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1. APRESENTAÇÃO 

 

O   Projeto   Político-Pedagógico   (PPP)   aqui apresentado   é   o   

instrumento   norteador   das   práticas pedagógicas do Centro de Ensino Médio Ave 

Branca (CEMAB), uma instituição de Ensino Médio da Secretaria de Educação do 

Distrito Federal, dirigida pela Coordenação Regional de Ensino de Taguatinga. 

O PPP do CEMAB representa a busca por novos caminhos  para  a  

construção  de  uma  educação  básica  de qualidade  voltada  para  a  formação  

integral  do  educando, priorizando  a  sustentabilidade  humana,  a  diversidade,  o 

exercício  da  cidadania  e  os  Direitos  Humanos.  Além  de contemplar a formação do 

aluno pesquisador e reflexivo e a integração das dimensões Cultura, Ciência, 

Tecnologia e Trabalho ao fazer pedagógico da escola. 

Para a construção do PPP-2019 foram realizadasreuniões com todos os 

professores dessa unidade de ensino,  durante as coordenações gerais e reuniões 

quinzenalmente com a comissão estabelecida para a organização e redação domesmo. 

A comissão foi constituída pelo Diretor e Vice-Diretordo CEMAB, dois professores, a 

supervisora pedagógica, a coordenadora de projetos, pais da comunidade escolar e por 

representantes da secretaria, audiovisual, informática,administrativo e conselho 

escolar.Dentre as etapas de construção do PPP-2019 destacamos: a avaliação dos 

Documentos e Diretrizes para a construção do Projeto Político Pedagógico, 

pelos professores da escola e comissão;.Durante a elaboração do PPP-2019 foram 

vivenciados momentos de análises dos projetos pedagógicos trabalhados em 2018 e 

sugestão de novos projetos para 2019. 

Após a elaboração prévia do Projeto PolíticoPedagógico da escola o mesmo 

foi apresentado para aprovação dos professores, funcionários do CEMAB e os 

pais/responsáveis e alunos. Além da comunidade escolar do CEMAB, envolvida em 

todo o processo de construção desse projeto tivemos também o apoio da CRET1, da 

EAPE2, da SEEDF3 e do MEC4. 
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1 CRET é a sigla como é conhecida a Coordenação Regional de Ensino de 

Taguatinga. 
2 A sigla EAPE refere-se à Escola de Aperfeiçoamento dos Profissionais da 

Educação. 
3 SEEDF é a sigla como é conhecida a Secretaria de Estado de Educação. 
4 MEC é a sigla como é conhecido o Ministério da Educação e Cultura. 

 

 

  

2. HISTORICIDADE 

 

• Historia da escola 

 

O  Centro  de  Ensino  Médio  Ave  Branca,  o CEMAB, é uma das escolas 

mais tradicionais do DF, não somente pelo tempo de existência, mas também pelo 

papel histórico de luta por uma escola pública de qualidade. 

O CEMAB está localizado no Centro da cidade de Taguatinga, rodeado por 

residências e comércios diversos, o que acarreta diariamente um grande fluxo de 

pessoas e veículos nas proximidades da escola. E foi fundado em 14 de março de 1961, 

com a denominação Ginásio de Taguatinga, que funcionava, provisoriamente, com o 

curso ginasial diurno. Em 1963, a instituição passou a ser denominada 

extraoficialmente de Colégio de Taguatinga, e somente em 14 de janeiro de 1966 

passou a denominar-se Centro de Ensino Médio Ave Branca. Em 1971, a escola 

vivencia uma nova fase, com o início do Curso de Habilitação de Professores (Curso 

Normal), sendo integrada ao espaço físico do CEMAB a sua Escola de Aplicação. Em 

1979, com a transferência do Curso de Formação de Professores para o Colégio de 

Taguatinga Sul (CTS), a Escola de Aplicação é deslocada para este e nossa escola 

teve então a sua denominação alterada para Centro Educacional Ave  Branca  (CEAB). 

Na  década de  2000, no entanto, a escola passa  a se denominar novamente como 

Centro de Ensino Médio Ave Branca. 

O   CEMAB   é   uma   instituição   mantida   pela Secretaria de Educação do 

Distrito Federal (SEDF), vinculado a Coordenação Regional de Ensino de Taguatinga 

(CRET), bem como recursos Federais Programa Dinheiro Direto na Escola   (PDDE-

MEC)   e   a   verba   distrital   Programa   de Descentralização e Autonomia Financeira 
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(PDAF). Ao longo de sua história, o CEMAB, sempre buscou direcionar suas ações 

educativas  de  forma  desafiadora  e  exigente,  levando  em consideração o mundo, a 

sociedade e a experiência de vida de cada indivíduo que atua no processo de ensino 

aprendizagem. 

A relação harmônica existente entre osintegrantes da 

comunidade escolar faz do CEMAB uma escola acolhedora  e  querida  por  todos.  Não  

é  rara  a  visita  de estudantes  egressos,  que  fazem  questão  de  demonstrar apreço 

por esta instituição. Muitos se tornaram advogados, políticos, médicos, juristas, entre 

outros; inclusive aqueles, que foram incorporados ao quadro de profissionais da escola, 

após a formação superior. 

 

• Espaço Físico da Escola 

 

Em seu espaço interno dispõe de um bom espaço físico, com a seguinte 

estrutura administrativa. 

 

 
 

QUANTIDADE 

 
 

ESPAÇO FÍSICO 

28 salas de aula (equipadas com recursos audiovisuais) 

04 laboratórios (física, química, biologia e informática) 

01 sala de data show 

01 sala de reprografia 

01 sala de coordenação 

01 sala de orientação escolar (SOE) 

01 auditório com instalação de cine clube 

03 quadras de esportes , sendo uma coberta 

01 biblioteca 

01 sala de professores 

01 sala de recepção da secretaria 

01 sala da APAM ( Associação de Pais, Alunos e 

Mestres) 
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02 guaritas 

01 sala de coordenação da Escola Integral 

01 sala de aula da Escola Integral 

01 sala de Recursos Generalista 

01 laboratório de LEM/ inglês – INGLES LAB. 

02 setores nos quais funcionam a administração 

01 supervisão pedagógica 

01 sala do disciplinar da escola 

 

➢ Centro de Ensino Médio Ave Branca – CEMAB 

➢ Data de Fundação: 14 de março de 1961 

➢ Endereço: QSA 03/05, Área Especial, Taguatinga – DF, CEP: 72015-050 

➢ Fone: 3901-6675/FAX: 3034-6904 

➢ Endereço eletrônico: cemabtag@gmail.com 

➢ Localização: zona urbana, próximo ao centro de Taguatinga, local de fácil acesso 

pela rota de ônibus  para as cidades vizinhas e entorno. 

➢ Mantenedora: Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal - SEDF 

➢ Coordenação Regional de Ensino: Taguatinga 

➢ Nível de ensino: Educação básica 

➢ Etapa de ensino: Ensino Médio 

➢ Turnos de funcionamentos: Diurno (matutino/ vespertino) e Noturno. 

➢ Matutino: 11 (treze) turmas de 2ª série, 17 (quinze) turmas de 3ª série; 

➢ Vespertino:19 (vinte e duas) turmas de 1ª série e 09 (seis) turmas de 2ª série; 

➢ Noturno: 02 (duas) turmas de 1ª série, 02 (duas) turmas de 2ª série e 02 (duas) 

turmas de 3ª série. 

➢ Equipe diretiva: Diretor (a): Susane Margarida Martins 

➢ Vice-Diretor: André Luiz Schiavolini 

➢ Horário de funcionamento: Matutino: 07h30mn às 12h30min Vespertino: - 

13h15min às 18h15min Noturno: 19h às 23h 

➢ Secretaria Escolar: 8h às 11h; das 14h às 17h e das 9h ás 22h. 
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  3. DIAGNÓSTICO DA  REALIDADE ESCOLAR 

 

• Caracterização  social  ,  econômica  e  cultural  da comunidade dos 

estudantes do CEMAB 

Através   dos   dados   colhidos   na   secretaria, constatamos que os alunos 

dessa escola são moradores das região administrativa    Taguatinga,  Samambaia,   

Ceilândia, Riacho  Fundo,  Recanto  das  Emas,  e  também  alguns  do entorno do DF, 

como Santo Antônio do Descoberto e Águas Lindas de Goiás. 

 

Mesmo estando situado na área central da cidade, lugar com índice 

considerável de assaltos, uso e tráfico de drogas, nossos estudantes atestam que se 

matricularam no CEMAB, por considerarem a escola com bons professores e por 

possuir uma boa estrutura física e ainda por ser uma escola segura. Mesmo 

considerando a escola segura, alguns  estudantes reclamam do uso de drogas dentro 

da escola, principalmente no turno vespertino. Para os estudantes do turno noturno, é 

ainda acrescentado o fato de estudarem próximo ao seu local de trabalho (formal, 

informal ou doméstico) além da facilidade de transporte público. Este fato é importante, 

pois, a faixa etária média dos estudantes do noturno é de 26 anos de idade, são 

trabalhadores e afirmam que a prioridade para eles é o “estudar devagar”, ou seja, eles 

se preocupam mais com o aprendizado e a chance de prosseguirem os estudos e 

terem uma melhoria no emprego. 

 

O  CEMAB  conta  hoje  com  sessenta  e  duas turmas de estudantes, 

aproximadamente duzentos profissionais  da  educação  (entre  professores, 

assistentes, orientadores  etc.)  e  uma  direção  composta  por  membros eleitos pelos 

segmentos da escola. Atualmente a instituição atende alunos das três séries do ensino  

médio,  sendo 56 turmas no turno diurno e 06 turmas no turno noturno, nas seguintes 

distribuições: 

✓ Matutino: 11 (onze) turmas de 2ª série, 17 (dezessete) turmas de 3ª série; 
✓ Vespertino: 19 (dezenove) turmas de 1ª série e 09  (nove) turmas de 2ª 

série; 
✓ Noturno: 02 (duas) turmas de 1ª série, 02 (duas) turmas de 2ª série e 02 

(duas) turmas de 3ª série. 



8 

 
 

 

 

SÉRIES DO ENSINO MÉDIO – CEMAB 

MATUTINO 
2º ANO 11 turmas 
3º ANO 17 turmas 

VESPERTINO 
1º ANO 19 turmas 
2º ANO 9 turmas 

NOTURNO 
1º ANO 02 turmas 
2º ANO 02 turmas 
3º ANO 02 turmas 

TOTAL GERAL 62 turmas 

 

  

 

• Índice de desempenho dos estudantes do CEMAB/2018 

 

Outros  dados  importantes  contemplados  nesse Projeto são os índices de 

desempenho dos alunos (aprovação, reprovação e evasão escolar, informando os 

dados gerais da situação dos alunos matriculados no CEMAB no ano de 2018, segundo 

a secretaria da escola ou unidade escolar  

 

Resultado de desempenho por série 
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Resultado rendimento por turno e turma 2018  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Finalizando essa parte ressaltando o desempenho dos nossos alunos  nos  

processos  avaliativos  do  PAS/UnB,  ENEM  e Vestibulares, índices esses que têm 

melhorado a cada ano que passa. Em 2018 foram um total de 102 estudantes  que 

corresponde a 13% dos estudantes das 3ª series. 
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4. FUNÇÃO SOCIAL 

 

• Missão da Instituição 

 

Proporcionar  uma  educação  de   qualidade,  dando significado ao 

conhecimento escolar, mediante a contextualização e a interdisciplinaridade, em  busca  

da formação integral e crítica dos alunos, preparando-os para os desafios que 

envolvem a sociedade atual. A função social da escolar pública é o desenvolvimento 

das potencialidades físicas, cognitivas e afetivas do indivíduo, capacitando-o a tornar 

um cidadão, participativo na sociedade em que vivem. 
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5.  PRINCÍPIOS  ORIENTADORES  DAS PRÁTICAS PEDAGÓGICAS 

 

• A prática  Pedagógica  do  CEMAB se  Orienta  de Acordo  com  os  

Princípios  da Educação  Integral: Integralidade,  Intersetorialidade, 

Transversalidade, Diálogo  Escola  e  Comunidade,  Territorialidade  e 

Trabalho em rede 

 

▪ Integralidade: equilíbrio entre os aspectos cognitivos, afetivos, psicomotores  e  

sociais,  por  meio  de  práticas  educativas associadas a diversas áreasdo 

conhecimento. 

▪ Intersetorialidade: articulação  entre  os  projetos  sociais, econômicos, culturais 

e esportivos. 

▪ Transversalidade:   vinculação   da   aprendizagem   aos interesses e aos 

problemas reais dos alunos e da comunidade. 

▪ Diálogo Escola Comunidade: trocas culturais e de afirmação de identidades 

sociais dos diferentes grupos presentes, com abertura  para  receber  e  

incorporar  saberes  próprios  da comunidade. 

▪ Territorialidade: significa romper com os muros escolares, entendendo a cidade 

que a escola está inserida como um rico laboratório de aprendizagem. 

▪ Trabalho  em  Rede: o  estudante  é  pertencente  a  rede, existindo  uma  co-

responsabilidade  pela  educação  e  pela formação do educando.Para atender o 

desenvolvimento desse fazer pedagógico, a escola realizará açõesatravés de 

projetos que contemplem os princípios norteadores de uma educação integral e 

inclusiva proporcionando atividades para valorizar a identidade histórico-cultural 

dos educandos, abrangendo toda a comunidade escolar. 

