidade escolar (-0,2). 

Para o segundo semestre de 2019, estuda-se a possibilidade de seguir as novas normas 

disciplinares da SEEDF, conforme a aprovação ou não do novo Regimento Escolar, que estabe-

lece a atribuição de ponto negativo no cálculo do componente curricular correspondente àquele 

no qual ocorreu a prática de descumprimento do Regimento Escolar, de acordo com o seguinte 

referencial:  

 

 

 

I)             advertência oral ou retirada de sala de aula (-0,25); 

II)            repreensão escrita (-0,35); 

III)           suspensão de sala de aula de 1 (um) dia (-0,50);  

IV)          suspensão de sala de aula de 2 (dois) ou 3 (três) dias (- 1,0). 

O Regime Escolar em discussão ainda prevê a possibilidade de atribuir pontos positivos, 

sendo 0,25 em caso de elogios coletivos à turma e 0,5 a elogios individuais ao aluno feito no 

contexto do Conselho de Classe. 

É importante destacar que o registro e o controle da aplicação do ponto negativo ficarão 

sob a responsabilidade do professor, no caso do inciso I, e da Direção, nos demais incisos. Ade-

mais, a atribuição de ponto negativo no caso dos incisos II a IV implicará a perda de pontos na 
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nota final de todos os componentes curriculares do bimestre. Por fim, a atribuição de ponto nega-

tivo ocorrerá na nota de comportamento e de acordo com as diretrizes educacionais definidas. 

Indicadores de Resultados Educacionais 

 

EXAME NACIONAL DO ENSINO MÉDIO (ENEM) 

  

Colocação (entre escolas públicas e privadas do DF) 

 

PONTUAÇÃO 

2008 49ª 57,28% 

2009 13ª 52,96% 

2010 63º 52,58% 

2011 63º 54,28% 

2012 45º 52,60% 

2013 76º 55,8% 

2014 96º 56,27% 

2015 81º 54,2% 

2016 87º 52.8% 

Desde 2017 o INEP não mais disponibilizou os resultados para evitar ranqueamento entre as escolas.  

  

O ano de 2013 foi a melhor classificação entre as escolas da SEEDF, ficando em 2º lugar 

no ano de 2014, ficamos em 3º lugar, entre as escolas da SEDF. 

Semifinalista no Prêmio Gestão Escolar 2013, sendo a única escola de Ensino Médio na 

CRE Plano Piloto Cruzeiro. 

Em 2014, após oficina com INESC uma aluna foi escolhida para representar o Brasil numa 

assembleia na ONU em parceria com a UNESCO o assunto abordado é a qualidade na educação 

e a diversidade. 

Neste ano ainda, o CEAN foi contemplado pelo instituto IPOEMA – Projeto águas do cer-

rado, com um projeto de ação voltada à sustentabilidade. 

Em 2015, após os cursos do IPOEMA e a implantação das tecnologias: fossa de ecovapo-

rização, reservatório de água da chuva, agrofloresta e viveiro de plantas, os alunos passaram a 

cuidar e implementar projetos por meio de oficinas. 
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Tivemos ainda, em 2015/2016 a aprovação de mais de 91 alunos em vestibulares em Uni-

versidades Federais e Faculdades particulares.  

A partir de 2013, passamos a participar do Circuito de Ciências da CRE Pano Piloto/Cru-

zeiro, tendo muitos projetos aprovados no circuito de ciências.  

No ano de 2017/2018 tivemos a aprovação em vestibulares de 205 alunos entre as Univer-

sidades Federais e Particulares. 

Trabalhamos ainda com a incorporação de outros conteúdos das provas do PAS, vestibular 

e ENEM. Além de atividades extras, que ocorrem no noturno, tais como: astronomia (parceria com 

o instituto de física – UNB), o Mais ENEM (aos sábados) e aulas nos laboratórios da UnB e SARAU 

LITERÁRIO. 

Ao final de cada bimestre, após análise do conselho de classe, os resultados das turmas 

distribuídos por disciplina são analisados e posterior a isso, definimos as ações para melhoria dos 

resultados e acompanhamento dos alunos com dificuldade. Os pais são convocados bimestral-

mente para entrega das notas e conversa com os professores e elaboração do projeto interventivo. 

Pais de alunos com dificuldades, pedagógicas e comportamentais, que não comparecem as reu-

niões são convocados pelo telefone e por mensagem no sistema de controle instalado para car-

teirinhas e pelo Facebook. 

 

A frequência é registrada nos diários de classe. Os atrasos também são registrados e co-

municados aos pais a partir do 5º registro. Os nomes dos alunos que apresentam grande número 

de faltas são passados para o serviço de orientação educacional que se encarrega de comunicar 

as famílias.   Os casos mais graves são encaminhados ao Conselho Tutelar. 

Os alunos são avaliados com no mínimo três instrumentos de avaliação, entre eles uma 

prova multidisciplinar, neste semestre iremos discutir a proposta apresentada nas novas DIRE-

TRIZES DE AVALIAÇÂO DO DF e iremos realizar a auto avaliação a fim de estimular o protago-

nismo estudantil no processo de corresponsabilidade das ações pedagógicas. Atualmente, os alu-

nos fazem uma prova multidisciplinar, no valor de 3,0 pontos. A prova multidisciplinar é elaborada 

por todos os docentes com questões tipo A, B, C, D. O Objetivo da prova multidisciplinar é ambi-

entar os alunos ao universo das provas do PAS/ENEM  

Os planejamentos bimestrais são realizados após os conselhos de classe e acompanhados 

de uma coordenadora, a fim de apresentarem projetos interventivos e os critérios da recuperação 
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contínua. No início de cada bimestre enviamos às famílias e entregamos aos alunos os conteúdos 

por meio de documento com os conteúdos e critérios de avaliação. 

Além das reuniões bimestrais para entrega de notas, realizamos duas vezes por semestre, 

conforme o calendário escolar avaliações institucionais, reunindo todos os membros da comuni-

dade, onde são apresentados os índices de avaliação e desempenho por componente escolar, 

quadros comparativos com anos anteriores e propostas de projetos para o próximo semestre.  

Nosso conselho de classe é participativo, ou seja, antecipadamente se reúnem com o pro-

fessor conselheiro e discutem todas as áreas da escola bem com as relações com professores, 

alunos e servidores, onde refletem sobre os resultados da turma e apresentam sugestões. No dia 

do conselho de classe, os alunos participam, apresentam as considerações da turma e escutam 

a análise dos professores, sendo responsáveis pela comunicação entre conselho e professores. 

Os pais e os alunos tem acesso à direção, onde podem registrar elogios e reclamações a 

respeito das atividades da escola e relações entre a comunidade escolar. 

Disponibilizamos ainda às famílias e aos alunos uma comunidade no FACEBOOK, onde 

são postados informes, fotos das atividades e onde as reclamações e projetos são divulgados.  

 

 

 

CAPÍTULO II 
FUNDAMENTOS NORTEADORES DA PRÁTICA EDUCATIVA 

 

CARACTERÍSTICAS RELEVANTES 

 

     As Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Médio - DCNEM, estabelecidas na 

Resolução 03/98, são o “conjunto de definições doutrinárias sobre princípios, fundamentos e pro-

cedimentos a serem observados na organização pedagógica e curricular de cada unidade escolar 

integrante dos diversos sistemas de ensino, em atendimento ao que manda a lei, tendo em vista 

vincular a educação com o mundo do trabalho e a prática social, considerando a preparação para 

o exercício da cidadania e propiciando preparação básica para o trabalho”, expressas pela Câ-

mara de Educação Básica do Conselho Nacional de Educação.  

    “Em seu artigo 3º inciso IV, as DCNEM definem que “em todas as escolas deverá ser 

garantida a igualdade de acesso para alunos a uma base nacional comum, de maneira a legitimar 
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a unidade e a qualidade da ação pedagógica na diversidade nacional”. A base comum nacional e 

sua parte diversificada deverão integrar-se em torno do paradigma curricular, que vise a estabe-

lecer a relação entre a educação média e: 

Os valores fundamentais ao interesse social, aos direitos e deveres dos cidadãos, de res-

peito ao bem comum e à ordem democrática; 

Os que fortaleçam os vínculos da família, os laços de solidariedade humana e de tolerância 

recíproca. 

No ano de 2018, as SEDF, em atendimento ao PDE ( Plano Distrital de Educação)  e a Lei 

nº 5.499 de 14 de julho de 2015estabelece  A base nacional comum dos currículos do ensino 

médio será organizada em áreas de conhecimento, a saber: Linguagens e Códigos , englobando 

Língua Portuguesa, Educação Física, Educação Artística  (Línguas Estrangeira Moderna- Espa-

nhol e Inglês); Ciências da Natureza, Matemática, incluindo Matemática, Física, Química e Biolo-

gia; Ciências Humanas , com História, Geografia, Sociologia e Filosofia. 

 

 

 

 

 

Bloco 1 Carga Horária Bloco 2 Carga Horária 

Língua Portuguesa 04 Língua Portuguesa 04 

Matemática 03 Matemática 03 

Educação Física 02 Educação Física 02 

História 04 Geografia 04 

Filosofia 04 Sociologia 04 

Biologia 04 Química 04 

Física 04 Arte 04 

Inglês 03 Espanhol 02 

Ensino Religioso 01 Ensino Religioso 01 

Parte Diversificada 01 Parte Diversificada 02 

Total semanal 30 Total semanal 30 
Fonte: GT de Semestralidade 

 

Na base nacional comum e na parte diversificada será observado que: as definições dou-

trinárias sobre os fundamentos axiológicos e os princípios pedagógicos que integram as DCNEM 

aplicar-se-ão a ambas; a parte diversificada deverá ser organicamente integrada com a base na-

cional comum, por contextualização e por complementação, diversificação, enriquecimento, des-

dobramento, entre outras formas de integração. A base nacional comum deverá compreender, 
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pelo menos, 75% (setenta e cinco por cento) do tempo mínimo de 2400 (duas mil e quatrocentas) 

horas, estabelecido pela lei como carga horária para o ensino médio, além da carga mínima; as 

escolas terão, em suas propostas pedagógicas, liberdade de organização curricular, independen-

temente de distinção entre base nacional comum e parte diversificada.  

O inciso VI diz que “as escolas utilizarão a parte diversificada de suas propostas curriculares 

para enriquecer e complementar a base nacional comum, propiciando, de maneira específica, a 

introdução de projetos e atividades do interesse de suas comunidades.” 

Na observância da identidade, diversidade e autonomia, os sistemas de ensino e as esco-

las, na busca da melhor adequação possível às necessidades dos alunos e do meio social:  

I. Desenvolverão, mediante a institucionalização de mecanismos de participação da co-

munidade, alternativas de organização institucional que possibilitem: 

a. Identidade própria enquanto instituições de ensino de adolescentes, jovens e adul-

tos, respeitadas as suas condições e necessidades de espaço e tempo de aprendi-

zagem;  

b. Uso das várias possibilidades pedagógicas de organização, inclusive espaciais e 

temporais; 

c. Articulações e parcerias entre instituições públicas e privadas, contemplando a pre-

paração geral para o trabalho; 

II. Fomentarão a diversificação de programas ou tipos de estudo disponíveis, estimulando 

alternativas, a partir de uma base comum, de acordo com as características do alunado 

e as demandas do meio social, admitidas as opções feitas pelos próprios alunos. 

III. Criarão os mecanismos necessários ao fomento e fortalecimento da capacidade de for-

mular e executar propostas pedagógicas escolares características do exercício da au-

tonomia; 

IV. Criarão mecanismos que garantam a liberdade e responsabilidade das instituições es-

colares na formulação de sua proposta pedagógica, e evitem que as instâncias centrais 

dos sistemas de ensino burocratizem e ritualizem o que, no espírito da lei, deve ser 

expressão de iniciativa das escolas, com protagonismo de todos os elementos direta-

mente interessados, em especial dos professores. 
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No CEAN, a parte diversificada é desenvolvida na forma de oficinas pedagógicas, onde os 

alunos terão semanalmente, duas aulas em oficina escolhida previamente. As oficinas são semes-

trais. Todos os professores ministram oficinas; temos ainda parceria com a Secretaria de Cultura 

e a UnB. 

 

 

 

 

Além desses eixos, inserem-se também os eixos integradores entre os conhecimentos: a 

ciência, a tecnologia, a cultura e o mundo dos trabalhos, constantes no Currículo em Movi-

mento da Educação Básica do DF. 

 

Como preconizam os documentos oficiais e as atuais teorias educacionais, 

é importante que o processo pedagógico busque favorecer a interdisciplina-

ridade e a ressignificação dos conteúdos com base no entendimento de que 

a atual configuração social – das múltiplas culturas, das multissemioses tex-

tuais, da comunicação digital em rede – possibilita uma prática pedagógica 

diferenciada, holística e complexa. Dessa forma, o currículo de Ensino Médio 

da SEDF caracteriza-se pela organização dos conteúdos em dimensões cur-
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riculares interdisciplinares e a matriz curricular ficou dividida em catorze di-

mensões, por área do conhecimento, definidas a partir da perspectiva geral 

da Pedagogia dos Multiletramentos.  

CAZDEN et al., 1996 

É importante frisar que ações de reestruturação curricular para o Ensino Médio vêm sendo 

implementadas pelo Ministério da Educação desde 2009, quando foi lançado o Programa Ensino 

Médio Inovador (ProEmi), em função do Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE). Até se-

tembro de 2013, 70% das escolas públicas de Ensino Médio do Distrito Federal já haviam aderido 

ao programa, cujo principal objetivo é, segundo seu documento orientador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MISSÃO E OBJETIVOS INSTITUCIONAIS 

 

1. Missão  

A escola e seus agentes têm como missão a educação. Esta é vista como atividade medi-

adora capaz de viabilizar a sistematização do saber escolar por meio da relação entre os sujeitos 

escolares e o conhecimento acumulado pelas ciências, pela filosofia, pelas artes e pelo senso 

comum. Aliada ao conhecimento acrescenta-se a apropriação de valores, ambos necessários à 

formação cidadã. Tonar-se um centro de excelência em educação para vida sustentável. 

2. Objetivos 

2.1 Objetivo Geral do Ensino Médio 

De acordo com a lei 9394/96 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação), em seu artigo 35 e 

o Currículo em Movimento da Educação Básica do DF, o Ensino Médio, etapa final da educação 

básica, com duração mínima de 03 anos, tem como finalidade: 
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I. A consolidação e o aprofundamento dos conhecimentos adquiridos no ensino funda-

mental, possibilitando o prosseguimento nos estudos; 

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

aprendendo, de modo a ser capaz de se adaptar com flexibilidade a novas condições de ocupação 

ou aperfeiçoamento posterior;  

III. O aprimoramento do educando como pessoa humana, incluindo a formação ética e 

o desenvolvimento da autonomia intelectual e do pensamento crítico; 

IV. A compreensão dos fundamentos científico-tecnológicos dos processos produtivos, 

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

Ainda conforme o Currículo de Educação Básica do Distrito Federal, O objetivo geral do 

Ensino Médio busca dar significado e aprofundamento ao conhecimento escolar, mediante a con-

textualização, a interdisciplinaridade e o desenvolvimento de competências básicas, superando, 

assim, a compartimentalização do conhecimento e estimulando o raciocínio e a capacidade de 

aprender de todos os envolvidos no processo ensino-aprendizagem, priorizando a ética e o de-

senvolvimento da autonomia e do pensamento. 

Com base nos pressupostos legais, o CEAN tem como objetivo geral oferecer condição 

básica para possibilitar o desenvolvimento pleno do educando por meio da oferta do Ensino Médio, 

que vise ampliar e aprofundar o conhecimento adquirido no Ensino Fundamental e desenvolver 

competências e habilidades capazes de torná-lo sujeito consciente, autônomo, sensível, atuante, 

responsável, crítico e democrático. 

2.2 Objetivos Específicos 

As discussões decorrentes dos encontros realizados com a comunidade escolar do CEAN 

apontaram como principais objetivos a serem alcançados: 

 Perceber a escola como espaço gerador de conhecimento técnico, científico, político, social, 

ético e estético que contribua para a formação do ser humano crítico e participativo, capaz de 

interagir e transformar de forma enriquecedora a cultura atual e futura, estimulando o exercício do 

protagonismo juvenil.  

 Valorizar o conhecimento, o saber sistematizado, como necessário para a crítica, a argumen-

tação e a construção do conhecimento em nível de Ensino Médio.  



48 

 

 Promover a melhoria qualitativa da aprendizagem, elevar o índice de aprovação e diminuir o 

índice de evasão escolar.  

 Resgatar funções básicas da avaliação da aprendizagem, como função diagnóstica, de repla-

nejamento e de crescimento, estimulando o uso de diversos instrumentos de avaliação.     

 Assegurar as informações necessárias aos alunos quanto à profissão, PAS, cursos acadêmi-

cos e profissionalizantes (PRONATEC), ENEM, PROUNI.  

 Incentivar e garantir a implementação de novas experiências pedagógicas que contribuam para 

a superação do ensino tradicional.  

 Criar um espaço coletivo de discussão, reflexão, formação continuada, troca de experiências 

e aperfeiçoamento para todos os profissionais da educação que atuam na escola.  

 Realizar parcerias com instituições governamentais e não governamentais, visando aperfei-

çoar o desenvolvimento de projetos pedagógicos.  

 Ampliar o contato com a UNB, buscando parcerias para realização de monitorias e minicursos 

para os alunos do CEAN, contando com a contribuição dos estudantes daquela instituição que 

fazem estágios na escola.  

 Incentivar a participação dos estudantes em atividades e projetos diferenciados, promovidos 

pela escola e por outras instituições sociais que visam ampliar as possibilidades de acesso e for-

mação educativo-cultural.  

 Emitir declaração de participação do aluno em projetos desenvolvidos pela escola.      

 Desenvolver a Parte Diversificada do currículo, em forma de oficinas pedagógicas, como ele-

mento de integração e contextualização dos diversos componentes curriculares, com ênfase no 

protagonismo do aluno.   

 Revitalizar e resgatar os projetos especiais que forem avaliados positivamente pela comuni-

dade escolar, em especial: Feira de Ciências, Feira Literária e Gincana Pedagógica.  

 Incentivar a relação do conhecimento teórico com o conhecimento prático, através da manu-

tenção e execução dos projetos dos Laboratórios de Ciências da Natureza, tornando-os sala am-

biente, onde a prática e a teoria possam se integrar. 
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 Desenvolver atividades pedagógicas e culturais comprometidas com ações afirmativas, no que 

se refere às relações étnico-sociais, aceitação da diversidade e inclusão de minorias reincidente-

mente discriminadas pela sociedade.   

 Desenvolver ações que colaborem para a prevenção as diversas formas de discriminação so-

cial e que promovam o estabelecimento de uma consciência solidária.  

 Formular projetos empenhados na valorização da história e cultura dos afro-brasileiros e dos 

africanos.  

 Valorizar as práticas desportivas no interior da unidade escolar.  

 Criar fóruns de discussão sobre as condições de aprendizagem, lazer e socialização, envol-

vendo a participação efetiva do aluno.  

 Promover ações que contribuam para a compreensão crítica e as possibilidades do mundo do 

trabalho e do ensino superior.  

 Criar estratégias para aprimorar o acompanhamento dos alunos da escola que fazem estágio 

e/ou cursos profissionalizantes.  

 Contribuir para a formação de professores mediante a interação com os professores orienta-

dores de estágio das Universidades e Faculdades conveniadas e o acompanhamento sistemático 

de estudantes dos diversos cursos de licenciatura e do curso de pedagogia.  

 Criar estratégias de divulgação de projetos pedagógicos e culturais realizados.  

 Garantir o funcionamento da Secretaria, do SOE, da Mecanografia e da Biblioteca, mediante 

a dotação de recursos humanos e materiais.  

 Dotar as salas ambientes de condições necessárias ao seu funcionamento.  

 Criar uma comissão para elaborar o projeto de melhoria das quadras de esportes, banheiros e 

construção do auditório.  

 Viabilizar a melhoria da Biblioteca, incluindo o aumento do número de funcionários, colocação 

de programa para controle de livros e realizar ações para que desperte no aluno a motivação para 

leitura.   

 Humanizar os espaços de convivo de servidores, alunos e professores.   

 Promover ações que integrem os profissionais da educação que atuam no CEAN.    
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 Participar na construção de um processo democrático para a eleição de direção no Distrito 

Federal.   

 Conduzir um modelo de gestão sustentável, que não fique centrado em pessoas e governo. 

 Criar estratégias que assegurem a participação de todos os segmentos da comunidade escolar 

nos espaços decisórios da escola.   

 Realizar assembleias, quando se tratar de questões relevantes para a comunidade escolar, 

entendendo-a como espaço de reflexão e decisões conjuntas.   

 Valorizar o Conselho Escolar como instituição representativa, com poder político, administra-

tivo e pedagógico.  

 Buscar a prática de participação e acompanhamento, por parte do Conselho Escolar nas ques-

tões de ordem pedagógica, financeira e administrativa.  

 Valorizar e fortalecer a Associação de Pais, Alunos, Auxiliares e Mestres, com o intuito de 

solidificar a participação efetiva dos segmentos envolvidos na gestão das questões financeiras e 

realização de eventos esportivos e socioculturais.   

 Fortalecer e valorizar o Grêmio Escolar, visando à participação efetiva dos estudantes. 

 

 

 Utilizar diversos mecanismos de comunicação junto à comunidade escolar, entre eles Blog e 

Facebook.  

 Criar mecanismos que possibilitem a melhoria da comunicação entre os funcionários da escola.  

 Aplicar os recursos arrecadados, de forma planejada, num processo formativo, participativo e 

contextualizado, buscando atender às necessidades e à realidade da escola.  

 Planejar e adequar a escola à gestão financeira dos recursos básicos (água, luz, telefone). 

 Criar mecanismos de socialização dos recursos e dos gastos da escola.     

 Criar mecanismos de controle e acompanhamento participativo referente à aquisição de mate-

rial, serviços e gastos da escola.  
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 Controlar o material de consumo, serviços de impressão, reprografia e uso de telefone da es-

cola.    

 Valorizar as diferentes formas de registros sobre o processo de gestão.  

 Assegurar a realização de avaliação institucional de forma coletiva e periódica.  

 Socializar a proposta pedagógica da escola junto à comunidade escolar.  

 Estimular a interação entre as disciplinas, na elaboração conjunta de atividades e provas que 

permitam aos estudantes fazer menos trabalhos e com mais qualidade e criticidade, por meio de 

atividades interdisciplinares. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO PEDAGÓGICO DA ESCOLA 

 

Para melhor organização e acompanhamento dos projetos educacionais (oficinas) a atual 

grade dos professores que atuam no regime de 40h/a da SEDF, são disponibilizadas 30 horas de 

coordenação: divididas da seguinte forma: 8h de coordenação externa, ou seja, fora da escola, 

para que o professor realizar atualização pedagógica e cursos, oferecidos pela EAPE (Escola de 

Aperfeiçoamento de Professores), 4h de coordenação individual na escola, para planejamento e 

correções, 4h para planejamento da área, onde ocorrem discussões e planejamento de projetos 

comuns e provas, orientados e supervisionados por um coordenador e 4h de coordenação geral, 

realizada em conjunto com todos os professores direção e orientação educacional, são avaliadas 

as ações pedagógicas, bem como os instrumentos avaliativos realizados e o planejamento das 

novas práticas, além de analisar o diagnóstico dos alunos bem como seus resultados e definir as 
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ações interventivas para estimular a permanência do aluno, bem como a melhoria de seus resul-

tados. Quando necessário alunos e pais são convocados para um atendimento diferenciado.   

Atualmente o CEAN oferece aulas regulares no turno matutino e vespertino e para 10 tur-

mas de 1ª série, 8 turmas de 2ª série e 6 turmas de 3ª série em modalidade regular de 6h. 

Todas as aulas são duplas, ao final de cada aula temos um intervalo, totalizando dois tem-

pos de 15 minutos, fato este que faz com que diminua o número de alunos circulando pela escola.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA 

 

A seguinte afirmação sobre a finalidade do Ensino Médio está presente nos Parâmetros 

Curriculares Nacionais para o Ensino Médio (2000:10):“O Ensino Médio, portanto, é a etapa final 

de uma educação de caráter geral, afinada com a contemporaneidade, com a construção de com-

petências básicas, que situam o educando como sujeito produtor de conhecimento e participante 

do mundo do trabalho, e com o desenvolvimento da pessoa, como sujeito em situação-cidadão”. 

Partindo de uma concepção de pessoa como um sujeito em situação, produtor de conheci-

mento e participante do mundo do trabalho, os Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino 

Médio e a Proposta Pedagógica da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal (2008) 

apresentam algumas competências e habilidades necessárias para a formação do sujeito. 
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Postula-se que tais competências e habilidades sejam elementos estruturantes de práticas 

interdisciplinares no cotidiano escolar. Para que tais práticas interdisciplinares ocorram, é neces-

sária a realização de um bom trabalho de coordenação dos trabalhos pedagógicos que estimule, 

integre e envolva os professores das diferentes áreas de conhecimento. Só um trabalho consis-

tente nesta área é capaz de evitar a tão habitual e frequente fragmentação dos diferentes conhe-

cimentos. 

Baseando-se, também, em uma concepção de pessoa produtora de conhecimento e, so-

bretudo, participante de mundos múltiplos (um dos quais é o do trabalho), entendemos a coorde-

nação pedagógica como o cerne do fazer pedagógico, como um espaço fundamental de reflexão, 

avaliação e planejamento das ações, primordiais para a formação de um cidadão solidário, crítico, 

autônomo, participativo, sensível à diversidade de gênero, etnia, orientação sexual, religião e ao 

meio-ambiente.  

 Uma marca característica do grupo docente do CEAN é o aproveitamento destes espaços 

da coordenação pedagógica (reuniões de coordenação geral, reuniões das equipes das 

áreas de conhecimento e momentos de trabalho individual). As reuniões de coordenação 

geral objetivam realizar a integração entre o fazer pedagógico de todo o corpo docente, ao 

passo que, nas reuniões das áreas, trabalha-se para que uma linguagem comum permeie o 

trabalho das diferentes disciplinas que compõem o grupo. No CEAN, o momento da coorde-

nação individual é, sobretudo, um espaço destinado à formação continuada do docente, 

prática bastante efetivada entre os professores da escola. 

 

Além da grande equipe de professores, participam deste espaço profissionais de outros 

setores da escola e até mesmo de outras instituições. O projeto de coordenação dos trabalhos 

pedagógicos, formulado coletivamente no início do ano letivo, prevê e facilita a realização das 

propostas educativas.  

PLANO DE AÇÃO/ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO PEDAGÓGICO (OTP) COORDENA-

ÇÃO PEDAGÓGICA. 

OBJETIVO 

ESPECÍFICOS 

AÇÕES/ESTRATÉ-

GIAS 

PARCERIAS EN-

VOLVIDAS NAS 

AÇÕES 

PÚBLICO CRONO-

GRAMA 

AVALI-

AÇÕES 

DAS 

AÇÕES 
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 coordenar 

junto ao grupo de 

professores 

ações para me-

lhoria do ensino, 

trabalhar ações 

para produção de 

material para 

PAS/ENEM e 

VESTIBULARES. 

 Auxiliar profes-

sores na produ-

ção de testes e 

avaliações multi-

disciplinares. 

 coordenação 

de ações para 

construção e ela-

boração de proje-

tos da escola 

como: gincana, 

feira de ciências, 

feira literária, si-

mulados, consci-

ência negra. 

 estabelecer o pro-

jeto ou trabalho, 

definir em coorde-

nação datas e pro-

cedimentos a se-

rem executados 

 

 CRE, Professo-

res, coordenado-

res. 

Professores, 

coordenadores 

e gestoras. 

 depende de 

cada 

evento a 

ser reali-

zando de 

acordo com 

os projetos 

do PPP.  

Em to-

dos os 

projetos, 

reali-

zada por 

profes-

sores , 

alunos e 

equipe 

gestora. 

 

 

Orientação Educacional 

“A teoria sem a prática vira “verbalismo”, assim como a 

prática sem teoria, vira ativismo. No entanto, quando se 

une a prática com a teoria tem-se a práxis, a ação cria-

dora e modificadora da realidade”. 

