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Nascer sabendo é uma limitação, porque obriga a apenas

repetir e, nunca, a criar, inovar, refazer, modificar. Quanto mais

se nasce pronto, mais refém do que já se sabe e, portanto, do

passado. Aprender sempre é o que mais impede que nos

tornemos prisioneiros de situações que, por serem inéditas,

não saberíamos enfrentar.



Mário Sérgio Cortella
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1. APRESENTAÇÃO DO PROJETO POLÍTICO-PEDAGÓGICO 

O presente projeto foi elaborado em conjunto com toda a comunidade

escolar,  as  quais  foram  colhidas  informações,  opiniões  e  sugestões.  A

participação do corpo docente e discente foi bastante colaborativa e intensa,

dando subsídio para a construção do referido projeto, aproveitando as diversas

experiências e vivências acadêmicas.

A construção do Projeto Político-Pedagógico (PPP) vem de um trabalho

crítico e reflexivo de professores, estudantes e comunidade escolar em geral,

que trazem experiências da sala de aula,  da vida escolar e da vivência de

todos, transformadas em discussões nas reuniões pedagógicas, em estudos

para  todas  as  ações  e,  a  partir  de  então,  gerando  a  criação  conjunta  de

projetos que atendam aos anseios e atinjam diretamente os interesses dos

alunos  visando  transformar  as  ações  pedagógicas  em  ações  reais  de

cidadania.

O Projeto Político Pedagógico tem como objetivo propor ações, além de

traçar metas e explicitar os projetos pedagógicos a serem desenvolvidos ao

longo do ano letivo de 2019 no CEMEIT.

Este projeto será referência para que a comunidade escolar do CEMEIT

possa se nortear, como base em uma construção conjunta, tendo participação

de todos na busca de prioridades que orientarão o corpo docente e discente.

As prioridades servirão para que as necessidades se transformem efetivamente

na educação,  que faz  com que todo sonho se  torne realidade e  que essa

realidade  seja  de  sucesso  acadêmico  e  profissional sem  esquecer,  em

momento algum, a parte principal do ser humano, a formação social dos alunos

e como estão inseridos no contexto social de mundo.

Assim, o PPP se embasa em toda a parte legal vigente da educação

como um todo, mas prioriza a vivência adequada de ações e de legislações em

vigor, por intermédio de projetos pedagógicos com intuito de alcançar toda a

clientela  do  CEMEIT,  ainda  que  as  diversidades  sejam  tão  claras  e

latentes, entendendo que este projeto é o envolvimento de todos os setores da

escola na busca por caminhos que nos levem a um ensino de qualidade. 
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2. HISTORICIDADE DA ESCOLA

O Centro de Ensino Médio Escola Industrial de Taguatinga (CEMEIT) foi

instituído pelo antigo Ministério  da Educação e Cultura em convênio com a

Companhia  Urbanizadora  da  Nova  Capital  do  Brasil, com  denominação  de

Escola  Industrial  de  Taguatinga.  Iniciou  suas  atividades  em  fevereiro  de

1961, sob a direção do professor Gaudêncio de Carvalho, sendo a primeira

escola criada em Taguatinga. Naquele ano, pela Resolução nº 16 CD, de 15 de

maio, a escola passou a integrar a rede oficial de ensino do Distrito Federal.

 No mesmo ano, a instituição foi transformada em Centro Educacional 01 de

Taguatinga por oferecer o ensino de 1º e 2º graus.

         Escola Industrial de Taguatinga (EIT) - foi uma Unidade Escolar criada

para capacitar seus estudantes ao mercado de trabalho uma vez que, à época,

era necessário. A denominação atual  Centro de Ensino Médio Escola Industrial

de  Taguatinga  (CEMEIT)  foi  resultado  de  alterações  sofridas  ao  longo  de

décadas e processadas pela Secretaria de Educação do Distrito Federal em

consonância  com  a  Lei  de  Diretrizes  e  Bases  da  Educação  (LDB),  nº

9.394/96, que levou em conta o desenvolvimento da cidade de Taguatinga e

Cidades  Satélites,  para  que  pudesse  atender  melhor  às  necessidades  da

comunidade.  Ressalta-se, ainda, na história dessa escola, o seu tombamento

em 30/05/2014 como a primeira escola fora do Plano Piloto a ser reconhecida

como  Patrimônio  Cultural  do  Distrito  Federal  e  como  parte  do  Complexo

Cultural de Taguatinga.