 

• Princípios  Epistemológicos  que  existe  Unicidade entre Teoria e 

Prática, Interdisciplinaridade, Contextualização e Flexibilização 

 

A  educação  como  um  direito  de  todos  e  a permanência  dos  jovens  na  

escola,  talvez  seja,  o  mais importante desafio de nosso país, em relação à educação 
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básica. Também é uma das condições para o desenvolvimento sustentável, a 

distribuição de riquezas e a soberania da nação e é, simultaneamente, meio e objetivo 

do desenvolvimento e da diminuição das desigualdades no país. Além disso, a 

educação é fundamental e decisiva para o exercício pleno da cidadania, pois,   

oportuniza   ao   cidadão   ampliar   o   seu   poder   de compreensão e atuação nos 

vários setores da sociedade, e seu poder de interferir nos rumos do país e, ainda, para 

a busca do equilíbrio ambiental   e para a garantia dos direitos humanos. Nesse 

sentido, a formação para a cidadania, para a sustentabilidade, para diversidade exige a 

criação de espaços e ações educativas visando à formação de sujeitos acima de tudo  

pesquisadores,  capazes  de  pensar,  de  assumir  e  de submeter à crítica os valores, 

as normas e os direitos morais existentes,  inclusive  os  tidos  como  democráticos  e  

justos. Portanto, em busca da formação integral do nosso aluno, o conhecimento incide 

em refletir sobre os valores que fazem parte do conhecimento estruturado e aceito pela 

sociedade através dos tempos. 

 

Valores  e  conhecimentos  não  têm  existência autônoma,  para  existirem,  

dependem  de  pessoas  que  os elaborem, atribuindo-lhes significados e dando-lhes 

suporte de manifestação por meio de uma comunicabilidade inteligível. São resultados 

de uma construção coletiva. Nesse sentido, a apropriação do Projeto Político 

Pedagógico pelo coletivo do CEMAB vem em busca da consolidação da construção de 

uma arquitetura  de  valores  significativos  para  o  grupo,  valores comuns a todos os 

que os compõem e dão sentido às práticas pedagógicas escolares. Assim a prática 

pedagógica é desenvolvida a partir das discussões nas coordenações pedagógicas 

dando um grande passo na interdisciplinariedade e na flexibilização de conteúdos entre 

os componentes curriculares.  
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6. OBJETIVOS 

 

• Objetivos a serem alcançados pelo PPP 2019 

 

Objetivos   Institucionais   Gerais   -   O   Projeto   Político Pedagógico do CEMAB tem 

como objetivo geral educar para a ética e o desenvolvimento da autonomia e do 

pensamento crítico almejando preparar nossos jovens para a 

sustentabilidade, para a diversidade, para os Direitos Humanos e para exercício da 

cidadania consciente. 

 

Objetivos Específicos 

▪ Proporcionar a formação integral do estudante, levando-o ao desenvolvimento 

das capacidades de pesquisa, de aprendizagem e de criatividade; 

▪ Possibilitar ao estudante o prosseguimento dos estudos e permanência na 

escola; 

▪ Preparar para a cidadania, para a sustentabilidade e para a diversidade; 

▪ Resgatar o prazer em aprender nos estudantes  buscando minimizar os números 

de dependência e de reprovação; 

▪ Melhorar a classificação da escola e a dos estudantes no ENEM, PAS e 

vestibulares; 

▪ Levar  à  compreensão  dos  fundamentos  científico- tecnológicos; 

▪ Desenvolver competências e habilidades necessárias à integração  do  indivíduo  

à  sociedade,  por  meio  do desenvolvimento de projetos interdisciplinares; 

▪ Integrar  o  estudante  em  um  ambiente  acolhedor  e facilitador de seu 

desenvolvimento pleno; 

• Prepará-lo  para  a  inserção  no  mundo  do  trabalho, desenvolvendo 

conhecimentos, habilidades e competências, atitudes e valores a serem 

aplicadas no trabalho e na vida social. 
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7. CONCEPÇOES TEÓRICAS FUNDAMENTADORAS DAS PRÁTICAS 

PEDAGÓGICAS 

  

O  Currículo  organizado  pelo  CEMAB  tem  por objetivos principais abordar 

temáticas de interesse social que produzem convergência de diferentes áreas do 

conhecimento como: sustentabilidade ambiental; direitos humanos; respeito e 

valorização das diferenças e complexidade das relações entre a  escola  e  a  

sociedade  e  garantir  as aprendizagens  dos  estudantes,  respeitando  a  forma  de 

organização da educação básica do ensino médio. 

Em síntese, organizamos os conteúdos da grade curricular em torno de eixos 

transversais - Educação para a Diversidade, Cidadania e Educação em e para os 

Direitos Humanos   e   Educação   para   a   Sustentabilidade do Curriculo em 

Movimento da Educação Básica da Secretaria de Estado de Educação do Distrito 

Federal  que estruturam  o  trabalho  pedagógico  a  ser  desenvolvido  por professores 

e estudantes e está articulado ao projeto político- pedagógico da escola. 

 

 Avaliação 

De  acordo  com  o  que  é  estabelecido  nas Diretrizes Curriculares 

Nacionais para o Ensino Médio (Brasil, 2018)  da as Diretrizes de Avaliação 

Educacional – Aprendizagem, Institucional e em Larga Escala da SEEDF  incorporamos  

ao  processo  avaliativo  do CEMAB instrumentos e procedimentos que venham 

conceber a  avaliação  como  recurso  para  a  compreensão  de  uma educação 

voltada para a construção da autonomia do estudante ; cidadania; solidariedade e 

responsabilidade social. O objetivo da avaliação é identificar dificuldades e 

potencialidades do estudante , permitindo-o analisar sua aprendizagem. 

 

Ensino 

A atual Constituição Brasileira, no seu artigo 208, inciso II, estabelece que é 

dever do Estado a “progressiva universalização do ensino médio gratuito”. Na LDB, Lei 

de Diretrizes e Base da Educação Nacional (Lei 9.394/1996), nos artigos  35,  que  

define  as finalidades, e  36,  que  trata  das diretrizes curriculares para o ensino médio, 
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em conjunto com o Parecer nº 15/1998 da Câmara de Educação Básica/Conselho 

Nacional de Educação e a Resolução n. 03/1998 (CEB/CNE), não só estabelecem 

diretrizes curriculares nacionais para o ensino médio como também lhe propõem uma 

nova concepção filosófica e pedagógica como etapa final da Educação Básica no Brasil, 

o que assegura a este nível os mesmos direitos que o ensino fundamental. 

No seu artigo 35, a LDB define de forma enfática o caráter básico da 

educação média, caracterizando-a como o coroamento  da  formação  a  que  todos  

têm  direito  para  o prosseguimento dos estudos, para o ingresso no mundo do trabalho 

e para a integração das comunidades local e nacional. 

De acordo com as leis  e iniciativas governamentais, a escola de ensino 

médio passa a integrar a etapa do processo educacional que a nação considera básica 

para o exercício da cidadania, para o acesso às atividades produtivas, “inclusive para o 

prosseguimento dos estudos nos níveis  mais  elevados  e  complexos  de  educação  

para  o crescimento pessoal”, de acordo com os próprios termos da lei.Além das Leis 

que regem a educação básica no Brasil, a equipe pedagógica do CEMAB, buscou 

consolidar sua prática educacional  com  os  pressupostos  teóricos  sugeridos  no 

Currículo em Movimento da Educação Básica (SEEDF). 

 

Aprendizagem 

 

O CEMAB procurou através dos projetos pedagógicos que serão 

desenvolvidos durante o ano letivo incorporar práticas educativas que venham abranger 

aspectos culturais, artes, esportes, lazer, informática e outros de interesse do estudante  

e da comunidade visando através desses a formação do sujeito como um todo.Os 

projetos e aulas planejadas nesse PPP estão previstos na Teoria Crítica a partir da 

abordagem de temas que  envolvem  a  desigualdade  social,  diversidade,  direitos 

humanos e cidadania, buscando dentro dessa perspectiva uma aprendizagem  

emancipatória  que  auxiliará  o  aluno  a  se perceber como sujeito ativo e capaz de 

interferir e transformar o ambiente social em que está inserido. 

Nos projetos previstos no PPP- 2019 podem ser encontrados também traços 

da Teoria Pós-Crítica, pois os mesmos deverão abrir espaços para discussões e 
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análises [...] dos  processos  pelos  quais  as  diferenças  são  produzidas através  das  

relações  de  assimetria  e  desigualdade  [...] (Currículo em Movimento da Educação 

Básica/SEEDF apud Silva 2003, p. 89).Tendo essas correntes como base das ações 

pedagógicas, acreditamos ser possível trabalhar de forma mais eficaz os eixos 

transversais: 

 

Eixos Transversais das Ações Pedagógicas 

 

 

 

 

 

Educação Integral 

 

O Currículo em Movimento aponta como função da escola a formação 

integral do estudante , contemplando uma formação capaz de abranger as variadas 

dimensões do ser humano.O CEMAB ao propor a Escola Integral implementa um 



17 

 
 

 

 

projeto  politico  pedagógico  que  visa  garantir  aos  nossos estudantes uma boa base 

de conhecimentos gerais, de modo que eles possam, posteriormente, gerir a sua 

liberdade e o seu futuro. A Educação Integral colabora para a formação de um ser, 

menos consumista, mais ético consigo mesmo, solidário com o próximo e integrado 

com a natureza que o circunda. Os estudantes têm aulas de matemática, português, 

violão, dança, teatro, inglês.   

  

 

  

8.   ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO PEDAGÓGICO DA ESCOLA 

• Documentos Norteadores Adotados pela SEEDF( Diretrizes /OP 

SEEDF, 2014). 

• Organização   Escolar   Adotada   pela   Instituição Escolar: 

Semestralidade 

 

É uma proposta pedagógica de reorganização dos tempos historicamente 

organizados em séries anuais. Tem como   pressupostos   básicos   a   formação   

integral   dos estudantes,  o  respeito  à  sua  condição  subjetiva,  às  suas 

experiências  e  aos  seus  saberes.  Para  os  estudantes,  a reorganização  semestral  

reduz  à  metade  o  número  de componentes  curriculares,  possibilitando-lhes  maior  

tempo dedicado  às  aprendizagens  previstas  para  aquele  período. Além disso, 

amplia-se o contato semanal entre estudantes e professores,   com   vistas   ao   

fortalecimento   da   relação pedagógica. 

 

 

 

Para os professores, a divisão das turmas em dois períodos modifica seu 

trabalho com os estudantes, uma vez que é possível diversificar as estratégias de 

ensino-aprendizagem e de avaliação. 

Deve-se distribuir as turmas da escola entre os blocos do modo  mais 

equitativo possível. Assim, no primeiro semestre do ano letivo ,uma parcela das turmas 
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estudará os componentes alocados no bloco I  e a outra, os do bloco II. No segundo 

semestre, as turmas que cursaram   o bloco I no primeiro período do ano, cursarão o 

bloco II e vice-versa. 

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

estudante que não lograr êxito ao longo do primeiro semestre letivo do ano 

permanecerá em Recuperação Contínua (RC) durante o período letivo seguinte. O 

Diário de Classe deverá ficar “em aberto”, e os professores responsáveis por esse 

processo deverão registrar, no campo “informações complementares”, que o estudante 

encontra-se em processo de RC. Nesse campo, deverão ser descritas as atividades 

desenvolvidas durante a recuperação, bem como o desenvolvimento do estudante. 
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Fonte:   Consoante   as   Diretrizes   para   a   Organização   do   
Trabalho   Pedagógico   na Semestralidade: Ensino Médio,
 disponível em http://www.se.df.gov.br/sobre-a-secretaria/publicacoes--da-
sedf/diretrizes.html. Acesso em 04 de abril de 2018. 

 

A  concepção  de  avaliação  na  Semestralidade segue   a   mesma   

definida   nas   Diretrizes   de   Avaliação Educacional  da  SEEDF:  avaliação  formativa  

contínua  e processual. 

A  Recuperação  Contínua  (RC)  deve  durar  o tempo necessário para que o 

estudante seja capaz de alcançar tantas aprendizagens quantas forem necessárias 

para que ele conquiste  o  papel  ativo  na  construção  de  seu  próprio conhecimento. 

Há de se observar que esse prazo não pode exceder o ano letivo. Para tanto, a atuação 

dos professores deve ser planejada e orientada para que as necessidades de 

aprendizagem sejam supridas, levando em consideração o ser integral do estudante, 

suas características cognitivas e suas possibilidades  de  acesso  aos  conteúdo.  As  

estratégias  de ensino-aprendizagem devem ser diversificadas e voltadas à 

consolidação  das  aprendizagens  significativas,  não  sendo, portanto, mero 

instrumento de recuperação de notas. 

Dentre elas, pode-se destacar: 

 

a) aulas de revisão e aulas adicionais, por meio de projetos de 

acompanhamento pedagógico; 

b) atividades, pesquisas, exercícios e trabalhos extras; 

c)  revisões por meio de exercícios que retomam conteúdos mportantes que 

foram abordados anteriormente; 

d)  incentivo, reconhecimento e motivação à participação dos estudantes; 

e) envolvimento dos familiares na vida escolar dos filhos; 

f) ensino de técnicas de estudo, como anotações, leituras, organização 

acadêmica, mapas conceituais.  