Paulo Freire 

 

O Serviço de Orientação do Centro de Ensino Médio da Asa Norte – CEAN, desenvolve 

seu trabalho seguindo o que prega o Regimento Escolar das Instituições Educacionais da Rede 

Pública de Ensino do Distrito Federal dando prioridade para atender a Proposta Pedagógica da 
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Instituição Educacional na qual atua. O Orientador Educacional é o profissional que vai atuar de 

forma responsável e comprometida com a escola, alunos, professores, família e com a direção. 

Atualmente tem como uma de suas funções, atuar junto a outros profissionais da escola com o 

objetivo de oferecer a comunidade educativa uma educação de qualidade; pensar com os alunos 

sobre a importância de suas relações com o meio educacional na qual estão inseridos para que 

tomem consciência de seu papel dentro da sociedade e da importância de suas ações para a 

construção de um cidadão que esteja mais comprometido com a sua realidade. O presente plano 

de ação vem com encaminhamentos que serão realizadas no decorrer do ano letivo de 2019, 

salientando que as ações propostas desenvolvidas serão avaliadas e discutidas sempre que se 

fizer necessário. 

 

O Serviço de Orientação Educacional, realiza em suas ações, atividades preventivas para 

que problemas futuros como (gravidez, uso de drogas, homofobia, e outras questões sejam evi-

tadas) para que a comunidade possa conviver em um ambiente saudável, onde o respeito por si 

e pelo outros seja necessário.   O SOE procura realizar seu trabalho com parcerias diversas para 

que nosso aluno possa seja atendido em suas necessidades básicas tais como: Conselho Tute-

lar, Adolescentro, Posto de Saúde e Hospitais da rede pública. 

É importante salientar que o eixo do trabalho de orientação está voltado para ações diver-

sas, mais tem como prioridade realizar: sessões de hábito de estudo, atendimento individual e 

coletivo com as turmas; devolutiva do conselho de classe, conversa com os pais sobre rendi-

mento escolar, encaminhamento para outros profissionais quando ocorrer necessidade, o mundo 

do trabalho e as profissões, autoestima e outros assuntos de interesse da comunidade educativa.  
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OBJETIVOS 

ESEESPESPECÍFICOS 

 

 

AÇOES E ESTRÁTEGIAS 

 

 

CRONOGRAMA 

 

PARCERIAS 

 

PARCERIAS 

ENVOLVIDAS  

P 

 

PÚBLICO 

ALVO 

 

AVAL 

 

AVALIAIA-

ÇÃO DAS 

AÇÕES 

A
ç
õ

e
s
 p

a
ra

 a
 i
m

p
la

n
ta

ç
ã

o
 d

o
 S

e
rv

iç
o

 d
e
 O

ri
e
n

ta
ç
ã
o

 E
d

u
c
a

c
io

n
a

l 

Organizar e 

sistematizar 

o trabalho a 

ser realizado 

na instituição 

educacional. 

Apresentação do Ser-

viço de Orientação 

Educacional – SOE e 

suas atribuições ao 

corpo escolar da insti-

tuição educacional. 

Fevereiro Direção 

Comuni-

dade es-

colar 

Esclarecer 

de maneira 

clara as 

ações e atri-

buições do 

SOE para a 

comunidade 

escolar. 

Atualização do arquivo 

para registro de atendi-

mento realizado junto 

ao aluno, professores, 

pais e direção. 

Fevereiro a 

Dezembro 
-- Alunos 

Analisar 

como os 

registros 

podem 

está contri-

buindo 

para um 

trabalho 

pedagógico 

efetivo. 

Apresentação ao corpo 

docente, ao corpo dis-

cente e aos pais/res-

ponsáveis as diretrizes 

norteadoras da ação 

da Orientação Educa-

cional. 

Fevereiro Direção 

Comuni-

dade esco-

lar 

Sondar 

junto a co-

munidade 

escolar  se 

as ações 

do SOE fo-

ram bem 

explana-

das.  

Esclarecimento à co-

munidade escolar 

quanto as prioridades 

do Serviço de Orienta-

ção Educacional. 

Fevereiro Direção 

Comu-

nidade 

escolar 

Verificar se 

a comuni-

dade escolar 

tem ciência 

quanto as 

prioridades 

do SOE. 

Elaboração de instru-

mentos que formalizem 

os encaminhamentos 

realizados para o SOE. 

Fevereiro Direção Alunos 

Analisar se 

os instru-

mentos uti-

lizados são 

eficientes 

para a coleta 
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de informa-

ções de da-

dos.  

Registro diário das 

ações do Serviço de 

Orientação Educacio-

nal. 

Fevereiro 

a Dezem-

bro 

Direção 

Coordenação 

Professores 

Alunos 

Averiguar se 

os registros 

diários ser-

vem para 

fornecimento 

de feeda-

back  para 

subsidiar o 

trabalho pe-

dagógico. 

A
ç
õ

e
s
 n

o
 â

m
b

it
o

 i
n

s
ti
tu

c
io

n
a

l 

Caracterização 

da comunidade 

escolar para a 

identificação da 

clientela e iden-

tificar a de-

manda escolar 

a ser acompa-

nhada pelo 

SOE. 

Coletar análise dos in-

dicadores de aprovei-

tamento escolar, eva-

são, repetência e infre-

quência através de le-

vantamento de dados 

junto ao corpo docente 

e Coordenação Peda-

gógica. 

Fevereiro 

a Dezem-

bro 

Direção 

Coordenação 

Professores 

Direção 

Coor-

dena-

ção 

Profes-

sores 

Alunos 

COLETAR 

DADOS 

PARA A 

IDENTIFICA-

ÇÃO DE DIFI-

CULDADES, 

SANAR AS 

DIFICULDA-

DES APRE-

SENTADAS 

EM RELA-

ÇÃO AO DE-

SEMPENHO 

DOS ALU-

NOS, 

LEVANTA-

MENTO DE 

SUGESTÕES 

E POSSIVEIS 

ENCAMINHA-

MENTOS.. 

Colaboração e partici-

pação em ações que 

viabilizem a avaliação 

das atividades pedagó-

gicas da instituição 

educacional. 

Fevereiro 

a Dezem-

bro 

Direção 

Coordenação 

Professores 

Direção 

Coor-

dena-

ção 

Profes-

sores 

Alunos 

Analisar 

se as 

ações  

estão em 

conso-

nância 

com as 

diretrizes 

da edu-

cação 

posposta 
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pela 

SEDF e  

com as 

necessi-

dades 

elenca-

das no 

projeto 

pedagó-

gicoda 

escola.  

Elaboração e aplicação 

de instrumento de co-

leta de dados (frequên-

cia, atrasos, uso de 

uniforme, encaminha-

mentos dos professo-

res, repetência...), 

sempre que necessá-

rio, e analisá-los para, 

então, definir as ações 

para cada situação. 

Fevereiro a 

Dezembro 

Direção 

Professores 

Direção 

Coor-

dena-

ção 

Profes-

sores 

Alunos 

Averiguar 

se os ins-

trumen-

tos de 

coleta de 

dados fo-

ram efici-

entes 

para defi-

nir as 

ações, 

avaliando 

pontos 

positivos 

e negati-

vos. 

Participação do pro-

cesso de avaliação das 

ações realizadas pela 

instituição educacional. 

Fevereiro 

a Dezem-

bro 

Direção 

Coordenação 

Professores 

Direção 

Coor-

dena-

ção 

Profes-

sores 

Alunos 

Analisar 

os pro-

cessos 

de avalia-

ção  veri-

ficando 

se foram 
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realiza-

dos com 

êxito e a 

necessi-

dade de 

adapta-

ção. 

Elaboração do Plano 

de Ação anual do Ser-

viço de Orientação 

Educacional. 

Abril 

Direção 

Coordenação 

Professores 

Alunos 

Verificar 

se as 

ações 

propos-

tas aten-

deram às 

deman-

das 

propondo 

 mudan-

ças  

quando 

necessá-

rio. 

A
ç
õ

e
s
 j
u
n

to
 a

o
 c

o
rp

o
 d

o
c
e

n
te

 

Integrar as 

ações do SOE 

às dos profes-

sores, como co-

laboração no 

processo de 

aprendizagem e 

no desenvolvi-

mento do edu-

cando.  

Realização de ações 

integradas com o corpo 

docente no desenvolvi-

mento de projetos de 

acordo com as priorida-

des elencadas pelo 

grupo e com a Pro-

posta Pedagógica da 

instituição educacional. 

Fevereiro 

a Dezem-

bro 

Direção 

Coordenação 

Professores 

Profes-

sores 

Alunos 

Verificar 

se os 

projetos 

propos-

tos aten-

deram às 

deman-

das. 

Participação nas refle-

xões/discussões refe-

rentes à aplicação de 

normas disciplinares; 

Fevereiro 

a Dezem-

bro 

Direção 

Coordenação 

Professores 

Profes-

sores 

Alunos 

Averiguar 

a ade-

quação 

das Nor-
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mas Es-

colares 

no dia a 

dia. 

Auxílio na reflexão e na 

sensibilização do corpo 

escolar para a prática 

da educação inclusiva. 

Fevereiro 

e Março 

Direção 

Coordenação 

Sala de Re-

cursos 

Professores 

 

Profes-

sores 

Alunos 

Verificar 

se as 

ações 

propos-

tas estão 

de 

acordo 

com a 

educação 

inclusiva. 

Participação das coor-

denações coletivas se-

manais com o corpo 

docente; 

Fevereiro 

a Dezem-

bro 

Direção 

Coordenação 

Professores 

Coor-

dena-

ção 

Profes-

sores 

Analisar 

se as co-

ordena-

ções co-

letivas 

estão 

sendo 

produti-

vas para 

o desen-

volvi-

mento do 

trabalho 

do SOE. 

Participação no Conse-

lho de Classe, contribu-

indo com sugestões e 

informações; 

Abril, 

Agosto, 

Outubro e 

Dezem-

bro 

Direção 

Coordenação 

Professores 

Direção 

Coor-

dena-

ção 

Profes-

sores 

Verificar 

se as 

ações do 

SOE con-

tribuíram 

para a 

melhoria 



61 

 

do apro-

veita-

mento/de

sempe-

nho es-

colar. 

Estimulação a partici-

pação dos professores 

na identificação, no en-

caminhamento e no 

acompanhamento dos 

alunos com dificulda-

des de adaptação, con-

vívio social e/ou com 

dificuldades específi-

cas de aprendizagem. 

Fevereiro 

a Dezem-

bro 

Direção 

Coordenação 

Professores 

Profes-

sores 

Alunos 

Analisar 

se os en-

caminha-

mentos 

realiza-

dos fo-

ram im-

portantes 

para o 

desenvol-

vimento/ 

desem-

penho do 

aluno. 

Reflexão e diálogo 

junto ao corpo docente 

sobre os resultados 

das avaliações, apre-

sentando propostas de 

solução às disfunções 

detectadas. 

Abril a 

Dezem-

bro 

Direção 

Coordenação 

Professores 

Profes-

sores 

Alunos 

Averiguar 

se as 

propos-

tas do 

SOE con-

tribuíram 

para mi-

nimizar 

os pro-

blemas 

detecta-

dos. 

Participação no estudo 

de caso dos alunos em 

Fevereiro 

a Dezem-

bro 

Direção 

Coordenação 

Professores 

Profes-

sores 

Alunos 

Analisar 

se os es-

tudos de 
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situação de dificul-

dade, quando neces-

sário. 

caso fo-

ram rele-

vantes no 

processo 

de en-

sino-

aprendi-

zagem. 

Promoção de ativida-

des (exibição de ví-

deos/filmes, leitura de 

textos/reportagens...) 

que contribuam na re-

flexão da prática peda-

gógica. 

Fevereiro 

a Dezem-

bro 

Direção 

Coordenação 

Professores 

Direção 

Coor-

dena-

ção 

Profes-

sores 

Alunos 

Verificar 

se os te-

mas 

aborda-

dos surti-

ram o 

efeito es-

perado. 

Participação no enca-

minhamento de alunos 

que apresentem dificul-

dades de aprendiza-

gem e/ou problemas de 

ajustamento psicosso-

cial para acompanha-

mento especializado 

adequado no âmbito 

educacional e/ou da 

saúde, quando neces-

sário. 

Fevereiro 

a Dezem-

bro 

Direção 

Coordenação 

Professores 

Conselho Tu-

telar 

Posto de Sa-

úde 

Profes-

sores 

Alunos 

Averiguar 

se os en-

caminha-

mentos 

contribuí-

ram para 

o desen-

volvi-

mento 

escolar. 

Realização da devolu-

tiva dos atendimen-

tos/encaminhamentos 

dos alunos aos profes-

sores, à direção, à co-

ordenação e aos famili-

ares. 

Fevereiro 

a Dezem-

bro 

Direção 

Coordenação 

Professores 

Direção 

Coor-

dena-

ção 

Profes-

sores 

Alunos 

 

 

 

Verificar 

se os 

atendi-

mentos 
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realiza-

dos pelo 

SOE fo-

ram sa-

tisfatórios 

para a re-

solução 

dos pro-

blemas. 

Apresentação do SOE 

aos alunos. 
Fevereiro 

 

Direção 

Coordenação 

SOD 

Professores 

Alunos 

Analisar 

se as 

funções 

do SOE 

foram es-

clareci-

das. 

A
ç
õ

e
s
 j
u
n

to
 a

o
 c

o
rp

o
 d

is
c
e
n

te
 

Contribuir 

para o de-

senvolvi-

mento in-

tegral do 

educando, 

ampliando 

suas pos-

sibilidades 

de intera-

gir no 

meio es-

colar e so-

cial, como 

ser autô-

nomo, crí-

tico e par-

ticipativo. 

Acompanhamento dos 

alunos individual ou co-

letivamente. 

Fevereiro 

a Dezem-

bro 

Direção 

Coordenação 

Professores 

Alunos 

Verificar 

se o 

acompa-

nha-

mento 

contribuiu 

para o 

desenvol-

vimento 

do edu-

cando. 

Estimulação à partici-

pação dos alunos nas 

atividades escolares e 

nos projetos da institui-

ção educacional, con-

tribuindo para desen-

volver a capacidade de 

criticar, de opinar e de 

Fevereiro 

a Dezem-

bro 

Direção 

Coordenação 

Professores 

Alunos 

Averiguar 

se as ati-

vidades 

escolares 

e proje-

tos estão 

contribu-

indo para 
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assumir responsabili-

dades. 

a forma-

ção crí-

tica do 

aluno. 

Acompanhamento e 

orientação nas ações 

dos representantes de 

turma. 

Fevereiro 

a Dezem-

bro 

Direção 

Coordenação 

Professores 

Alunos 

Trabalhar 

junto aos 

represen-

tantes de 

turma a 

questão 

de lide-

rança. 

 

 

 

 

Promoção de ativida-

des que favoreçam ao 

aluno a reflexão-ação 

da importância de se 

ter atitudes de coope-

ração de sociabilidade, 

de respeito, de consi-

deração, de responsa-

bilidade, de tolerância 

e de respeito às dife-

renças individuais, com 

vistas à construção de 

uma convivência esco-

lar social e pacífica. 

Fevereiro 

a Dezem-

bro 

Direção 

Coordenação 

SOD 

Professores 

Alunos 

Consci-

entizar os 

alunos 

sobre a 

importân-

cia da 

boa con-

vivência 

dentro do 

ambiente 

escolar. 

Promoção ao aluno a 

análise, a discussão, a 

vivência e o desenvol-

vimento de valores, ati-

Fevereiro 

a Dezem-

bro 

Direção 

Coordenação 

SOD 

Professores 

Alunos 

Analisar 

junto com 

os alunos 

sobre a 

questão 
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tudes e comportamen-

tos fundamentados em 

princípios universais. 

de valo-

res, atitu-

des e 

compor-

tamento 

dentro do 

ambiente 

escolar. 

Realização de ações 

preventivas contra a 

discriminação por mo-

tivo de convicções filo-

sóficas, religiosas ou 

qualquer forma de pre-

conceito de classe eco-

nômica, social, étnico e 

sexual, enfatizando o 

respeito à diversidade 

cultural. 

Maio 

Direção 

Coordenação 

SOD 

Professores 

Alunos 

Analisar 

se as 

ações 

contribuí-

ram para 

minimizar 

a discri-

minação. 

Utilização instrumentos 

específicos que permi-

tam o registro dos aten-

dimentos, dos acompa-

nhamentos e dos enca-

minhamentos. 

Fevereiro 

a Dezem-

bro 

Direção 

Coordenação 

SOD 

Professores 

Alunos 

Verificar 

se os ins-

trumen-

tos utili-

zados 

permiti-

ram um 

melhor 

acompa-

nha-

mento da 

vida es-

colar do 

aluno. 
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Elaboração de projetos 

que favoreçam a socia-

lização, a dissemina-

ção de valores huma-

nos e a aquisição de 

atitudes e de hábitos 

saudáveis.  

1º ano – 

Sexuali-

dade 

Abril 

Direção 

Coor-

dena-

ção 

Profes-

sores 

Trabalhar 

junto com 

os alunos 

ativida-

des favo-

ráveis a 

socializa-

ção. 

 

Identifi-

cação e 

ação, 

junto à 

família, 

as cau-

sas que 

interfe-

rem no 

avanço 

do pro-

cesso de 

ensino e 

de 

aprendi-

zagem 

do 

aluno. 

1º ano – 

Prevenção 

ao uso de 

drogas 

Agosto 

Direção 

Coordenação 

Professores 

Alunos 

Realizar 

projetos 

que tra-

balhem 

auto-es-

tima, gra-

videz na 

adoles-

cência e 

outros te-

mas de 

interes-

ses dos 

alunos. 

2º ano – 

Sexuali-

dade 

Abril 

Direção 

Coordenação 

Professores 

Alunos 

Verificar 

se o pro-

jeto con-

tribuiu 

para o 

esclareci-

mento de 

dúvidas 

quanto 

às conse-

quências 

do uso 

indevido 
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de dro-

gas. 

2º ano – 

Prevenção 

ao uso de 

drogas 

Agosto 

Direção 

Coordenação 

Professores 

Alunos 

Verificar 

se o pro-

jeto con-

tribuiu 

para o 

esclareci-

mento de 

dúvidas 

quanto à 

gravidez 

e às do-

enças se-

xual-

mente 

transmis-

síveis. 

3º ano – 

Prevenção 

ao uso de 

drogas 

Maio 

Direção 

Coordenação 

Professores 

Alunos 

Verificar 

se o pro-

jeto con-

tribuiu 

para o 

esclareci-

mento de 

dúvidas 

quanto 

às conse-

quências 

do uso 

indevido 

de dro-

gas. 
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3ºs anos – 

Orienta-

ção Profis-

sional 

Outubro 

Direção 

Coordenação 

Professores 

Alunos 

Verificar 

se o pro-

jeto con-

tribuiu 

para o 

esclareci-

mento de 

dúvidas 

quanto 

às conse-

quências 

do uso 

indevido 

de dro-

gas. 

Fevereiro 

a Dezem-

bro 

Direção 

Coorde-

nação 

Professo-

res 

Famílias 

Alunos 

Anali-

sar se 

o traba-

lho 

junto 

às fa-

mílias 

contri-

buiu 

para a 

me-

lhora 

do de-

sempe-

nho es-

colar 

do 

aluno. 

Verificar 

se o pro-

jeto con-

tribuiu 

para o 

esclareci-

mento de 

dúvidas 

quanto 

ao 

mundo 

do traba-

lho. 
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A
ç
õ

e
s
 j
u
n

to
 à

 f
a

m
íl
ia

 

Participar 

ativa-

mente do 

processo 

de integra-

ção famí-

lia/escola/ 

comuni-

dade, rea-

lizando 

ações que 

favoreçam 

o envolvi-

mento dos 

pais no 

processo 

educativo. 

Contribuição com a for-

mação de relações 

saudáveis entre a insti-

tuição educacional e a 

comunidade. 

Fevereiro 

a Dezem-

bro 

Direção 

Coordenação 

Professores 

Famí-

lias 

Alunos 

Verificar 

se houve 

aumento 

na parti-

cipação 

da família 

nas ativi-

dades da 

escola. 

Orientação aos pais 

e/ou responsáveis para 

a compreensão da cul-

tura escolar e para a 

importância dos hábi-

tos de estudo. 

Fevereiro 

a Dezem-

bro 

Direção 

Coordenação 

Professores 

Famí-

lias 

Alunos 

Averiguar 

se a fa-

mília tem 

acompa-

nhado o 

processo 

escolar. 

Promoção de momen-

tos reflexivos (pales-

tras/encontros/ofici-

nas) que contribuam 

com a educação dos 

adolescentes, na pre-

venção de conflitos es-

colares e outros temas 

que sejam necessá-

rios. 

Fevereiro 

e Agosto 

Direção 

Coordenação 

Professores 

Famí-

lias 

Alunos 

Analisar 

se a pre-

sença da 

família na 

escola é 

impor-

tante 

para o 

desenvol-

vimento 

integral 

do edu-

cando.  

Observação de possí-

veis influências, no am-

biente familiar, que 

possam prejudicar o 

desenvolvimento do 

aluno na instituição 

Fevereiro 

a Dezem-

bro 

Direção 

Coordenação 

Professores 

Conselho Tu-

telar 

Famí-

lias 

Alunos 

Fortale-

cer a par-

ceria es-

cola x fa-

mília, e 
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educacional, intervindo 

e/ou encaminhando 

para a rede social de 

apoio, sempre que ne-

cessário. 

encami-

nhar os 

alunos 

para ór-

gãos ne-

cessários 

de aten-

dimento, 

sempre 

que ne-

cessário. 

Atendimento aos 

pais/responsáveis indi-

vidual e/ou coletiva-

mente. 

Fevereiro 

a Dezem-

bro 

Direção 

Coordenação 

Professores 

Famí-

lias 

Alunos 

Atender 

de forma 

satisfató-

rias os 

membros 

da comu-

nidade 

educa-

tiva. 

Realização de encami-

nhamentos necessá-

rios à rede social com o 

conhecimento do ges-

tor da instituição edu-

cacional. 

Fevereiro 

a Dezem-

bro 

Direção 

Coordenação 

Sala de Re-

cursos 

Professores 

Conselho Tu-

telar 

Famí-

lias 

Alunos 

Acompa-

nhar se 

os enca-

minha-

mentos 

solicita-

dos fo-

ram aten-

didos. 

A
ç
õ

e
s
 j
u
n

to
 à

 r
e
d

e
 

s
o

c
ia

l 

Integrar as 

ações do 

SOE às de 

profissio-

nais da 

instituição 

Estabelecimento de 

parceria com profissio-

nais de outras institui-

ções para o aprimora-

mento das ações pre-

ventivas. 

Fevereiro 

a Dezem-

bro 

Direção 

Coordenação 

Professores 

Conselho Tu-

telar 

Famí-

lias 

Alunos 

Verificar 

junto a 

outras 

institui-

ções a 
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No regimento escolar da rede pública de ensino as atribuições da orientação educacional 

assumem o mesmo sentido pedagógico de contribuir na realização do currículo escolar, na ela-

boração, execução e avaliação do Projeto Político Pedagógico do estabelecimento de ensino, na 

coordenação ou participação em ações relacionadas informação profissional e acadêmica.  

Embora as atribuições tendam a um enfoque amplo e complexo, como é o fenômeno edu-

cativo, a ação do orientador organiza-se de forma contextualizada e comprometida, com base 

em prioridades identificadas no contexto escolar e no próprio junto aos demais protagonistas da 

escola. Daí a importância do seu planejamento, de sua inserção e participação em projetos da 

escola, em momentos da coordenação pedagógica, nas ações de integração família e escola, e 

a atenção às questões de aprendizagem junto à alunos e professores. Esta atuação integrada e 

dialógica é uma tendência no âmbito educacional e na dinâmica do trabalho escolar. A escola 

educacio-

nal e insti-

tuições es-

pecializa-

das. 

Posto de Sa-

úde Adoles-

centro 

imple-

menta-

ção de 

ações 

preventi-

vas. 

Identificação e encami-

nhamento, de forma 

sistematizada, os alu-

nos que apresentam 

problemas de conduta 

e dificuldades específi-

cas de aprendizagem, 

quando necessário. 

Fevereiro 

a Dezem-

bro 

Direção 

Coordenação 

SOD 

Sala de Re-

cursos 

Professores 

Famí-

lias 

Alunos 

Verificar 

se os en-

caminha-

mentos 

contribuí-

ram para 

solucio-

nar as di-

ficulda-

des de-

tectadas. 

Conhecer e articular 

ações com as redes 

sociais existentes na 

comunidade em que 

atua. 

Fevereiro 

a Dezem-

bro 

Direção 

Coordenação 

Professores 

Famí-

lias 

Alunos 

Analisar 

se o tra-

balho em 

rede foi 

produ-

tivo. 
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percebe que uma concepção, bem como uma ação fragmentada e individualista de currículo, 

ainda muito presente, não dá conta dos grandes desafios que a escola enfrenta. 

O CEAN conta com 02 profissionais nesta função um com 20h e outro com 40h semanais,  

com formação em pedagogia conforme exigência oficial vigente para atuação e contratação.  

A interação do corpo docente com o discente se dá de forma diversa e continuada no 

cotidiano escolar. A atuação ou as propostas de trabalho se diferencia de acordo com o contexto, 

a demanda de cada turno, assim como o perfil de trabalho de cada orientadora. Ambos os orien-

tadores pautam suas ações em princípios, objetivos e ações constantes no Projeto Político Pe-

dagógico aqui apresentado.  

 

 

PAPEL DOS LABINFOS (Laboratórios de Informática - PROINFO) 

 

 A escola, hoje, perdeu a sua hegemonia como instituição responsável pela construção do 

saber. Outras instâncias participam desse processo de forma integrada. Somos educados pela 

mídia, pela família, grupos de amigos. Recebemos cada vez mais informações, em menor espaço 

de tempo, de uma variedade enorme de fontes. Mas informação não é conhecimento. 

Para que haja conhecimento é preciso que as informações recebidas sejam processadas, 

pois o acesso a elas não garante o conhecimento. 

Na escola presenciamos diferentes “falas” influenciadas pelo mundo externo. Esta diversi-

dade mostra a importância de estarmos conectados ao nosso tempo, fazendo com que as aulas 

sejam prazerosas e contextualizadas, respeitando as necessidades e interesses de nossos alu-

nos. É fundamental na escola um trabalho orientado, voltado para o processo pedagógico e para 

as diferentes formas de aprender, influenciadas pelas inovações tecnológicas. 

Os computadores desempenham atualmente um papel destacado em muitos aspectos de 

nossa vida, desde o transporte e comunicação até contabilidade e recreação pessoais. Em certa 

medida esses complementos tecnológicos foram absorvidos pela vida da escola, muitas vezes 

limitando-se simplesmente a fornecer as velhas lições em um formato mais conveniente e efici-

ente. A informática aparece assim como mais uma ferramenta que necessita da mediação do 

professor para que se transforme em meio pedagógico.  

“A TV e o computador em rede não são apenas recursos, mas meios de comunicação fun-

damentais para estabelecer pontes entre a escola e a vida, abrindo as paredes para o mundo e 
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trazendo questões existenciais para o centro do processo de ensino-aprendizagem. O impacto 

destas mídias depende do projeto educacional das escolas, do grau de competência intelectual, 

emocional e ética de administradores, professores, alunos e comunidade” (Morin, 2000). 

O objetivo dos laboratórios do CEAN é promover a mediação pedagógica por meio  de um 

trabalho conjunto através de um processo envolvendo a pesquisa e seleção de informações para 

a elaboração e apresentação de material  que subsidiem o processo educativo.  

Dessa forma, é imprescindível que as ações pedagógicas do laboratório sejam conduzidas 

por um professor-coordenador com uma formação mais ampla, que extrapole os limites das dife-

rentes disciplinas, e que reúna aptidões de liderança, criatividade para oportunizar o planejamento 

interdisciplinar inerente a essa prática. Esse coordenador planejará junto com os professores das 

diferentes disciplinas projetos de aprendizagem fazendo a mediação pedagógica entre o professor 

e o recurso tecnológico, para tanto é fundamental que ele tenha jornada ampliada, o que garante 

sua participação nas coordenações pedagógicas. Nesse processo estão em formação tanto o pro-

fessor quanto o aluno.    