 2.1. DADOS DE IDENTIFICAÇÃO

O Centro de Ensino Médio EIT está vinculado à Secretaria de Estado de

Educação Distrito Federal (SEE/DF), cujo atual Secretário vigente é o Doutor

em Educação Rafael de Carvalho Pullen Parente e à Coordenação Regional de

Ensino de Taguatinga, tendo como Coordenador, o professor Juscelino Nunes

de Carvalho.

            A fim de dar mobilidade às atividades administrativas, disciplinares e

pedagógicas da escola, a direção do CEMEIT está atualmente composta por

uma diretora, um vice-diretor, dois supervisores diurnos e outros dois noturnos,

além de um secretário. 
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2.2. DIAGNÓSTICO DA REALIDADE ESCOLAR 

A comunidade escolar do CEMEIT tem como base os estudantes que

estão matriculados conforme estratégia de matrícula  e que,  segundo dados

constantes no censo escolar de 13/04/18 (anexo), os referidos estudantes são,

em sua maioria, não residentes em Taguatinga. Esse fato gera um desafio,

uma vez que a diversidade exige que o presente projeto seja o mais amplo

possível, a fim de alcançar as diferentes realidades desses estudantes em seus

cotidianos, em especial, refletindo na vida acadêmica...... 

           A escola atende a três modalidades de ensino: Ensino Médio Regular,

Ensino Médio Integral (ETI) e EJA (1º e 2º segmentos), formando, assim, um

quadro de interesses, vivências e culturas completamente diferentes, o que faz

com que sejam adequadas às ações pedagógicas de maneira bem específica,

a fim de atingir os objetivos educacionais e sociais.

Com uma clientela diversificada, oriunda de várias camadas sociais e de

diversas Cidades Satélites, bem como do entorno do DF, o CEMEIT tem no

seu  corpo  discente  adolescentes,  jovens  e  adultos  com  características

socioeconômicas parecidas e, ao mesmo tempo, culturas distintas, tendo como

diagnóstico  uma  comunidade  relativamente  carente,  a  qual  acredita  que  a

educação  ainda  é  necessária  e  deve  ser  acessível  e,  principalmente,  a

responsável  pela  formação  social  do  cidadão  como  parte  essencial  na

construção de uma sociedade livre, participativa e transformadora.

No Ensino Médio, os alunos se encontram na faixa etária de acordo com

a legislação vigente, são estudantes, em sua maioria, da classe média baixa

que, muitas vezes, também trabalham, tendo uma boa parte de estagiários nos

mais diversos órgãos públicos ou empresas particulares. São estudantes que

conciliam seu horário de aula com o trabalho/estágio em turno contrário, o que

muitas vezes traz dificuldades em manter as notas e a rotina de estudo, sem

esquecer a competitividade para entrar nas universidades públicas pelas mais

diversas formas, como o ENEM e o PAS.  Diante dessa situação, tem-se como

diagnóstico  maior  que  a  necessidade  da  educação  de  qualidade  é

absolutamente  verdadeira  dentro  da  realidade  em  que  nossos  estudantes
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vivem, em busca por espaços profissionais e acadêmicos dentro do contexto

social.

O diagnóstico é semelhante com os estudantes que estão cursando a

EJA. A maior parte dos alunos são de baixa renda, trabalham durante o dia e,

por  terem  abandonado  os  estudos,  cada  qual  por  seu  motivo,  decidiram

retomá-los e se darem mais uma oportunidade na vida.  São esses os que

estão matriculados na EJA: os que decidiram se reencontrar com a sala de

aula para aprenderem aquilo que um dia na vida podem ter deixado para trás.

Muitos vêm de uma realidade de baixa renda e a escola pública é a opção de

estudo, de convivência, de aprendizado e, também, de sociabilização.