Importante: 

I. Embora a organização seja semestral, o regime é anual; 

II. O  estudante  do  Ensino  Médio  com  aproveitamento insuficiente   em   

mais   de   3   (três)   Componentes Curriculares pode ser encaminhado à 
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recuperação final, a  critério  do  Conselho  de  Classe,  mediante  análise 

circunstanciada  de  cada  caso,  o  que  somente  será possível  afirmar  

ao  final  do  ano,  com  deliberação também do Conselho de Classe; 

III. O estudante é promovido quando, após os estudos de recuperação   final,   

obtiver   em   cada   componente curricular nota igual ou superior a 5,0 

pontos; 

IV. A nota da recuperação final substitui o resultado anterior, expresso pela 

média final, se maior; 

V. A nota da recuperação final é registrada no Diário de Classe, em Ata 

própria e na Ficha Individual do Aluno, sendo   comunicada   ao   

estudante   por   meio   de instrumento próprio. 

 

  

• Definição dos Tempos Espaços para organização do Trabalho 

Pedagógico 

A  coordenação  pedagógica  é  um  espaço  de trabalho coletivo garantido 

pela  Portaria nº 395 de 14 de dezembro de 2018 e  visa  assegurar  um  espaço  de  

discussões  e intervenções que venham assegurar a qualidade do ensino oferecido  na  

escola. A  Coordenação  Pedagógica  tem  por objetivo planejar, orientar e acompanhar 

as atividades didático- pedagógicas,  a  fim  de  dar  suporte  ao  Projeto  Político- 

Pedagógico,  promovendo  ações  que  contribuam  para  a implementação   dos   

Currículos   de   Educação   Básica   da Secretaria de Estado de Educação. 

O planejamento da ação educativa do CEMAB ocorre, principalmente, nos 

seguintes momentos: 

 

1.  Reuniões   pedagógicas   gerais,   no   início   de   cada semestre

 letivo com professores, orientadores, coordenadores e 

funcionários dos diversos setores da escola, onde são discutidas, 

definidas e avaliadas as ações anuais e semestrais. 

2. Coordenação Pedagógica coletiva , semanalmente, com direção, 

coordenação e professores visando: 
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• A   organização   do   trabalho   pedagógico   e planejamento  do  

cronograma  para  execução desses trabalhos; curso de formação 

continuada para os professores;  

• Palestras envolvendo diversos assuntos; estudos de 

documentos da SEEDF; 

 • Compartilhamentos de experiências pedagógicas dos docentes; 

• Elaboração e avaliação do PPP; 

• Análise e intervenções dos projetodesenvolvidos na escola, e outros. 

 

3. Coordenações  pedagógicas  por  área do conhecimento, 

semanalmente, com seus respectivos coordenadores e professores, para 

planejamentos das aulas, projetos e avaliações, contemplando a 

interdisciplinaridade. 

 

Objetivos da Coordenação pedagógica: 

 

➢ Analisar pedagógica e disciplinarmente, a cada final de bimestre, todas as 

turmas, separadamente, mediante Conselho de Classe; 

➢ Reunir periodicamente com os professores das diversas áreas de 

conhecimento para adequação dos projetos e ações da escola às 

propostas do Pacto Nacional de Fortalecimento do Ensino Médio; 

➢ Realizar, a cada bimestre, uma reunião com alunos, professores e 

responsáveis, para discussões, entrega e avaliação de resultados; 

➢ Oportunizar reuniões de Direção, pais e professores, no auditório,   e   

reunião   de   pais   com   professores, individualmente,   em   sala   de   

aula,   sempre   que necessário; 

➢ Promoção de simulados, uma vez por ano, para aqueles alunos  que  

desejam  se  preparar  para  concursos externos, PAS/UnB e o ENEM; 

➢ Maximizar as coordenações pedagógicas; 
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➢ Promover eventos de conclusão de trabalhos 

desenvolvidos bimestralmente, sendo que cada evento é de 

responsabilidade de uma área específica; 

➢ Proporcionar uma relação saudável e construtiva entre os estudantes e os 

professores facilitando a construção do conhecimento por parte dos 

estudantes; 

➢ Promover parcerias e intercâmbios culturais, a fim de expandir  e  

aprimorar  a  consciência  crítica  para  a transformação da realidade;  

➢ Identificar estudantes com dificuldades de aprendizagem, 

assegurando-lhes atendimento individualizado, mediante elaboração 

de projeto específico; 

➢ Estimular   a   preservação   dos   bens   públicos   e particulares, zelando 

pelo patrimônio escolar; 

➢ Promover  palestras e  debates  sobre  Diversidade, e sustentabilidade, 

bem como, sobre Direitos Humanos.  

 

▪ Atuação das Equipes Especializadas ( EEAA, SOE, E OUTROS) para 

promover a educação integral 

Sala  de  Recurso  Multifuncional  Generalista  -  presta  um atendimento de 

natureza pedagógica conduzida por professores   especialistas.   Este   espaço   

se   destina   ao atendimento de estudantes das instituições de ensino médio da rede 

pública diagnosticada como portadores de Necessidades Educacionais Especiais, tais 

como: surdez severa ou profunda (DA   Severa);   deficiência   física   com   baixa   

necessidade educacional  especial  (DF/BNE);  deficiência  intelectual  (DI); Transtorno 

Global do Desenvolvimento (TGD). Conta com três funcionários. 

 

Sala de Recursos Específica(Deficiência Visual/ Baixa Visão) - atendendo 

estudantes do CEMAB que apresentam deficiência visual  (DV).  A  sala  auxilia  o  

professor  na  ampliação  ou transcrição de material didático para o aluno (DV) e auxilia 

no reforço pedagógico para tais alunos. O setor conta com cinco funcionários.O  grande 

desafio  da  escola através  das  duas salas de recurso tem sido implementar o artigo 
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208, inciso III, da Constituição Federal e a Resolução 02/2001 do CNE/CEB, ao  buscar  

oferecer  a  estes estudantes  um  atendimento educacional caracterizado como 

complemento curricular que lhes permitam a descoberta, a inventividade e a criatividade 

no processo ensino-aprendizagem. Assim, o atendimento ocorre em turno contrário, 

com atendimento individualizado ou em grupos. 

 

SOE – Serviço de Orientação Educacional - é um serviço de apoio aos 

estudantes, não apenas para acompanhamento de seu rendimento escolar e de sua 

frequência, mas também para a promoção das relações interpessoais, em  que pese 

seu interesse ou desinteresse pelas atividades e todas as outras questões  que  dizem  

respeito  ao  seu  bem-estar  e  seu desenvolvimento   intelectual   e   emocional.O   

SOE   possui atendimento individualizado e permanente aos estudantes que o 

procuram por iniciativa própria ou por convite ou indicação da Supervisão Pedagógica 

e/ou dos pais. Além desse suporte, o SOE  promove  projetos  de  orientação  

vocacional,  com  o objetivo  de  ajudar  os  estudantes  —  principalmente  os  do 

terceiro  ano  do  ensino  médio   —  a  aprofundarem  seu conhecimento   sobre   as   

diferentes   áreas   de   interesse profissional. 

 

Audiovisual - faz parte do setor pedagógico e é destinado à guarda,  controle,  

atualização,  agendamento  de  locais  de múltiplos meios (salas projetoras de 

multimídia, auditório e a distribuição de equipamentos (televisões, aparelhos de vídeo, 

aparelhos de DVD, equipamentos de áudio etc.) e de recursos multimídia em geral 

(DVD’s, fitas, CD’s, softwares pedagógicos etc.) 

 

Reprografia  - é  o  setor  da  escola  em  que  se  digita  e reproduzem  as  

provas,  apostilas  e  os  demais  materiais impressos  para  auxílio  no  processo  

ensino-aprendizagem. Este setor também é responsável pelo preparo do material 

reproduzido para uso didático do professor. 

 

• Relação da escola com a comunidade referente à organização do 

trabalho pedagógico 
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SOE - é o mediador entre escolas pais e estudantes com objetivo de 

administrar conflitos, contribuir para o sucesso do ensino  aprendizagem,  ampliando  

suas  possibilidades  de interação como ser autônomo, crítico e participativo. O SOE 

atende ao que se prevê no Regimento Escolar das Instituições Educacionais da Rede 

Pública de Ensino do Distrito Federal, no seu artigo 27: A Orientação Educacional tem 

como objetivo contribuir para a melhoria do ensino público do Distrito Federal, 

promovendo ação-reflexão  das atividades educativas  como forma de facilitar a 

socialização do conhecimento e ampliar as possibilidades do aluno de compreender e 

agir no mundo como cidadão crítico e participativo.Para cumprir esse objetivo, o SOE 

acompanha e dá suporte aos estudantes em relação ao desenvolvimento afetivo, 

cognitivo e comportamental. 

APAM -  (Associação  de  Pais,  Alunos  e  Mestres)  é  uma entidade civil, 

sem fins lucrativos e com personalidade jurídica própria, que visa integrar a comunidade, 

o poder público, a escola e a família. A APAM, também compete organizar o segmento 

de pais e responsáveis para uma participação mais efetiva nas decisões administrativas 

e pedagógicas da escola. 

 

• Função e Atuação do Educador Social , Jovens Educadores, 

Educadores Comunitários, Monitores, entre outros, para Efetivação 

do Trabalho Pedagógico. 

O educador social utiliza ferramentas pedagógicas para intervir nas 

problemáticas dos estudantes. É responsável por atividades pedagógicas, que visam a 

promoção e a integração social de pessoas em situação de risco, excluídas ou em 

vulnerabilidade social. 

 

English  Lab  -  foi  desenvolvido  a  partir  da observação dos processos de 

ensino e aprendizagem no componente curricular de LEM - Inglês nas escolas públicas 

do DF, especificamente no segmento Ensino Médio, onde se percebeu certa 

defasagem na compreensão do idioma por parte  dos  alunos,  principalmente  em  

relação  à  leitura  e interpretação de textos, habilidades essenciais a um bom 

desempenho  acadêmico.  Portanto,  tal  trabalho  será  a experimentação de uma nova 
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abordagem metodológica de ensino,  com  a utilização  de  técnicas  semelhantes  às 

do Inglês instrumental, agregando comunicação oral e escrita, a fim de amenizar as 

falhas identificadas acima. 

Objetivos: Além de melhorar o desempenho escolar ao longo do ano letivo, 

preparar nossos estudantes para desempenhar atividades  de  cunho  acadêmico  

(ENEM-PAS)  com  maior eficiência, tornando - o capaz de entender a estrutura e o 

funcionamento   do   idioma,   ler   e   interpretar   textos,   e desenvolver habilidades 

comunicativas. 

Público – alvo:  Estudantes do Centro Ensino médio Ave Branca de 

Taguatinga - CEMAB diagnosticados com baixos níveis de compreensão e 

aproveitamento no componente curricular de LEM-Inglês. Tal diagnóstico será realizado 

ao longo do 1° bimestre pelo professor regente, o qual poderá utilizar   as   atividades   

desenvolvidas   como   instrumento avaliativo agregando-as à avaliação formativa dos 

participantes. 

Estratégias e recursos: Trabalhar com pequenos grupos deestudantes   para   

otimizar   o   exercício   da   leitura   e compreensão de textos, aquisição de vocabulário, 

percepção das estruturas gramaticais e discussão dos temas abordados. Aliar à prática 

da leitura as habilidades comunicativas da escrita e da fala. Criar um ambiente 

específico (centro de aprendizagem – English Lab) para atender ao estudante em turno  

contrário  às  aulas.  Utilizar  recursos  de  mídia  e tecnologia (internet, redes sociais, 

jornais, revistas, TV, etc.) como ferramentas facilitadoras do aproveitamento 

pedagógico  ideal.  Este  projeto  será  coordenado  pelas professoras Gisele 

e Rosana e Fatimá Sales (LEM- Inglês sendo  que  outros  professores  de  LEM-Inglês  

poderão participar e utilizar o espaço físico do laboratório. As professoras são 

readaptadas e atendem os alunos no diurno. 

 

Laboratório de Informática -  está disponibilizado diretamente para as 

atividades pedagógicas docentes e para o trabalho interdisciplinar da parte diversificada. 

Para tais, professores e suas   turmas   devem   respeitar   agendamento   prévio.   O 

laboratório  atende  também,  em  horário  contrário  ao  turno original,  aos  estudantes  

que  se  interessem  em  realizar pesquisas, trabalhos e em utilizar seus recursos para 
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outros fins correlatos. Nossa escola possui uma página eletrônica, 

http://www.cemab.com.br/, mantida pelo laboratório de informática, com a 

finalidade de divulgação dos conteúdos materiais de interesse dos 

estudantes, professores, assistentes, orientadores e pais. 

Plataforma Moodle -  é um instrumento interativo utilizado no CEMAB, para 

atividades complementares. Cada professor tem uma sala, onde disponibiliza material 

de pesquisa para o aluno e realiza avaliações e questionários. 

Biblioteca Escolar -   atende a comunidade escolar nos três turnos. Atende 

ao professor com sua turma em horário de aula, desde  que  o  mesmo  agende  o  

horário  e  acompanhe  os estudantes. A Biblioteca Escolar do Centro de Ensino Médio 

Ave  Branca  foi  ampliada  e  reestruturada,  visando  atender melhor ao cotidiano de 

sua comunidade escolar.Em média, são atendidas  diariamente  mil  pessoas,  entre  

funcionários  da escola, estudantes e comunidade. 