Os LABINFOs configuram-se, portanto, salas de aulas, nas quais se desenvolvem as prá-

ticas que demandam meios e equipamentos específicos para o trabalho com as novas tecnologias 

da informação e da comunicação. 

Cientes de que a história desses alunos tem reflexos na interação escolar, o CEAN busca, 

todos os anos, traçar um diagnóstico sobre características, expectativas e aspirações dos alunos, 

no intuito de embasar decisões relativas à organização e funcionamento dos laboratórios de infor-

mática, bem como de todas as atividades pedagógicas. 

Após levantamento realizado junto aos alunos, no início do ano letivo, em que se questio-

naram os interesses e expectativas em relação às atividades a serem realizadas nos laboratórios 

de informática, constatou-se que os alunos tinham expectativas de que os laboratórios lhes dariam 

subsídios para o uso do computador. Esperava-se, portanto, o desenvolvimento de habilidades 

técnicas, como a realização de pesquisas na internet, o uso de ferramentas como o Word, o Power 

Point e o Excel, bem como a orientação para a realização dos trabalhos escolares. 

O CEAN, todos os anos, recebe alunos de escolas que não possuem laboratório de infor-

mática, o público chega sem qualquer conhecimento desses recursos. Assim, é realizado priorita-

riamente, um trabalho de inclusão digital desses alunos, de modo que eles possam, a estar aptos 

a fazer pesquisas na internet e realizar os trabalhos escolares, sem contar o acesso a uma gama 
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de informações. Embora não seja o foco das oficinas de inclusão digital realizadas pelo laboratório, 

os alunos preparam-se para o mercado de trabalho e para atividades de estágio. 

É comum o depoimento de alunos que declaram serem os laboratórios de informática do 

CEAN uma oportunidade rara para acesso à internet, para criação e manutenção de e-mail, para 

acesso à leitura de notícias, à inscrição de concursos e às mais diversas informações. 

 

 BIBLIOTECA / SALA DE LEITURA 

“A arquitetura das bibliotecas, lugar de reflexão e de pesquisa, é um exemplo 
da divisão corpo/alma na vida cotidiana. As janelas não permitem que os ne-
gócios da rua adentrem. Os estudantes espalham-se com seus instrumentos 
de leitura e escritura nas enormes mesas comuns, mas a atmosfera não é 
festiva. Em geral a iluminação é artificial, não há vista panorâmica, como se 
toda paisagem fosse miragem; o silêncio é absoluto, como se todo som fosse 
barulho ou ruído; não se pode comer, beber ou ouvir música; enfim, deve-se 
suspender as paixões do corpo para que a voz da própria mente possa ser 
ouvida. Tal como um claustro, onde se busca uma vida de recolhimento, si-
lêncio e solidão, para que a voz divina se faça audível.”  

(Feitosa, 2004)  

 
  

       A sala de leitura” constitui-se em centro de leitura, orientação e pesquisa para os alunos 

e comunidade escolar” (art.30 do Regimento Escolar da Instituições de Ensino da Rede Pública 

do DF). Evidenciar essa função requer a implementação de ações que estimulem a leitura, a pes-

quisa escolar e a socialização de todos os membros da comunidade escolar, especialmente dos 

estudantes.  

     “Pesquisar, selecionar informações, analisar, sintetizar, argumentar, negociar significa-

dos, “co-operar” são algumas das competências elencadas pelos PCN a serem desenvolvidas no 

ensino médio, a partir de um trabalho sistemático com a linguagem. Ora, no trabalho com a lin-

guagem, o estímulo ao ato de ler tem um papel central, afinal, ler implica, conforme Lucília Gar-

cez1, em “procedimentos mentais complexos que são construídos pela mediação do outro: o pen-

samento abstrato, a memorização, a atenção voluntária, o comportamento intencional, as ações 

conscientemente controladas, a generalização, as associações, o planejamento, as comparações, 

ou seja, as funções superiores da mente que nos fazem humanos, como afirma Vygotsky”. 

      A leitura constitui-se em fenômeno que desperta interesses pluridisciplinares e requer, 

por isso mesmo, ações interdisciplinares. No âmbito da escola, o estímulo ao desenvolvimento do 

hábito de leitura não deve estar a cargo apenas do professor de português, mas também dos 

professores das demais disciplinas, bem como dos profissionais que atuam na biblioteca escolar.  
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      O processo de mudança no uso e concepção de biblioteca requer também outra visão 

dos profissionais que nela trabalham. O bibliotecário tem um importante papel na orientação para 

a pesquisa didática bibliográfica e no estímulo ao ato de ler, e não apenas como guardar livros. 

      Essa proposta de ação não está fechada, mas representa um primeiro passo para um 

diálogo interdisciplinar com a coordenação pedagógica do CEAN, na tentativa de transformar a 

biblioteca escolar em núcleo dinâmico de produção cultural na escola e seus profissionais em 

sujeitos ativos no processo de formação escolar dos estudantes. 

       O principal papel pedagógico-cultural da biblioteca escolar é democratizar a leitura. 

Todas as atividades técnicas que aí ocorrem, de organização e preservação do acervo, bem como 

os procedimentos para o estímulo ao ato de ler têm como fundamento e finalidade maior tal de-

mocratização, pois na organização social moderna, é o acesso à escrita que possibilita o exercício 

pleno da cidadania e o bem-estar individual e coletivo. 

      Através da leitura, o entendimento do mundo e de si amplia-se, a capacidade de ex-

pressão e auto-organização alarga-se e a curiosidade é instigada. Esses processos ocorrem pelo 

acesso que a escrita oferece ao leitor a diferentes experiências sociais, novos sentidos e signos.  

     A leitura em si não leva necessariamente a uma sociedade melhor ou mais justa. Para 

tanto, ela deve ter um caráter crítico, reflexivo e analítico. Desse modo, a leitura deve ser vista 

como processo. À medida que o leitor amadurece enquanto tal, vai-se estabelecendo um diálogo 

entre os diferentes textos lidos.  Sendo o desenvolvimento da cidadania e dos valores humanistas 

os ideais buscados no processo de democratização da escrita e da leitura, apresentamos, a se-

guir, uma série de objetivos e procedimentos que dão sustentação à nossa finalidade maior.  

 

 Objetivos específicos: 

1. Divulgar a biblioteca, sua função e normas, a fim de educar o estudante para um melhor uso 

do espaço e aproveitamento do acervo;  

2. Efetivar a função pedagógica da biblioteca na estrutura escolar, contribuindo para a forma-

ção cultural lato sensu do estudante, bem com sua formação escolar;  

3. Incentivar a leitura como ato crítico, numa perspectiva transformadora, e a ampliação do nú-

mero de leitores;  



76 

 

4. Promover a utilização criativa do espaço da biblioteca com atividades diferenciadas por parte 

de todos os segmentos da comunidade escolar;  

5. Contribuir de modo interdisciplinar com a implementação do projeto político-pedagógico da 

escola e com a socialização de todos os membros da comunidade escolar, o que inclui pro-

fessores, assistentes, pais e alunos;  

6. Promover a pesquisa didática e cultural.  

CAPÍTULO III 
AVALIAÇÃO E ACOMPANHAMENTO 

 

FUNDAMENTOS E CRITÉRIOS 

 
“O ato de avaliar a aprendizagem implica em acompanhamento e reorienta-
ção permanentes. Ela se realiza através de um ato rigoroso e diagnóstico de 
reorientação da aprendizagem tendo em vista a obtenção dos melhores re-
sultados possíveis, frente aos objetivos que se tenha à frente”  

Cipriano Carlos Luckesi 

 

As práticas avaliativas na escola envolvem direta ou indiretamente todos os integrantes de 

sua comunidade, refletem o processo de construção do trabalho escolar e mostram a sua aproxi-

mação em relação aos objetivos e propósitos assumidos por sua comunidade.  

No CEAN, o trabalho escolar é compreendido como um processo de ação- reflexão- ação 

contínuos, exercido no cotidiano do fazer pedagógico e de forma privilegiada nos espaços de 

coordenação, reuniões gerais, encontros pedagógicos, conselhos de classe participativos. São 

momentos de estudo, diálogos e elaboração conjunta de proposições pedagógicas pertinentes ao 

potencial e aos desafios existentes na realidade escolar.     

As modalidades de avaliação discutidas foram avaliação nas disciplinas e áreas de conhe-

cimento; avaliação multidisciplinar, preparada com um tema central, contemplando questões tipo 

A,B,C,D e E processo interventivo (recuperação contínua); recuperação paralela (dependência); 

Conselho de Classe; e avaliação institucional, modalidades estas previstas no Regimento Interno 

das Escolas Públicas do Distrito Federal e que são incorporadas pelo CEAN. 

A avaliação nas áreas de conhecimento é assumida com o propósito de promover a apren-

dizagem. O objetivo central deve ser o de se configurar como um mecanismo de abrangência 
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formativa, levando em consideração, além do aspecto cognitivo, os aspectos psicossociais, físi-

cos, afetivos, culturais e artísticos que envolvem o universo do educando.   

Os alunos são avaliados em 50% de testes e provas e 50% de trabalhos e atividades, sendo 

avaliados no mínimo por 03 instrumentos de avaliação. 

Do ponto de vista cognitivo, a avaliação deve ser pautada em conteúdos significativos que 

façam sentido na práxis do educando, enquanto sujeito da aprendizagem. 

A avaliação não deve ser um processo que se cumpre em datas específicas do calendário 

escolar, que visa somente à verificação da aprendizagem dos conteúdos vistos durante um deter-

minado bimestre, mas algo contínuo, formativo, processual e interdisciplinar. Ela deve servir para 

diagnosticar, identificar o que está falho no processo ensino aprendizagem, promover mudanças 

a partir de uma análise crítica, perceber em que ponto da aprendizagem o grupo ou o aluno indi-

vidualmente se encontra. 

As experiências bem sucedidas na escola são identificadas nas considerações feitas pelos 

grupos de trabalho que destacaram: as avaliações que envolvem temas de interesse e conseguem 

identificar com clareza o progresso do aluno; as provas multidisciplinares bimestrais; as oficinas 

da Parte Interdisciplinar onde professores e alunos trabalham de acordo com as preferências e 

aptidões; as avaliações diagnósticas seguidas de intervenções pedagógicas; e encontros peda-

gógicos nos quais se propaga uma filosofia de participação, engajamento e construção de um 

conhecimento contínuo, através da coletividade e da democracia.  

Um dos grandes desafios assumidos nas práticas avaliativas dos componentes curriculares 

é quantificar resultados. A avaliação – assim como a própria aprendizagem - é algo subjetivo que 

se dá na observação cotidiana. 

Outros desafios identificados pela equipe foram: valorização das coordenações pedagógi-

cas como um ambiente respeitoso e agradável, onde todos estejam unidos em torno do mesmo 

objetivo; promoção de maior integração e valorização entre todas as áreas; construção de um 

trabalho interdisciplinar; e realização de avaliação interdisciplinar como algo constante. 

A avaliação é um tema complexo porque envolve questões socioculturais, técnicas, éticas 

e políticas trazendo ao educador grandes desafios que muitas vezes o desanimam dos seus pro-

pósitos, mas, segundo os próprios professores do CEAN, é necessário vencer as resistências e 

assumir os desafios com otimismo e compromisso. Para eles é possível enfrentar as dificuldades 

da práxis educativa a partir da compreensão de que a avaliação não deve ser uma ação isolada, 

é sempre fruto do diálogo, do estudo, da discussão, do debate coletivo, que devem ser promovidos 
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na escola. O processo avaliativo, assim como os resultados, deve ser sempre dialogado e retor-

nados com o aluno para que este seja participante ativo desses mesmos processos. Assim é 

fundamental reafirmar que a avaliação em qualquer forma e modalidade deve existir para estar a 

serviço da aprendizagem de todos os envolvidos no processo educativo.   

É estimulada, também, a avaliação por pares bem como a autoavaliação, buscando a cons-

ciência do estudante como parte integrante do processo de aprendizagem. 

A recuperação contínua da aprendizagem é uma forma de possibilitar ao aluno a apren-

dizagem de competências e habilidades não assimiladas no tempo previsto. O Regimento Interno 

das Escolas Pública do Distrito Federal e as Orientações da Semestralidade preveem a recupe-

ração processual e contínua, a recuperação final e a dependência. 

A equipe pedagógica acredita que essa modalidade deve servir como um processo indivi-

dual e consciente de aprendizagem e não apenas da “recuperação” da nota. Deve ter como obje-

tivo: propiciar ao aluno a oportunidade de, ao longo do bimestre em curso, se apropriar de conte-

údos não assimilados no anterior. Para tanto, é necessária a elaboração de instrumentos avaliati-

vos que oportunizem a melhoria da nota, e da média no bimestre em curso. 

A escola, tem experiências bem sucedidas com a elaboração de trabalhos extras e de ins-

trumentos construídos por professores de disciplinas afins com o mesmo propósito; o trabalho 

diversificado em sala de aula com alunos que apresentaram baixo rendimento; as monitorias co-

ordenadas por estagiários da UnB ou por alunos com bom rendimento que ensinam a partir das 

dúvidas e dificuldades de cada aluno . 

Outra modalidade de recuperação é prevista no calendário escolar, ao final do ano letivo 

ou antes do seu início, quando o aluno que obteve média inferior poderá, através da realização de 

uma prova, melhorar seu resultado. 

É evidente a necessidade de melhorar a aprendizagem das competências, habilidades e 

conteúdo que compõem o currículo do Ensino Médio. A equipe propõe avançar na compreensão 

de uma “recuperação interdisciplinar” onde o grupo de professores envolvidos identifica os objeti-

vos que se pretende alcançar e as competências e habilidades a serem trabalhadas. Outras pro-

postas da equipe são: estimular os alunos para que organizem grupos de estudos, disponibilizar 

para o aluno interessado, no turno contrário, um horário facultativo de atendimento. Todas essas 

alternativas têm como propósito fundamental possibilitar a aprendizagem de competências e com-

ponentes não apreendidos pelos alunos. Além de incentivar a participação em trabalhos em grupo.  
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Todos os componentes avaliam os alunos em no mínimo três instrumentos de avaliação. 

Em testes e prova interdisciplinar (5,0), os demais pontos são computados por meio de trabalhos 

individuais ou em grupo, feiras e atividades em listas ou cadernos.  

A Dependência é uma modalidade de avaliação oferecida pela escola e prevista em regi-

mento. O aluno que não foi aprovado em até duas disciplinas terá direito a progredir para a série 

seguinte devendo cursar, simultaneamente, a série para a qual foi promovido e a disciplina ou 

disciplinas da série anterior.  

A dependência deve ter o objetivo de promover aprendizagem nos componentes que o 

aluno não obteve rendimento satisfatório na série anterior. Para tanto os objetivos da equipe em 

relação ao sistema da dependência são: garantir ao aluno a possibilidade de fazer a dependência 

e criar mecanismos eficazes para o sistema direto e indireto de dependência  

A equipe e os próprios estudantes enfrentam alguns desafios em relação a essa modali-

dade de recuperação. A oferta é feita no turno contrário ao que o aluno estuda e o tempo de 

atendimento possível ao professor é sempre menor do que o que aluno necessita, exigindo do 

mesmo alto grau de autonomia e dedicação para obter um rendimento satisfatório. Percebe-se 

pouco interesse do aluno e um nível de aprendizagem insatisfatório durante o período da depen-

dência, o que desqualifica essa modalidade como uma possibilidade de promover aprendizagem 

e uma avaliação formativa. 

A equipe acredita que deve haver um investimento maior de todos os integrantes envolvidos 

no processo educativo (Secretaria de Educação, direção, professores, coordenadores, orientado-

res, estudantes, famílias) para que o trabalho escolar possibilite o melhor aproveitamento durante 

o ano letivo.  

Neste sentido, a equipe sugere ações preventivas como: aumentar a interação entre os 

professores das turmas com vistas a diminuir o número de alunos com baixo rendimento; ofertar 

oficinas e minicursos para ampliar os espaços de aprendizagem dos alunos; criar mecanismos de 

reflexão-ação para minimizar o número de reprovações e, consequentemente, dependências nas 

áreas de conhecimento. 

O Conselho de Classe é uma instituição escolar referida no capítulo VI do Regimento 

Interno das Escolas Públicas do Distrito Federal que compõe a organização pedagógica da escola. 

No CEAN é valorizado como um agente fundamental na gestão pedagógica uma vez que suas 
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atribuições são: acompanhar, analisar, propor, sugerir, discutir e deliberar sobre questões relaci-

onadas ao processo ensino-aprendizagem como rendimento, procedimentos, relações didáticas 

e interpessoais de forma participativa e democrática.  

Os objetivos primordiais do Conselho de classe, destacados pela própria equipe são: iden-

tificar problemas pedagógicos e relacionais; definir coletivamente ações para a solução dos pro-

blemas, distribuir tarefas e responsabilidades relacionadas à superação dos desafios identifica-

dos, valorizar avanços e ações bem-sucedidas, incentivar a participação ativa e protagonista dos 

estudantes no processo de aprendizagem. 

O Conselho de Classe tem duas formas de organização: O Conselho Interno e o Conselho 

participativo. O primeiro é constituído por toda equipe pedagógica e tem como objetivo principal a 

reflexão sobre o processo de aprendizagem e o rendimento dos alunos. Acontece de forma cole-

tiva e dialógica contribuindo para romper com a fragmentação na visão das turmas e dos alunos 

trazidas pela própria organização curricular – formulando ações e procedimentos pertinentes aos 

desafios apresentados.  A reunião ordinária desse conselho ocorre em todos os bimestres, e as 

extraordinárias quando necessário. O segundo é um colegiado constituído pelos integrantes da 

equipe pedagógica e pelos estudantes e assegura a reflexão coletiva das práticas pedagógicas. 

Momento em que se realiza a análise do desempenho dos alunos, da turma e da própria escola, 

orientado para as transformações necessárias e para a melhoria dos processos educativos. Esse 

Conselho se reúne ordinariamente, no 1º e no 3º bimestres e extraordinariamente quando houver 

necessidade. 

O pré-Conselho é uma reunião de preparação para o Conselho de Classe participativo. É 

um espaço onde a turma, os representantes e os conselheiros irão se organizar para discutir e 

registrar considerações avaliativas a serem apresentadas no Conselho de Classe.   

Para garantir a efetividade dessa modalidade de avaliação, a equipe identificou desafios 

que precisam ser superados, como: assegurar a qualidade dos pré-conselhos; fazer o conselho 

participativo no mesmo turno que o aluno estuda; incentivar o envolvimento dos alunos; definir 

critérios de condução para os conselhos, com base em objetivos comuns, tidos como prioritários 

para a clientela de cada turno; tomar o conselho uma oportunidade de autoavaliação; elaborar, 

durante o Conselho, um documento contendo os compromissos, os encaminhamentos e as res-

ponsabilidades coletivos e individuais.   

A avaliação institucional é uma modalidade valorizada no CEAN. Historicamente a escola 

desenvolve um processo de avaliação interna como forma de identificar falhas, queixas, avanços 
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e propostas de solução para a melhoria dos processos de gestão pedagógica e administrativa-

financeira.  

Essa avaliação é realizada semestralmente e coordenada pelos diretores, que elabora ins-

trumentos, sistematiza e socializa os resultados para serem analisados pelos diversos segmentos 

da comunidade escolar e bimestralmente pelo próprio conselho de Classe que avalia os diversos 

aspectos do trabalho escolar. 

Essa avaliação tem como propósitos: avaliar o nível de satisfação dos segmentos que inte-

gram a instituição; desenvolver a cultura da avaliação interna; criar instrumentos de avaliação; 

acompanhar, consolidar e divulgar os resultados externos obtidos, considerar as participações e 

o desempenho em projetos externos como Olimpíadas, Circuito de Ciências, vestibular, ENEM e 

PAS; elaborar e divulgar gráficos e resultados.  

A posição do CEAN em relação à legitimidade da avaliação institucional é que compete à 

própria instituição escolar realizá-la, segundo os critérios e os propósitos estabelecidos coletiva-

mente. As avaliações executadas por instituições externas são, na maioria das vezes, pontuais, 

classificatórias e descontextualizadas. Pretendem geralmente aferir resultados distantes do con-

texto em que foram produzidos e sem discuti-los com os agentes que dele participam. 

 

 

 

CURRÍCULO EM MOVIMENTO 

 

“Currículo é lugar, espaço, território. 
O currículo é relação de poder. 

O currículo é trajetória, viagem, percurso. 
O currículo é texto, discurso, documento. 

O currículo é documento de identidade”  

Parâmetros Curriculares Nacionais 

 

A definição predominante que vigorou por muito tempo como concepção de currículo foi a 

de um conjunto estruturado de disciplinas e atividades, organizado com o objetivo de possibilitar 

que seja alcançada certa meta, proposta e fixada em função de um planejamento educativo. As 

reflexões em torno do que seja currículo avançam e aprofundam com relação a esta definição, 

desvelando uma série de aspectos que contextualizam e dão intencionalidade a este “conjunto de 
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disciplinas e atividades. Superou-se a concepção de currículo como elenco de disciplinas ou lis-

tagem de conteúdos e se pensou no sentido de que todas as atividades da escola são significati-

vas para o saber e formação do aluno. Em geral os textos com esta temática apontam para a 

identificação da relação estreita entre currículo e contexto sócio histórico, no qual se encontra 

imbuído a concepção de ser humano e de sociedade onde se desenvolve.  

Toda proposta curricular é situada social, histórica e culturalmente; é a expressão do lugar 

de onde se fala e dos princípios que a orientam. Falar desses princípios epistemológicos do Cur-

rículo de Educação Básica da SEDF nos remete ao que compreendemos como princípios. Princí-

pios são ideais, aquilo que procuramos atingir e expressam o que consideramos fundamental: 

conhecimentos, crenças, valores, atitudes, relações, interações. Dentro da perspectiva de Currí-

culo Integrado, os princípios orientadores são: teoria e prática, interdisciplinaridade, contextuali-

zação, flexibilização. Esses princípios são centrais nos enfoques teóricos e práticas pedagógicas 

no tratamento de conteúdos curriculares, em articulação a múltiplos saberes que circulam no es-

paço social e escolar. 

A relação entre currículo e sociedade, entre currículo e cultura e currículo e poder implica 

à escola a necessidade de discutir, o para quê? O porquê? E o para quem? Acontecem as inten-

ções e o fazer educativo. “... afinal a questão do currículo é uma questão central, diz respeito 

àquilo que a escola faz e para quem faz ou deixa de fazer... o currículo é um dos lugares onde se 

concede ou se toma a palavra, no jogo das forças políticas, sociais e econômicas”. 

 

Atualmente, as questões curriculares estão intimamente ligadas aos problemas sociais e 

aos aspectos culturais, o que se revela nas mudanças educacionais, na formulação das orienta-

ções legais e nos projetos educativos.  

“(...) o argumento ético é forte, prevalece (...) uma profunda preocupação 
com valores éticos do respeito, do cuidado com a vida, com o outro, com o 
sujeito diferente, com a dor da exclusão (...) com a exploração da mulher, 
com o abandono das crianças, com o silenciamento dos jovens e adolescen-
tes (...).” 

O currículo que se desenvolve no CEAN, revelado em parte neste documento, expressa 

identidade, diversidade e autonomia, relativa, é claro. Fazer acontecer um currículo que espelhe 

os desejos e intenções educativas da comunidade escolar é o foco do trabalho da grande equipe 

escolar. 
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Torna-se importante ressaltar que a experiência educativa propiciada e vivida por educa-

dores e alunos, aqui no CEAN, extrapola os objetivos, os projetos escritos e oficiais se considerado 

sob a ótica de uma visão ampla e dinâmica de currículo de currículo, que é “’o conjunto de 

competências’ ou disposições educativas que se adquire na escola por experiência, impregnação, 

familiarização ou inculcação difusas, ou seja, tudo aquilo que os autores designam, às vezes, pelo 

termo ‘currículo oculto’ em contraste com aquilo que se adquire por meio de procedimentos peda-

gógicos explícitos e intencionais.“  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO IV 
GESTÃO E ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA 
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GESTÃO 

O termo gestão também provém do verbo latino gero, gessi, gestum, gerere, 
que significa: levar sobre si, chamar a si, exercer, gerar. Assim como em um 
dos substantivos derivados deste verbo, gestatio, ou seja, gestação, per-
cebe-se o ato pelo qual se traz em si e dentro de si algo novo, diferente: um 
novo ente. “Da mesma raiz provêm os termos genitora, germen. A gestão, 
neste sentido, é, por analogia, uma geração similar àquela pela qual a mulher 
se faz mãe ao dar à luz a uma pessoa humana” (Cury, 2002) 

 

Ao se conhecer a história do CEAN desde a sua origem, percebe-se que a democracia é 

fundamental, portanto, mais que um princípio, é um fundamento. Isso justifica o constante posici-

onamento de toda a comunidade escolar em defesa de uma gestão democrática, capaz de articu-

lar e assegurar a participação coletiva através das instituições organizadas e da realização de 

assembleias, sempre que necessário. 

Todas as crises vivenciadas na escola, em decorrência das direções que não conseguiram 

conquistar legitimidade e liderança junto à comunidade escolar, foram resolvidas com a participa-

ção ativa dessa mesma comunidade. Esta se manifesta de forma inflexível quanto a situações que 

negam a democracia e, consequentemente a participação coletiva nas instâncias decisórias. Con-

fiança, competência, são questões que só podem ser aferidas em processos coletivos com a par-

ticipação de todos os segmentos da comunidade escolar. (Congresso Constituinte, Porto Alegre, 

1995) 

Em 2007, com a implantação da Lei de Gestão Compartilhada, a comunidade escolar, reu-

nida em assembleia geral, convocada pelo Conselho Escolar, decidiu por interromper a sua parti-

cipação no processo eleitoral por não concordar com os todos os critérios estabelecidos na Lei, 

em especial os que atribuem maior pontuação aos candidatos que já participaram de direção de 

escola em detrimento dos que jamais exerceram o cargo; e a utilização da Internet no processo 

de votação por contribuir para o afastamento da comunidade do ambiente escolar, além de ser 

excludente, o que se confirmou, na maioria das escolas, pelo inexpressivo número de votantes se 

comparado ao número de pessoas em condições de votar. 

A decisão em não participar do processo gerou uma série de discussões no interior da 

escola, bem como negociações junto à Secretaria de Educação para a solução do impasse criado. 

Internamente decidiu-se, em assembleia geral, pela indicação do Conselho Escolar à direção da 

escola, por um período de transição, enquanto se participa da construção de um processo verda-

deiramente democrático. Externamente, foram feitas articulações, por representantes da comuni-

dade escolar, junto à Secretaria de Estado de Educação, que culminaram com a nomeação de 
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membros do Conselho Escolar, que possuem vínculo empregatício com a Secretaria de Educa-

ção, para assumirem a direção da escola, por um período de um ano. Assim, professores, espe-

cialista e assistente deixaram o Conselho Escolar e passaram a compor a direção da escola. 

Compreende-se por gestão escolar a direção da escola, o conselho de Classe, o Conselho 

Escolar, a Associação de Pais Alunos e Mestres e o Grêmio estudantil. Tal gestão se firma sobre 

três eixos estruturadores que se articulam, são eles: a gestão política, a gestão pedagógica e a 

administrativo-financeira.  

Por gestão política entende-se as articulações internas e externas com vistas a estabeleci-

mento de diretrizes, solução de conflitos, processos avaliativos institucional, etc. A gestão peda-

gógica, vista como centro catalisador e irradiador que permeiam e definem as gestões política e 

administrativo-financeira, tem como eixo estruturante, de todo o fazer pedagógico, o projeto de 

educação ambiental e sustentabilidade.  