Disponibilizamos  abaixo  um  quadro  com  o  que  temos  a  ofertar  aos

estudantes do Ensino Médio regular, bem como aos da EJA, em termos de

espaço:

Salas de aula 18 Banheiros 04

Quadra Poliesportiva Coberta 02 Sala do SOE 01

Laboratório de Informática 01 Sala dos Professores 01

Sala de Artes Cênicas e Plásticas 01 Sala de Coordenação 01

Biblioteca 01 Copa 01

Secretaria 01 Cantina 01

Mecanografia 01 Sala de Música 01

Sala de Supervisão 01 01
Espaço de descanso para 

alunos
01

Sala de Supervisão 02 01 Sala de Apoio 01

Laboratório de Química 01 Depósito 02

Laboratório de Física 00 Estacionamento 01

3. FUNÇÃO SOCIAL DA ESCOLA

Nossa escola tem por missão contribuir para a constante melhoria da

educação oferecida, possibilitando a construção do conhecimento e a formação

indispensável  para  o  exercício  da  cidadania, fundamentada  em  valores

essenciais e no desenvolvimento humano e garantir um ensino de qualidade,

no qual a relação ensino-aprendizagem colabore para a formação de cidadãos
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conscientes  capazes  de  exercerem a  cidadania, atendendo  às  expectativas

quanto a sua formação e ao seu sucesso profissional. 

4. PRINCÍPIOS ORIENTADORES DAS PRÁTICAS PEDAGÓGICAS

O Projeto Político-Pedagógico do CEMEIT vem sendo construído, uma

vez que não pode ser algo estagnado. A educação lida com a multiplicidade e,

por isso, este PPP é construído com autonomia, respeitando a democracia e a

liberdade que ele requer.

O que é levado em consideração é o conhecimento aliado à experiência

e,  dentro  desses parâmetros,  o  fazer  pedagógico do CEMEIT começa com

discussões acerca dos acontecimentos vivenciados em sala de aula e, a partir

dos debates, o grupo leva para o campo do conhecimento. Sendo assim, são

necessárias ferramentas que deem subsídios e respaldo às ações que serão

desenvolvidas. A busca de fundamentação legal para que os projetos atinjam

seus objetivos faz-se, pois, essencial. 

4.1. OBJETIVOS

Planejar, praticar,  acreditar,  refletir  e executar e tantas outras ações

são  incentivadores  da  criação  do  fazer  pedagógico,  alcançando  todos  de

forma a mover o grupo de professores deste CEM a organizar ideias e tentar

retratar, de maneira clara e simples, a organização pedagógica, garantindo o

conhecimento de forma ampla aos estudantes.

4.2. OBJETIVO GERAL

  Assegurar  a  construção  do  conhecimento  na  perspectiva  de  uma

aprendizagem significativa  em consonância  com os  parâmetros  curriculares

nacionais e as novas tendências pedagógicas, no processo de gerenciamento

interdisciplinar,  por  meio  de  projetos  que  possam proporcionar  a  formação

indispensável para o exercício da cidadania.

4.3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

 Incentivar  os  estudantes  a  ocuparem  espaços  na  sociedade  como

sujeitos ativos do processo ensino-aprendizagem, desenvolvendo neles

uma consciência crítica;
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 desenvolver  nos estudantes o companheirismo e a solidariedade nas

relações entre as pessoas, bem como respeito às diferenças culturais e

aos estilos pessoais, planejando atividades e dividindo tarefas;

 desenvolver  o  processo  ensino-aprendizagem  permanentemente,

contextualizando os conteúdos da Base Nacional Comum e oferecendo

disciplinas  da  Parte  Diversificada  que  atendam às  necessidades  dos

estudantes para o seu pleno desenvolvimento;  

 participar dos programas governamentais de avaliação (ENEM / PAS),

dando suporte e apoio acadêmico aos alunos;

 ampliar as oportunidades de aprendizagem dos estudantes, utilizando

equipamentos e maneiras diversas de ministrar aulas, como: datashow,

computadores  e  outras  mídias  existentes  na  escola,  além  de  aulas,

passeios, oficinas, seminários etc; 

 promover  uma  educação  de  qualidade  na  Educação  Integral,

implantando novos projetos para atingir melhores índices; 

 implantar a semestralidade de forma eficaz, seguindo as orientações dos

órgãos que norteiam essas ações.