 

 

 

 

 

9. ESTRATÉGIAS DE AVALIAÇÃO 

 

• Estratégias de Avaliação do Trabalho pedagógico do CEMAB 

(Avaliação Institucional ), observando as Diretrizes de Avaliação 

Educacional da SEEDF 

De  acordo  com  o  que  é  estabelecido  nas Diretrizes de Avaliação 

Educacional da SEEDF incorporamos ao processo avaliativo do   CEMAB   

instrumentos  e  procedimentos   que   venham conceber a avaliação como recurso para 

a compreensão de uma educação voltada para a construção da autonomia do 

estudante ; cidadania; solidariedade e responsabilidade social. 

O  CEMAB  tem  como  desafio  organizar  uma avaliação voltada para as 

aprendizagens, que não seja punitiva ou classificatória, mas que possibilite ao professor 

avaliar o que foi  aprendido  no  plano  individual  e  coletivo,  possibilitando identificar 
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dificuldades e potencialidades, e que permita ao aluno analisar sua aprendizagem.  

Nesse desafio o professor deve estar em constante diálogo com o aluno, não somente 

no momento de avaliação, mas através de atividades incorporadas no 

diaadia da sala de aula que lhe permita avaliar não para nota, mas para a construção e 

reconstrução de caminhos que levem seus alunos a uma aprendizagem mais 

significativa. 

Procedimentos e instrumentos avaliativos de acordo com as etapas e 

modalidades atendidas pela Instituição de Ensino. 

Dentro dos pressupostos da avaliação formativa buscamos nesse PPP 

priorizar avaliações que permitam um processo voltado para a inclusão e sucesso do  

aluno. Os instrumentos  avaliativos  estabelecidos  em  reuniões  com professores, 

representantes de pais e de alunos seguem os seguintes formatos:  

 

a)  Avaliação diagnóstica: Acontecerá no início do ano letivo, ou sempre 

que o professor julgar necessário. A avaliação diagnóstica permite ao professor avaliar 

o nível de aprendizagem de determinado estudante ou turma,  facilitando  seu  

planejamento  de  curso  e estabelecer critérios de avaliação. 

 

b)  Avaliação contínua e integrada ao fazer diário do professor: Este 

caráter aponta que a avaliação deve ser  realizada  sempre  que  possível  em  

situações normais, evitando a exclusividade da rotina artificial das  situações  de  

provas,  na  qual  o  estudante  é “medido” somente naquela situação específica. 

 

Abaixo destacamos atividades pedagógicas que se adéquam aesse tipo 

de avaliação: 

 

▪ A  observação,  registrada,  é  de grande ajuda para o professor na 

realização desse processo de avaliação contínua e processual; 

▪ Resolução de  problemas-  criação de situações problemas, em que o 

aluno propõe soluções- gera oportunidades de o aluno fazer o vínculo do 

que é aprendido em sala com seu cotidiano; 
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▪ Criação de vídeos, documentários, entrevistas; 

▪ Trabalhos em grupos; 

▪ Dramatizações; 

▪ Avaliação realizada por pares e/ou estudos dirigidos; 

▪ Debates e discussões; 

▪ Produção de textos nos diferentes gêneros; 

▪ Portfólios; 

▪ Criação de blogs; 

▪ Auto avaliação; 

▪ Feiras; 

▪ Confecção de painéis; 

▪ Relatórios de saídas/visitas; 

▪ Oficinas; 

▪ Simulados; 

▪ Relatórios de aulas nos laboratórios de pesquisa; 

▪ Dever de casa e listas de exercícios; 

 

Outros. 

c)  Prova Bimestral: Trata-se das avaliações realizadas visando às 

várias áreas de capacidades do   estudante:   cognitiva,   motora,   de   relações 

interpessoais,  de  atuação  etc.,  e  a  situação  do estudante nos variados 

componentes do currículo escolar. A  prova  Bimestral multidisciplinar,  ocorrerá  uma  

vez  por bimestre,  em blocos de  disciplinas  separados  de acordo com área de 

conhecimento. 

d)  Auto - avaliação: A auto - avaliação não deve ser caracterizada como 

uma avaliação que gera nota para o aluno, mas como instrumento que venha a 

contribuir com o amadurecimento intelectual e social do aluno, além de facilitar para o 

professor identificar as   dificultadas   encontradas   pelos   alunos   em determinado 

conteúdo. Esse procedimento deverá acontecer uma vez por bimestre ou sempre que o 

professor julgar necessário. 

e)  Conselho de Classe: O Conselho de Classe tem como ações típicas: 



29 

 
 

 

 

-   Operacionalizar   o   Conselho   de   Classe   Participativo, inicialmente 

com um cronograma de pré- conselho, contando com a participação da equipe da 

supervisão pedagógica e do SOE/Serviço de Orientação Educacional, de forma que, 

em 02 (dois) dias, todas as turmas por turno possam realizá-lo;  

Observação: a razão da presença de um integrante da supervisão 

pedagógica em cada sala de aula é dar um suporte aos representantes de sala e ainda, 

orientar e “peneirar” as  situações  individuais  colocadas  —  como,  por  exemplo, 

proposições  pessoais  de  um  estudante  como  se fosse  do coletivo. Assim, a 

intenção é detectar antecipadamente os problemas e dificuldades pedagógicas do 

ponto de vista dos estudantes para encaminhá-los com possíveis alternativas de 

soluções para uma discussão posterior no Conselho de Classe, como exemplificadas 

nas atas em anexo. 

- Sensibilizar e estimular a participação discente, docentes e responsáveis 

nos Conselhos de Classe Participativos; 

- Criar mecanismos de retorno das deliberações do Conselho de Classe 

Participativo para os discentes; 

-  Avaliar  bimestralmente  a  execução  dos  pré-conselhos  e Conselhos de 

Classe, a fim de aprimorá-los. 

f)   Recuperação contínua: A recuperação de estudos é processual, 

formativa, participativa e contínua sob a responsabilidade do professor com apoio da 

família. 

g)  Recuperação final: Será realizada após o término do  ano  letivo,  para  o  

estudante  que  não  obteve aproveitamento   em   até   3   (três)   componentes 

curriculares. 

h) Dependência: É adotada a progressão Parcial em Regime de 

Dependência que assegura ao estudante prosseguir na série/ano imediatamente 

subsequente,  dentro  de uma  mesma  etapa  da  Educação    Básica,  quando        seu 

aproveitamento na série/ano anterior. 

 Fica  estabelecido  nesse  documento  que, qualquer instrumento ou 

procedimentos avaliativos, devem  expressar  claramente  para  o estudante  seus 
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objetivos  de  aprendizagem  e  seus  critérios  de avaliação, e que não se prendam 

somente a notas, mas que sirvam para identificar intervenções a serem realizadas. 

O professor deve viabilizar no início de cada bimestre seu plano de curso e 

seu plano de avaliação bimestral para os estudantes com  informações e 

esclarecimentos sobre procedimentos e instrumentos utilizados nas avaliações, bem 

como os  critérios  avaliativos  adotados.  

 

Setores de Informação para as Avaliações 

 

 

 

• Conselho de Classe como espaço privilegiado de entrelaçamento dos 

três níveis de avaliação: das aprendizagens, institucional e de rede, 

observendo as Diretrizes de Avaliação Educacional da SEDF 

 

O conselho de Classe pode ser concebido como colegiado que busca a 

superação da organização prescritiva e burocrática, tornando-se uma instância 

preocupada com os processos avaliativos que busquem reconfigurar o conhecimento, 

rever as práticas pedagógicas alternativas e contribuir para alterar a prática pedagógica 

escolar, dado o seu caráter  articulador  dos  diversos  segmentos  da  escola.O 

processo do Conselho de Classe fluirá de forma mais tranquila, mais educativa, mais 

amistosa, onde professores e estudantes e  responsáveis  terão  a  oportunidade  de  

desenvolverem relações sociais de crescimento pessoal, individual e coletivo, de acordo 
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com as crenças e os valores defendidos em nosso projeto, criando assim um 

entrelaçamento dos três níveis de avaliação: das aprendizagens, institucional e de rede 

 

• Utilização dos Resultados das Avaliações externas (PAS, ENEM e 

outros) para Definição de Intervenção e Estratégias em Prol das 

Aprendizagens 

 

O CEMAB tem como objetivo incentivar seu   a participar das provas do 

PAS1, PAS2 E PAS3,  ENEM E  vestibulares da UnB e outras  instituições  de  ensino  

superior,  para  isso  ficou estabelecido nas reuniões de construção do PPP que a 

coordenação pedagógica, direção e professores, deverão incentivar  com  palestras,  

informativos,  aulões  e  outros instrumentos a participação máxima dos alunos da 

nossa escola, em especial os do 3º ano, como a prova diagnóstica da SEEDF, simulado 

DF, IDEB e PAS. 

   

• Reunião de pais como momento de avaliação das ações pedagógicas 

desenvolvidas 

 

A reunião de Pais é um momento importante ao final de cada bimestre, onde 

direção e professores estão à disposição dos pais para dar todas as informações a 

respeito das ações, atividades, projetos que ocorrem dentro e fora da sala de aula. Os 

pais podem acompanhar, sugerir e avaliar todo processo através de conversa e  

requerimentos, onde serão ouvidos e anotadas as sugestões para aperfeiçoamento das 

práticas adotadas na escola.  
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10. ORGANIZAÇAO CURRICULAR 

 

A organização curricular do CEMAB está de acordo com o que é 

estabelecido nas Diretrizes Curriculares Nacionais para  o  Ensino  Médio  para  uma 

educação voltada para a construção da autonomia do aluno; cidadania; solidariedade e 

responsabilidade social. 

 

Os componentes curriculares estão divididos segundo as áreas de 

conhecimento: 

 
ÁREA DO 

CONHECIMENTO 

 
COMPONENTES 
CURRICULARES 

 
CARGA HORÁRIA 

 
 
 

 
Linguagens e suas 

tecnologias 

 
Língua Portuguesa 

 
Inglês 

 
Artes 

 
4h/a 

 
2h/a 

 
2h/a 

 
2h/a 

 Educação Física 

LEM – Espanhol 

 
1h/a 

 
Matemática  

 
Matemática 

 
4h/a 

 

 
Ciências Humanas 

 
Geografia 

História 

Filosofia 

Sociologia 

 
2h/a 

2h/a 

2h/a 

2h/a 

 

 
Ciências da Natureza  

 
Biologia 

 
Fisica 

 
Química 

 
2h/a 

2h/a 

2h/a 

 
Parte Diversificada – 

(PD) 

 
PD 

 
1h/a 
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Interdisciplinaridade 

 

Além citadas acima, a escola apresenta no seu currículo uma parte 

diversificada que foi organizada da seguinte maneira: 

Parte  Diversificada  –  Geometria:  tratamos  dos  estudos  de geometria. A 

intenção é que haja uma percepção da parte do estudante de que a geometria é 

aplicada em todas as medidas dos objetos e coisas com as quais nos deparamos. Na 

primeira série, busca-se constatar a necessidade de se desenvolver a capacidade de 

observação e de manter uma sequência lógica de associação a referenciais concretos 

por parte do estudante. Num  segundo  momento  o  objetivo  é  integrar  a  álgebra  à 

geometria na resolução de problemas, os estudantes realizam cálculo  de  áreas  e  

perímetros  de  figuras  planas,  levando também em consideração a sua bagagem 

cotidiana e assim fazer com que ele situe a matemática em sua vida. 

Na segunda série, os estudantes da série anterior já se utilizam de suas 

habilidades e competências adquiridas para  realizarem  o  cálculo  de  áreas  e  

volumes,  em  três dimensões, o que damos o nome de geometria espacial. 

Na  terceira  série,  a  intenção  é  familiarizar  o estudante com os gráficos 

cartesianos para que o mesmo possa identificar figuras geométricas planas e calcular 

suas áreas. As três disciplinas são trabalhadas de forma integrada e contam com o 

suporte do Laboratório de Informática da escola, como dito antes. 

Nas coordenações pedagógicas, os conteúdos, projetos interdisciplinares e 

temas são discutidos e avaliados com frequência, a fim de que haja participação e 

integração de todos:  professores,  assistentes,  orientadores,  estudantes  e direção, 

numa busca constante por um ensino de qualidade que seja significativo e democrático. 

 

Trabalho com projetos 

 

Ao final de cada ano são feitas reuniões com os professores da instituição 

onde são decididos quais projetos irão continuar. 
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A  seguir  estão  listados  os  projetos  que  serão desenvolvidos  pelo  

CEMAB  visando  alcançar  os  objetivos propostos pelo projeto político pedagógico da 

escola durante o ano letivo de 2019. 