A gestão administrativo-financeira compreende as ações de administração do patrimônio; 

da vida funcional de todos os servidores da escola; da conservação e manutenção da rede física, 

das instalações, dos equipamentos; e do gerenciamento dos recursos financeiros provenientes da 

contribuição voluntária, das concessões e do PDAF (Programa de Descentralização Administra-

tiva e Financeira). A APAAM (Associação de Pais, Alunos, Auxiliares e Mestres), juntamente com 

a direção da escola e toda a comunidade escolar, define prioridades e administra financeiramente 

a escola, sejam os recursos próprios, sejam os recursos provenientes do PADAF e PDE. A forma 

de aplicação, prestação de contas e planejamento das despesas ocorre conforme legislação es-

pecífica.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



86 

 

 

 

1. Direção 

A equipe de direção é composta de dois cargos comissionados: diretora e vice-diretor e 

duas funções gratificadas: supervisor e chefe de secretaria. Os cargos de direção, vice direção e 

os de supervisão são obrigatoriamente exercidos por professores ou orientadores educacionais, 

enquanto os cargos de supervisão administrativa são preferencialmente preenchidos por funcio-

nários da carreira de assistência. Essa equipe se empenha cotidianamente no sentido de realizar 

uma gestão colegiada, onde todos sintam-se participantes das decisões e gerenciamento das 

ações da escola. 

2. Conselho Escolar 

Órgão máximo de deliberação da escola, o Conselho escolar é composto por representan-

tes de todos os segmentos da comunidade escolar: dois pais; dois professores; dois alunos; dois 

auxiliares da educação; e o Diretor que é um membro nato. Todos os membros são eleitos direta-

mente, a cada dois anos, pelos segmentos aos quais pertencem.  

As reuniões ordinárias do Conselho Escolar são mensais, acontecem na primeira terça-

feira de cada mês. Estas reuniões constituem um espaço público de debate sobre diversos aspec-

tos do cotidiano escolar. Um espaço que construído e reconstruído cotidianamente é baseado no 

princípio da democratização das participações e no princípio da isonomia entre os representantes 

dos diferentes segmentos envolvidos. Em decorrência do envolvimento efetivo que o Conselho 

Escolar tem com a gestão do CEAN, frequentemente, é necessária a realização de reuniões ex-

traordinárias.  

O Conselho Escolar tem a sua participação na organização do fazer pedagógico, na gestão 

administrativa, nas questões políticas que envolvem estes dois âmbitos e nas quais a escola está 

envolvida. 

Em 2006, o Conselho Escolar do CEAN teve uma participação significativa no Movimento 

FORA-ARTE, que luta pela revogação da Portaria 26/2006, a qual transformou o ensino de Artes 

Cênicas e Artes Visuais em uma linguagem generalista, insuficiente para a formação de um cida-

dão-artístico.  

Em 2007, o Conselho Escolar trabalhou pela manutenção do ensino regular no turno no-

turno e para que eleições diretas fossem realizadas no processo de escolha da Direção da escola. 

Partilhando do princípio de que participação é sinônimo de democracia, este Conselho Escolar 

também tem como um dos eixos norteadores de sua prática a gestão democrática.  
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Em 2008, o Conselho Escolar inicia o ano letivo convocando a comunidade para lutar pela 

manutenção dos Laboratórios de Ciências da Natureza, pela manutenção dos professores espe-

cialistas nos laboratórios de Informática e pela manutenção da parceria firmada com o CIL- Centro 

Interescolar de Línguas.  

É no mesmo sentido de todas as ações anteriormente realizadas que o Conselho Escolar 

do CEAN, em 2017, teve como princípio e meta a luta por um ensino público de qualidade e pela 

implantação do sistema de ensino integral. O Conselho Escolar, procurou a PROEDUC para rever 

a questão da falta de orientadora escolar e a falta do envio dos professores substitutos para LTS. 

Em 2017, toma posse um novo Conselho Escolar eleito em conjunto com os novos diretores.  

3. APAAM - Associação de Pais Alunos, Auxiliares e Mestres  

Definida como Unidade Executora pela Portaria nº 26/2008, da SEDF, a APAAM “é uma 

entidade criada pela comunidade escolar, sob a forma de pessoa jurídica de direito privado, sem 

fins lucrativos, com a finalidade de auxiliar a administração da Diretoria Regional de Ensino ou da 

instituição educacional no cumprimento de suas finalidades e objetivos regimentais.” É composta 

por representantes de todos os segmentos da comunidade escolar e por um conselho fiscal, todos 

eleitos diretamente. 

 A APAAM promove, administra e presta contas da contribuição voluntária da comunidade, 

bem como dos recursos provenientes das concessões e do PDAF e PDDE. É responsável pela 

realização de atividades específicas ao longo do ano, e por destinar recursos para as atividades 

pedagógicas e administrativas e pela manutenção física (parcial) da estrutura escolar. Sua atua-

ção não é só administrativa, contribui também para a solução de problemas pedagógicos especí-

ficos, junto a Direção e ao Conselho Escolar, onde tem participação garantida.  

4. Grêmio Estudantil  

É uma entidade autônoma dos estudantes com grande e conhecido histórico de organiza-

ção e ação direta estudantil. Possui estatuto próprio e se organiza de forma totalmente indepen-

dente da tutela da direção da escola. Os representantes do Grêmio Estudantil são eleitos por voto 

direto a cada ano. Difere-se de opiniões e práticas que criam no seio dos estudantes o “parlamen-

tarismo Estudantil”, fazendo da eleição e gestão do grêmio verdadeiros palanques nos moldes da 

democracia. 

O grêmio tem suas bases na luta interna e externa contra fatores que ataquem a educação 

e os direitos do povo e/ou, em favor daquilo que beneficia e caminha para a construção de uma 
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educação popular e democrática. Deve manter suas bases de apoio e suas raízes permanente-

mente nos estudantes do CEAN, bem como no Movimento Estudantil Combativo em geral. 

Sendo um espaço de organização coletiva, é papel do Grêmio iniciar a consciência política 

de luta dos estudantes, para além do parlamento burguês, organizado e orientando, sempre que 

necessário, mobilizações, eventos e campanhas, jogos e lutas de interesse dos estudantes do 

CEAN. 

As instâncias máximas deliberativas do Grêmio do CEAN têm suas bases nas assembleias 

Gerais Estudantis e no Conselho de Representantes de Turmas, sendo assim subordinado a es-

sas respectivas instâncias de deliberação.  Portanto, é necessário que se façam reuniões e as-

sembleias para encaminhar a luta e a organização dos estudantes rumo aos seus interesses. 

Nesse contexto, verifica-se que a gestão democrática que está sempre em gestação no 

interior da escola pressupõe, o desenvolvimento de uma cultura democrática, gestada na partici-

pação coletiva, na positividade da polarização das diferenças, da convergência das semelhanças, 

da produção da síntese, em oposição à negatividade do verticalismo, do abafamento de conflitos, 

do consenso forçado, enfim, a todos os elementos constituintes da cultura autoritária que quere-

mos superar (Congresso Constituinte, Porto Alegre, 1995). 

Assim a democracia se afirmar e reafirma no interior da escola. Entretanto, em que pese o 

fato de algumas escolas desenvolverem práticas predominantemente democráticas, não há ilhas 

de democracia, é necessário que esta seja uma prática em todas as escolas. Portanto, a comuni-

dade do CEAN busca garantir a prática democrática interna e mobiliza-se em busca da gestão 

democrática para a Educação no Distrito Federal.  
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ESTATUTO DO GRÊMIO ESTUDANTIL 

CAPÍTULO I 

Da denominação, Sede e Objetivos 

Art. 1º O Grêmio Estudantil O Futuro é Agora (O.F.G) é o órgão máximo de representação dos estudantes 

do Centro de Ensino Médio da Asa Norte- CEAN localizado na cidade de Brasilia e fundado em 08 de Maio 

de 2015   com sede neste Estabelecimento de Ensino. 

Parágrafo Único - As atividades do prêmio reger-se-ão pelo presente Estatuto aprovado em Assembleia 

Geral convocada para este fim. 

Art. 2o O grêmio tem por objetivos: 

I- Representar condignamente o corpo discente; 

II - Defender os interesses individuais e coletivos dos alunos do Colégio; 

III - Incentivar a cultura literária, artística e desportiva de seus membros; 

IV- Promover a cooperação entre administradores, funcionários, professores e alunos no trabalho escolar 

buscando seus aprimoramentos; 

V- Realizar intercâmbio e colaboração de caráter cultural e educacional com outras instituições de caráter 

educacional, assim como a filiação às entidades gerais UMES (União Municipal dos Estudantes Secunda-

ristas), UPES (União Paranaense dos Estudantes Secundaristas) e UBES (União Brasileira dos Estudantes 

Secundaristas); 

VI - Lutar pela democracia permanente na escola, através do direito de participação nos fóruns internos de 

deliberação da escola. 

CAPÍTULO II 

Do Patrimônio, sua Constituição e Utilização 

Art. 3o O patrimônio do grêmio se constituirá por: 

I- Contribuição voluntária de seus membros; 

II- Contribuição de Terceiros; 

III- Subvenções, juros, correções ou dividendos resultantes das contribuições; 

IV - Rendimentos de bens móveis e imóveis que o grêmio venha a possuir; 

V - Rendimentos auferidos em promoções da entidade. 

Art. 4° A Diretoria será responsável pelos bens patrimoniais do grêmio e responsável por eles perante as 

instâncias deliberativas. 

§ 1° Ao assumir a diretoria do grêmio, o Presidente e o Tesoureiro deverão assinar um recibo para o Con-

selho Fiscal, discriminando todos os bens da entidade. 

§ 2° Ao final de cada mandato, o CF conferirá os bens e providenciará outro recibo que deverá ser assinado 

pela nova Diretoria. 
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§ 3° Em caso de ser constatada alguma irregularidade na gestão dos bens, o CF fará um relatório e o 

entregará ao CRT e à Assembleia Geral para serem tomadas as providências cabíveis. 

§ 4° O Grêmio não se responsabilizará por obrigações contraídas por estudantes ou grupos sem ter havido 

prévia autorização da Diretoria. 

CAPÍTULO III 

Da Organização do Grêmio Estudantil 

Art. 5° São instâncias deliberativas do Grêmio:  

a) Assembleia Geral dos Estudantes; 

b) Conselho de Representantes de Turmas (CRT); 

c) Diretoria do Grêmio.  

SEÇÃO I 

Art. 6° A Assembleia Geral é o órgão máximo de deliberação da entidade nos termos deste Estatuto e 

compõe-se de todos os sócios do Grêmio e excepcionalmente, por convidados do Grêmio, que se absterão 

do direito de voto. 

Art. 7° A Assembleia Geral se reunirá ordinariamente: 

I- Nas datas estipuladas pelos estudantes na própria Assembleia; 

II - Ao término de cada mandato para deliberar sobre a prestação de contas da Diretoria, parecer do CF e 

formação da Comissão Eleitoral (CE) que deliberará sobre as eleições para a nova Diretoria do Grêmio. 

Parágrafo Único. A convocação para a Assembleia será feita em Edital com antecedência mínima de qua-

renta e oito horas (48), sendo esta de competência da Diretoria do Grêmio. 

Art. 8° A Assembleia Geral se reunirá extraordinariamente quando convocada por 2/3 do CF ou 2/3 do 

Conselho de Representantes de Turma ou 50% + l da Diretoria do Grêmio. Em qualquer caso, a convo-

cação será feita com o mínimo de antecedência de 24 horas, com discriminação completa e fundamentada 

dos assuntos a serem tratados em casos não previstos neste Estatuto. 

Art. 9º As Assembleias Gerais Ordinárias e Extraordinárias devem ser realizadas, em primeira convocação, 

com a presença de mais da metade dos alunos da Escola ou, em segunda convocação, trinta minutos 

depois, com qualquer número de alunos. 

A Assembleia Geral vai deliberar com maioria simples dos votos, sendo obrigatório o quorum mínimo de 

10 % dos alunos da Escola para sua instalação. 

§ 1º. A Diretoria será responsável pela manutenção da limpeza e da ordem quando for realizado qualquer 

evento, Assembleias ou reunião do Grêmio. 

Art. 10º Compete à Assembleia Geral: 

• Aprovar e reformular o Estatuto do Grêmio; 

• Eleger a Diretoria do Grêmio; 
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• Discutir e votar as teses, recomendações, moções, adendos e propostas apresentados por qualquer um 

de seus membros; 

• Denunciar, suspender ou destituir diretores do Grêmio de acordo com resultados de inquéritos procedidos, 

desde que comunicado e garantido o direito de defesa do acusado, sendo que qualquer decisão tomada 

neste sentido seja igual ou superior a 2/3 dos votos; 

• Receber e considerar os relatórios da Diretoria do Grêmio e sua prestação de contas, apresentada junta-

mente com o CF; 

• Marcar, caso necessário, Assembleia Extraordinária, com dia, hora e pautas fixadas; 

• Aprovar a constituição da Comissão Eleitoral, sempre composta com alunos de todos os turnos em fun-

cionamento na Escola, com número e funcionamento definidos na Assembleia. 

SEÇÃO II 

Do Conselho de Representantes de Turmas 

Art. 11º O Conselho de Representantes de Turmas (CRT) é a instância intermediária de deliberação do 

Grêmio, é o órgão de representação exclusiva dos estudantes, e será constituído somente pelos represen-

tantes de turmas, eleitos anualmente pelos estudantes de cada turma. 

Art. 12º O CRT se reunirá ordinariamente uma vez por mês e extraordinariamente quando convocado pela 

Diretoria do Grêmio. 

Parágrafo Único. O CRT funcionará com a presença da maioria absoluta de seus membros, deliberando 

por maioria simples de voto. 

Art. 13º O CRT será eleito anualmente em data a ser deliberada pelo Grêmio e/ou equipe pedagógica. 

Art. 14º Compete ao CRT: 

a) Discutir e votar sobre propostas da Assembleia Geral e da Diretoria do Grêmio: 

b) Velar pelo cumprimento do Estatuto do Grêmio e deliberar sobre os casos omissos; 

c) Assessorar a diretoria do Grêmio na execução de seu programa administrativo; 

d) Apreciar as atividades da Diretoria do Grêmio, podendo convocar para esclarecimentos qualquer um de 

seus membros; 

e) Deliberar, dentro dos limites legais, sobre assuntos do interesse do corpo discente de cada turma repre-

sentada; 

f) Deliberar sobre a vacância de cargos da Diretoria do Grêmio.  

SEÇÃO III 

Da Diretoria 

Art. 15º A Diretoria do Grêmio será constituída pelos seguintes cargos: I - Presidente 

II - Vice-Presidente III - Secretário-Geral 

IV - 1° Secretário 

V - Tesoureiro-Geral 
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VI - l ° Tesoureiro 

VII - Diretor Social 

VIII- Diretor de Imprensa 

IX - Diretor de Esportes 

X - Diretor de Cultura 

XI - Diretor de Saúde e Meio Ambiente 

Parágrafo Único. Cabe à Diretoria do Grêmio: 

I - Elaborar o plano anual de trabalho, submetendo-o ao Conselho de Representantes de Turma e Conselho 

Escolar; 

II - Colocar em prática o plano aprovado; 

III - Divulgar para a Assembleia Geral: 

• As normas que regem o Grêmio; 

• As atividades desenvolvidas pela Diretoria; 

• A programação e a aplicação dos recursos financeiros do Grêmio; 

IV - Tomar medidas de emergência, não previstas no Estatuto, e submetê-las ao Conselho de Represen-

tantes de Turma; 

V - Reunir-se ordinariamente pelo menos uma vez por mês, e extraordinariamente a critério do Presidente 

ou de 2/3 da Diretoria. 

Art. 16º Compete ao Presidente: 

• Representar o Grêmio dentro da Escola e fora dela; 

• Convocar e presidir as reuniões ordinárias c extraordinárias do Grêmio; 

• Assinar, juntamente com o Tesoureiro-Geral, os documentos relativos ao movimento financeiro; 

• Assinar, juntamente com o Secretário-Geral, a correspondência oficial do Grêmio; • Representar o Grêmio 

no Conselho Escolar; Cumprir e fazer cumprir as normas do presente Estatuto; • Desempenhar as demais 

funções inerentes a seu cargo.  

Art.17º Compete ao Vice-Presidente: 

a) Auxiliar o Presidente no exercício de suas funções; 

b) Substituir o Presidente nos casos de ausência eventual ou impedimento temporário e nos casos de 

vacância do cargo. 

Art. 18º Compete ao Secretário-Geral, 

a) Publicar avisos e convocações de reuniões, divulgar editais e expedir convites; 

b) Lavrar atas das reuniões de Diretoria; 

c) Redigir e assinar com o Presidente a correspondência oficial do Grêmio; 

d) Manter em dia os arquivos da entidade. 

Art. 19º Compete ao 1º Secretário 

Auxiliar o Secretário-Geral em todas as suas funções e assumir o cargo em caso de vacância do mesmo. 
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Art. 20º Compete ao Tesoureiro-Geral; 

a) Ter sob seu controle todos os bens do Grêmio; 

b) Manter em dia a escrituração de todo o movimento financeiro do Grêmio; 

c) Assinar com o Presidente os documentos e balancetes, bem como os relativos à movimentação finan-

ceira; 

d) Apresentar, juntamente com o Presidente, a prestação de contas ao Conselho Fiscal. Art. 21o Compete 

ao 1o Tesoureiro 

Auxiliar o Tesoureiro-Geral em todas as suas funções, e assumir o cargo em caso de vacância. 

Art. 22º Compete ao Diretor Social; 

a) Coordenar o serviço de Relações Públicas do Grêmio 

b) Organizar os colaboradores de sua Diretoria; 

c) Organizar festas promovidas pelo Grêmio; 

d) Zelar pelo bom relacionamento do Grêmio com os gremistas, com a Escola e com a comunidade. 

Art. 23º Compete ao Diretor de Imprensa: 

a) Responder pela comunicação da Diretoria com os sócios e do Grêmio com a comunidade; 

b) Manter os membros do Grêmio informados sobre os fatos de interesse dos estudantes; 

c) Editar o órgão oficial de imprensa do Grêmio; 

d) Escolher os colaboradores para sua Diretoria. 

Art. 24º Compete ao Diretor Cultural: 

a) Promover a realização de conferências, exposições, concursos, recitais, festivais de música e outras 

atividades de natureza cultural; 

b) Manter relações com entidades culturais; 

c) A organização de grupos musicais, teatrais, etc.; 

d) Escolher os colaboradores de sua Diretoria. 

Art.25º Compete ao Diretor de Esportes: 

a) Coordenar e orientar as atividades esportivas do corpo discente; 

b) Incentivar a prática de esportes organizando campeonatos internos; 

c) Escolher os colaboradores de sua Diretoria. 

Art. 26º Compete ao Diretor de Saúde e Meio Ambiente 

a) Promover a realização de palestras, exposições e concursos, sobre saúde e meio ambiente; 

b) Manter relações com entidades de saúde e meio ambiente; 

c) Incentivar hábitos de higiene e conservação do ambiente escolar; 

d) Escolher os colaboradores de sua Diretoria. CAPÍTULO IV 

 

SEÇÃO IV 

Do Conselho Fiscal 
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Art. 27º O Conselho Fiscal se compõe de 03 membros efetivos e 03 suplentes, escolhidos na reunião do 

CRT entre seus membros. 

Art.28º Ao Conselho Fiscal compete: 

• Examinar os livros contábeis e papéis de escrituração da entidade, a sua situação de caixa e os valores 

em depósito; 

• Lavrar o Livro de "Atas e Pareceres" do CF com os resultados dos exames procedidos; 

• Apresentar na última Assembleia Geral Ordinária, que antecede a eleição do Grêmio, relatório sobre as 

atividades econômicas da Diretoria; 

• Colher do Presidente e do Tesoureiro-Geral eleitos recibo discriminando os bens do Grêmio; 

• Convocar Assembleia Geral Extraordinária sempre que ocorrerem motivos graves e urgentes dentro da 

área de sua competência. 

SEÇÃO V 

Dos Associados 

Art. 29º São sócios do Grêmio todos os alunos matriculados e frequentes. 

 

Art. 30º São direitos do Associado: 

a) Participar de todas as atividades do Grêmio; 

b) Votar e ser votado, observadas as disposições deste Estatuto; 

c) Encaminhar observações, moções e sugestões à Diretoria do Grêmio; 

d) Propor mudanças e alterações parciais ou totais neste Estatuto. 

 

Art. 31º São deveres dos Associados: 

• Conhecer e cumprir as normas deste Estatuto; 

• Informar à Diretoria do Grêmio sobre qualquer violação dos direitos dos estudantes cometida na área da 

Escola ou fora dela; 

• Manter luta incessante pelo fortalecimento do Grêmio. CAPÍTULO VI 

Do Regime Disciplinar 

 

Art. 32º Constitui infração disciplinar: 

• Usar o Grêmio para fins diferentes dos seus objetivos, visando o privilégio pessoal ou de grupos; 

• Deixar de cumprir as disposições deste Estatuto; 

• Prestar informações referentes ao Grêmio que coloquem em risco a integridade de seus membros; 

• Praticar atos que venham a ridicularizar a entidade, seus sócios ou seus símbolos; • Atentar contra a 

guarda e o emprego dos bens do Grêmio. 

 

Art. 33º São competentes para apurar as infrações dos itens "a" a "d" o CRT, e do item "e" o Conselho 

Fiscal. 
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Parágrafo Único. Em qualquer das hipóteses do artigo será facultado ao infrator o direito de defesa ao CRT, 

ao CF ou à Assembleia Geral. 

Art. 34o Apuradas as infrações, serão discutidas na Assembleia Geral e aplicadas as penas de suspensão 

ou expulsão do quadro de sócios do Grêmio, conforme a gravidade da falta. 

Parágrafo Único. O infrator, caso seja membro da Diretoria, perderá seu mandato, devendo responder 

pelas perdas e danos perante as instâncias deliberativas do Grêmio. 

 

SEÇÃO VI 

Do Regime Eleitoral 

Titulo I Dos Elegíveis Eleitores 

Art. 35º São elegíveis para os cargos da Diretoria todos os brasileiros natos ou naturalizados matriculados 

e frequentes. 

Parágrafo Único. Para o cargo de Presidente o aluno não pode estar cursando o 3° ano do Ensino Nédio. 

Art. 36º São considerados eleitores todos os estudantes matriculados e frequentes. 

Titulo II Da Comissão Eleitoral e Forma de Votação 

Art. 37º A Comissão Eleitoral deve ser escolhida em Assembleia Geral pelo menos um mês antes do final 

da gestão. A Comissão deve ser composta por alunos de todos os turnos em funcionamento na Escola. Os 

alunos da Comissão não poderão concorrer às eleições. A Comissão definirá o calendário e as regras 

eleitorais que devem conter: 

• Prazo de inscrição de chapas; 

• Período de campanha; 

• Data da eleição; 

• Regimento interno das eleições. 

Art. 38º As inscrições de chapas deverão ser feitas com os membros da Comissão Eleitoral, em horários e 

prazos previamente divulgados, não sendo aceitas inscrições fora do prazo ou horário. 

Art. 39º Somente serão aceitas inscrições de chapas completas. Titulo III da Propaganda Eleitoral 

Art. 40º A propaganda das chapas será através de material conseguido ou confeccionado pela própria 

chapa. 

Parágrafo Único. É vedada a ajuda de qualquer pessoa que trabalhe na Escola à chapa, na criação, con-

fecção, ou fornecimento de material ou dinheiro para a propaganda eleitoral. 

Art. 41º É expressamente proibida a campanha eleitoral fora do período estipulado pela Comissão Eleitoral 

bem como a boca de urna no dia das eleições. 
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Art. 42º A destruição ou adulteração da inscrição de qualquer chapa por membros de outra chapa, bem 

como a desobediência ao que está previsto nos artigos 40° e 41°, uma vez comprovadas pela Comissão 

Eleitoral, implicarão na anulação da inscrição da chapa infratora. 

Parágrafo Único. Toda decisão de impugnação de chapas só poderá ser tomada por maioria absoluta da 

Comissão Eleitoral, após exame de provas e testemunhas. 

Título IV da Votação 

Art. 43º O voto será direto e secreto, sendo que a votação será realizada em local previamente escolhido 

pela Comissão Eleitoral e aprovado pela Direção geral do Estabelecimento, no horário normal de funcio-

namento de cada turno. 

Art. 44º Cada chapa deverá designar um fiscal, identificado com crachá, para acompanhar todo o processo 

de votação e apuração dos votos. 

Art. 45º Só votarão os estudantes presentes em sala na hora da votação. 

Art. 46º A apuração dos votos deverá ocorrer logo após o término do processo de votação, em uma sala 

isolada em que permanecerão apenas os membros da Comissão Eleitoral e os fiscais de chapa. Nenhum 

outro estudante poderá entrar ou permanecer nesta sala durante o processo de apuração. 

Parágrafo Único. Fica assegurado às entidades estudantis o direito de acompanhar todo o processo elei-

toral. 

Art. 47º Todo ato de anulação de votos ou urnas será efetivado a partir da decisão soberana do Presidente 

da Comissão Eleitoral, baseado na comprovação do ato que implicou na anulação. 

Art. 48º Não será aceito nenhum pedido de recontagem de votos ou recursos de qualquer chapa após a 

divulgação dos resultados oficiais das eleições, salvo nos casos em que se comprove inobservância deste 

regulamento por parte da Comissão Eleitoral. 

Art. 49º O mandato da Diretoria do Grêmio será de l (um) ano a partir da data da posse. 

Art. 50º Cabe à Comissão Eleitoral dar posse à Diretoria eleita l (uma) semana após a data da eleição da 

mesma. 

SEÇÃO VII 

Disposições Gerais e Transitórias 

Art. 51º O presente Estatuto poderá ser modificado mediante proposta de qualquer membro do Grêmio, do 

CRT ou pelos membros em Assembleia Geral. 

Parágrafo Único. As alterações serão discutidas pela Diretoria, pelo CRT e aprovadas em Assembleia Geral 

através da maioria absoluta de votos. 
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Art. 52º As representações dos sócios do Grêmio só serão consideradas pela Diretoria ou pelo CRT quando 

formuladas por escrito e devidamente fundamentadas e assinadas. 

Art. 53º A dissolução do Grêmio só ocorrerá quando a Escola for extinta, ou quando a Assembleia Geral 

assim deliberar por maioria absoluta de votos, revertendo-se seus bens a entidades congêneres. 

Art. 54º Nenhum sócio poderá se intitular representante do Grêmio sem a devida autorização, por escrito, 

da Diretoria. 

Art. 55º Revogadas as disposições em contrário, este Estatuto entrará em vigor na data de sua aprovação 

pela Assembleia Geral do corpo discente. 

Art. 56º Este Estatuto entrará em vigor após a sua aprovação em Assembleia Geral, configurando a enti-

dade como Grêmio Estudantil autônomo, representante dos estudantes do referido Estabelecimento edu-

cacional, com finalidades preestabelecidas neste Estatuto, não podendo ser proibido ou cancelado por 

nenhum indivíduo, grupo ou autoridade, conforme a Lei Federal 7398/85. 
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CAPÍTULO V 
PRINCIPAIS PROJETOS EM EXECUÇÃO 

 

GINCANA PEDAGÓGICA 
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Esta é a escultura Mão, de Oscar Niemeyer (1907- 2012), um dos mais respeitados arqui-

tetos de todos os tempos. Fica exposta no saguão do Memorial da América Latina, em São Paulo. 

A cartografia artística em baixo-relevo utilizada por Niemeyer, representando a América Latina, 

traz no vermelho o sangue a escorrer de um passado de exploração colonial. A palma da mão 

estendida significa união, solidariedade e esperança aos povos latino-americanos, uma palma 

aberta para acolher os povos irmãos. Os seguintes dizeres de Niemeyer acompanham a escultura: 

"Suor, sangue e pobreza marcaram a história desta América Latina tão desarticulada e oprimida. 

Agora urge reajustá-la num monobloco intocável, capaz de fazê-la independente e feliz". 