5. TEORIA DA PRÁTICA PEDAGÓGICA

 O  Currículo  em Movimento  da  Educação  Básica  (Ensino  Médio)  foi

leitura  constante,  uma vez  que  se  caracteriza  pela  organização  dos

conteúdos em dimensões curriculares, ou seja, em todos os eixos que

norteiam o referido documento.

 A Lei de Diretrizes e Base (LDB) da Educação Nacional de 20/12/1996,

também conhecida como Lei  Darcy  Ribeiro,  uma vez que é  a  mais

importante lei do sistema educacional, pois traz as diretrizes gerais da

educação brasileira, sendo ela pública ou privada.

 Lei da Gestão Democrática (Lei nº 4.751, de 07/02/12), que tem como

finalidade  o  chamamento  de  toda  comunidade  escolar  a  uma

participação efetiva na construção das ações pedagógicas, respeitando

a  pluralidade,  a  diversidade,  o  caráter  laico  da  escola  pública  e  os

direitos humanos.
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 Lei  nº  13.005,  de  25/06/2014,  a  qual  aprovou  o  Plano  Nacional  de

Educação (PNE), visando ao cumprimento do disposto no art. 214 da

Constituição Federal. O PNE é sempre discutido amplamente, uma vez

que passa por metas que devem ser cumpridas ao longo de 10 (dez)

anos e que está inteiramente ligado ao dia a dia da praxe educacional,

desde  a  promoção  das  diversas  culturas  até  a  valorização  dos

profissionais da educação.

 O Plano Nacional de Educação (PNE) 2015-2024, instituído pela Lei nº

5.499/2015 é referência para o planejamento das ações da Secretaria

de  Estado  de  Educação  do  DF  e  se  destina  a  contribuir  para  a

construção das políticas educacionais no âmbito distrital, estabelecendo

metas a serem discutidas e implantadas nas escolas,  na medida do

possível.

 A Constituição Federal,  em seu art.  205, instituiu que “a educação é

direito de todos e dever do Estado e da família,  sendo promovida e

incentivada  com  a  colaboração  da  sociedade,  visando  ao  pleno

desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania

e sua qualificação para o trabalho”.

     As  diretrizes  da  Educação  em Tempo  Integral/2018(anexo)  foram

inseridas recentemente neste PPP, uma vez que esta U.E. tem 05 turmas com

EMTI,  seguindo  as  orientações  pedagógicas  (anexo),  tendo  como  apoio,  a

vinda  dos  Educadores  Sociais,  conforme  Portaria  nº  07  de  23/01/2019.  O

Ensino  Médio  em  Tempo  Integral  tem  apresentado  avanços  em  sua

aplicabilidade.

Diante  de  toda  legislação  exposta  e  as  diversas  recomendações  no

sentido de orientar e organizar o processo educacional para que seja amplo,

alcançando  todos  sem  distinção,  a  construção  de  um  PPP  real,  com

embasamento legal, faz do CEMEIT uma escola que não só debate, critica e

reflete,  mas coloca em prática o sonhar e o fazer pedagógico,  tendo como

carro-chefe  a  credibilidade  nos  seus  professores,  autores  absolutamente

importantes do fazer diário; nos seus estudantes, no protagonismo do processo
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de ensino-aprendizagem; nos pais e demais membros da comunidade escolar,

parte da base dessa pirâmide, que só se monta com a ajuda de todos. 

6. ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO PEDAGÓGICO DA ESCOLA

 A semestralidade foi estendida a todas as escolas, a partir do ano de

2018, de acordo com os documentos oficiais (em anexo) e vem sendo avaliada

cotidianamente,  bem  como  estudada  por  toda  a  equipe  docente  para  que

possa alcançar os alunos, de forma eficiente.

A estrutura curricular é formada por uma Base Nacional Comum e por

matérias  da  Parte  Diversificada,  onde  os  conteúdos  serão  trabalhados

criticamente a partir das experiências dos alunos, buscando a formação de um

cidadão consciente dos seus direitos e deveres.