 

1.  Projeto Guia do Estudante 

2.  Projeto Jogos Interclasse 

3.  Projeto Intervalo Cultural 

4.  Projeto Mostra Científica 

5.  Projeto Linha do Tempo – noturno 

6. Projeto English Lab 

7.  Projeto Dia da Consciência Negra 

8.  Escola Integral 

9.  Projeto Obra do PAS 

10. Projeto Agrofloresta - Noturno 

11. Projeto Fac-CEMAB - Noturno 

 

Relação teórica- prática 

   

Nesse planejamento também é contemplada a necessidade de uma 

preparação e inserção no mercado de  trabalho,  o  que  requer  um  trabalho  de  

orientação educacional,   para   isso, há   no CEMAB,   projeto permanente de 

Orientação Vocacional, promovido pela equipe do SOE/ supervisão Pedagógica 

 

Contextualização 

 

Com o intuito de preparar o estudante que queira ingressar   na   

Universidade   de   Brasília  e/ou,   em   outras entidades de Ensino Superior, os 

professores do CEMAB, ao selecionarem os conteúdos de cadaleva em conta a 

necessidade  de  conhecimentos  específicos  cobrados  nos vestibulares realizados 

nesta cidade. 
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O planejamento anual de cada   é feito no início do ano letivo pelo grupo de 

professores, divididos em suas  respectivas  áreas  de  conhecimento  e  posteriormente 

apresentado a coordenação pedagógica e disponibilizada via Plataforma Moodle para o 

aluno. 

Trabalho  com  os  temas  transversais  Educação para a Diversidade, 

Cidadania, Direitos Humanos e Educação para a sustentabilidade, conforme o Currículo 

em Movimento  

A escola trabalha, além dos projetos interdisciplinares citados aqui, 

com temas transversais que são escolhidos pelos professores nas coordenações 

pedagógicas, tendo em vista o interesse e necessidades dos estudantes contemplando 

as dimensões: Direitos humanos, Cidadania e Diversidade e Educação para a 

sustentabilidade. 

A disciplina Ensino Religioso está inserida nos estudos  de  Filosofia,  uma  

vez  que  são  trabalhados  os conceitos de valores éticos e morais de conduta na 

forma de cidadãos conscientes de seu papel numa sociedade em que todos têm 

deveres e direitos a serem observados visando ao bem comum. 

Assim, a escola enfatiza o seu papel socializador e educativo contemplando 

a formação para a cidadania e para os direitos Humanos, dentro das perspectivas 

previstas no Currículo em Movimento da Educação Básica – SEEDF. 

A  Educação  para  os  Direitos  Humanos  -  em  busca  do 

reconhecimento, realização e universalização da dignidade humana, contemplando 

ações pedagógicas que levem em consideração as seguintes perspectivas: 

Educação para a Diversidade – uma educação voltada para implementação   

de ações voltadas para o diálogo, reconhecimento e valorização dos grupos 

marginalizados, tais como negros, mulheres, população LGBT (lésbicas, gays, 

bissexuais, travestis, transexuais e transgêneros), indígenas, moradores do campo, 

entre outros. 

Educação  para  a  Sustentabilidade  –  implementação  de atividades 

pedagógicas que visem uma educação ambiental baseada no ato de cuidar da vida, em 

todas as fases e tipos, em busca de uma sociedade mais igualitária que atenda às 

necessidades do presente conservando os recursos naturais para as gerações futuras; 
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Educação para a Cidadania Ativa – realização de ações que possibilitem o 

exercício da prática sistemática dos direitos conquistado, ampliação de novos direitos, 

contribuindo para a defesa da garantia de direito a educação básica pública, gratuita e 

laica para todos, inclusive para aqueles que não tiveram acesso na idade e condições 

próprias. 

 Nos projetos previstos no PPP- 2019 podem ser encontrados também traços 

da Teoria Pós-Crítica, pois os mesmos deverão abrir espaços para discussões e 

análises [...] dos processos pelos quais as diferenças são produzidas através  das  

relações  de  assimetria  e  desigualdade  [...] (Currículo em Movimento da Educação 

Básica/SEEDF apud Silva 2003, p. 89).Tendo essas correntes como base das ações 

pedagógicas, acreditamos ser possível trabalhar de forma mais eficaz as 

transversalidades. 

Cabe  então  à  escola  orientar  os  jovens  a construírem um embasamento 

teórico, seguro e necessário, para  que  façam  suas  opções  e  consolidem  seus  

valores, podendo fazer suas escolhas e assim realizar-se enquanto homens e mulheres, 

enquanto sujeitos. 

 

11. PLANO DE AÇÃO PARA IMPLEMENTAÇÃO DO PPP 

UNIDADE ESCOLAR: CEMAB – TAGUATINGA 
MODALIDADE/ ETAPA: 

DEMANDAS 
PEDAGÓGICAS 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

 
AÇÕES ESTRATEGIAS 

 
PARCERIAS 

 
PÚBLICO 

 
Coordenação 
das áreas 
específicas. 

 
Coordenação de 
cada área de 
conhecimento. 

 
Discussão e planejamento de 
aulas; Correção de avaliações; 
Elaboração e planejamento dos 
Projetos específicos. 

 
Professores 

 
Coordenação 
Às segundas – feiras de 
acordo com o calendário 
Escolar. 

 
Palestras 

 
Formação do 
professor. 

 
Palestras sobre o trabalho 
pedagógico; Bem-estar; 
Psicologia e outros. 
Palestras da Regional de 
Ensino. 

 
Professores da 
instituição e 
comunidade 

 
Professores. 

 
Execução do 
PPP 

 
Elaborar, 

executar e 
avaliar o PPP- 
2018. 

 
Coordenar o planejamento, 
execução e avaliação do PPP. 

 
Direção 
Professores 
Pais 
Alunos 
Conselho 
Escolar. 

 
Comunidade escolar CEMAB. 
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Gestão Pedagógica 

  

Supervisão Pedagógica - setor destinado ao tratamento de rotinas   

pedagógicas tem como principais   figuras   os supervisores pedagógicos, dos turnos 

diurno e noturno, e os coordenadores  pedagógicos  de  ambos  os  turnos,  três  do 

diurno e um do noturno.Este setor, vinculado à vice direção, idealiza  e  acompanha  

toda a  programação  pedagógica  da instituição. A Supervisão Pedagógica é 

responsável pela parte pedagógica da escola e o elo entre o diretor e os demais 

membros  da  equipe  pedagógica,  a  ela  cabe  à  função  de orientar e acompanhar o 

desenvolvimento das atividades do processo ensino-aprendizagem, propondo novas 

metodologias e sugerindo alternativas que possam solucionar problemas existentes. 

Setor Disciplinar – é o setor em que ocorrem todas as rotinas de 

coordenação e controle da disciplina entre os estudantes é subordinado  à  Supervisão  

Pedagógica.  Também  nela  se planificam   as   relações   ocorrentes   entre   

estudantes   e estudantes e entre estudantes e professores. Conta hoje com oito 

funcionários. 

 

 

 

Gestão Participativa 

 

 
Elaboração e 
Revisão do 
Provão 

 
Elaborar e 
revisar as 
questões da 
prova bimestral. 

 
Elaborar a 
Prova bimestral e revisar 
eventuais erros. 

 
Professores.  

 
Elaboração e 
discussão de 
projetos 

 
Discutir e avaliar 
projetos da 
escola em 
busca de 
melhorar o 
envolvimento, e 
aprendizagem 
do aluno no 
processo de 
aprendizagem. 

 
Elaborar; 
Avaliar; 
Fazer  intervenções  em projetos   
que  envolvam toda a escola. 

 
Comunidade 
(escolas técnicas; 
Corpo de 
bombeiros; 
PMDF; 
(Universidade s, 
etc.) 

 
Professores; Representan tes 
de 
turma; Coordenado res. 
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A gestão participativa na escola é uma parceria entre a instituição e a 

comunidade onde ela está inserida. Estudantes, famílias, professores e funcionários 

cooperam e opinam diretamente nos processos de gestão da escola, de maneira 

inclusiva e democrática. 

• Esse é um processo que se dá com construção coletiva de ideias e ações 

onde participam: Estudantes, Comunidade, Professores regentes, 

Conselho Escolar, Professores Readaptados, equipes dos serviços 

Especializados, e Orientadores. 

 

▪ Atuação de Órgãos colegiados: Conselho Escolar, APAM, Grêmio 

Estudantil  e Caixa Escolar 

Conselho Escolar - Para que o projeto político-pedagógico em nossa  escola  

seja  viável  de  forma  democrática,  faz-se necessário buscar formas alternativas e às 

vezes operativas que permitam a tomada de decisões.Assim, por meio de nosso 

Conselho Escolar deliberativo, garantimos a representatividade, a continuidade e a 

legitimidade na tomada de decisões do coletivo, visto que, numa escola com dimensões 

tão grandes quanto  a  nossa,  democracia  não  significa  reunir  todas  as pessoas 

envolvidas de maneira permanente para que cada um tome as decisões que requer a 

caminhada. 

Portanto, no contexto das relações sociais que permeiam a realidade da 

escola, entendemos o conselho escolar como local,  como  um  fórum  de  debate  e  

discussões  em  que professores assistentes, pais e estudantes têm a oportunidade de 

explicitar seus interesses e reivindicações provenientes dos seus segmentos. 

Associação de Pais, Alunos e Mestres (APAM) e Caixa Escolar – A APAM 

visa integrar a comunidade, o poder público, a  escola  e a família, buscando  contribuir 

com o  processo educativo, sendo regida por estatuto próprio. Elas contam com a 

participação dos pais no cotidiano escolar em cumplicidade com a administração 

financeira. No entanto, ela não pode ser concebida como um mero instrumento de 

controle burocrático. Ela precisa ter seu papel redefinido no sentido de dar maior 

autonomia à escola, favorecendo participação de todos na organização  do  trabalho  

pedagógico  e  no  funcionamento administrativo da escola. 

http://novosalunos.com.br/equipe-familia-entenda-a-importancia-da-familia-para-o-sucesso-nos-estudos/?utm_source=blog&utm_campaign=rc_blogpost
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Grêmio Estudantil - Este é uma instância na qual se cultiva gradativamente o 

interesse do estudante para questões outras que não apenas a sala de aula. Por meio 

de sua participação nesta agremiação, os estudantes começam a ter consciência dos 

seus direitos individuais e civis, começam a ter um papel de  intervenção  nas  questões  

socioeconômicas  e  políticas, locais e do país. Entendemos o grêmio de nossa escola 

como uma possibilidade de interromper a forma autoritária de gerir a escola e a 

sociedade brasileira em geral. Assim, de acordo com a Lei 7.398/1985, defendemos o 

grêmio estudantil como uma entidade representativa dos estudantes, de 

caráter democrático,  autônomo,  e  promotora  de  ações  político- educativo  na  

escola:  como  as  de  democratizar  decisões, resolver problemas e participar da 

organização do trabalho pedagógico. Até o ano de 2018, o CEMAB ainda não possui 

grêmio estudantil ativo. 

  

  

Gestão Financeira 

 

• Processos de Planejamento e Aplicação e prestação de   contas   de   

recursos   públicos   oriundos   de diferentes fontes 

Os recursos recebidos pelo CEMAB são provenientes do PDAF  (Programa  

de  Descentralização  Administrativa  e Financeira), APAM (Associação de Pais, Alunos 

e Mestres) e CAIXA ESCOLAR.  As questões mais emergenciais quanto as questões 

de estrutura física e patrimonial até materiais para  suporte  pedagógico  são  

apresentadas  no  Conselho Escolar para decidier o que fazer com prioridade. 

Associação  de  Pais,  Alunos  e  Mestres  (APAM)  e  Caixa Escolar - APAM 

e o Caixa Escolar exercem uma função de sustentação   jurídica   das   verbas   

públicas   e   privadas recebidas  e  aplicadas  pela  escola.  Ela  conta  com  a 

participação dos pais no cotidiano escolar em cumplicidade com a administração 

financeira. 

  

Gestão Administrativa 
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• Processos e estratégias  de Gestão de Materiais, da Estrutura Física, 

do Patrimonio e Outros Setores do Administrativo 

 

Direção - é o órgão representado pela Diretoria e a Vice- diretoria,  cujas  

atribuições  principais  são  cumprir  e  fazer cumprir as leis de ensino vigentes e 

assegurar a construção e a execução coletiva do projeto político-pedagógico e da 

gestão da escola. Nesse sentido, a Direção Escolar e a Supervisão Pedagógica têm 

papel decisivo na facilitação da integração das pessoas nos momentos concretos de 

planejamento. 

Secretaria - é o órgão diretamente subordinado a Direção que tem   por   

função   planejar   e   executar   as   atividades   de escrituração escolar, principalmente 

as concernentes à vida escolar  do  estudante.  Além  desta  atribuição,  a  Secretaria 

Escolar   assegura,   neste   âmbito,   o   atendimento   e   o esclarecimento   aos   

estudantes   em   matérias   da   área administrativa- pedagógica, tais como os boletins, 

avaliações, transição de ano escolar e justificação de faltas, entre outras. 

Por ser a recepção da escola, a Secretaria assegura, em geral e em primeira 

instância, o atendimento e o esclarecimento dos estudantes sobre todos os assuntos de 

caráter administrativo e  escolar  que  lhes  digam  respeito,  ou  promove  o  seu 

encaminhamento para outros serviços quando a natureza das questões postas, por 

estar fora do seu âmbito de competências, assim  o  determine.  Ela  organiza  e  

mantém  os  processos individuais dos estudantes. 