Objetivos 
1- Desenvolver o espírito de equipe, trabalhando valores relativos ao companheirismo, empreen-

dedorismo e amizade; 
2- Estimular a cooperação na resolução conflitos; 
3- Realizar a avaliação por pares; 
4- Estimular as lideranças e a troca de experiências entre os líderes veteranos e os calouros; 
5- Desenvolver a aplicação de conteúdos específicos em atividades práticas;  

 
 
 
 
Justificativa 
Visando maior participação dos alunos o evento de 2019 seguirá o sistema de uma gincana, com 
a inclusão de modalidades individuais e coletivas, em execução simultânea, e com apresentações 
culturais. O espírito de participação deve ser maior que o clima de competição. 

 
Equipes 

Equipe 1 (turmas) 
 

1 A,1G,2 A,3D 
(134) 

Nome da equipe e cor 
 

AMARU 
CINZA 
PERU 

Líderes 
1 A-PEDRO E ANA CLARA 
1G- LUANA E MATHIAS 
2 A- POUBEL E FÁBIO 
3D- LUAN E LUANNA 

Qg’s 
 

Filosofia 
 

Equipe 2 (turmas) 
1B,1H,2B,3E 

(130) 
 
 

Nome da equipe e cor 
 

CANIGGIA 
PRETO 

ARGENTINA 

Líderes 
1B- FERNANDO E SARA 
1H-THAINÁ E JOÃO GABRIEL 
2B-GABRIEL E ANA PAULA 
3E-STELA E EDUARDA 

 
 
 

Sociologia 

Equipe 3 (turmas) 
 

1C,1J,2H,3 A 
(132) 

 

Nome da equipe e cor 
 

KHALIFA 
VERMELHO 

QATAR 

Líderes 
1C-SORAYA E LUCAS SOUTO 
1J-ISAAC E GUILHERME 
2H-MARINA EDUARDA E JÚLIA 
3A –RAFAELA E JOÃO GABRIEL 

 
 

História 

Equipe 4 (turmas) 
 

1E,2C,2E,3C  
(143) 

Nome da equipe e cor 
 

ATACAMA 
VERDE 
CHILE 

Líderes 
 

1E-AMANDA E ESTHER 
2C-YUKIO E  EDUARDA  
2E-ANA VITÓRIA E ROBERTO 
3C-LEONARDO E FABIENE 

 
 

Espanhol 

Equipe 5 (turmas) 
1D,1I,2G,3B 

(136) 
 
 

Nome da equipe e cor 
 

MEDELLÍN 
AMARELO 
COLOMBIA 

Líderes 
1D-EDUARDA E IGOR 
1I-ALEXANDRE E PEDRO 
2G- YARA E CÍCERO 
3B- MIRELA E JÚLIA 

 
 

Geografia 
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Equipe 6 (turmas) 
1F, 2D,2F,3F 

 
 

Nome da equipe e cor 
AKIRA 
AZUL 

JAPÃO 
 
 
 

Líderes 
1F-ISTELLA E MARIANA 
2D-GEOVANA E IZAELLY 
2F-ANA BEATRIZ E KAREM 
3F- CAIO E LUIZ FERNANDO 

 
 

PORTUGUÊS 1 

 
 

REGULAMENTO DISPOSIÇÕES GERAIS 
              O TEMA DA VIII GINCANA MULTIDISCIPLINAR É: DIVERSIDADE ENTRE OS POVOS LATINOS PARA 

UMA CULTURA DE PAZ 
 

A gincana será realizada nos dias: 30/03 e 08 a 13/04.  
As atividades coletivas serão realizadas no período matutino e vespertino.  Durante este período teremos provas-
surpresa durante nos intervalos. 
Comissão organizadora – CO 
Graça – diretora 
Andreia – vice-diretora 
Luciano e Mercedes – Orientadores - recebem os recursos das provas. 
Willian e Lúcia – Coordenadores esportivos 
Renato e Glaucia - Coordenadores e CO – organizam as provas junto a direção 
 

FREQUÊNCIA 
O controle da frequência será realizado pelos professores e comissão organizadora no início de cada dia de provas.  
Cada falta sem justificativa – 100 pontos 
 

NORMAS 
* Integração, respeito e criatividade são princípios básicos que deverão nortear todo desenvolvimento das atividades. 
* Serão atribuídos pontos para organização e disciplina das equipes. 
* Serão avaliadas a limpeza e ordem dos QG. 
* Qualquer aluno que destruir material, prejudicar a apresentação de outras equipes terá penalizada sua equipe de 0 
a 1000 pontos por penalidade. 
* Os líderes deverão repassar toda e qualquer informação à sua equipe e conscientizá-la da participação efetiva dos 
alunos. 
* O aluno que não conseguir adquirir a camiseta da equipe, deverá usar a camiseta do uniforme do CEAN, qualquer 
outra roupa, será motivo de penalidade para equipe. As equipes deverão preparar crachás para identificar os alunos 
sem a camiseta da equipe. O crachá deverá ter a cor e o nome da equipe.  
* A camiseta da gincana poderá ser utilizada como uniforme da escola. 
* A equipe que deixar de apresentar prova, perderá 10% dos pontos que tiver até a data da prova;  
*A chave do QG e entregue ao líder no início da manhã e devolvida a direção no final do dia, todo material guardado 
dentro dos QG é de responsabilidade das equipes; 
  

PROVAS ANTECIPADAS 
 

PROVA 1:  Projeto Melhorias CEAN 2019 – A escola que temos a escola que queremos 
Duração: a apresentação do projeto será dia 8/04 as 14h na sala de múltiplas.  
Material: cada equipe deverá apresentar um dossiê fotográfico, onde justificará por meio de imagens e textos as 
necessidades de melhorias defendidas no projeto.  
Descrição da prova: As equipes terão que elaborar um projeto para melhoria da escola, com no mínimo dez melhorias 
estruturais, após a criação do projeto as equipes deverão procurar um deputado distrital para apresentar suas de-
mandas. Deverão apresentar soluções que eles enquanto alunos poderão ajudar.  
Ponto Extra: Se a equipe conseguir que o deputado distrital visite a escola durante a apresentação do projeto ou da 
realização da gincana terá uma pontuação adicional de 5.000 pontos 
Material: Equipamentos de audiovisual ou maquetes sustentáveis 
Conteúdo Exigido na Apresentação: 
 Fotos/vídeos 
 Entrevista 
 Entrega do projeto 
Proposta da turma – discussão do dia temático 19/03 para o Projeto Pedagógico do CEAN  
Locais da prova: A escola e na Câmara Legislativa do DF  
Quantidade por equipe: 5 componentes por equipe (UM DE CADA SÉRIE E DOIS EXTRAS) 
Pontuação total: 20.000, divididos em: 
Apresentação: 5.000 
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Visita aos deputados 5.000 
Pertinência do Projeto 10.0000 
 
PROVA 2:  Visita Técnica a história de Brasília 
Duração: a cargo dos alunos a cumprir a tarefa 
Material: A cargo da equipe, para cumprir a tarefa, transporte, equipamentos audiovisuais 
Descrição da prova: As equipes terão que visitar locais de importância para a história da nossa cidade, identificar a 
sua importância, a história, seus idealizadores.  
Local da prova: locais na cidade, a escolha se dará por sorteio. 
 
 
 
 

EQUIPE LOCAL 

AMARU MUSEU DA HISTÓRIA CANDANGA 

CANIGGIA CATETINHO 

KHALIFA TORRE DE TV DIGITAL 

ATACAMA MEMORIAL JK 

MEDELLIN ERMIDA DOM BOSCO 

AKIRA MUSEU DO BANCO CENTAL 

Quantidade por equipe: 4 componentes por equipe (1 DE CADA SÉRIE E UM EXTRA) 
Pontuação total: 10.000, divididos em: 
Apresentação: 10.000 
Conteúdo Exigido na Apresentação: 

Inauguração 
Fotos 
Objetivos da construção 
Responsáveis pela construção 
Apresentação: O grupo terá que elaborar um Banner, a apresentação com a 
explicação acontecerá dia 30/03 nas provas simultâneas. 

 
 
PROVA 3: 26/3 ARRECADAÇÃO DE MATERIAL DE 1º SOCORROS 
20 PC DE ABSORVENTE 
10 CURATIVOS MICROPORE 
10 PC DE GAZE 
PONTUAÇÃO: 5.000 
 
PROVA 4: 28/3 -Arrecadação de latinhas. 
A entrega deverá ocorrer até as 17h   
1º colocado: 5000                       2º colocado: 1000                         3º colocado: 800 
4º colocado: 500                         5º colocado: 400                           6º colocado: 300 
50 PONTOS EXTRA PARA CADA GARRAFA COM ANEL DE ALUMÍNIO 
 
PROVA 5: Dia 05/04 - Entrega dos agregados da festa – na cantina 

Cachorro quente: quantidade por equipe e turno: 5KG – SALSICHA 

                                                                            180 PÃES CARECA 

                                                                            20 LATAS DE MILHO  

                                                                            6KG DE BATATA PALHA 

100: garrafas de 2l de refrigerante: guaraná antártica, coca –cola, Sprite ou Soda, Fanta Laranja ou Sukita – para 

Francisco e Marlene (mecanografia) 

300 guardanapos.  

Prova cumprida: 5000 
 
 
PROVA 6: TRABALHANDO JUNTOS – CONSTRUINDO GALINHEIRO  
http://recreiodobutia.blogspot.com/2011/01/galinheiro-movel.html 
GALINHEIRO MÓVEL – PROFESSOR RESPONSÁVEL PETER 

http://recreiodobutia.blogspot.com/2011/01/galinheiro-movel.html
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 Preferem muito mais os 'bichinhos’, insetos, que encontram. elas são muito boas para fazer uma limpeza sem uso 
de venenos, comem as formigas, lagartas, cupins, carrapatos etc... 

As equipes em conjunto 4 alunos por equipe, a 
critério da equipe, deverão trabalhar em conjunto e construir um galinheiro. Os materiais deverão ser divididos entre 
as equipes e cada equipe deverá fazer a doação de uma galinha caipira. 

Fundamentação pedagógica: para apresentação do projeto os alunos deverão apresentar o maior número de 
conhecimentos específicos (pré-projeto para feira de ciências) tema: Bioeconomia e relações sustentáveis. Apresen-
tação da prova dia 8/04 – 14h 

PROVA PRÁTICA: 15.000    
EXPLICAÇÃO TÉCNICA:3.000 
PROJETO ESCRITO: 2.000 
AVALIADORES: PETER, RUBÉLIA, ANA PAULA E HALISSON  

 
 
PROVA 7- DESAFIO STARTUP 
Essa prova consiste numa parceria com a empresa: Grupo Gestão Consultoria – são alunos do curso de Engenharia 
de Produção da UnB. Os alunos assistirão uma palestra desafio – tipo “desafio empreendedor” e terão que cumprir 
metas; 
Para essa prova serão 9 pessoas 3 de cada série – a palestra inicial será dia 26/3 – 14h Sala de Múltiplas - CEAN 
Valor da prova: 15.000 
AVALIADORES: EQUIPE DA ENGENHARIA DE PRODUÇÃO 
 
PROVA 8 – DANÇAS TÍPICAS 
8h- Chamada no QG 
8h30m - HINO NACIONAL – Todas as equipes na quadra. As bandeiras serão carregadas pelos membros das equi-
pes. Encaminhar 2 membros de cada equipe. 
AVALIADORES: CARMEM, ROSE, ADRIANA CRISTINA, JOÃO, ALINE E KARITA 
PROVA 8 - Cada equipe deverá fazer uma apresentação representando três danças típicas do país representado. 
Antes de iniciar a coreografia, a equipe deverá apresentar um release explicando o contexto da dança.  
CRITÉRIOS: conjunto, coreografia, figurino, criatividade e contexto cultural.  

http://1.bp.blogspot.com/_4njLBNajI04/TSHpwEIbNbI/AAAAAAAAAi0/p2mBwX_7ESg/s1600/chickens+tractor-+vilsta+lateral.psd.jpg
http://1.bp.blogspot.com/_4njLBNajI04/TSHpwUpQXYI/AAAAAAAAAjA/9YESAwzCSIM/s1600/chickens+tractor-+vista+do+outro+lado.jpg
http://1.bp.blogspot.com/_4njLBNajI04/TSHpwGujzVI/AAAAAAAAAi4/jtI1zhQ0jRo/s1600/chickens+tractor+-+parte+interna.jpg
http://2.bp.blogspot.com/_4njLBNajI04/TSHpwXfC4PI/AAAAAAAAAi8/IIuW0S58_Ek/s1600/chickens+tractor+as+angolas+fazendo+o+servi%C3%A7o.jpg
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Máximo 10 minutos.  Quantidade de alunos: mínimo 15 e máximo 30 alunos. 
A APRESENTAÇÃO DEVERÁ TER NO MÁXIMO 10 MINUTOS 
 
PROVA 9 – APRESENTAÇÃO DO GRITO DE PAZ 
Todos os alunos deverão participar. O grito deverá ter coreografia, ritmo e letra. Tema: CEAN faz diferença na união 
das turmas para construção de uma educação para paz.  
1º lugar: 2.000                         2º lugar: 1.000                      3º lugar: 500 
4º lugar:4 00                           5º lugar:300                      6º lugar: 200 
 
PROVA 10- APRESENTAÇÃO DA CAMISETA E EXPLICAÇÃO DO NOME DA EQUIPE 
A equipe deverá apresentar três membros para explicação da camiseta e do nome da equipe. O desenho da camiseta 
deverá conter elementos do tema: CEAN e a união dos povos.  
1º lugar: 8000                           2º lugar: 5000                         3º lugar: 4000 
4º lugar: 2000                           5º lugar: 1000                          6º lugar: 500 
 
 
PROVA 11 -Nome: Prova Cooperativa – Barragem do Lago Paranoá – SALA DE FÍSICA 
Introdução: Barragem ou açude ou represa, é uma barreira artificial feita em cursos de água para a retenção de 
grandes quantidades de água. A sua utilização é sobre tudo para o abastecimento de água de zonas residenciais, 
agrícolas, industriais, produção de energia elétrica (energia hidráulica), ou regularização de um caudal. As barragens 
foram, desde o início da civilização, fundamentais ao desenvolvimento da espécie humana. A sua construção visava 
sobretudo a combater a escassez de água no período seco de forma mais ou menos empírica. Algumas barragens 
mais antigas que se tem conhecimento situavam-se, por exemplo, no Egito, Médio Oriente e Índia. 
Na Índia apareceram barragens de aterro de perfil homogêneo com descarregadores de cheia para evitar acidentes 
provocados pelo galgamento das barragens. Com a revolução industrial houve a necessidade de se construir um 
crescente número de barragens, o que permitiu o progressivo aperfeiçoamento das técnicas de projetos e construção. 
Na construção de represas dispõem-se de efeitos positivos e negativos, sendo descritos: 
 A privação de nutrientes nas várzeas, porque não tem mais o fluxo de seguimento após a barragem; 

 Aumento do desenvolvimento agrícola nas proximidades da represa. 

 Criação de barreiras artificiais para peixes migratórios, dificultando o cruzamento e aumentando a possibili-

dade de consanguinidade; 

 O desenvolvimento de plantas invasoras, como os aguapés; 

 Possibilidade de construções de usinas hidroelétricas que produzem energia renovável 

Descrição da prova: Cada equipe deverá escolher 9 alunos (3 de cada série) com habilidades nas áreas de ciências 
da natureza e matemática. Os membros escolhidos pelas equipes devem se dividir entre as disciplinas das áreas: 
matemática, física, biologia e química, para produzirem juntos, estudos, modelos, maquetes, estudo da legislação 
atual, e tudo que for referente a riscos de rompimento (manutenção, vistorias, evacuação, diminuição do impacto 
ambiental e reestruturação).Esta prova será apresentada na sexta-feira (12/4). 
Cada equipe deverá trazer um notebook com acesso a internet para pesquisa. 
Apresentação: Dia 23/03 – se apresentarem aos professores – Ana Paula, Halisson, Claudinei, Lucas, Lidiane, Ân-
gela, Marcos, Deywith, Rubéria, Peter -para serem orientados. 
 
PROVA 12 - TEMA: UNIÃO DOS POVOS DA AMÉRICA LATINA PARA UMA CULTURA DE PAZ.  
SALA DE ARTES – CADA EQUIPE DEVERÁ ENCAMINHAR 10 ALUNOS (SENDO TRÊS DE CADA SÉRIE E UM 
EXTRA) PARA PINTURA CONFECÇÃO DO PAINEL. 
MATERIAL USADO SERÁ DE RESPONSABILIDADE DA EQUIPE. A COMISSÃO ORGANIZADORA IRÁ ENTRE-
GAR A TELA.TEMPO PARA CONCLUSÃO DA OBRA 7h (2 H PARA ALMOÇO).  
1º lugar: 12.000                           2º lugar: 10.000                         3º lugar: 8.000 
4º lugar: 6000                             5º lugar: 4000                          6º lugar: 2000 
AVALIADORES: ROSE, CARMEM, FERNANDO, JOÃO, ANGELA 
 
 
PROVA 13 Visita Técnica a história de Brasília 
APRESENTAÇÃO DOS BANERES – EXPLICAÇÃO – PROFESSORES AVALIADORES: MARCELO, MÁRCIO E KÁ-
RITA  
1º lugar: 12.000                          2º lugar: 10.000                       3º lugar: 8.000 
4º lugar: 6000                             5º lugar: 4000                          6º lugar: 2000 
 
PROVA 14 – SALA DE MULTIPLAS - GAME QUESTIONS 
RENÊ – THIAGO – NILTON  
OBJETIVO: 
- Fomentar a utilização de novas tecnologias no processo de aprendizagem 
- Promover a interconexão entre os conteúdos das áreas das Humanidades 
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- Familiarizar os estudantes com a utilização da plataforma Kahoot 
DESCRIÇÃO DA PROVA: 
Promover a aplicação de um QUIZ sobre os conteúdos das áreas das humanidades.  
Os alunos deverão utilizar um espaço previamente estabelecido com disponibilidade de 4G pelos alunos do grupo.  
Os alunos terão 30 segundos para responder cada questão do questionário. 
Deverão ser respondidas quarenta (quarenta) questões das áreas de conhecimento das Humanidades. 
Os professores aplicadores deverão levar um projetor, tela e um notebook com acesso a internet. 
Cada equipe deverá encaminhar cinco (5) estudantes de cada equipe, sendo, obrigatoriamente, pelo menos um es-
tudante de cada ano.   
PONTUAÇÃO: A pontuação desta prova será contabilizada a partir do ranking final disponibilizado pelo Kahoot.  
1º lugar: 18.000                           2º lugar: 15.000                        3º lugar: 12.000 
4º lugar: 9.000                             5º lugar:6.000                          6º lugar: 3.000 
 
PROVA 15: SALA DE BIOLOGIA: PROVA DO CUBO – HALISSON -ANTÔNIO 
Cada equipe deverá apresentar 6 integrantes, cada um portando seu próprio cubo. Cada um deverá resolver no menor 
tempo possível. 
ESSA PROVA TERÁ PONTUAÇÃO PARA EQUIPE E 1000 PONTOS EXTRA PARA O MENOR TEMPO DE TODAS 
AS EQUIPES. 
1º lugar: 1000     
2º lugar: 900  

3º lugar: 800        
4º lugar:700  

5º lugar: 600   
6º lugar: 500                 

 
PROVA 16: Tem uma frase no meu assento – SALA DE INGLÊS  

AVALIADORES: BRENO – ADRIANA CRISTINA - BÁRBARA 

 Os alunos deverão se organizar em 6 equipes, cada equipe deverá ter 5 membros variando entre 1º, 2° e 3° 

anos. Todas as equipes irão participar, a equipe que mais pontuar será a vencedora. Serão 10 rodadas (sendo 1 frase 

por rodada), caso haja empate entre as equipes, serão acrescentadas mais rodadas. 

 O material utilizado serão 5 pranchetas e frases impressas pelo computador, 5 cadeiras 

 e 5 canetões de quadro branco. 

 Em cada rodada, um membro de cada equipe sentará em uma cadeira. O tempo de 3 minutos começará a 

ser marcado e nesse intervalo, um integrante de cada equipe pegará a prancheta e o canetão que estará embaixo da 

cadeira, lerá a frase que estará disponibilizada sem nenhum acento e nenhuma pontuação e deverá acentuá-la e 

pontuá-la corretamente. Se conseguir fazer corretamente ganhará o ponto. 

PROVA 17 - Soletrando – SALA DE QUIMICA  
AVALIADORES: ALINE, ANA PAULA (ESP), DANIELA 
Essas palavras serão sorteadas e uma pessoa de cada equipe terá 30 segundos para escrever a palavra correta-
mente no quadro. A pessoa da equipe poderá fazer as seguintes perguntas: Qual o significado? Qual a aplicação 
desta palavra em uma frase. 
A equipe vencedora será aquela que tiver acertado mais palavras. 
As equipes deverão encaminhar 6 alunos de cada equipe (sendo 2 de cada série)  
1º lugar: 12.000                          2º lugar: 10.000                        3º lugar: 8.000 
4º lugar: 6000                             5º lugar: 4000                          6º lugar: 2000 
 
 
DIA 08/04 – SEGUNDA –FEIRA 
8h- Chamada no QG 
8h30m - HINO NACIONAL – Todas as equipes na quadra. As bandeiras serão carregadas pelos membros das 
equipes. Encaminhar 2 membros de cada equipe.  
 
PROVA 18: JOGOS – QUADRA COBERTA – FUTSAL FEMININO: MARCIO E KARITA 
1º JOGO: QATAR X PERU 
2º JOGO: JAPÃO XARGENTINA 
3º JOGO: COLOMBIA E O VENCEDOR DO 1º JOGO 
4º JOGO: CHILE E O VENCEDOR DO 2º JOGO 
5º JOGO: VENCEDOR DO 3º JOGO E O VENCEDOR DO 4º JOGO 
 
PROVA 19:JOGOS – QUADRA COBERTA – FUTSAL MASCULINO - FERNANDO E JOÃO 
1º JOGO: COLOMBIA X PERU 
2º JOGO: JAPÃO X CHILE 
3º JOGO: QATAR E O VENCEDOR DO 1º JOGO 
4º JOGO: ARGENTINA E O VENCEDOR DO 2º JOGO 
5º JOGO: VENCEDOR DO 3º JOGO E O VENCEDOR DO 4º JOGO 
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PROVA 20:QUADRA DESCOBERTA LATERAL – HANDEBOL – MASCULINO –BRENO E CLAUDINEI 
1º JOGO: ARGENTINA X JAPÃO 
2º JOGO: PERU X QATAR 
3º JOGO: CHILE X E O VENCEDOR DO 1º JOGO 
4º JOGO: COLOMBIA O VENCEDOR DO 2º JOGO 
5º JOGO: VENCEDOR DO 3º JOGO E O VENCEDOR DO 4º JOGO 
 
PROVA 21:QUADRA DESCOBERTA LATERAL – HANDEBOL – FEMININO –HALISSON E DEYWITH 
1º JOGO: PERU X CHILE 
2º JOGO: ARGENTINA X COLOMBIA  
3º JOGO: JAPÃO X E O VENCEDOR DO 1º JOGO 
4º JOGO: QATAR O VENCEDOR DO 2º JOGO 
5º JOGO: VENCEDOR DO 3º JOGO E O VENCEDOR DO 4º JOGO 
 
PROVA 22: QUADRA DESCOBERTA VOLEIBOL – MISTO - MARCOS E ADRIANA 
1º JOGO: ARGENTINA X QATAR 
2º JOGO: PERU X CHILE  
3º JOGO: COLOMBIA X E O VENCEDOR DO 1º JOGO 
4º JOGO: JAPÃO E O VENCEDOR DO 2º JOGO 
5º JOGO: VENCEDOR DO 3º JOGO E O VENCEDOR DO 4º JOGO 
 
PROVA 23:QUADRA COBERTA – BASQUETE MISTO (3X3) – ROSE E ADRIANA 
1º JOGO : PERU X JAPÃO 
2º JOGO: COLOMBIA X QATAR  
3º JOGO: ARGENTINA X E O VENCEDOR DO 1º JOGO 
4º JOGO: CHILE E O VENCEDOR DO 2º JOGO 
5º JOGO: VENCEDOR DO 3º JOGO E O VENCEDOR DO 4º JOGO 
 
1º colocado: 20.000                       2º colocado: 18.000                         3º colocado: 15.000 
4º colocado: 14.000                         5º colocado: 12.000                           6º colocado: 10.000 
 

PROVA 24: XADREZ: DOIS ALUNOS POR EQUIPE – BIBLIOTECA –PAULO E ERNESTO 

 1º lugar: 1000     
 2º lugar: 900  
3º lugar: 800        

4º lugar:700  
5º lugar: 600  
6º lugar: 500      

 

PROVA 25: SLACKLINE – ÁREA LATERAL – FERNADO E JOÃO 
Cada equipe deverá indicar 6 alunos, 2 de cada série, para atividade no aparelho 
1º lugar: 1000     
 2º lugar: 900  

3º lugar: 800        
4º lugar:700  

5º lugar: 600  
6º lugar: 500                

 
PROVA 27 :SKATE OU LONGBORD – QUADRA DESCOBERTA – KÁRITA E CLAUDINE
1º lugar: 1000                   2º lugar: 900                       3º lugar: 800        
4º lugar:700                      5º lugar: 600                      6º lugar: 500     
PROFESSORES RESPONSÁVEIS:  LÚCIA E WILLIAN 

 

PROVA 28: Prova da Gincana: Palestra “Arquitetura urbanismo e sustentabilidade”.  

Palestrante: Dra. Claudia Naves David Amorim 

Maquete CEAN – PROFESSORES RESPONSÁVEIS: LUCAS, DANIELA E PETER 

Os alunos constituintes das 6 equipes, cada equipe deverá ter 5 membros variando entre 1º, 2° e 3° anos, deve-

rão assistir a palestra sobre arquitetura, urbanismo e sustentabilidade que acontecerá no dia 08/04 as 11:00h, na sala 

de múltiplas funções.  

Após a palestra as equipes deverão montar croqui do CEAN dos anos 40(retrô), 2019(atual) e 2036(futurística). 

Cada equipe deverá apresentar seu estudo e metodologia no dia 12/04. 

Nesse croqui deverá constar observações que destacam a escola como única, deverá conter o máximo de infor-

mações referentes ao CEAN. 