A  organização  curricular  do  CEMEIT  se  baseia  nos  Parâmetros

Curriculares  Nacionais  (PCNs)  atendendo  aos  três  eixos:  flexibilidade,

diversidade e contextualização. As adaptações curriculares são utilizadas para

dar significado e condições aos estudantes de participarem ativamente no seu

processo  de  aprendizagem.  Os  componentes  curriculares  dos  Projetos

Interdisciplinares  da  Parte  Diversificada  atendem  às  necessidades  deles,

trabalhando assuntos relevantes. 

Uma das atividades propostas por essa Unidade de Ensino, sempre bem

recebidas  pelos  nossos  estudantes,  são  as  saídas  de  campo,  envolvendo

passeios a Exposições Artísticas, Museus, Parques Ecológicos, Hemocentro,

Casa da Moeda, Congresso Nacional etc. Essa é uma ação educativa que visa

ao  conhecimento  e  à  aprendizagem de  forma ampla,  abrangente  e,  ainda,

lúdica.

 Tais  atividades  tornam-se  bem  marcantes,  ricas  em  informação,

propiciando descobertas e associações dos conteúdos de sala de aula com o

mundo exterior.  As saídas de campo unem a diversão ao aprendizado e o

resultado é bem positivo. Para tanto, a escola sempre precisa disponibilizar

ônibus para o transporte dos alunos, ocasião em que se necessita de verba

específica para tal fim.
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A interdisciplinaridade e contextualização são recursos complementares

para ampliar as inúmeras possibilidades de interação entre as disciplinas e as

áreas de conhecimento. Deve-se inserir  o ensino às situações do cotidiano,

adaptadas  à  realidade  do  aluno,  levando  em  consideração  o  conceito  de

educação ao longo da vida.

A modalidade Educação de Jovens e Adultos tem-se preocupado em

atender às demandas específicas de sua clientela e promover, principalmente

nas coordenações,  reflexões e acompanhamento  dos movimentos,  ações e

diretrizes  em  prol  da  valorização  da  modalidade,  tais  como:  estudos  do

Currículo  em  Movimento  na  EJA,  bem  como  do  documento  aprovado  em

dezembro de 2014 “Diretrizes Operacionais da Educação de Jovens e Adultos

2014-2017”.   

O  CEMEIT,  seguindo  sua  proposta  pedagógica,  tem  como  objetivo

despertar no estudante do Ensino Médio e da EJA o desejo pelo conhecimento

adquirido  em  pesquisas  e  experimentações.  O  trabalho  em  grupo,  o

planejamento necessário para atingir um fim e a apresentação escrita e oral

dos trabalhos desenvolvidos resultam em uma experiência de aprendizado e de

vida que muito contribui para a formação integral dos jovens, tanto no aspecto

pessoal quanto na preparação de uma carreira profissional.

Preocupar-se com a formação do cidadão consciente e participativo na

sociedade em que está inserido é educar partindo do princípio: prática-teoria-

prática, em busca da construção de instrumentos que tragam a vivência de

valores  e  conhecimentos  socialmente  úteis,  almejando  o  desenvolvimento

integral do aluno, sujeito do contexto social capaz de transformar o ambiente

em que vive, por intermédio da educação. Tudo isso pode ser retratado no art.

5º das DCNEM (Diretrizes Curriculares Nacionais para o E.M.).

I – Formação integral do estudante.

II – Trabalho e pesquisa (Currículo em movimento do I ao VII).

Além do atendimento às modalidades do Ensino Médio e Educação de

Jovens  e  Adultos  (1º  e  2º  segmentos),  o  CEMEIT  tem  como  prioridade  o

atendimento aos alunos que estão integrados ou mesmo incluídos nas turmas,

com as mais diversas deficiências, o que afirma o compromisso de todos do
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CEMEIT com a educação, com os referidos alunos, acompanhamento de perto,

por parte dos orientadores e equipe disciplinar que, por sua vez, discute os

casos  em  coordenações  específicas,  além  de  poderem  contar  com  a

adaptação curricular de acordo com a deficiência apresentada.

A adaptação curricular é orientada pela equipe pedagógica em parceria

com o Serviço de Orientação Educacional (SOE), onde o grupo decide, após

amplo debate entre os docentes, a avaliação de casos fortuitos baseada na

observação pedagógica diária, na análise de laudos e participação da família,

na  necessidade  de  atendimento  do  estudante  que  demonstre  qualquer

dificuldade  pedagógica,  podendo  serem  feitas  adaptações  necessárias  ao

currículo a fim de melhor acolhê-lo.