Supervisão  Administrativa  -  é  o  setor  responsável  pela escrituração e 

pelas rotinas pertinentes aos recursos pessoais e   materiais   da   escola.   Atualmente   

contamos   com   três supervisores  administrativos,  dois  responsáveis  pelo  turno 

diurno, e um responsável pelo turno noturno. Quando a LDB estabelece no seu artigo 

15, como princípio, a progressiva autonomia da escola — processo esse que deve 

incidir sobre os   aspectos   pedagógicos,   administrativos   e   de   gestão financeira — 

é preciso que a Supervisão Administrativa tenha clareza de que este deve ser 

construído em conjunto e que sua função é articular as decisões e as ações entre os 

órgãos centrais e locais do sistema para que tomem as providências necessárias para 

proporcionar oportunidades educacionais de qualidade para todos. 
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12. ACOMPANHAMENTO E  AVALIAÇÃO DO PPP- 2019 

 

• Estratégias para Avaliação Coletiva do PPP 2019 

 

A realização do Projeto Político Pedagógico (PPP) se dará de forma  

gradativa  durante  o  ano  de  2019.  Levando  em consideração que essa é uma 

versão preliminar do documento, acreditamos que intervenções durante o processo 

serão feitas. Além disso, ações pedagógicas para melhorar a comunicação com   os   

estudantes   e   atividades   que   visam   melhorar   a aprendizagem   desses   estão   

sendo   previstas   durante   a execução e avaliação do mesmo.   Entendemos que para 

o alcance dos objetivos e metas propostas nesse documento é preciso o envolvimento 

de toda a comunidade escolar, em suas diversas  atuações,  desde  o  planejamento  

até  a  avaliação, formulação e reformulação das propostas.  

Essa avaliações são feitas ao final de cada semestre ou quando o corpo 

docente achar necessário, em coordenação coletiva, registrado em ata. 
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13. PROJETOS ESPECÍFICOS 

 

 

PROJETO GUIA DO ESTUDANTE 

 
Objetivos 

 
Informar aos alunos sobre o funcionamento dos espaços físicos, os 

projetos desenvolvidos e as normas da instituição através do Regimento 

Escolar do CEMAB. 

 
Ações 

 
Entregar o guia do estudante (em anexo) no início do ano letivo em todas as 

salas de aula e esclarecer dúvidas. 

 
Professores 

Responsáveis 

 
Equipe do pedagógico. 

 
Avaliação do 

 
projeto 

 
A avaliação será- realizada ao longo do ano letivo quando será possível, 

constatar se os objetivos foram alcançados. 

 

JOGOS INTER CLASSE 

Objetivos 

 
Desenvolver   e   incentivar   a   prática   desportiva   como   hábito   de 

vida,trabalho em equipe e promoção da saúde. Descobrimento de novos 

talentos  no  plano  esportivo.  Diminuir  a  evasão  escolar  através  do 

esporte. 

Ações  
Promoção anual de um campeonato intercalasse. 

Professores 
Responsáveis 

Professores de Educação Física e equipe pedagógica. 

Avaliação do 
 

Projeto 

Através da análise do desempenho e comportamento dos alunos nas 

atividades. 

 

INTERVALO CULTURAL 

 
Objetivos 

 
Proporcionar intervalos com atividades de lazer, cultura e informação para 

o aluno. 

 
Ações 

 
Inscrição das apresentações, dando oportunidade para apresentações de 

grupos musicais e de dança dos alunos. 

 
Professores 

 
Responsáveis 

 
Equipe pedagógica, disciplinar. 

 
Avaliação do 

 
Projeto 

 
Ao longo do ano através do comportamento do aluno. 
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PROJETO MOSTRA CIENTÍFICA 
 

Objetivos 
O Projeto Mostra cientifica tem como objetivo socializar projetos que desenvolva 

a habilidade de pesquisa e geração de ideias entre os estudantes na busca da 

resolução de um problema.  

  
Ações 

Os estudantes se reúnem em grupos e desenvolvem pesquisas a respeito do 

Tema gerador. Geralmente esse tema está ligado à temática da Semana 

Nacional de Ciência e Tecnologia do ano em curso. 

Professores 
responsáveis 

 
Professores das Áreas de Matemática e Ciências da Natureza 

Avaliação do 
 

Projeto 

 
2º bimestre com a escolha dos trabalhos que irão ser apresentados no Circuito 

de Ciências   

 

LINHA DO TEMPO( NOTURNO) 

 

Objetivos 

Promover e estimular 100% a permanência do aluno com deficiência 

visual   na   escola,   bem   como   sua   promoção   para   a   série 

seguinte .Promover  a melhoria na  qualidade  da  inclusão  em  salas 

regulares. 

 
Ações 

Cada turma receberá como tema uma civilização para pesquisar e 

construir  uma  linha  do  tempo  desde  a  mesopotâmia  até  a  idade 

contemporânea. Promover apresentações e seminários dos trabalhos 

para a turma e uma apresentação artística da civilização pesquisada, 

enfocando costumes da época (vestuário, linguagem, objetos, etc.) no 

auditório. Apresentação e construção de uma linha do tempo em forma de 

painel. 

Professores 
 
responsáveis 

Professor João Neto 

Avaliação do 
 

Projeto 

Os Alunos são avaliados de acordo com o envolvimento nos trabalhos e 

apresentações realizadas. 

 

PROJETO ENGLISH LAB 

 
Objetivos 

 
Ampliar o contato com as habilidades necessárias ao aprendizado da 

Língua  Inglesa  (reading,  speaking,  writing,  listening)  por  meio  de 

metodologias  mais  dinâmicas,  lúdicas  e  tecnológicas.  Melhorar  o 

desempenho escolar ao longo do ano letivo, preparar nossos estudantes para 

desempenhar atividades de cunho acadêmico (ENEM-PAS) com maior  

eficiência,  tornando  -  o  capaz  de  entender  a  estrutura  e  o 

funcionamento  do  idioma,  ler  e  interpretar  textos,  e  desenvolver 

habilidades comunicativas. 

 
Ações 

 
Criação de laboratório de LEM/ inglês (English Lab.) na escola. Público- alvo:  

Estudantes  do  CEMAB,  diagnosticados  com  baixos  níveis  de 

compreensão e  aproveitamento no componente curricular de LEM- 

Inglês. 
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Professores 

 
responsáveis 

 
Este projeto foi desenvolvido pela professora Gisele de Souza Ferreira, que 

o coordena com a participação da professora regente Rosana Costa (LEM- 

Inglês) e da professora readaptada Maria de Fátima Sales. Outros 

professores de LEM-Inglês participam também indiretamente com o 

aproveitamento dos nossos resultados. 

Avaliação do 
 

Projeto 

Os alunos são avaliados de acordo com o envolvimento nos trabalhos e 

apresentações realizadas. 

 

 

PROJETO DIA DA CONSCIENCIA NEGRA 

 
Objetivos 

 
Valorizar a cultura negra na escola e fora dela. 
Desenvolver atividades culturais que permitam a valorização da nossa 

diversidade étnico-racial cultural. 

 
Ações 

A atividade proposta oferece um espaço da escola no qual a direção, 

professores, funcionários e alunos possam expressar seus 
conhecimentos sobre a influência cultural dos africanos no Brasil. 

Professores 
responsáveis 

 

Avaliação do 
Projeto 

A avaliação será estabelecida pelos professores de acordo com critérios 

estabelecidos pelas disciplinas envolvidas 

 

PROJETO ESCOLA INTEGRAL 
 

Objetivos Oportunizar aos alunos regularmente matriculados apoio pedagógico e 

psicológico nas áreas de artes, cultura e currículo comum do ensino 

médio, melhorando desta forma seu aprendizado. 

 
Ações 

Cursos  :Matemática;  Português/Redação  ;Física;  Química  ;Teatro; 

Violino e Teclado 
Canto; Dança ;Japonês. .O conteúdo a ser trabalhados serão definidos pelos 

professores do CEMAB. 
Professores 

responsáveis 

 
Professora Vanessa 

Avaliação do 
 

Projeto 

 

Ao longo do ano letivo. 

 

PROJETO OBRAS DO PAS 

  
 
 

Objetivos 

Com o trabalho em equipe e o estudo dos objetos do PAS, os alunos 

exploram informações sobre diversos assuntos, diferentes gêneros e 

culturas variadas de   forma   interdisciplinar e   contextualizada, 
proporcionando a eles vastos conhecimentos que os ajudam no seu 

desenvolvimento pessoal, social, intelectual e no seu autoconhecimento. 

 
Ações 

 

Trabalho Interdisciplinar - Obras do PAS/UnB. Duração: 2º, 3º e 4º 

bimestres. Conhecimentos prévios trabalhados pelo professor com o 

aluno: Utilização da internet como ferramenta de pesquisa; Uso de 

ferramentas como: Power Point, Word, vídeo, retroprojetor. 
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Professores 
 
responsáveis 

 

Conteúdos  estudados,  que  serão  contextualizados  com  as  obras, 

referentes às disciplinas envolvidas no projeto: Artes, Biologia Espanhol, 

Física, Filosofia,Geografia,História,Inglês,Matemática,Português,Química,Soci 

ologia 
Estratégias e Recursos: Sorteio das obras, músicas e poemas do PAS e 

entrega do roteiro aos coordenadores da turma. 

Avaliação do 
 

Projeto 

Avaliações finais: O trabalho terá valor de 3,0 pontos para as disciplinas de 

Arte, Biologia, Espanhol, Filosofia, Física, Geografia, História, Inglês, 

Matemática,  PD,  Português,  Química,  Sociologia.  Cada  turma  será 

avaliada seguindo critérios de organização, pontualidade, criatividade, 

clareza,  adequação  ao  roteiro,  consistência  e coerência conceitual, 

aprofundamento e dedicação.   A nota final da turma dependerá do 

desempenho  de  cada  um  dos  grupos,  pois  corresponderá  a  um 

somatório desses desempenhos. 

 

PROJETO AGROFLORESTA 
 
 
 

Objetivos 

- Desenvolver o sentido da relação de plantar e produzir água.  
- Desenvolver os conceitos de educação ambiental no ambiente 

escolar. 

-   Promover   o   desenvolvimento   sustentável   nas   atividades 

pedagógicas. 

- Realizar a interdisciplinaridade como forma do desenvolvimento da 

consciência ambiental. 

- Desenvolver habilidades relacionadas aos sistemas de plantio de 

diversas espécies de plantas. 

-  Produzir  alimentos  que complemente  ou mesmo  atenda  as  
necessidades da cantina da escola.  
- Desenvolver habilidades relacionadas aos sistemas de plantio de 

diversas espécies de plantas. 

- Desenvolver conhecimentos variados sobre os consórcios entre  
as plantas.  
- Desenvolver conhecimentos variados sobre a importância dos 

produtos orgânicos. 

- Desenvolvimento de técnicas e hábitos de preservação e uso 

racional da água. 
- Desenvolver o sentido do trabalho cooperativo para o benefício de 

todos. 
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PROJETOFAC-CEMAB 

 
Objetivos 

 
Objetivo Geral: Proporcionar à comunidade escolar um momento de 

socialização  do  conhecimento  e  integração  por meio  de  atividades 

artístico-literárias; 

 
Ações 

 
Da participação: Os participantes do evento serão todas as turmas do 

Ensino Médio noturno do CEMAB discriminadas conforme os conteúdos de

 linguagens e códigos das suas respectivas séries. 

 
Professores 

responsáveis 

 
Professores  envolvidos:  Alvysglória;  Fúlvia;  Jesilene;  Mário;  Marisa; 

Raquel. 

 
Avaliação do 

 
Projeto 

 
Os   alunos,   de   acordo   com   suas   competências   e   habilidades, 

apresentarão atividades que demonstrem domínio de conteúdo teórico, 

expressividade na interpretação dos textos literários escolhidos para 

ocasião  do  evento  –  apresentação  nas  salas;  No  auditório,  serão 

apresentados  os  nossos  talentos  que  serão  (re)conhecidos  pela 

comunidade escolar seja na interpretação de música, apresentação de 

musical,   seja   na   teatralização   ou   declamação   de   poemas   – 

apresentação do sarau com  apresentações TEATRAIS, intermitentes, dos 

artistas indicados para estudos; Serão apresentadas também as 

ilustrações feitas pelos artistas acerca do texto e/ou artista estudado. 

 

 

 

 
Ações 

- Inserir os professores no desenvolvimento do projeto procurando 

sugestões para a elaboração dos procedimentos e metas. 
- Convidar os alunos para participarem do desenvolvimento do 

projeto. 

- Confeccionar um vídeo com objetivo de divulgar o projeto nas  
redes sociais.  
- Demarcar a área disponível para implantação do projeto.  
-  Convidar  os  especialistas  em  sistemas  agroflorestais  para 

orientar o projeto. 

- Fazer o diagnóstico do local para definir o melhor modelo de  
SAF.  
- Convidar os professores para contextualizar as aulas abordando  
processos agroflorestais e meio ambiente.  
- Montar as equipes para realizar o projeto com professores,  
coordenadores pedagógicos, alunos e responsáveis.  
- Buscar parcerias nas redes comerciais de Taguatinga e de 

variadas  associações  que  defendam  a  preservação  do  meio 

ambiente. 

- Buscar apoio governamental para implantar o projeto.  
-  Listar  todas  as  ferramentas  e  maquinários  que  devem  ser 

adquiridos   como   patrimônio   ou   por   empréstimo   para   a 

implantação do projeto. 