Neste trabalho será avaliado: 

 O conteúdo  

 A criatividade  

 A apresentação do trabalho 
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 Quantidade de informações encontrada sobre a escola 

 Melhor metodologia de confecção do croqui  

Ao adquirir a maior pontuação (1º lugar) e as demais equipes terão sua pontuação a partir da quantidade de 

pares conquistados, cuja pontuação será distribuída da seguinte forma:  

PONTUAÇÃO  

1º lugar: 20.000 pontos                        2º lugar: 18.000 pontos                     3º lugar: 12.000 pontos 

4º lugar: 9.000 pontos                          5º lugar: 6.000 pontos                      6º lugar: 3.000 pontos 

 
ÀS 14h 
PROVA 29: Desafio BIOTest – ANA PAULA – ANTÔNIO - RUBÉRIA 
Organização estrutural 
Na sala de Biologia serão reunidos os grupos de cinco alunos de cada equipe da gincana. Essas equipes deverão 
baixar o aplicativo educacional da UNICAMP BioTest e treinar no modo citologia.  
Local: sala de Biologia 
Material necessário:  Projetor 
Equipe de alunos: Composta por 5 (um de cada série e dois extras) os alunos que serão dispostos conjuntamente e 
afastados das demais equipes adversárias dentro da sala de Biologia.  
Número de questões:  fornecidas de modo randômico pelo aplicativo dentro do tema citologia. 
Regras de jogo: O aplicativo não poderá ser utilizado durante a prova sob pena da equipe ser eliminada. Assim como, 
o uso de aparelhos eletrônicos que possam gerar vantagens a equipe em relação às demais. 
                              As equipes serão organizadas na sala de modo a permitir um ordenamento das jogadas. Será 
sorteada a equipe a iniciar o “quiz”, contudo, se tal equipe não obtiver sucesso na resposta ou extrapolar o tempo 
máximo do aplicativo, a sua chance será transferida para a equipe subsequente e, assim por diante, até que uma das 
equipes acertem a questão. 
                               A equipe com maior número de acertos terá os vinte mil pontos e, as demais, terão a pontuação 
calculada, proporcionalmente, ao seu número de acertos dividido pelo número de acertos do vencedor, esse percen-
tual será multiplicado pelo valor total da prova. 
                                 O tempo total de prova será de 60min 
1º lugar: 20.000 pontos              2º lugar: 18.000 pontos                     3º lugar: 12.000 pontos 

4º lugar: 9.000 pontos              5º lugar: 6.000 pontos                      6º lugar: 3.000 pontos 
 
PROVA 30: Nome: Tragédia ao quadrado = T2 -    SALA DE MULTIPLAS 
AVALIADORES: THIAGO, LUCAS, MARCELO, ALINE 
Duração: 3 horas para confeccionar. 
Material: A cargo da equipe e a construção será na escola. O material deverá ser de cunho sustentável, ou seja, 
não serão aceitos materiais como isopor, etc... 
Descrição da prova: As equipes terão que confeccionar uma história em quadrinho com o tema: “Tragédia ou desafios 
ambientais ocorridos ou em risco de ocorrer no país que a equipe representa.  
Quantidade por equipe: 3 componentes por equipe 
Pontuação total: 20.000, divididos em: 
Desenho técnico/estético: 8.000 
Fidelidade ao tema: 12.000. 
1º lugar: 20.000 pontos              2º lugar: 18.000 pontos                     3º lugar: 12.000 pontos 
4º lugar: 9.000 pontos              5º lugar: 6.000 pontos                      6º lugar: 3.000 pontos 
 
DIA 09/04 – TERÇA -FEIRA 
8h- Chamada no QG 
8h30m - HINO NACIONAL – Todas as equipes na quadra. As bandeiras serão carregadas pelos membros das 
equipes. Encaminhar 2 membros de cada equipe. 
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PROVA 31: Lip Sync Battle –ADRIANA – FERNANDO – JOÃO –CARMEN - ESPANHOL 
Essa prova constará de 5 participantes de cada equipe. 
Os critérios a serem analisados serão: 
Tema definido: Cultura Latina 
Dublagem – a música será em inglês e apenas um irá dublar(preferencialmente). A música terá que ser dublada do 
começo até o fim. 
Performance\ interpretação – a performance da equipe terá que ser coerente com a letra da música. Portanto, os juí-
zes terão que ter a letra traduzida em mãos. 
Figurino – o figurino tem que estar de acordo com a letra e a performance. 
 1º lugar: 20.000 pontos              2º lugar: 18.000 pontos                     3º lugar: 12.000 pontos 
 4º lugar: 9.000 pontos              5º lugar: 6.000 pontos                      6º lugar: 3.000 pontos 
 
 
PROVA 32: Coreografando a literatura 
PROFESSORES AVALIADORES: LUCIA ´- ALINE – BARBARA - RENÊ 
Organização Estrutural:  
Sortear a ordem das apresentações; 2 semanas antes, pegar o livro na biblioteca. Dois livros por equipe. 
Livro: A Revolução dos bichos  
Autor: George Orwell 
Material necessário: “A revolução dos bichos” ou impresso pela Internet 
Apresentação será dia 12/04 
Equipe: 6 equipes com até 10 integrantes 
Regras do jogo: As equipes irão se apresentar conforme ordem de sorteio 
As equipes terão que dançar e realizar dramatização da obra citada acima (A Revolução dos bichos) 
Tempo da apresentação: 10min 
Critérios de avaliação e pontuação 
Figurino 2500 pts. 
Sincronia e sintonia dos participantes na apresentação 10.000 pts. 
Criatividade 2.500 pts. 
Aproximação do tema (livro) com a coreografia 10.000 pts. 
Cumprimento do tempo proposto, 1000. 
1º lugar: 20.000 pontos              2º lugar: 18.000 pontos                     3º lugar: 12.000 pontos 
4º lugar: 9.000 pontos              5º lugar: 6.000 pontos                      6º lugar: 3.000 pontos 
 
PROVA 33:        PROVA DA HORTA 
AVALIADORES: ANA PAULA – LUCAS – HALISSON 

 
Descrição da prova: 

Competição por equipe, na qual cada equipe terá de montar o suporte das mudas e a instalação de esgotamento de 

água, escolha e plantio das mudas (temperos). 

No dia da apresentação, os alunos terão 30 minutos por equipe para fazer a explicação do sistema e das disciplinas 
(mat, qui, fis, bio), buscando relacionar o conhecimento cientifico com a horta suspensa. 
Fazer a apresentação visando os conhecimentos das disciplinas (fis, quim, bio, mat) em: solo, suporte plantas 
Na apresentação deverá ser abordado o maior número de conteúdos por disciplinas. A equipe que cumprir esta tarefa 
terá a pontuação máxima. 
Dentro desse processo qual o melhor solo para a espécie de tempero sorteado para a equipe. 
Quantidade e disposição dos participantes da prova: quantidade de estudantes por equipe – 6; sendo obrigatoriamente 
composta por estudantes dos 3 anos do ensino médio. 
As equipes deverão estar posicionadas e com seu material de confecção das hortas no local a ser determinado pela 
equipe organizadora da gincana. 
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Material utilizado: cada equipe deverá organizar e ser responsável pelo material que escolherem para a produção das 
hortas suspensas. 
Critérios: criatividade; tempo de provas; funcionalidade/ qualidade; material utilizado; 
Será avaliada a criatividade, o tempo de término da tarefa, a funcionalidade e a qualidade da horta entre outros critérios 
relacionados aos conhecimentos de cada disciplina. 
1º lugar: 15.000 pontos             2º lugar: 13.000 pontos                     3º lugar: 10.000 pontos 
4º lugar: 9.000 pontos            5º lugar: 7.000 pontos                      6º lugar: 5.000 pontos 
 
 
PROVA 34 DOMINÓ MATEMÁTICO – SALA DE QUÍMICA 
PROFESSORES AVALIADORES: LIDIANE – MARCOS - DEYWITH 
Acredita-se, porém, que ele tenha surgido na China, inventado por um soldado chamado Hung Ming, que teria vivido 
de 243 a 181 a.C. Os primeiros indícios da presença do dominó na Europa são de meados do século XVIII, quando era 
jogado nas cortes de Veneza e Nápoles. 
No Brasil, a forma mais comum de jogar, é por quatro jogadores individuais, que receberão sete pedras cada um, pode-
se também jogar entre duplas (4 jogadores 2x2), onde cada jogador recebe 6 ou 7 peças, ou jogar-se em 2 ou 3 
jogadores com 6 ou 7 pedras cada um e o restante das pedras ficam para comprar no caso do ... 
O jogo de Dominó Matemático tem como objetivo à aprendizagem de convivência social e também para aprender e 
desenvolver: Desenvolver o raciocínio lógico e aritmético; aprender a conviver com a diferença; ... Aprender a valorizar 
o saber social. 
Como jogar o dominó: cada jogador recebe 7 pedras quando começa a rodada. Se na partida houver menos de 4 
jogadores, as pedras restantes ficam no dorme para serem compradas. O jogo começa pelo jogador que tenha a pedra 
dobrada mais alta (se jogam 4 pessoas, sempre começará quem tem o seis dôbre ou carrilhão). 
O jogo 
1. Número de Jogadores: 2 ou 4 jogadores. 
2. Total de Pedras: São 28 pedras possuem em cada uma de suas faces pontos que indicam valores numéricos 
que vão de 0 a 6. 
3. Início da partida: São divididas 7 pedras para cada jogador. 
Obs.: Batida de "carroça" vale 02 pontos - O famoso "lá e lô" que significar bater com uma pedra simples nas duas 
pontas, vale 03 pontos - O "lá e lô" de carroça, também chamada de "quadrada" ou "cruzada" vale 04 pontos. 
Procedimento: 
Confeccionar um dominó usando o conteúdo de matemática:  FUNÇÃO EXPONENCIAL, EQUAÇÃO EXPONENCIAL 
E LOGARITMO.   
Deve-se comtemplar as propriedades do conteúdo pedido. 
As peças devem ser de tamanho grande, caixas de sapato por exemplo. 
O jogo deverá está completo, serão critérios: apresentação, organização e aplicabilidade.   
1º lugar: 15.000 pontos             2º lugar: 13.000 pontos                     3º lugar: 10.000 pontos 
4º lugar: 9.000 pontos              5º lugar: 7.000 pontos                      6º lugar: 5.000 pontos 
 
 
PROVA 35:  Mímica Histórica 
SALA DE INGLÊS. AVALIADORES: KARITA – ANTÔNIO – THIAGO -RENE 
Material: A cargo da equipe 
Descrição da prova: Um dos integrantes da equipe deverá fazer uma mímica referente ao personagem histórico sorteio.   
Cada equipe participará de três rodadas. Dessa maneira, cada integrante terá a chance de representar um personagem.  
Quantidade por equipe: 3 componentes por equipe (UM POR SÉRIE) 
Pontuação total: 10.000, divididos em: 
Equipe com maior quantidade de acertos:7.000 
Obs. Em caso de empate, haverá rodada(s) extra(s) até que haja um vencedor.  
 
PROVA  36:   Petit Mathématiques – SALA DE MULTIPLAS 
AVALIADORES: RUBÉRIA – PETER - CLAUDINEI 
Apresentação/objetivo: 
 A prova consiste na resolução de questões de raciocínio lógico 
Instruções: 
Cada equipe deverá apresentar 3 representantes por equipe (1 por série) e terá por objetivo solucionar 5 desafios 
lógicos no prazo de 30 minutos. Ao final do prazo as respostas serão entregues aos avaliadores. A colocação das 
equipes ocorrerá de acordo com o número de acertos dos desafios.  
1º lugar: 20.000 pontos              2º lugar: 18.000 pontos                     3º lugar: 15.000 pontos 

   4º lugar: 13.000 pontos               5º lugar:12.000 pontos                      6º lugar:10.000 pontos 
 
 PROVA 37: Soneto Ilustrado – SALA DE ARTES 



110 

 

AVALIADORES: FERNANDO – JOAO – ADRIANA - ESPANHOL 
Objetivo: Os alunos devem produzir um soneto italiano sobre o CEAN e um desenho que ilustre de forma coerente o 

dito no soneto. 

Critérios  

○ Soneto 

■ O poema deve conter uma história que tenha como espaço a escola; 

■ Deve conter duas estrofes de 4 versos (quartetos) e duas estrofes de 3 versos (tercetos); 

■ Os versos devem ser preferencialmente decassílabos; 

■ O esquema de rimas do poema deve ser  

ABBA-ABBA-CDC-DCD; 
■ Serão avaliados: o emprego preciso e criativo de figuras de linguagem, a criatividade do layout do poema e o 

obedecimento ao esquema de rimas exigido.  

○ Desenho 

■ O tamanho deve ser uma folha A4 branca. 

■ O desenho deve conter figura e fundo totalmente pintados, podendo ser preto e branco ou colorido. 

■ Deve ilustrar coerentemente o que foi dito na poesia. 

● Organização 

○ A equipe deve conter até 4 alunos, sendo até 2 para a composição e até outros 2 para a feitura do desenho. 

○ Tanto o soneto quanto o desenho devem ser entregues, separadamente, em folhas A4 brancas. 

○ A duração da prova será de 3 horas. Tanto o soneto quanto o desenho devem ser entregues somente após o 

término do tempo. 

● Pontuação 

○ O conjunto do soneto e do desenho valerá até 20.000 pontos, seguindo a seguinte classificação: 

  1º lugar: 20.000 pontos              2º lugar: 18.000 pontos                     3º lugar: 15.000 pontos 
   4º lugar: 13.000 pontos               5º lugar:12.000 pontos                      6º lugar:10.000 pontos 
 
 
PROVA 38: Circuito Científico – SALA DE FÍSICA  
AVALIAÇÃO: ANA PAULA – HALISSON – RUBÉRIA – CLAUDINEI –PETER   
REGRAS: Serão seis participantes por equipe, sendo dois de cada série. Serão projetadas as perguntas relacionadas 
aos conhecimentos científicos e os estudantes de cada equipe terão até um minuto para escreverem sua resposta de 
forma concisa no Cartão Respostas que será disponibilizado para cada equipe. A classificação das equipes será de 
acordo com a colocação no circuito. 
   1º lugar: 20.000 pontos              2º lugar: 18.000 pontos                     3º lugar: 15.000 pontos 
   4º lugar: 13.000 pontos               5º lugar:12.000 pontos                      6º lugar:10.000 pontos 
 
PROVA 39: Desenho Filosófico – SALA DE BIOLOGIA 
AVALIADORES: ANTONIO - BRENO – RENE - NILTON 
Material: Quadro da sala de aula, Pincéis para quadro branco e fotos dos filósofos 
Descrição da prova: Um dos integrantes da equipe deverá desenhar o rosto de um filosofo e os demais integrantes da 
equipe deverão identificar o pensador   
Quantidade por equipe: 6 componentes por equipe de cada série  
Pontuação total: 10.000, divididos em: 
Acerto do filosofo:7.000 
Qualidade do desenho:  de 0 a 3000 pontos, que a pontuação será dada do melhor ao pior desenho, variando em 500 
pontos entre um e outro. 
 
PROVA 40– PROVA DO REMO – PETER E WILLIAN 
às 14h - MINAS BRASÍLIA TÊNIS CLUBE 
As equipes deverão encaminhar 6 alunos à portaria do Clube Minas Brasília Tênis Clube. As regras serão passadas os 
competidores no local. 
º lugar: 15.000     
2º lugar: 14000  
3º lugar: 13000        
4º lugar:12000  
5º lugar: 11000  
6º lugar: 10.000 
Obs.: os alunos que forem participar destas provas, fazer alimentação leve, estar devidamente uniformizados para 
prova. 
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PROVA 41: Amarelinha ao quadrado - Local: Em frente a secretaria/biblioteca  
AVALIADORES: LIDIANE – LUCIA – MARCOS - CLAUDINEI 
Organização estrutural 
As amarelinhas serão feitas com durex colorido, com cores diferentes para cada equipe. 
Equipe de alunos: Composta por 4 alunos (3 um de cada série e um extra; 3 fazem a conta e 1 joga a pedra (pacote de 
areia 5cmx5cm – feito da cor da equipe), podendo revezar) 
Número de questões de matemática:  9 (nove), podendo ter mais... 
Regras de jogo: O aluno só poderá jogar a pedra se responder corretamente à questão; 
                              Se jogar a pedra fora da amarelinha, passará a vez; 
                               Quando responderem terão direito de jogar a pedra, podendo jogar simultaneamente a outra equipe 
que também acertar; 
                                 As equipes terão até 4minutos para responder, caso não consigam em tempo hábil, passarão a 
vez; 
                                 O tempo total de prova será de 40min 
                                 O vencedor será a equipe que primeiro chegar ao céu ou mais próxima deste se, se esgotar o 
tempo de prova. 
 
PROVA 42: TRAVESSIAS.doc – SALA DE FISICA 
AVALIADORES: THIAGO – RENE – KARITA – NILTON - ANTONIO 
DESCRIÇÃO:  
1. As equipes deverão criar um documentário em curtíssima-metragem retratando a vida de imigrantes ou refugiados 
sob uma perspectiva humanizada e respeitosa, evitando-se retratá-los de forma “caricata”, como “coitadinhos” ou sob 
qualquer tipo de abordagem que lhes possa parecer ofensiva e desagradável. 
2. A abordagem do documentário é de livre escolha das equipes, podendo-se retratar a vida de imigrantes no Distrito 
Federal, em outras partes do Brasil, em outros países, inclusive imigrantes brasileiros vivendo no exterior. O enfoque 
também é livre, podendo-se retratar desafios, conquistas, expectativas, opiniões, pontos de vista, histórias de vida, etc., 
sempre com complexidade e respeito. 
3. Recomenda-se que as equipes produzam todo o material do documentário, inclusive as filmagens e entrevistas. 
Contudo, é facultado às mesmas utilizarem-se de fontes de terceiros, como vídeos e sequências de imagens produzidas 
por outras pessoas, desde que atribuindo os créditos às (aos) autoras (es). 
4. Entretanto, o documentário a ser apresentado deverá ser original, inédito e autoral, sendo absolutamente vedada a 
apresentação de um curta-metragem produzido por outrem, ou a mera reedição de documentário já existente. 
5. As imagens apresentadas no documentário poderão ser feitas com câmeras amadoras ou profissionais, captura de 
imagens de webcam, bem como sequências animadas de fotografias. Contudo, é importante que o corte final do docu-
mentário tenha um formato uniforme, preferencialmente em widescreen (16x9). 
6. O uso de trilha sonora é autorizado e recomendável, desde que se atribua os devidos créditos a artistas e composi-
tores. 
7. O documentário deverá ter uma duração de, no mínimo, 5 minutos e, no máximo, 10 minutos, incluindo os créditos. 
                                           Necessidades: projetor com tela, equipamento de som e cadeiras para o público. 
PARTICIPANTES: a quantidade de participantes na elaboração do documentário é livre. Precisarão comparecer à exi-
bição até três participantes. 
PONTUAÇÃO: 20.000 
AVALIAÇÃO:  
12.000 – ROTEIRO (o enredo foi fiel à proposta da prova? Os personagens foram retratados de forma humanizada e 
respeitosa? A narrativa foi coerente e compreensível? O roteiro entretém e prende o expectador?). Sendo, 
    12.000 – Excelente 
    10.000 – Muito bom 
      8.000 – Satisfatório  
      6.000 – Insuficiente 
                                                            
8.000 – DIREÇÃO/EDIÇÃO (créditos finais, trilha sonora, enquadramentos, qualidade das imagens e da montagem, 
coesão das cenas). 
8.000 – Excelente          6.000 – muito bom       4.000 – satisfatório      2.000 – insuficiente 

 

PROVA 43: Jogo da memória gramatical 

AVALIADORES: BARBARA – ALINE – JOÃO - FERNANDO 
Os alunos deverão se organizar em 6 equipes, cada equipe deverá ter 5 membros variando entre 1º, 2° e 3° anos. As 
equipes deverão disputar em 3 chaves de 2 equipes cada, até sobrar o vencedor. 
O material utilizado será papel-cartão e as palavras impressas coladas nelas (previamente escolhidas pelas professoras 
de Português). Serão impressas em fonte grande para que o jogo seja exibido no chão da quadra, assim ficaria um 
“jogo da memória” gigante no chão.  
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Dois integrantes de cada equipe irão duelar por partida. O objetivo é que a equipe faça a correspondência correta entre 
uma palavra e sua respectiva classe gramatical (substantivos, adjetivos, artigos, pronomes, verbos, numerais, advér-
bios, conjunções, preposições e interjeições). Quem adquirir o maior número de pares, ganha a chave (pontuação de 
1º lugar) e as demais equipes terão sua pontuação a partir da quantidade de pares conquistados, cuja pontuação será 
distribuída da seguinte forma:  
   1º lugar: 20.000 pontos              2º lugar: 18.000 pontos                     3º lugar: 15.000 pontos 
   4º lugar: 13.000 pontos               5º lugar:12.000 pontos                      6º lugar:10.000 pontos 
Ao final da prova, as duas últimas equipes que passarem pela última chave, duelarão entre si e sairá o vencedor (1º 
lugar).  
 

PROVA 44: DIAS 10 e 11/04 – PROVA DIAGNÓSTICA DA SEDF – AS EQUIPES QUE APRESENTAREM OS ME-

LHORES RESULTADOS, DE ACORDO COM O SITE DA AVALIAÇÃO EM DESTAQUE TERÃO UM BÔNUS DE PON-

TUAÇÃO DE 8.000 A EQUIPE QUE APRESENTAR O MAIOR NÚMERO DE FREQUÊNCIA TERÁ UM BÔNUS DE 

5.000 PONTOS. CADA PROFESSOR NO SEU TURNO 

 

DIA 12/04 – SEXTA-FEIRA 

8h- Chamada no QG 
8h30m - HINO NACIONAL – Todas as equipes na quadra. As bandeiras serão carregadas pelos membros das equi-
pes. Encaminhar 2 membros de cada equipe. 
 

PROVA 45:HOMENAGEM AO CENTENÁRIO DE GUIMARÃES ROSA 

AVALIADORES: FERNANDO – JOÃO – BÁRBARA – ROSE - ADRIANA 
As equipes deverão representar por meio de teatro um dos contos de Guimarães Rosa – o conto será escolhido por 
meio de sorteio. 
Terão no máximo 25 minutos para realizar a adaptação do conto para o teatro. Contará, expressão teatral, sonoplastia, 
figurino e fidelidade a obra. 

CONTO EQUIPE 

A VOLTA DO MARIDO PRÓDIGO MEDELLÍN 

MINHA GENTE KHALIFA 

A HORA E A VEZ DE AUGUSTO MATRAGA ATACAMA 

O BURRINHO PEDRÊS AKIRA 

NENHUM, NENHUMA AMARU 

A TERCEIRA MARGEM DO RIO CANIGGIA 

  
1º lugar: 20.000 pontos              2º lugar: 18.000 pontos                     3º lugar: 15.000 pontos 
 4º lugar: 13.000 pontos               5º lugar:12.000 pontos                      6º lugar:10.000 pontos 
  

PROVA 46: The Voice Cean 
AVALIADORES: HALISSON – CLAUDINEI – ANA PAULA – LUCAS - RUBÉRIA 
LOCAL: Palco ou Quadra 
TEMPO: 1h 
Apresentação/objetivo: 
 A prova consiste na elaboração e apresentação de paródias voltadas aos temas: Proteínas, evolução, geometria, 
funções orgânicas e inorgânicas, ondas e eletricidade. 
Instruções: 
Cada equipe deverá escrever uma paródia e entregar para um professor de ciências da natureza ou matemática do 
turno matutino; 
Deverá ser preparada uma apresentação da paródia para ser realizada na quadra coberta ou palco. As apresenta-
ções devem ter no mínimo 1 minuto e no máximo 2 minutos, devendo possuir no máximo seis componentes por 
equipe. Os temas serão sorteados na presença dos líderes das equipes. A pontuação será determinada pela Tabela 
1, de acordo com a classificação. 
Critérios da avaliação: 

 Criatividade 

 Contextualização 

 Caracterização 

 Organização 

 Utilização dos conceitos (corretos) 
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   1º lugar: 20.000 pontos              2º lugar: 18.000 pontos                     3º lugar: 15.000 pontos 
   4º lugar: 13.000 pontos               5º lugar:12.000 pontos                      6º lugar:10.000 pontos 
 
PROVA 47: ANIVERSÁRIO DO CEAN 
AVALIADORES: ANDREIA – KÁRITA – MARCOS – LIDIANE - GLAUCIA 
Cada equipe deverá entregar dois bolos em comemoração ao aniversário do CEAN. O bolo é temático: CEAN, A UNIÃO 
DOS POVOS. VOCÊ DEVERÁ UNIR O CONTEXTO DO SEU PAÍS E DO BRASIL  
CRITÉRIOS 
MEDIDAS 35X40CM, CRIATIVIDADE, SABOR, APRESENTAÇÃO DE ACORDO COM O TEMA.  
OS BOLOS DEVERÃO SER ENTREGUES NA SALA DE COORDENAÇÃO ATÉ AS 9H PARA AVALIAÇÃO DA ME-
TRAGEM;  
 1º lugar: 15.000 pontos              2º lugar: 13.000 pontos                     3º lugar: 12.000 pontos 
 4º lugar: 11.000 pontos               5º lugar:10.000 pontos                      6º lugar:9.000 pontos 

 
PROVA 48: PROFESSOR CONTA HISTÓRIA  
Cada equipe deverá apresentar um professor para representar a equipe para contar uma história com palavras soltas. 
PROVA CUMPRIDA: 5000  

 
PROVA 49: ALUNO TALENTO: 
AVALIADORES: RENÊ – ADRIANA – JOÃO - WILLIAN 
Cada equipe deverá fazer uma apresentação cultural: dança, música, teatro e circo. 
Critérios: criatividade, originalidade, conjunto 
1º lugar: 15.000 pontos              2º lugar: 13.000 pontos                     3º lugar: 12.000 pontos 
 4º lugar: 11.000 pontos               5º lugar:10.000 pontos                      6º lugar:9.000 pontos 

 
 
PROVA 50: Prova da Gincana: Palestra “O Combate aos crimes ambientais no Brasil”. 

Palestrante: Govinda Terra 
Pássaros do CEAN – AVALIADORES: HALISSON – ANTÔNIO – MARCOS - BRENO 
Os alunos constituintes das 6 equipes, cada equipe deverá ter 5 membros variando entre 1º, 2° e 3° anos. As equipes 
deverão 1) observar, 2) catalogar, 3) ver hábitos alimentares de pássaros dentro dos limites do CEAN, 4) estudar e 
montar metodologias eficientes contra contrabando de pássaros brasileiros. Este trabalho deverá ser feito durante o 
processo da gincana, e no último dia deverão apresenta-lo na forma de portfólio. 
Cada equipe deverá apresentar seu estudo e metodologia de combate ao contrabando de aves no dia 13/04. 
Essas observações deverão estar na forma de portfólio digital ou físico, deverá conter o máximo de informações refe-
rentes as espécies encontradas, tais como hábitos, nomes científicos, tipo de alimentação dessa espécie, hábitos no-
turnos.  
Neste trabalho será avaliado: 
 O conteúdo  
 A criatividade na hora da montagem do portfólio 
 A apresentação do trabalho 
 Quantidade de informações sobre as espécies encontradas 
 Melhor metodologia contra contrabando de pássaros  
Ao adquirir a maior pontuação (1º lugar) e as demais equipes terão sua pontuação a partir da quantidade de pares 
conquistados, cuja pontuação será distribuída da seguinte forma:  
PONTUAÇÃO  
1º lugar: 20.000 pontos            2º lugar: 18.000 pontos                     3º lugar: 15.000 pontos 
4º lugar: 13.000 pontos         5º lugar:12.000 pontos                      6º lugar:10.000 pontos 
 
PROVA 51:  Drawing Science –SALA DE ARTES 
AVALIADORES: RUBÉRIA – DEYWTH - LIDIANE 
REGRAS:  
Serão seis participantes por equipe, sendo dois de cada série. Cada equipe elegerá um membro para ser o desenhista. 
O desenhista receberá, após sorteio, uma lista contendo dez palavras relacionadas a temas científicos e terá de dese-
nhar para que os membros da equipe possam desvendar a palavra correta. Só será aceito como correta a palavra 
literal. Não é permitido escrever letras nem números nos desenhos. Cada desenhista terá cinco minutos para desen-
volver o máximo de palavras contidas na lista. A classificação das equipes será de acordo com a colocação geral. 
1º lugar: 20.000 pontos              2º lugar: 18.000 pontos                     3º lugar: 15.000 pontos 
 4º lugar: 13.000 pontos               5º lugar:12.000 pontos                      6º lugar:10.000 pontos 
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PROVA 52: A casa de Einstein – SALA DE FÍSICA 
AVALIADORES: PETER – MÁRCIO - LUCAS 
Regras 
Cada equipe poderá ter 3 alunos sendo um de cada série. Será entregue um desafio lógico para ser resolvido nume-
rando e ordenando as regras. A ordem da classificação será de acordo com quem terminar primeiro ou tiver completado 
a maior parte do desafio.  
   1º lugar: 20.000 pontos              2º lugar: 18.000 pontos                     3º lugar: 15.000 pontos 
   4º lugar: 13.000 pontos               5º lugar:12.000 pontos                      6º lugar:10.000 pontos 
 
PROVA 53: QUIZ- BIOLOGIA  
AVALIADORES: HALISSON – ANA PAULA 
Descrição da prova: A prova consistirá em 20 questões de conhecimentos gerais com somente uma resposta correta 
em duas possíveis. 
Quantidade por equipe: 4 componentes por equipe (1 DE CADA SÉRIE E UM EXTRA) 
Pontuação total: Cada resposta correta 500 pontos, total da prova 10.000 pontos 
1º lugar: 10.000 pontos              2º lugar: 8.000 pontos                     3º lugar: 5.000 pontos 
4º lugar: 3.000 pontos               5º lugar:2.000 pontos                      6º lugar:1.000 pontos 
 
PROVA 54: Enigma dos Materiais – SALA DE FÍSICA 
AVALIADORES: LUCAS – HALISSON 
Organização estrutural 

A prova será estruturada por 6 equipes de 5 alunos (UM DE CADA SÉRIE E 2 EXTRAS). Teremos 30 fichas 
perguntas aleatórias dando dicas de materiais e suas localizações, que estarão distribuídos na escola em envelopes 
com os seus respectivos nomes, para serem encontrados. Cada ficha conterá perguntas de Física, Química e Biologia. 
Os locais de busca dos envelopes serão fornecidos durante a realização da prova.          
Regras de jogo: 

 O jogo terá duração de 1h30; 

 Na primeira rodada, será sorteada a ordem das equipes para pegar as fichas de perguntas na caixa de sorteio; 

 Em seguida, a cada jogada, as equipes retirarão aleatoriamente uma ficha de pergunta da caixa de sorteio; 

 Para a equipe que responder corretamente à pergunta, logo após, será fornecida a localização do envelope; 

 Cada pergunta terá um tempo máximo de 10 minutos. Caso a equipe não responda a tempo, a ficha será colocada 
de volta na caixa de sorteio;  

 A equipe que não responde no tempo máximo a pergunta, terá direito a sortear uma nova ficha de pergunta; 

 Após responder corretamente e receber a localização do envelope, a equipe deverá escolher somente um aluno 
para sair da sala, encontrar o envelope e trazê-lo de volta para a comissão avaliadora; 

 A equipe que trouxer um número maior de envelopes em 1h30 será a vencedora; 

 Caso duas ou mais equipes trouxerem a mesma quantidade de envelopes em 1h30, serão declaradas empatadas. 
1º lugar: 20.000 pontos              2º lugar: 18.000 pontos                     3º lugar: 15.000 pontos 
4º lugar: 13.000 pontos               5º lugar:12.000 pontos                      6º lugar:10.000 pontos 
 
PROVA 55: Uma prova muito radical - SALA DE BIOLOGIA 
AVALIADORES: CLAUDINEI – ANA PAULA – LÚCIA 
Organização estrutural 
Na sala de Biologia, serão reunidos os grupos de cinco alunos de cada equipe da gincana. Essas equipes receberão 
previamente uma apostila com radicais gregos e latinos que farão parte da prova. Esse material deve ser estudado 
pelas equipes a fim de estarem preparados para o “quiz” de radicais elaborado com o aplicativo Kahoot.  
Equipe de alunos: Composta por 5 alunos (UM DE CADA SÉRIE E 2 EXTRAS) que serão dispostos conjuntamente e 
afastados das demais equipes adversárias dentro da sala de Biologia.  
Número de questões:  50 (cinquenta). 
Regras de jogo: 
A apostila fornecida previamente não poderá ser utilizada durante a prova sob pena da equipe ser eliminada. Assim 
como, o uso de aparelhos eletrônicos que possam gerar vantagens a equipe em relação às demais. 
As equipes serão organizadas na sala de modo a permitir um ordenamento das jogadas. Será sorteada a equipe a 
iniciar o “quiz”, contudo, se tal equipe não obtiver sucesso na resposta ou extrapolar o tempo máximo de 3 minutos, a 
sua chance será transferida para a equipe subsequente e, assim por diante, até que uma das equipes acertem o signi-
ficado do radical proposto. 
A equipe com maior número de acertos terá os 20.000 (vinte mil) pontos e, as demais, terão a pontuação calculada, 
proporcionalmente, ao seu número de acertos dividido pelo número de acertos do vencedor, esse percentual será 
multiplicado pelo valor total da prova. 
Tempo de duração: 60 min (1 hora). 
Valor da pontuação 
1º lugar: 20.000 pontos. 2º e demais colocações: calculados proporcionalmente conforme explicação acima.  
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15h – CADA QG DEVERÁ ESTÁ DEVIDAMENTE ORGANIZADO PARA INÍCIO DA AVALIAÇÃO DA PROVA DA 
BARRAGEM DO LAGO PARANOÁ 
 
PROVA 57:  FLÂMULA REAL –SALA DE ARTES 
AVALIADORES: NILTON, THIAGO, MARCELO, KÁRITA, MARCIO 
OBJETIVO: 
- Fomentar a análise crítico-histórica sobre as nações estudadas 
- Promover a interconexão entre os conteúdos das áreas das Humanidades e a expressão estética de conceitos sociais. 
DESCRIÇÃO DA PROVA: 
Produção de uma bandeira confeccionada com materiais recicláveis. 
6 ALUNOS – 2 DE CADA SÉRIE 
As bandeiras deverão retratar diferentes desafios contemporâneos enfrentados pelas nações representadas. 
A bandeira deverá ter um metro e cinquenta (1,5m) de altura e um metro e vinte (1,2m) de largura. 
Os alunos deverão construir uma bandeira que siga critérios técnicos da VEXICOLOLOGIA. 
PONTUAÇÃO: A prova valerá vinte mil (20.000) pontos. Sendo dez mil (10.000) mil pontos para fidelidade ao tema e 
dez mil (10.000) pontos para a composição estética da bandeira. 
1º lugar: 20.000 pontos              2º lugar: 18.000 pontos                     3º lugar: 15.000 pontos 
4º lugar: 13.000 pontos               5º lugar:12.000 pontos                      6º lugar:10.000 pontos 
 
PROVA 56: FORMAS EXTRAORDINÁRIAS  
AVALIADORES: LIDIANE – ANGELA - MARCOS 
Organização estrutural 
Estudantes deverão montar icosaedros ou dodecaedros regulares de 10 centímetros de arestas, preocupando-se 
com a estética e com o tempo de realização de toda a atividade. Além disso, deverá ser feita uma pesquisa sobre 
poliedros regulares, o porque são chamados de regulares e quais são outros tipos de poliedros regulares; e ainda 
deverá conter exemplos de onde se pode encontrar na natureza objetos micro e macroscópicos com essas figuras 
geométricas. 
Será feita uma exposição no hall de entrada da sala dos professores e professoras dos objetos montados e da pes-
quisa realizada. 
3 Professores/professoras darão notas aos trabalhos, gerando pontuação para a gincana. 
Material necessário:   
Podem ser utilizados papelão, palitos, papel cartão, cola quente, tinta e durex colorido. 
Obs.: OS MATERIAIS DEVEM SER REUTILIZÁVEIS. 
Equipe de estudantes:  
 Os grupos devem ser compostos por 5 estudantes, de modo que se tenha, pelo menos, um estudante de cada ano 
(1°, 2° e 3° ano do ensino médio). 
TEMPO PARA REALIZAÇÃO DA TAREFA 
A prova deve ser realizada em um prazo máximo de 2 horas, iniciando às 14:00 e terminando às 16:00, com apresen-
tação dos trabalhos para os professores às 16:15. 
CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 
Estética estrutural (firmeza da estrutura, regularidade do formato, cor, tamanho e simetria); 
Pontualidade na apresentação;  
Postura, fala e conteúdo da apresentação. 
1º lugar: 20.000 pontos              2º lugar: 18.000 pontos                     3º lugar: 15.000 pontos 
4º lugar: 13.000 pontos               5º lugar:12.000 pontos                      6º lugar:10.000 pontos 
 
PROVA 57: Formando frases – SALA DE INGLÊS 
AVALIADORES: BARBARA – ALINE – CARMEM – ANA PAULA (ESP) 

Os alunos deverão em equipes, cada equipe deverá ser formada por 5 duplas de alunos variando entre 1º/2º e 3º 
anos. A equipe que montar mais frases de forma correta será o vencedor. 

O material utilizado será balões, fita dupla face e um painel para colar as frases. 
As frases serão tiradas de músicas em Inglês, Espanhol e Português e estarão distribuídas dentro dos balões (as 

frases serão previamente escolhidas pelas professoras das disciplinas mencionadas). A dupla terá que se abraçar com 
o objetivo de explodir a bexiga que contém o fragmento da frase. Em seguida, cada dupla deverá montar/estruturar 
corretamente a frase, que estará dentro do balão, colocando-a no painel com o auxílio de fita dupla-face. 

Ao final da prova, quando todas as frases estiverem montadas, a dupla com maior número de acertos receberá 
20.000 pontos. Os demais lugares terão a pontuação calculada proporcionalmente ao seu número de acertos dividido 
pelo número de acertos do vencedor. Esse percentual será multiplicado pela pontuação total da prova.  
PONTUAÇÃO  
1º lugar: 20.000 pontos  
2º e demais colocações: calculados proporcionalmente conforme explicação acima.  
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DIA 13/04 – SÁBADO 
8h: CHAMADA 
8h 30 – HINO NACIONAL 
 
PROVA 58- Passeio ciclístico – Homenagem ao ciclista Raul Aragão – Rodas da Paz 
AVALIADORES: ANGELA - PETER 
Cada equipe deverá comparecer com 10 membros devidamente uniformizados e deverão se organizar com suas bici-
cletas no estacionamento da escola. A chamada desses membros será realizada no estacionamento. As bicicletas 
poderão ser customizadas com balões nas cores da equipe. Faremos uma homenagem ao ciclista Raul Aragão. 
Prova cumprida: 10.000 
 
PROVA 59:CORRIDA DE ORIENTAÇÃO 
AVALIADORES: LÚCIA – RENATO - WILLIAN 
Cada equipe deverá enviar 7 alunos devidamente organizados para prova de orientação no quartel do RCG. Os alunos 
sairão do CEAN e serão acompanhados pelos professores. Deverão estar vestidos: tênis ou bota, meia, calça jeans ou 
sarja, camiseta da equipe, boné e levarão garrafa com água.  
Os alunos deverão participar da palestra a ser realizada no CEAN previamente marcada. O pagamento do transporte 
é de responsabilidade das equipes. R$7,00 por componente. 
   1º lugar: 20.000 pontos              2º lugar: 18.000 pontos                     3º lugar: 15.000 pontos 
   4º lugar: 13.000 pontos               5º lugar:12.000 pontos                      6º lugar:10.000 pontos 
 
PROVA 60:  Prova da Dança 
AVALIADORES: CARMEN – ROSE – ADRIANA – ALINE – BARBARA - KÁRITA 
Cada equipe deverá preparar uma apresentação de no máximo 10 minutos. A coreografia deverá contemplar um ritmo 
típico DE CADA UM DOS PAISES DA GINCANA NA ORDEM:QATAR, JAPÃO, ARGETINA, PERU, CHILE, PERU, 
COLOMBIA E BRASIL podendo incluir mais dois ritmos a escolha da equipe.   TEMPO MÁXIMO 15 MINUTOS 
1º lugar: 20.000 pontos              2º lugar: 18.000 pontos                     3º lugar: 15.000 pontos 
4º lugar: 13.000 pontos               5º lugar:12.000 pontos                      6º lugar:10.000 pontos 
 
PROVA 61: BANCOS DE PALETES 
AVALIADORES: PETER – CLAUDINEI – HALISSON – RUBÉRIA – ANA PAULA   
Cada equipe deverá construir um banco utilizando paletes. Deverão associar o maior número de conteúdos e disciplinas 
para explicação dos mesmos. 
O modelo é de escolha da turma. 
1º lugar: 20.000 pontos              2º lugar: 18.000 pontos                     3º lugar: 15.000 pontos 
4º lugar: 13.000 pontos               5º lugar:12.000 pontos                      6º lugar:10.000 pontos 
 
PROVA 62:  GAROTO E GAROTA CEAN 
AVALIADORES: CARMEM – ROSE – ADRIANA – FERNANDO – JOÃO – NILTON  
Cada equipe deverá apresentar dois casais (matutino e vespertino) para representar a equipe. 
OS ALUNOS IRÃO DESFILAR DE UNIFORME, UMA ROUPA TÍPICA DE SEU CONTINENTE.  
PROVA CUMPRIDA 6000 pontos                             

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



117 

 

 

FEIRA LITERÁRIA 

 
 

Sou como você me vê. 
Posso ser leve como uma brisa ou forte como uma ventania, 

Depende de quando e como você me vê passar. 
Clarice Lispector 

 
 
PÚBLICO ALVO: Alunos do 1º Ano, 2o Ano e 3o Ano do Ensino Médio  
DISCIPLINAS ENVOLVIDAS: Língua Portuguesa, Língua Estrangeira Moderna- Inglês e Espanhol, 
Educação Física, Artes, História, Geografia, Filosofia e Sociologia. 
DURAÇÃO: 3 meses. 
AVALIAÇÃO: 
 O projeto terá um total de 3 pontos distribuídos no 3° bimestre. 
 Será utilizada a regra de três, dependendo da pontuação que cada disciplina irá avaliar. 

 

Trabalho Pontuação Cronograma  

Casa do Autor 1 ponto  

Revista Eletrônica 0,5 ponto  

Teatro 1,5 ponto  

Sarau 1,0 ponto  

Biografia da Poetisa  0,5 ponto  

 
OBJETIVOS GERAIS: 

 Desenvolver as competências e habilidades no aluno em consonância com as obras do e 
autores do PAS/ENEM e a multidisciplinariedade das disciplinas envolvidas. 

 Propiciar situações em que o aluno seja agente de seu aprendizado, estimulando aspectos 
como: autonomia, liderança, organização e criatividade. 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Melhor interação entre alunos e professores. 
 Percepção do conhecimento como um todo através das disciplinas envolvidas. 
 Desenvolvimento da oralidade, corporal e artística. 
 Desenvolvimentos da capacidade de: 

a) Delegar funções dentro do trabalho coletivo; 
b) Resolver situações-problema; 
c) Reconhecimento do trabalho individual na coletividade e da construção do próprio 

saber. 

 
 

17/09 
SE-

GUNDA-
FEIRA 

 
 

Horário 
13h30 às 

17h30 min 
 
 
 
 

Apresentação do Sarau e Biografia do autor ( 1º anos) 

           Apresentação da Casa do Autor / Revista Eletrônica ( 2º e 3º anos). 
Os alunos deverão se dirigir para sala de aula do professor orientador para 

realização da frequência e conclusão da ornamentação da sala. 

O Aluno que faltar no dia da apresentação do seu trabalho deverá apresentar 

justificativa legal para realização de avaliação substitutiva. No caso da falta sem 

justificativa o aluno terá nota depreciada. 

Não haverá aula neste dia. O horário de apresentação e visitação será de 8h 

às 17h30 min. A turma será avaliada por três avaliadores em cada turno. 

Os alunos que não estiverem apresentado trabalho no dia deverão atuar como 

visitantes/ avaliadores. Nenhum aluno poderá se ausentar antes do término da feira, 

salvo os alunos devidamente autorizados pela direção da escola. Os avaliadores 

deverão avaliar 3 casas e 3 apresentações do sarau. 

Os alunos que não participam da casa do autor, deverão avaliar três turmas e 

entregar a ficha de avaliação ao final para o professor orientador. Os alunos que 

não realizarem a avaliação escrita, perderá 0,5 ponto de sua nota final, bem como 

aqueles que não apresentarem justificativa legal para ausência.   

 

ATENÇÃO: A CASA DO AUTOR CONSISTE NUMA VISITA GUIADA, AMBI-

ENTANDO OS VISITANTES AO TEMPO E ESPAÇO DE CRIAÇÃO DO AUTOR E 

SUA OBRA. DEVERÁ APRESENTAR ASPECTOS COMO: BIOGRAFIA, PRINCI-

PAIS OBRAS E CARACTERÍSTICAS RELEVANTES DE INFLUÊNCIA NA PRO-

DUÇÃO LITERÁRIA.  

A REVISTA ELETRÔNICA DEVERÁ APRESENTAR ASPECTOS HISTÓRI-

COS, GEOGRÁFICOS, POLÍTICOS, CULTURAIS, FILOSÓFICOS E SOCIOLÓGI-

OCOS QUE ENVOLVIAM O TEMPO E ESPAÇO DE CRIAÇÃO DO AUTOR E DA 

RESPECTIVA OBRA  NO MÍNIMO 10 MINUTOS E NO MÁXIMO 15 MINUTOS .     

O SARAU CONSISTE NA APRESENTAÇÃO DA BIOGRAFIA DRAMATI-

ZADA DA POETIZA E NA DRAMATIZAÇÃO DA PEÇA.  

A ABERTURA DA FEIRA OCORRERÁ NA QUADRA, COM HOMENAGEM 

AOS FUNCIONÁRIOS APOSENTADOS E APÓS A ABERTURA OS ALUNOS 

IRÃO SE DIRIGIR A CASA DO AUTOR E AO SARAU QUE OCORRERÁ NO 

PALCO COBERTO PRÓXIMO A CANTINA.   
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18/09 
TERÇA-
FEIRA 

 
 
 
 
 

  Apresentação do Teatro  
 Chamada/frequência será realizada pelo professor orientador às 7h30min em sala.  

A apresentação do teatro será de 10h 45 min às 12h30 min.  
O aluno que faltar no dia da apresentação do seu trabalho deverá apresentar 

justificativa legal para realização de avaliação substitutiva. No caso da falta sem 

justificativa o aluno terá nota depreciada em 0,5 pontos. 

Neste dia os alunos, estarão liberados para construção do cenário do teatro.  

Os alunos do bloco II (  3 A a F)  terão terão aula normal até às 10h30 (MA-

TUTINO). Sendo dividido os tempos da seguinte forma: 

 

1º e 2º horários 7h30 min às 8h20 min 

Intervalo : 8h20min às 8h30 min 

3º e 4º horários: 8h30min às 9h20min 

Intervalo: 9h20min às 9h30min 

5º e 6º horários: 9h30min às 10h30min 

 

No VESPERTINO AS AULAS IRÃO ATÉ ÀS 16h30min   

( bloco II – 1 A a F) 

1º e 2º horários 13h30 min às 14h20 min 

Intervalo :14h20min às 14h30 min 

3º e 4º horários: 14h30min às 15h20min 

Intervalo: 15h20min às 15h30min 

5º e 6º horários: 15h30min às 16h30min 

 

A apresentação de teatro do VESPERTINO inicia às 16h45min   

Os alunos serão avaliados por 3 três equipes de professores, isto é, uma 

equipe de cada vez. A equipe será composta por: dois professores/avaliadores e 

uma turma avaliadora ( os alunos que não fazem parte da casa do autor).   

Os alunos que não estiverem apresentando trabalho no dia, deverão atuar 

como visitantes/ avaliadores. Cada aluno deverá avaliar duas turmas. Nenhum 

aluno poderá se ausentar antes do término da feira, salvo os alunos devidamente 

autorizados pela direção da escola.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        Apresentação do Teatro  
        Chamada/frequência será realizada pelo professor orientador às 7h30min em 
sala.  

A apresentação do teatro será de 10h 45 min às 12h30 min.  
O aluno que faltar no dia da apresentação do seu trabalho deverá apresentar 

justificativa legal para realização de avaliação substitutiva. No caso da falta sem 

justificativa o aluno terá nota depreciada em 0,5 pontos. 

Neste dia os alunos, estarão liberados para construção do cenário do teatro.  

Os alunos do bloco I ( 2 )  terão terão aula normal até às 10h30 (MATUTINO). 

Sendo dividido os tempos da seguinte forma: 

 

1º e 2º horários 7h30 min às 8h20 min 

Intervalo : 8h20min às 8h30 min 
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28/09 

QUARTA-
FEIRA 

 
 
 
 
 
 

3º e 4º horários: 8h30min às 9h20min 

Intervalo: 9h20min às 9h30min 

5º e 6º horários: 9h30min às 10h30min 

 

No VESPERTINO AS AULAS IRÃO ATÉ ÀS 16h30min   

( bloco II – 1 A a F) 

1º e 2º horários 13h30 min às 14h20 min 

Intervalo :14h20min às 14h30 min 

3º e 4º horários: 14h30min às 15h20min 

Intervalo: 15h20min às 15h30min 

5º e 6º horários: 15h30min às 16h30min 

A apresentação de teatro do VESPERTINO inicia às 16h45min   

Os alunos serão avaliados por 3 três equipes de professores, isto é, uma 

equipe de cada vez. A equipe será composta por: dois professores/avaliadores e 

uma turma avaliadora ( os alunos que não fazem parte da casa do autor).   

Os alunos que não estiverem apresentando trabalho no dia, deverão atuar 

como visitantes/ avaliadores. Cada aluno deverá avaliar duas turmas. Nenhum 

aluno poderá se ausentar antes do término da feira, salvo os alunos devidamente 

autorizados pela direção da escola.  

 
ORIENTAÇÕES GERAIS: 

 Cabe ao grupo escolher a melhor dinâmica de apresentação, orientado pelo professor da 
área e o professor conselheiro. 

 É interessante que o grupo se organize de forma que todos possam participar da apresenta-
ção do trabalho e que todos integrantes do grupo tenham oportunidade de visitar e conhecer 
os outros trabalhos apresentados. 
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GDF - SEDF - CRE PLANO PILOTO/CRUZEIRO 
CENTRO DE ENSINO MÉDIO ASA NORTE – CEAN 

ENSINO  MÉDIO – 3º BIMESTRE – TURNO:MATUTINO 
 

 
Série:  
turma: 

Data:  
17/09/2018 

Professor Orientador: 
__________________________________________________ 

ALUNO (A): 
______________________________________________________ 

№: __________ Turma: _________ 

INSTRUÇÕES: 
 Este relatório é individual e deve ser entregue ao professor orientador da turma até o encerramento das apre-

sentações  da casa do autor. 
  Deverá ser feita a observação de dois trabalhos. 
 Caso seja constatado alguma cópia. Os trabalhos serão anulados e os alunos envolvidos terão a nota da feira 

zerada. 
CASA DO AUTOR 

TURMA AVALIADA: ________AUTOR/ OBRA__________________________  

NOTA DE 0 A 5  

APRESENTAÇÃO DA CASA  

CONTEXTUALIZAÇÃO DA OBRA  

DINÂMICA DE APRESENTAÇÃO DA CASA  

 
REVISTA ELETRÔNICA 

 

 

TURMA AVALIADA: ________AUTOR/ OBRA__________________________  

NOTA DE 0 A 5    

APRESENTAÇÃO DA 
CASA 

   

CONTEXTUALIZAÇÃO 
DA OBRA 

   

DINÂMICA DE APRE-
SENTAÇÃO DA CASA 

   

 
REVISTA ELETRÔNICA 

   

 

 

 
 

SARAU 
 

TURMA AVALIADA: ________AUTOR/ OBRA______________________  

NOTA DE 0 A 5    

APRESENTAÇÃO 
DA BIOGRAFIA 

   

CRIATIVIDADE    

DRAMATIZAÇÃO 
DA POESIA 
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EXPRESSAO COR-
PORAL/ DESEN-
VOLTURAL 

   

 
 

TURMA AVALIADA: ________AUTOR/ OBRA______________________  

NOTA DE 0 A 5    

APRESENTAÇÃO 
DA BIOGRAFIA 

   

CRIATIVIDADE    

DRAMATIZAÇÃO 
DA POESIA 

   

EXPRESSAO COR-
PORAL/ DESEN-
VOLTURAL 

   

 

TURMA AVALIADA: ________AUTOR/ OBRA______________________  

NOTA DE 0 A 5    

APRESENTAÇÃO 
DA BIOGRAFIA 

   

CRIATIVIDADE    

DRAMATIZAÇÃO 
DA POESIA 

   

EXPRESSAO COR-
PORAL/ DESEN-
VOLTURAL 
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GDF - SEDF - CRE PLANO PILOTO/CRUZEIRO 
CENTRO DE ENSINO MÉDIO ASA NORTE – CEAN 

ENSINO  MÉDIO – 3º BIMESTRE – TURNO:MATUTINO 
 

 
 

Professor Avaliador:  

______________________________________________________________

_______________________________ 

Série/Turma:  

___________ 

Critérios de Avaliação 
A CASA DO AUTOR CONSISTE NUMA VISITA GUIADA, AMBIENTANDO OS VISITANTES AO 

TEMPO E ESPAÇO DE CRIAÇÃO DO AUTOR E SUA OBRA. DEVERÁ APRESENTAR ASPECTOS 

COMO: BIOGRAFIA, PRINCIPAIS OBRAS E CARACTERÍSTICAS RELEVANTES DE INFLUÊNCIA NA 

PRODUÇÃO LITERÁRIA.  

A REVISTA ELETRÔNICA DEVERÁ APRESENTAR ASPECTOS HISTÓRICOS, GEOGRÁFICOS, 

POLÍTICOS, CULTURAIS, FILOSÓFICOS E SOCIOLÓGIOCOS QUE ENVOLVIAM O TEMPO E ESPAÇO 

DE CRIAÇÃO DO AUTOR E DA RESPECTIVA OBRA  NO MÍNIMO 10 MINUTOS E NO MÁXIMO 15 MI-

NUTOS .     

 

 

ORNAMENTAÇÃO: 
A turma deverá e estruturar a sala/cenário de acordo os móveis e vestuário da época do au-
tor/obra. 
  
CONTEÚDO: 
Deverá ser observado se os apresentadores apresentaram domínio e clareza na apresentação do 
conteúdo.  
 
CRIATIVIDADE: 
Observar a metodologia, organização e criatividade usada pelo grupo durante a apresentação. Se 
o grupo usou formas inovadoras para conduzir a apresentação ou ficou restrito a apresentação di-
reta e formal.  
 

 

1 

Trabalho Avaliado: 

________________________________________________________________________

_____________________________ 
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2 

Trabalho Avaliado: 

____________________________________________________________________

_________________________________ 

 
 

DIA 17/09/2018 – CASA DO AUTOR - MATUTINO 

Série/Turma Professor AVALIADOR 

2 A/2B ADRIANA C./ RENATO 

2C/D VOLNEI/ROSIENE 

2E/F ANTÔNIO/ANDREIA 

3A/B CLAUDINEI/RENATO 

3C/D PATRICK/HALISSON 

3E/F JANETE/MARCIO 

3G/H JESSICA/DEYWITH 

SARAU 
1 ANOS 

LUANA, MARIA EUGÊNIA, MATHEUS, MARCOS SARAH, ANA PAULA 

 
 
 

DIA 17/09/2018 – CASA DO AUTOR - VESPERTINO 

Série/Turma Professor AVALIADOR 

2 A/2B LUANA E SARAH 

2C/D PETER E MATHEUS 

2E/F JÉSSYCA E ANDRÉIA 

3A/B ANTÔNIO E MARCOS 

3C/D ANA PAULA E ANDERSON 

3E/F RAYSSA E MARIA EUGÊNIA 

3G/H RAFAEL E ROSIENE 

SARAU 
1 ANOS 

ADRIANA CRISTINA, JANETE, JESSICA,PA-
TRICK,JESSYCA 

 
Atribuições do Professor Orientador: 
1. Avaliar os trabalhos descritos nas tabelas acima, observando os critérios descritos na ficha de avaliação. 

Marque um valor entre 1 e 5 (grau de satisfação) e no campo “TOTAL” faça o somatório das três notas 
dadas. 

2. Recolher os relatórios da turma orientada. Não deverão ser aceitos relatórios em data posterior a realiza-
ção da feira. 

3. Realizar o controle da frequência junto a turma do 1o Horário. 
4. Analisar os ensaios da casa do autor e do teatro com antecedência. 
5. Assistir a revista eletrônica uma semana antes e fazer os devidos ajustes com a turma. 
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GDF - SEDF - CRE PLANO PILOTO/CRUZEIRO 

CENTRO DE ENSINO MÉDIO ASA NORTE – CEAN 
ENSINO  MÉDIO –  

 
FICHA DE AVALIAÇÃO 

FEIRA LITERÁRIA - TEATRO 
 

Professor Avaliador:  

_______________________________________________________________ 

Série/Turma:  

___________ 

Critérios de Avaliação 
ORNAMENTAÇÃO: 
Deverá ser observada as características /cenário adequados a linguagem do teatro. Tempo de 
duração mínimo 30 minutos máximo 40 minutos. 
 
CONTEÚDO: 
Deverá ser apresentado a narrativa da obra contextualizada para o teatro. Observar linearidade 
e coesão com a narrativa. 
Utilização da linguagem /vocabulário da obra. 
  
CRIATIVIDADE: 
Observar a metodologia usada pelo grupo durante a apresentação. Se apresentou aspectos 
que despertasse o interesse pela apresentação e narrativa. 
 