Professores 
 

responsáveis 

Professores João Neto e Joécio 
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14. ANEXO 

▪ NORMAS DE CONVIVÊNCIA ESCOLAR – 2019  
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

NORMAS DE CONVIVÊNCIA ESCOLAR 
2019 

 
 
 
 
 
 

 
 

Centro de Ensino Médio Ave Branca 
QSA 03/05 Área Especial 01 - Taguatinga Sul/DF - 72.015-050 

3901.6675 
www.cemab.com.br 

Aplicativo: “Acadêmico Total” 
 

  

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER DO DISTRITO FEDERAL 

COORDENAÇÃO REGIONAL DE ENSINO DE TAGUATINGA 
CENTRO EDUCACIONAL AVE BRANCA 

 

http://www.cemab.com.br/
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O presente documento subsidia o planejamento e o adequado desenvolvimento do 

trabalho realizado pela escola previsto em sua Proposta Pedagógica, considerando as normas e 
regulamentações do Regimento Escolar da Rede Pública de Ensino do Distrito Federal – 2015 e 
de toda a legislação vigente, a fim de garantir a participação ativa e consciente de toda a 
comunidade escolar, em especial, a dos estudantes. 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

EQUIPE DIRETIVA 
 

Diretora: Suzane Margarida Martins 
Vice-Diretor: André Luiz Schiavolini 
Chefe de Secretaria: Antônio Ernandes 
Supervisores: 
Administrativo Diurno: Gabriel Gonçalo de Resende 
Administrativo Diurno: Reinaldo Tavares da Silva 
Administrativo Noturno: Henrique Fabiano de Sousa 
Pedagógico Diurno: Eliane Nilvana 
Pedagógico Noturno: Marcelo Rezende 
Orientação Educacional: 
Geane Soares da Costa 
Lindaura de Araújo 
Lucélia Cristina Rosa Toledo 
Magnete B. Guimarães 

 
HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO 

 

AULAS SECRETARIA BIBLIOTECA INFORMÁTICA 

7h30 às 12h30 
13h15 às 18h15 

19h10 às 23h 

8h às 11h 
14h às 17h 
19h às 22h 

7h às 22h 
7h30 às 12h30 

14h às 18h 
19h às 22h 

Para eventuais atrasos, haverá tolerância de (15) quinze minutos, como exceção e 
não como regra. 
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PARCERIA FAMÍLIA-ESCOLA 
 

 Os pais e/ou responsáveis, “têm a obrigação de matricular o filho ou pupilo e 
acompanhar sua frequência e aproveitamento escolar.” (Estatuto da Criança e do Adolescente 
– ECA no Art. 129). 
 Diante disso, faz-se necessário: 

✓ Conhecer e cumprir as Normas de Convivência Escolar previstas neste documento; 
✓ Assumir a responsabilidade pelo cumprimento do horário do estudante e incentivá-

lo a formação de hábitos de estudo e a realização diária das tarefas de casa;  
✓ Baixar o aplicativo “Acadêmico Total” adotado pela escola e acompanhar os 

informes diariamente; 
✓ Observar atentamente o calendário escolar antes de agendar consultas médicas e 

viagens; 
✓ Manter seus endereços e telefones atualizados na secretaria da escola. 
✓ Participar das reuniões de pais. Ressalta-se que os pais e/ou responsáveis têm o 

direito assegurado pela legislação vigente de comparecer à escola uma vez a cada 
bimestre para acompanhamento do processo de ensino-aprendizagem do seu filho. (Lei 
Distrital nº 449/93) 

✓ Comparecer à escola sempre que for solicitado ou convocado; 
✓ Assegurar que o estudante compareça à escola devidamente uniformizado e 

portanto a carteirinha escolar; 
✓ Evitar que o estudante traga objetos de valor como: celulares, computador, tablet, 

dinheiro, etc., pois a escola não se responsabiliza por perdas, danos ou extravios;  
✓ Solicitar ao Setor Disciplinar da escola caso necessite falar com algum professor ou o 

estudante durante as aulas; 
✓ Comunicar e entregar documentos comprobatórios que justifiquem as faltas do 

estudante no prazo de até 05(cinco) dias do fato ocorrido conforme previsto no Regimento 
Escolar. 

 

DEVERES DO ESTUDANTE  
 

✓ Conhecer e cumprir este documento; 
✓ Acessar a Plataforma Moodle sempre que solicitado pelo professor; 
✓ Ter atitudes dignas de respeito e atenção nas atividades escolares, permanecendo em 

sala durante o tempo das aulas e ocupando-se unicamente do assunto que estiver sendo 
apresentado pelo professor; 
✓ Ser assíduo e pontual nos horários de entrada, intervalo e saída, de acordo com os 

respectivos turnos e nas atividades escolares; 
✓ Apresentar postura adequada durante as saídas pedagógicas, artísticas e esportivas; 
✓ Apresentar-se diariamente, portando o uniforme da escola, material didático, bem como 

a carteira de identificação escolar; 
✓ Zelar pelo patrimônio, pela limpeza e pela conservação das instalações, dos 
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equipamentos e dos materiais existentes na unidade escolar; 
✓ Reconhecer e respeitar o outro na sua dignidade como pessoa humana, considerando a 

diversidade, sem distinção de raça/etnia, territorialidade, gênero, sexualidade, convicção 
política, filosófica ou religiosa, e condições sociais, físicas, intelectuais, sensoriais e 
comportamentais; 
✓ Responsabilizar-se por danos causados ao patrimônio da unidade escolar; 
✓ Zelar pela correta utilização, conservação e pela devolução dos livros didáticos; 
✓ Entregar comunicados e convocações aos pais e/ou responsáveis. 
✓ Devolver na cantina, pratos, talheres e copos que foram utilizados para o lanche. 

 
VETADO AO ESTUDANTE 

 
✓ Pichar, depredar, destruir, inutilizar ou deteriorar o patrimônio público. O estudante que 

causar dano ao patrimônio público escolar em se tratando de algo infracional com reflexos 
patrimoniais, a autoridade poderá determinar, se for o caso, que o adolescente restitua a 
coisa, promova o ressarcimento do dano, ou, por outra forma, compense o prejuízo da vítima. 
Havendo manifesta impossibilidade, a medida poderá ser substituída por outra adequada. (Lei 
nº 8.069/90 – Art. 116 do Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA); 
✓ Usar, portar armas de fogo, armas brancas, substâncias entorpecentes, cigarros, narguilé, 

bebida alcoólica, explosivos ou qualquer tipo de material que represente perigo à integridade 
física ou de outrem; 
✓ Utilizar skate, patins, bicicleta e similares, bolas ou instrumentos musicais dentro do 

ambiente escolar sem a devida autorização; 
✓ Promover, na unidade escolar, qualquer tipo de campanha e/ou atividade comercial, 

político-partidária ou religiosa, sem a devida autorização; 
✓ Promover coletas, excursões, venda de quaisquer materiais e rifas dentro da escola, 

salvo quando for autorizado pela equipe diretiva; 
✓ Fazer uso de corretivo líquido, estilete, canivete, laser, bem como quaisquer materiais 

que possam sujar, causar danos ao patrimônio. 
✓ Ocupar-se, durante as aulas, com atividades ou objetos não compatíveis com o processo 

de ensino e de aprendizagem; 
✓ Utilizar aparelhos eletrônicos em sala de aula. A Lei Distrital nº 4.131/2008, proíbe “o 

uso de aparelhos celulares, bem como aparelhos eletrônicos capazes de armazenar e 
reproduzir arquivos de áudio do tipo MP3, CDs e jogos, por estudantes das escolas públicas e 
privadas da Educação Básica.” À exceção será concedida com autorização do professor. 
✓ Participar de jogos de apostas e/ou de azar no ambiente escolar tais como: baralho, 

dominó, etc.; 
✓ Permanecer com filhos ou outra criança no interior da unidade escolar, salvo os casos 

resguardados pela legislação; 
✓ Alimentar-se durante as aulas; 
✓ Promover trote com ou sem o consentimento da vítima ou realizar a prática de Bullying, 

Cyberbullying, racismo, homofobia e quaisquer discriminações; 
✓ Ausentar-se intencionalmente durante o período de aula ou da escola sem a devida 

autorização, para permanecer no ambiente escolar; 
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✓ Utilizar de palavras de baixo calão e envolver-se em brigas; 
✓ Permanecer na escola após o término das atividades escolares; 
✓ Falsificar a assinatura dos pais e/ou responsáveis e utilizar documentos de terceiros. 
✓  “Matar” aula para estar na quadra de esportes, biblioteca ou informática. 

 
PUNIÇÕES E SANÇÕES 

 
 O estudante, pela inobservância das regras contidas nas Normas de Convivência Escolar, 
e conforme a gravidade e/ou a reincidência das faltas, está sujeito às seguintes medidas: 

I - intervenção/advertência oral; 
II - advertência escrita; 
III - suspensão da assiduidade na sala de aula, com atividades alternativas na unidade 

escolar, de no máximo três dias letivos corridos;  
IV - transferência, quando o ato for aconselhável, por comprovada necessidade de garantia 

de sua proteção ou de outros. 
  As medidas descritas podem ser aplicadas gradativamente, ou não, dependendo da 
gravidade ou reincidência da falta.  
  

DIREITOS DO ESTUDANTE 
 

✓ Ter acesso ao ensino público e gratuito de qualidade; 
✓ Participar de todas as atividades destinadas aos estudantes e desenvolvidas pela unidade 

escolar, independente do seu desempenho/rendimento escolar;  
✓ Ser reconhecido e respeitado na sua dignidade como pessoa humana, considerando a 

diversidade, sem distinção de raça/etnia, territorialidade, gênero, sexualidade, convicção 
politica, filosófica ou religiosa, e condições sociais, físicas, intelectuais, sensoriais e 
comportamentais; 
✓ Conhecer os objetivos previstos para o Componente Curricular, bem como os critérios, 

procedimentos e resultados de avaliação;  
✓ Ter garantida a reposição efetiva de conteúdos, dos dias letivos e das aulas; 
✓ Organizar e participar de entidades estudantis e assembleias escolares (tal como o 

Grêmio Estudantil); 
✓ Frequentar a escola em turno contrário para atividades extraclasse; 
✓ Receber livros didáticos gratuitos; 
✓ Receber lanche diariamente e estudar num ambiente limpo; 
✓ Exercer a função de representante ou vice-representante de turma, junto aos setores da 

escola, quando para tal for indicado ou eleito. 
 

SEMESTRALIDADE 
 

Conforme a Lei nº 5.499, de 14 de julho de 2015, que aprova o Plano Distrital de 
Educação (PDE) e torna seu cumprimento obrigatório, as escolas 
públicas do Distrito Federal aderiram à Semestralidade no Ensino Médio. 
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A organização do trabalho pedagógico em semestres favorece o processo de ensino 
aprendizagem e, em conjunto com outras ações articuladas, constitui uma importante 
estratégia para favorecer a qualidade da educação no Ensino Médio. 

As turmas são distribuídas em blocos de forma equitativa. Assim, no primeiro semestre 
do ano letivo, uma parcela das turmas estudará os componentes alocados no Bloco I e a outra, 
os do Bloco II. No segundo semestre, as turmas que cursaram o Bloco I no primeiro período do 
ano, cursarão o Bloco II e vice-versa. 

 
DISTRIBUIÇÃO DOS COMPONENTES EM BLOCOS 

 

ENSINO MÉDIO 
 (matutino ou vespertino) 

BLOCO I 
HORA 
AULA 

BLOCO II 
HORA 
AULA 

Língua Portuguesa 4 Língua Portuguesa 4 

Matemática 3 Matemática 3 

Educação Física 2 Educação Física 2 

História 4 Geografia 4 

Filosofia 4 Sociologia 4 

Biologia 4 Física 4 

Química 4 Arte 4 

Inglês 4 Espanhol 2 

Parte Diversificada 
(PD1) Matemática 

1 

Parte Diversificada 
(PD1) Matemática 

1 

Parte Diversificada 
(PD2) Produção de 
texto 

2 

TOTAL SEMANAL 30 TOTAL SEMANAL 30 
 

 

 

 

 

 

ENSINO MÉDIO  
(noturno) 

BLOCO I 
HORA 
AULA 

BLOCO II 
HOR

A 
AULA 

Língua Portuguesa 4 Língua Portuguesa 4 

Matemática 3 Matemática 3 

História 4 Educação Física 2 

Filosofia 3 Geografia 4 
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Biologia 4 Sociologia 4 

Química 4 Física 4 

Inglês 2 Arte 2 

Parte Diversificada 
(PD1) 

1 Espanhol 2 

TOTAL SEMANAL 25 TOTAL SEMANAL 25 

 
PONTUALIDADE E ASSIDUIDADE 

 
Os atrasos serão registrados no Setor Disciplinar e comunicados aos pais e/ou 

responsáveis a partir da terceira ocorrência. Caso a situação persista, a família será 
convocada a comparecer à escola para prestar esclarecimentos. Em caso de reincidência, o 
fato será encaminhado ao Conselho Tutelar.  

O estudante que chegar atrasado após o início das aulas e/ou intervalo (sem 
justificativa plausível) será encaminhado ao Setor Disciplinar para serem aplicadas as devidas 
sanções. 

    
   FREQUÊNCIA 
 
Será considerada, para fins de aprovação do estudante, a frequência mínima de 75% 

(setenta e cinco por cento) do total das horas letivas (estabelecidas para o ano letivo) sendo 
computados também os exercícios domiciliares amparados por lei.  