 

       

 
 
 
 



126 

 

 

 
GDF - SEDF - CRE PLANO PILOTO/CRUZEIRO 

CENTRO DE ENSINO MÉDIO ASA NORTE – CEAN 
ENSINO  MÉDIO – 2º BIMESTRE – TURNO:MATU-

TINO 
 

FICHA DE AVALIAÇÃO 
FEIRA LITERÁRIA - TEATRO 

ALUNO:______________________________ SÉRIE/TURMA: ____________ 

       
 
 

       
   

PROFESSOR AVALIADOR DO TEATRO – 18/09 
MATUTINO 

SERIE/TURMA PROFESSOR 

2 A ADRIANA C /JESSICA 

2B ROSIENE/PATRICK 

2C VOLNEI/ JANAINA 

2D JORGE POL/MARCIO 

3G CLAUDINEI/HALISSON 

3H BETH/AZENATH 

 
VESPERTINO 

SERIE/TURMA PROFESSOR 

1G LUANA/PETER 

1H MATHEUS/ MARCOS 

1I ANDERSON/ ANAPAULA 

1J SARAH/ANDREIA 

2E ANTÔNIO/RAFAEL 

2F RAYSSA/MARIA EUGÊNIA 

 
 

PROFESSOR AVALIADOR DO TEATRO – 19/09 
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MATUTINO 

SERIE/TURMA PROFESSOR 

3 A ADRIANA C /JESSICA 

3B ROSIENE/PATRICK 

3C VOLNEI/ JANAINA 

3D JORGE POL/MARCIO 

3E CLAUDINEI/HALISSON 

3F BETH/AZENATH 

 
VESPERTINO 

SERIE/TURMA PROFESSOR 

1 A LUANA/PETER 

1B MATHEUS/ MARCOS 

1C ANDERSON/ ANAPAULA 

1D SARAH/ANDREIA 

1E ANTÔNIO/RAFAEL 

1F RAYSSA/MARIA EUGÊNIA 

 
 
 
 
 
 

Fotos de 2018 
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FEIRA DE CIÊNCIAS 

Seleção de projetos para a exposição da Feira Nacional. Incentivo a iniciação científica. É 
seletiva para o Circuito de Ciências.  
 

Os projetos a serem desenvolvidos para feira de ciências deverão ser de cunho científico, 

tecnológico, investigativo e/ou social na área de educação e/ou contemplando alguma área de um 

dos ramos dos conhecimentos, conforme descrito abaixo: 

 Ramo 1 (Ciências Biológicas; Ciências da Saúde). 

 Ramo 2 (Ciências Exatas e da Terra; Ciências Agrárias; Engenharias). 

 Ramo 3 (Ciências Humanas). 

 Ramo 4 (Linguística, Letras e Artes) 

A escolha dos subtemas e o desenvolvimento dos projetos acontecerão sob a orientação dos 

professores de cada disciplina, conforme as áreas supracitadas, ficando os critérios mais específi-

cos a serem discutidos nas coordenações gerais (momentos que reúnam todos os professores). O 

tema geral da feira seguirá o tema elencado para a Semana Nacional de Ciência e Tecnonolgia - 

SNCT do ano em questão, uma vez que a Feira de Ciência funciona como a etapa local do Circuito 

de Ciências que seleciona para etapa regional, podendo ser discutido junto a equipe organizadora 

a possibilidade de outros temas conforme a sua relevância. 

Para o ano de 2019 a equipe de exatas optou por concentrar os trabalhos sob sua co-orien-

tação (orientação técnica, relacionada aos conteúdos), tendo cada um dos projetos seus orienta-

dores os professores conselheiros das turmas, sendo cada turma dividida em duas partes, cada 

uma delas sendo responsável por um projeto. Essa concentração ocorreu em função da especifici-

dade do tema geral. 

FOTOS DE 2018 
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SIMULADO DO PAS/ENEM 
Seleção de questões das provas do ENEM e PAS. Todos os alunos são avaliados. O objetivo é 
adequar a linguagem dos alunos com as provas e incentivar a participação nessas avaliações;  

 

 

OUTROS PROJETOS 

 

Painel de Isolamento Térmico (PIT) 
Autor do projeto: Professor Peter Faluhelyi. 

Equipe de pesquisadores e colaboradores: alunos do 2º e 3º anos do CEAN. 

INTRODUÇÃO 

Será desenvolvido um painel de isolamento térmico (PIT), produzido por alunos nas aulas 

de Física no Centro de Ensino Médio Asa Norte (CEAN). Existem propostas anteriores de desen-

volvimento de material de isolamento térmico para paredes e tetos de casas, prédios, supermerca-

dos e hospitais, dentre outros tipos de construções. Atualmente, se observa o comportamento tér-

mico do PIT, de embalagens de leite e suco (Tetra Pak) reaproveitadas para isolamento térmico, 

por exemplo, no CEAN desde 2009. O material compósito retangular é composto de duas camadas 

externas de polietileno entre duas de papelão e alumínio, formando um laminado híbrido assimétrico 

em relação ao plano médio. Este material é colado com silicone a quente nas duas extremidades 

opostas da embalagem, constituindo lâminas de comprimento 6000 mm por largura de 285 mm e 

315 mm. Ao final, estas três lâminas de dimensões idênticas são coladas com cola fenólica (cola 

de contato) que são bobinadas e armazenadas, de acordo com a Figura 1.1.  

 

Figura 1.1 - Painéis de isolamento térmico (PIT) de embalagens compósitas híbridas  armazenados em forma de bobina. 
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Os PIT’s bobinados serão empregados para cobrimento do telhado, de comprimento de 

12000 mm por largura de 8000 mm, tipo canaleta de zinco com perfil trapezoidal, da sala de Física, 

para se observar o comportamento mecânico e higrotérmico ao longo do ano letivo, nos períodos 

secos e chuvosos. Para isso, será verificada com regularidade, a aderência entre os elementos 

constituintes do PIT sobre o telhado submetido à radiação solar e umidade proveniente das chuvas.  

OBJETIVOS 

  Na 1ª etapa: Desenvolver um método de fabricação de painel de isolamento térmico (PIT) 

com compósitos híbridos de embalagens de leite e suco para redução da temperatura no interior 

da sala de aula de Física no período de 2013-2014. 

  Na 2ª etapa: Verificar o comportamento mecânico e higrotérmico do PIT desenvolvido pelo 

projeto com medidas da temperatura e umidade relativa do ar ao longo do ano período de 2014 

MATERIAIS E MÉTODOS 

Foram utilizadas lâminas retangulares de compósitos híbridos com duas camadas externas 

de polietileno entre uma de papelão e outra de alumínio com dois tipos comuns de geometria, com 

comprimentos e larguras nominais, respectivamente: (I) 220 mm e 315 mm e (II) 265 mm e 285 

mm. As embalagens são limpas e cortadas com tesoura, que ficam abertas com duas faces dife-

rentes de papelão e outra de alumínio. As lâminas compósitas retangulares foram coladas com 

silicone derretido, por efeito Joule, com pistola elétrica com potência de 40 W. As barras cilíndricas 

de silicone, de 11 mm de comprimento, foram aplicadas sobre as extremidades da face de alumínio 

do compósito (Figura 3.1).  

Figura 3.1 – A primeira fase de colagem com cola de silicone a quente na face do alumínio do compósito híbrido (embala-

gem da Tetra Pak).  
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PROCEDIMENTOS 

As lâminas de 6000 mm foram compostas de duas em duas de compósitos híbridos (vide 

Figura 3.2), do mesmo tamanho, sendo selecionadas dentre os dois tipos existentes já citados. 

Durante a colagem, são cobertas as partes defeituosas das extremidades. Na parte superior do 

compósito, pressionando com o polegar as duas partes, fazendo isso sucessivamente até comple-

tar 6000 mm de comprimento, formando uma lâmina compósita hibrida, que pode ser visualizada 

pela Figura 3.3. As lâminas compósitas são constituídas de 23 a 26 caixas compósitas da Tetra 

Pak. Depois foram coladas, foi verificado se tinham resistência mecânica por puxamento. 

Figura 3.2 – Duas caixas compósitas unidas por cola de silicone a quente. 

 

 

 

 

 

  

  

Figura 3.3 – Lâmina compósita de 6000 mm constituída de 23 a 26  

É feita a limpeza de resíduos gordurosos na superfície das lâminas para ser a laminação de 

três camadas com cola de contato à base de fenol. Na Figura 3.4, é visto o recipiente de álcool para 

a limpeza desengordurante, preparando para confecção do laminado de três camadas de 6000 mm 

de largura de 285 mm e 315 mm, com dois tipos de caixa de embalagem da Tetra Pak. A colagem 

das lâminas de três camadas com cola de contato é mostrada na Figura 3.5. 
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Figura 3.4 – Limpeza de resíduos gordurosos de camadas compósitas para a laminação com cola de contato. 

 

Figura 3.5 – Laminação das três camadas de comprimento de 6000 mm de embalagens compósitas da Tetra Pak. 

 Depois da laminação, os PIT’s são bobinados e armazenados, que são vistos na 

Figura 3.6. Ao final, um painel de 16 unidades bobinadas foram coladas com cola de contato e 

compôs um painel final de 12000 mm de comprimento por 1600 mm de largura. Este painel final foi 

colocado sobre o telhado da sala de Física para observação do comportamento higrotérmico 

durante o período da estiagem e das chuvas 
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Figura 3.6 – PIT pronto para cobrimento do telhado da sala de Física. 

Foi realizada a colagem, com cola de contato, de 16 PIT’s para compor o primeiro painel de 

12000 mm de comprimento por 1600 mm de largura que foi instalado sobre o telhado da sala de 

Física, visto na Figura 3.7.  Na Figura 3.8, pode ser observado o PIT instalado sobre o telhado da 

sala de Física. 

 

 

Figura 3.7 – PIT de 12000 mm de comprimento por 1600 mm de largura para instalação sobre o telhado da sala de Física. 
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Figura 3.8 – PIT instalado sobre o telhado da sala de Física. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

  Nesta 1ª etapa do projeto, foram testadas as 16 unidades de PIT’s, com emprego de 1000 

caixas da Tetra Pak, confeccionadas durante as 20 aulas de Física do ano 2013 para 30 alunos de 

2º ano de Ensino Médio, em condições de fabricação apropriadas ao serem submetidas a cargas 

mecânicas. Durante a instalação do PIT no telhado da escola, resistiu a esforços de flexão, tração 

e torção. O PIT foi colado sobre o telhado da sala de Física na parte superior do perfil trapezoidal. 

No momento, está sendo testado o processo de fixação do PIT submetido a cargas de vento, fortes 

chuvas e radiação solar no período de verão diretamente sobre o painel. 

  Na 2ª etapa do projeto para 2014, serão fabricados mais 4 unidades de PIT de 12000 mm 

de comprimento por 1600 mm de largura para cobrir o telhado completamente da sala de Física. 

Serão realizadas medidas de temperatura da superfície superior e inferior do PIT, como também na 

região entre o PIT e o telhado. E serão acrescentadas as medidas de temperatura entre o telhado 

e o forro da sala de Física, bem como as medidas em três pontos do pé-direito da sala: próximo ao 

piso, na metade da altura em relação ao piso e próximo da parte inferior do forro da sala. Todas 

estas verificações da temperatura em relação ao PIT serão feitas para se certificar da redução da 

temperatura ambiente dentro da sala de Física. Além disso, será observada a possibilidade de re-

dução de ruído intenso durante o período das chuvas, quando o barulho provocado pelo impacto 

intenso das gotas de chuva sobre o telhado de zinco, interferem diretamente nas aulas de Física. 

Serão realizadas medidas de umidade relativa do ar durante o período letivo para verificação do 

comportamento do PIT ao longo do ano de 2014. 
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CONCLUSÕES 

  A 1 ª etapa foi concluída com sucesso. O comportamento mecânico e higrotérmico do PIT, 

instalado no telhado da sala de Física durante o período de chuvas de 2013, apresenta aspectos 

favoráveis à continuação do projeto para 2014.  

SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 

Na 2ª etapa, quando o PIT for instalado sobre todo o telhado da sala de Física de compri-

mento de 12000 mm por 8000 mm de largura, teremos condições de observar a redução da tem-

peratura dentro da própria sala. 

 

Arborização do CEAN 
Autor do projeto: Peter Faluhelyi. 

Equipe da Oficina Pedagógica: alunos de 1º ano do CEAN. 

  

1. INTRODUÇÃO 

O projeto visa amenizar a temperatura ambiente e aumentar a umidade relativa do ar dos 

blocos administrativo e salas de aula da escola. É possível por meio de planejamento, obedecendo 

a critérios de afastamento de árvores das projeções dos blocos, melhorarem as condições micro-

climáticas do ambiente de trabalho, além de favorecer nas salas de aula o melhor aprendizado dos 

alunos. O plantio de árvores ameniza o clima, purifica o ar e o solo, que contribui para a estética do 

ambiente e economia de energia, provisão de alimentos e remédios e diminuição da poluição so-

nora, reduzindo o impacto ambiental na época das chuvas, a erosão do solo e o assoreamento dos 

recursos hídricos. As árvores aumentam a infiltração de água no solo, evitam o assoreamento de 

corpos de água e contribuem para a formação de chuva por meio da evapotranspiração. As árvores 

escolhidas serão preferencialmente nativas e frondosas, como também árvores frutíferas que se 

adaptaram ao clima do Cerrado. 

2. OBJETIVOS 

Primeira etapa: 

- Construir o viveiro de mudas arbóreas; 

- Fazer uma adubação das árvores existentes; 

- Preparar covas já existentes para plantio de árvores; 

Segunda etapa: 
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- Confecção de mapa dendrológico da escola; 

- Curso de formação em sementes arbóreas; 

- Estudo sobre armazenamento de mudas arbóreas dentro do viveiro. 

3 – MATERIAIS E MÉTODOS 

    Na primeira etapa do projeto, serão realizados a adubação das árvores existentes, plantios 

de árvores nativas e frutíferas e construção de um viveiro de garrafas PET para mudas de espécies 

arbóreas. O viveiro, em formato de paralelepípedo, tem comprimento de 8 m, largura de 5 m e altura 

de 3 m. O teto do viveiro foi coberto com tela plástica verde para criar sombreamento sobre as 

mudas de árvores. A pesquisa de campo e confecção de mapa dendrológico, como também o curso 

de formação em sementes arbóreas, como também estudo de armazenamento de espécies arbó-

reas dentro viveiro, serão realizados na segunda etapa do projeto.  

 

3.1– PROCEDIMENTOS 

   Na primeira etapa, foram utilizados garrafas de polietileno tereftálico (PET) brancas e ver-

des (transparentes) com tampas de polietileno para o preenchimento das paredes do viveiro. Na 

confecção das paredes de garrafas, utilizou-se 12 garrafas verticalmente fixadas na estrutura do 

viveiro. Das 12 garrafas de 2 litros, 9 são verdes que ficaram expostas como paredes e 3 brancas, 

que ficaram enterradas numa vala ao longo do perímetro do viveiro, de 18 cm de largura e 100 cm 

de profundidade. A estrutura do viveiro tem 10 colunas pintadas de tinta óleo verde, de madeira 

nobre de comprimento de 4 m, e seção transversal quadrada de 50 mm, dispostas nos 4 cantos e 

as 4 restantes distribuídas ao longo do perímetro do viveiro, que foram fixadas em uma base de 

concreto para garantir durabilidade da estrutura. Ao longo do perímetro, foram fixadas tábuas de 

pinho pintadas de tinta óleo verde, de largura de 10 cm e espessura de 3 cm, na extremidade 

superior e na metade da altura das colunas do viveiro para aumentar a rigidez da estrutura e fixação 

das garrafas PET. O viveiro pode ser visualizado na Figura 3.1.a, b e c. 
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Figura 3.1.a – O viveiro de mudas de árvores com as paredes de garrafas PET fixadas com arame galvanizado liso na 

estrutura de madeira engastada no solo. 

 

Figura 3.1.b – O viveiro de mudas de árvores na área verde da escola com todas as paredes de garrafas PET terminadas  

 

Figura 3.1.c – Vista lateral da parede de 8 m do viveiro com a porta de 1 m de largura por 2 m de altura e com o teto de 

tela verde plástica para sombreamento. 
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Para construção das paredes de garrafas PET, com 12 garrafas alinhadas e aparafusadas 

pelo fundo delas, fez-se um furo com furadeira (Potência de 470 W), onde se adaptou uma serra-

copo (Figura 3.2.a) de diâmetro de 28 mm (vide Figura 3.2.b). Antes de fixar uma garrafa a outra 

foram realizados 5 furos distribuídos regularmente ao longo da circunferência do fundo da garrafa, 

de pequeno diâmetro até 1 mm com uma ponta de ferro aquecida com Potência de 30 W para 

escoamento da água de dentro das garrafas, durante o período de chuvas. 

  

Figura 3.2.– (a) Furadeira com adaptação de serra-copo para fazer o furo na garrafa e (b) furo de diâmetro 28 mm para 

fixação das garrafas. 

Para aparafusar uma garrafa na outra, fez-se um rasgo horizontal de 7 cm a uma altura de 6 

cm do fundo da garrafa com estilete, que é visto na Figura 3.3 .Após este procedimento, colocou-

se a boca (rosca) da garrafa de uma no fundo da outra e repetiu-se isso até prender 9 garrafas 

verdes e finalizando com 3 brancas (vide Figura 3.4.a). Depois, colocou-se a tampa (da própria 

garrafa) manualmente dentro da garrafa e enroscou-a uma a outra até as 12 garrafas ficarem presas 

(vide Figura 3.4.b).  

 

Figura 3.3 – Corte horizontal na parede da garrafa para fixar uma garrafa na outra. 

a b 
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Figura 3.4 – (a) fixação da boca da garrafa no fundo da outra por meio do furo e  (b) a tampa da garrafa aparafusa uma à outra. 

Fechou-se o rasgo com fita adesiva transparente (vide Figura 3.5), de largura 5 cm. Desta 

maneira, com os pequenos orifícios nos fundos das garrafas e a fita adesiva para vedar qualquer 

entrada de água, as paredes não vão acumular água de chuva e também possível entrada de inse-

tos nas garrafas. 

 

Figura 3.5 – Colocação de fita adesiva transparente de largura 5 cm no rasgo de comprimento de 7 cm, com duas voltas, para ve-

dação das garrafas. 

Ao final, colocou-se um arame zincado macio e liso de diâmetro de 0,89 mm, envolta da 

extremidade superior da coluna de garrafas (vide Figura 3.6) para a fixação na estrutura do viveiro. 

 

Figura 3.6 – Colocação do arame liso na boca da garrafa para fixação no viveiro. 

a b 
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As fileiras de 12 garrafas concluídas para serem fixadas na estrutura do viveiro com arame 

liso, com produção de 7 fileiras de garrafas por aula (2 geminadas), com 10 alunos na equipe, 

podem ser vistas na Figura 3.7. 

 

Figura 3.7 – As fileiras de garrafas PET prontas para serem fixadas no viveiro. 

Foram realizados drenos para escoar a água pluvial que poderia encharcar o solo dentro do 

viveiro. Na Figura 3.8, pode-se visualizar as covas quadradas de 1 m de aresta e profundidade 0,6 

m. 

 

Figura 3.8 – Detalhe do dreno dentro do viveiro para escoamento de água pluvial e de irrigação das mudas de árvores. 
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4 – RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Foram reaproveitadas até 4000 garrafas PET, enfileiradas de 12 em 12 e colocadas no vi-

veiro. Foram produzidas 6 fileiras por aula (1h30). As garrafas PET verdes forma escolhidas para 

reduzir a intensidade luminosa sobre as mudas dentro do viveiro. As tampas de polietileno são 

degradadas em dois anos, que se exige uma manutenção contínua por parte das equipes do pro-

jeto. As garrafas não sofreram durante os dois anos degradação visíveis. As garrafas precisam ser 

bem vedadas contra a chuva e a umidade.  Devem-se fazer os furos com rapidez, para que a boca 

da garrafa possa ser enroscada na tampa e prender as garrafas. Precisam-se fazer furos pequenos 

na parte inferior das garrafas para escoa a água da chuva.  

A estrutura de madeira vai precisar de substituição de algumas peças devido a empenamento 

ou rachaduras.  

O viveiro foi concluído em novembro de 2013. Precisa ser mobiliado com bancadas para as 

mudas de árvores, colocação de uma porta e sistema de irrigação por aspersão superior com tubos 

plásticos por cima das bancadas. Algumas pesquisas de campo forma realizadas dentro do CEAN 

durante a execução do projeto. E cursos de sementes do Cerrado foram realizados durante a exe-

cução do viveiro. O mapa dendrológico pode ser visto na Figura 3.1, mostrando a pesquisa reali-

zada em 2012. O curso sobre sementes e o mapa dendrológico continuarão a serem executados 

em trabalhos futuros do projeto. 

 

5 – CONCLUSÕES 

Houve uma conscientização da comunidade em torno de práticas socioambientais. A cons-

trução do viveiro exigiu um volume de trabalho intenso e contínuo para uma montagem com geo-

metria regular dos elementos constitutivos. Aspectos estéticos precisavam ser obedecidos na área 

verde da escola. O tamanho do viveiro, de 40 m2 e pé-direito de 3 m, obedecem também às condi-

ções de se ministrar uma aula de campo dentro do espaço sobre espécies arbóreas e como se 

deve tratá-las, durante sua fase inicial de crescimento. Durante o projeto, houve aulas de campo 

para se registrar as espécies arbóreas existentes. E também mini-cursos de sementes do Cerrado 

para ensinar técnicas de tratamento das sementes antes do plantio, como também o plantio defini-

tivo de mudas em lugares apropriados da área verde da escola.  
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6 – SUGESTÕES DE TRABALHOS FUTUROS 

Passar para a segunda etapa do projeto de acordo com os objetivos deste projeto. Fazer a 

manutenção da estrutura e também a troca das tampas de fixação das garrafas. Término de deta-

lhes construtivos do viveiro. Trabalhos de campo dentro da escola para realização de atualizações 

do mapa dendrológico. E continuação dos mini-cursos específicos na área de preservação e con-

servação do espaço verde da escola. 

 

 

Projeto de Arte Contemporânea 
 

Professora: Rosiene Araújo 

Turmas: 3º anos do Ensino Médio 

 

Objetivo 

Familiarizar a comunidade escolar com a arte Contemporânea, sua pluralidade de lingua-

gens e a estranheza diante de obras tão inusitadas confrontadas com o imaginário artístico tão 

tradicional da população como um todo. 

 

Introdução 

A disciplina de Arte no 3º ano do Ensino Médio consta basicamente da arte Contemporânea, 

seu entendimento, seu reconhecimento como manifestação genuína de um tempo em que a huma-

nidade lida diariamente com tantas informações, tamanhas disparidades sociais, étnicas, econômi-

cas, culturais, de gênero, de orientação sexual, etc. Tudo isso é representado de diferentes e inu-

sitadas maneiras ao mesmo tempo em que diferentes linguagens são desenvolvidas num mesmo 

trabalho artístico. A cena contemporânea é complexa. 

Dentro da pluralidade das tendências artísticas da arte Contemporânea a escolhida é uma 

das mais apreciadas pelos alunos é a Performance, talvez por conter como principal elemento 

expressivo o corpo humano ao mesmo tempo que rompe com a tradicional idade da representação 

teatral, rompe também com os lugares dessa apresentação e traz o público, até então tão passivo, 

agora pode se tornar parte integrante da obra. 
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A temática é escolhida dentro da sala de aula de acordo com a demanda de cada turma, 

seus anseios, seus sonhos, suas demandas pessoais ou coletivas.  

 

Avaliação do trabalho 

 Os grupos de alunos se apresentam no horário do intervalo e são apreciados pelos colegas 

e avaliados por sujeitos da escola que são convidados previamente são agentes da educação.  

 Os alunos desenvolvem uma temática, muitas vezes subjetivas. Constroem figurinos e ce-

nários, orientados para uma prática não poluente, então trazer de casa roupas e objetos pessoais 

é imprescindível para que se torne efetivo essa prática não poluente.  

 Da mesma forma que os temas são subjetivos, como a angústia, o medo do futuro ou a 

insegurança   

 
 
 
 
 

 

 

 



146 

 

 

CRÍTICAS E MELHORIAS 

O programa Escola Acessível do Ministério da Educação fundamentado pelo Fundo Nacional 

de Desenvolvimento da Educação – FNDE – deliberado pela Resolução nº27 de 27 de Julho de 

2012 leva para o ambiente escolar a necessidade de realizar adequações arquitetônicas nas esco-

las públicas das redes municipais, estaduais e do Distrito Federal, com o objetivo de favorecer a 

igualdade de condições de acesso e permanência dos alunos público alvo da educação especial, 

em suas sedes, assegurando o direito de todos os estudantes compartilharem os espaços comuns 

de aprendizagem. 

A realidade do Centro de Ensino Médio da Asa Norte – CEAN, não é muito diferente das 

outras escolas públicas do Distrito Federal, apesar de existir nessa escola uma estrutura diferenci-

ada com rampas de acesso para aqueles que possuem alguma necessidade especial de locomo-

ção. Entretanto, não há o piso especial para deficientes visuais e placas informativas dos setores 

educacionais. 

A escola possui um excelente laboratório de informática com 36 máquinas funcionando. Esse 

ambiente tecnológico permite o trabalhado de uma dos professores sobre a Plataforma Moodle. 

Contudo, há problemas de manutenção desses equipamentos e os funcionários não são capacita-

dos para coordenar as atividades nesse local. Além de termos profissionais de ensino desestimu-

lados de usar esse ambiente virtual. 

As salas de aula também são equipadas com televisões e computadores que permite o tra-

balho de diferenciado por parte de alguns docentes. A dificuldade, porém, está dessas máquinas 

não possuírem internet. Uma ferramenta tão especial para à aprendizagem desses alunos no dia 

de hoje. 

Deste modo, o grande problema da escola hoje é não só ter a mão de obra profissional para 

a manutenção desses equipamentos e seus componentes, mas incentivar os professores a desfru-

tar de todos esses aparelhos tecnológicos. Além de que a rede elétrica que sustenta toda essa 

tecnologia também não é mais condizente com essas novas tecnologias, o que leva a uma cons-

tante queima e perda do material tecnológico da escola. 

A estrutura das mesas e das cadeiras na sala de arte tem um formato voltado para aulas 

práticas. Contudo, um professor que queira desenvolver um trabalho teórico sobre essa disciplina 

sofre com essa disposição das mesas e das cadeiras. Assim como a sala de física que por ser uma 
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espécie de laboratório-sala não possui equipamentos e ferramentas essenciais para desenvolver 

qualquer tipo de experimento. Sem mencionar a necessidade de outro profissional da área para 

ajudar nos trabalhos práticos por existir um grande número de estudantes 

A escola também se dedica em desenvolver uma formação pedagógica diferenciada com 

base na Lei de número 11.645, de 10 de março de 2008 que foi modificada pela Lei de número 

10.639, 9 de janeira de 2003, por estabelecer as diretrizes e bases da educação nacional, ao incluir 

no currículo oficial da rede de ensino a obrigatoriedade de temática “História e Cultura Afro-Brasi-

leira e Indígena”. 

Sendo assim, durante o ano letivo há uma semana dedicada à consciência negra, com ofici-

nas e fóruns de debate sobre esse tema e a realidade brasileira. Contudo, o uso desse tema dentro 

do conteúdo curricular das disciplinas ainda deixa a desejar e requer não só da escola como tam-

bém de seus docentes e discentes uma reflexão mais aprofundada sobre o assunto. Além de ainda 

não haver uma reflexão sobre o papel do indígena que infelizmente ainda não encontrou um espaço 

dentro da grade curricular de ensino e do calendário escolar. 

Mas escola se dedica constantemente em desenvolver projetos voltados a sustentabilidade, 

aos quais buscam uma conscientização do aluno sobre não só a importância da natureza, como 

também a valoração da reciclagem e a separação do lixo. Como por exemplo, durante a gincana 

pedagógica, uma das tarefas era a confecção de lixeiras ecológicas para o uso da escola. 

O CEAN é um lugar de aprender a fazer, a conviver, a aprender e acima de tudo SER feliz! 
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