 
TURNO CONTRÁRIO AO MATRICULADO 

 
 Os estudantes que participam de Programas de Estágios deverão dar prioridade à 

escola.  
Será concedida a “Declaração de Comparecimento” de turno contrário ao aluno que 

realizar devidamente o registro de entrada e saída em formulário específico no Setor 
Pedagógico.  

Para acesso a escola, o estudante deverá estar devidamente uniformizado e portando 
a Carteirinha Estudantil.  

 
ATESTADOS MÉDICOS /DOCUMENTOS OFICIAIS 

 
 O estudante que, por motivo justo, faltar a qualquer atividade pedagógica tais como: 
trabalhos, provas, exercícios etc., deverá apresentar justificativa até 05 (cinco) dias letivos, 
após o ocorrido para a Supervisão Pedagógica da escola (Pedagógico) 
 São considerados motivos justos, as ausências justificadas nos seguintes casos:  

✓ Convocação oficial do poder público;  
✓ Atividades militares;  
✓ Exercício efetivo de plantões;  
✓ Atestado médico;  
✓ Licença gestante nos termos da Lei nº 6.202, de 17 de abril de 1975;  
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✓ Licença de acompanhamento por motivo de doença do cônjuge, companheiro, pai, mãe, 
filho, irmão, enteado ou menor sob guarda ou tutela;  

✓ Falecimento do cônjuge, companheiro, pai, mãe, filho, irmão, enteado ou menor sob 
guarda ou tutela, por oito dias consecutivos, incluído o dia da ocorrência. 
  O estudante que, por motivo de saúde, se encontra impossibilitado de frequentar as 
aulas de Educação Física, deverá entregar atestado e/ou laudo médico informando sua 
inaptidão à prática desportiva. Sendo assim, o estudante será dispensado das atividades 
práticas desportivas e obrigatoriamente fará as teóricas. 
 Em qualquer uma das situações acima, será exigida documentação comprobatória 
(original e cópia). 
 

SAÍDA ANTECIPADA 
 

 Caso o estudante necessite sair antecipadamente da escola, o pai e/ou responsável 
deverá comparecer ao Setor Disciplinar para justificativa. A escola não aceitará autorizações por 
telefone, por razões de segurança. Pede-se, encarecidamente, a compreensão.  
 A saída antecipada não justifica as faltas ou atividades avaliativas. 
 
  ATENDIMENTO AO ESTUDANTE, PAIS E/OU RESPONSÁVEIS 
 
 O atendimento ao estudante pelos profissionais dos setores da escola será realizado nos 
intervalos ou em turno contrário, a fim de assegurar a permanência do estudante nas atividades 
escolares.  
 Os professores farão atendimento na quarta-feira em horário contrário ao que o 
estudante está matriculado (8h30 às 9h para estudantes do vespertino e 14h30 às 15h para 
os do matutino). 

 
UNIFORME E CARTEIRINHA ESTUDANTIL 

 
 O uso do uniforme e da carteirinha estudantil é imprescindível em todas as atividades 
escolares, inclusive as que ocorrerem em turno contrário. 
  É composto por: camiseta padrão, calça e bermuda (altura do joelho) azul ou preto e 
calçado adequado, inclusive para a prática das aulas de Educação Física. O estudante que não 
estiver devidamente uniformizado para esta aula sofrerá falta e perda das atividades avaliativas. 
 É proibido o uso de saias, short, top, roupas transparentes, decotadas, toucas, gorros, 
boné (exceto com a autorização do professor em sala de aula) chinelos e qualquer 
descaracterização do uniforme quanto à cor, modelo ou escrita. 

 
USO DE MEDICAMENTOS 

 
 A administração de medicamentos é atividade privativa de profissionais de 
enfermagem, conforme a Lei n.º 7.498/86 e o Decreto n.º 94.406/8, não podendo assim,  a 
escola medicar o estudante.  
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AVALIAÇÃO  
 

A concepção de avaliação na Semestralidade segue a mesma daquela já abordada nas 
Diretrizes de Avalição Educacional da SEEDF: avaliação formativa contínua e processual. 

Nos dias de atividades avaliativas, o estudante que for flagrado utilizando qualquer tipo 
de aparelho eletrônico e/ou for pego “colando”, terá sua prova imediatamente recolhida e sua 
nota será zerada. 

 
 a) Pontuação 
 A nota bimestral de cada disciplina equivale a 10 (dez) pontos, sendo assim distribuídos: 
➢ Avaliação formativa: 05 (cinco) pontos – abrangendo pontualidade, assiduidade, 

participação, atividades de sala e extraclasse, pesquisas, seminários, trabalhos em grupo, 
projetos etc.  
➢ Avaliação quantitativa: 05 (cinco) pontos destinados a provas e/ou testes individuais. 

Pode ser uma ou mais provas. 
 Tanto a avaliação formativa ou quantitativa será realizada de acordo com o critério de 
cada professor. 
 Na organização escolar em semestres, os componentes curriculares serão ofertados em 
um bloco, a média final será obtida por meio da média aritmética dos 02 (dois) bimestres letivos 
de acordo com a seguinte fórmula:  
 

𝑴𝑭 =
𝑵𝑩𝟏 + 𝑵𝑩𝟐

𝟐
 

Onde: 
MF = média final 
NB1 = nota do primeiro bimestre 
NB2 = nota do segundo bimestre 

Os componentes curriculares Matemática, Português e Educação Física, serão ofertados 
nos dois blocos e a média final é obtida por meio da média aritmética dos 04 (quatro) bimestres 
letivos de acordo com a seguinte fórmula:  
 

𝑴𝑭 =
𝑵𝑩𝟏 + 𝑵𝑩𝟐 + 𝑵𝑩𝟑 + 𝑵𝑩𝟒

𝟒
 

Onde: 
MF = média final 
NB1 = nota do primeiro bimestre 
NB2 = nota do segundo bimestre 
NB3 = nota do terceiro bimestre 
NB4 = nota do quarto bimestre 
 

b) Recuperação 
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A recuperação de estudos é processual, formativa, participativa e contínua sob 
responsabilidade do professor, com apoio da família, por meio de intervenções pedagógicas aos 
estudantes que apresentarem dificuldades no processo de aprendizagem e é ofertada da 
seguinte forma: 

• Contínua, inserida no processo de ensino-aprendizagem, no decorrer do ano letivo, 
assim que identificado o baixo rendimento do estudante; 

• Final, realizada após o término do ano letivo, para o estudante que não obteve 
aproveitamento suficiente em até 03 (três) componentes curriculares.  

Não se aplica ao estudante retido em uma série/ano ou componente curricular em razão 
de frequência inferior a 75% (setenta e cinco por cento), conforme legislação vigente. 

O estudante é promovido quando obtiver em cada componente curricular nota igual ou 
superior a 5,0 pontos; 
 O não comparecimento do estudante no dia da recuperação final, sem motivo justo, 
devidamente comprovado, implicará em sua reprovação automática. 
  

c) Dependência 
 É assegurada ao estudante, que cumpriu todas as atividades avaliativas propostas 
durante o ano letivo, obteve frequência de 75% (setenta e cinco por cento), mas não fora 
aprovado em até 02 (duas) disciplinas. 
 A data da avaliação será divulgada nos murais, site e aplicativo da escola, em data e 
horário específicos e os conteúdos poderão ser adquiridos na APAM. 

Os estudantes que ficaram de dependência deverão participar obrigatoriamente das 
aulas de reforço oferecidas pela Educação Integral.  
 Não existe dependência ao término do 3º (terceiro) ano. 
 
 d) Recursos 
 Após a divulgação do resultado das atividades avaliativas, o estudante poderá realizar o 
procedimento de recurso no prazo de até 05 (cinco) dias, por meio de formulário específico 
disponibilizado na Supervisão Pedagógica. 
  

e) Boletim 
 Será disponibilizado no aplicativo “Acadêmico Total” ao final de cada bimestre. 
 
 f) Prova de 2ª chamada  
 Terá direito a realizar esta avaliação o estudante que apresentar motivo justo, 
devidamente comprovado, entregue no Setor Pedagógico no prazo de (03) três dias úteis. 
 Em nenhuma hipótese, haverá 2ª chamada para provas, atividades, testes, etc. para os 
casos em que não estejam amparados pela legislação vigente. 

As provas serão marcadas em data e horário previamente estabelecidos pela escola e 
sua divulgação dos resultados será realizada pelo professor. 
 

APLICATIVO ACADÊMICO TOTAL 
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As informações referentes a resultados (boletins), ocorrências, avisos e/ou comunicados 
serão disponibilizados no aplicativo “Acadêmico Total”. Para ter acesso baixar o aplicativo 
“Acadêmico Total” no Play Store ou App Store. 

 
 

EDUCAÇÃO INTEGRAL  
 

 A Educação Integral tem como objetivo a promoção do desenvolvimento global dos 
alunos, ou seja, por meio dos aspectos intelectual, afetivo, social e físico em aprendizagens 
significativas. 
 Esta educação visa também auxiliar o aluno em suas dificuldades de aprendizagens com 
aulas de reforço de Língua Portuguesa, Matemática e Redação bem como estimular a arte e 
cultura com aulas de dança, violão... promovendo na escola um espaço de articulações e 
convivências entre educadores, comunidade e família. 

Os estudantes poderão se inscrever em até (02) duas opções e almoçar na escola 
durante os dias em que estiver aula de reforço e/ou participar das oficinas. 

 
A QUEM SE DIRIGIR 

 
➢ Procure o DISCIPLINAR se: 

Apresentar problemas de relacionamento com os colegas de sala ou com professores; 
Atrasar ou antecipar saída para as aulas. 
Tiver problemas com carteirinha ou uniforme. 

➢ Procure o PEDAGÓGICO se: 
Precisar de assinaturas para estágios; 
Solicitar recurso, quando necessário; 
Necessitar de Declaração de turno contrário. 

➢ Procure a SECRETARIA se: 
 Precisar de documentação relativa à sua vida escolar. 
➢ Procure a BIBLIOTECA se: 

Precisar realizar pesquisas ou de livros didáticos ou paradidáticos 
➢ Procure a INFORMÁTICA se: 
 Precisar utilizar o laboratório para realizar atividades.  
➢  Procure a ORIENTAÇÃO EDUCACIONAL para:  

Formação de hábitos de estudos; 
Rendimento escolar; 
Relacionamento interpessoal; 
Integração Família-Escola. 

ORIENTAÇÃO EDUCACIONAL AOS PAIS / RESPONSÁVEIS E ESTUDANTES 
 
Aos Pais/Responsáveis 
Educar é contribuir para o processo de crescimento e desenvolvimento do ser humano, 

dando-lhe uma direção. Não há educação neutra, queiramos ou não, estamos interferindo 
positiva ou negativamente na vida dos filhos.  
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Facilita educar: ter Coerência; Paciência; Dar bons exemplos; Manter a disciplina e 
principalmente AMOR.  

 
Aos Estudantes 
 Orientações para aqueles que pretendem estudar e aprender com prazer, 

reconhecendo que o conhecimento é um bem valioso, capaz de transformar realidades e 
superar as barreiras que impedem a igualdade de condições para todos.  

 
1 – A importância do Estudo 
O estudo que é uma atividade presente na vida de todos nós, passa a ter sua 

importância redobrada, não sendo possível, hoje em dia, abrir mão das oportunidades de 
aprendizagem. 

 
2 – Condições Físicas 
O ambiente de estudo deve ser bem iluminado, arejado e silencioso; antes de iniciar o 

estudo, providenciar todo o material que vai precisar. 
 
3 – Como organizar o tempo de estudo?  
A prática correta é estudar um pouco todos os dias.  
 
4 – Como tornar mais produtivo o estudo?  

• O medo da avaliação atrapalha o estudo. Não estudar por nota, mas estudar porque irá 
aprender mais.  

• Ninguém aprende nada sem se interessar.  

• Caso esteja com problemas pessoais, não se culpar por não conseguir estudar.  

• Procure aconselhar-se com alguém. 

• Fazer da escola um lugar de orientação, estudar mesmo é o que se faz por conta própria 
(dentro e fora da escola). 

• Organizar um horário não só para o estudo, mas para todas as atividades. 

• Fixar o lugar e as horas em que estuda. 

• Estudar antecipadamente só traz benefícios: você não precisa se preocupar com a 
avaliação que será no dia seguinte e poderá estudar com calma; terá tempo para tirar as 
dúvidas com os professores na medida em que elas forem aparecendo e o resultado com 
certeza será muito mais eficiente. 
  

5 – Horário de estudo 
Aqueles que obtêm bons resultados nas avaliações não estudam necessariamente mais 

tempo do que aqueles que não conseguem. O segredo está em descobrir qual é a forma mais 
eficiente de estudar. O que importa é a qualidade do estudo e não apenas a quantidade de 
horas estudadas.  

Algumas dicas para elaborar melhor o horário de estudos: 

• Reservar pelo menos duas horas de estudo diário. 
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• Procurar estudar os conteúdos apresentados pelo professor o mais cedo possível após a 
aula. 

• Fazer um intervalo de dez minutos a cada 50 minutos de estudo. 

• Seguir o plano de estudo até formar o hábito. 

• Não esquecer de deixar espaço para o lazer.         
                           

Projeto Integrado Educar em Valores 
PAIS PRESENTES, EDUCAÇÃO EFICIENTE! 

 
AGENDA DE ATIVIDADES DIÁRIAS E ESTUDO EM CASA/ESCOLA 
NOME:__________________________     SÉRIE / TURMA: ________ 
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