  O trabalho pedagógico visa tão somente à melhoria da qualidade do

ensino  no  CEMEIT buscando,  principalmente,  por  meio  da  valorização  dos

projetos, atingir os objetivos e metas, incentivando nossos estudantes para a

formação  intelectual  e  educacional  para  que  eles  possam  desenvolver  as

habilidades necessárias para a escolha de sua formação acadêmica.    

7. SEMESTRALIDADE

Sabe-se que o modelo da semestralidade, metade das disciplinas são

ministradas no primeiro semestre do ano e a outra parte, no segundo. Apenas

Português, Matemática e Educação Física se mantém obrigatórias durante o

ano todo.

Essa  é  uma das  apostas  da  secretaria  para  melhorar  os  índices  de

aprendizagem no DF. Dados do Censo Escolar de 2011 a 2016 mostram que a

taxa de aprovação nas escolas que adotaram o sistema passou de 64% para

76%.

Sendo assim, a nossa escola encontra-se comprometida para que tal

modalidade  realmente  seja  efetiva  e  eficaz,  proporcionando  um

desenvolvimento acadêmico para os nossos estudantes. 

A seguir, apresentamos a composição da Semestralidade:

                     Quadro 1: Blocos de componentes curriculares - diurno
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BLOCO 1 CARGA HORÁRIA BLOCO 2 CARGA HORÁRIA

Língua Portuguesa 04 Língua Portuguesa 04

Matemática 03 Matemática 03

Educação Física 02 Educação Física 02

História 04 Geografia 04

Filosofia 04 Sociologia 04

Biologia 04 Física 04

Química 04 Arte 04

Inglês 04 Espanhol 02

Parte Diversificada 02 Parte Diversificada 02

TOTAL SEMANAL 30 TOTAL SEMANAL 30

8. EDUCAÇÃO INCLUSIVA (SOE)

Compreende uma concepção de ensino contemporânea que tem como

principal intuito garantir o direto de educação a todos.

Nesse sentido, essa área pressupõe acesso igualitário a oportunidades,

além  de  valorização  das  diferenças  entre  pessoas,  abrangendo,  assim,  as

diversidades  sociais,  étnicas,  intelectuais,  culturais,  físicas,  sensoriais  e  de

gênero.

A  nossa  Unidade  de  Ensino  conta  com  o  Serviço  de  Orientação

Educacional,  composto de duas orientadoras educacionais,  com o apoio de

duas Educadoras Sociais Voluntárias, que fazem os atendimentos necessários,

com especial atenção às demandas.

9. EDUCADOR SOCIAL VOLUNTÁRIO

Os educadores sociais trabalham no suporte de atividades de ensino

integral, cada qual com capacitação própria.

São  de  suma  importância  para  a  escola,  uma  vez  que  auxiliam  na

organização do material pedagógico, desenvolvem projetos e oficinas com os

estudantes, acompanham os discentes nas horas de refeições e de higiene

pessoal, bem como estimula a interação social entre colegas.

10. CONSELHO ESCOLAR
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Trata-se do órgão máximo para a tomada de decisões realizadas na

escola. É formado pela representação de todos os segmentos que compõem a

comunidade escolar. Eleito democraticamente por voto direto.

O Conselho Escolar  desta Unidade de Ensino é bastante pró-ativo e

engajado, conhecedor das referências legais que regulamentam a educação,

analisam as diferentes metodologias pedagógicas,  discutem as diretrizes da

equipe diretiva e, assim, participar democraticamente no processo de tomada

de decisões. 

11. AS COORDENAÇÕES E OS CONSELHOS DE CLASSE

As  Coordenações  Pedagógicas  são  momentos  onde  temos  a

oportunidade  de  aprofundar  os  princípios  que  nos  regem,  partilhar  nossas

experiências, atualizar nossas metodologias, rever nosso caminho pedagógico.

No CEMEIT,  as coordenações contam com debates,  filmes,  documentários,

formações,  exposições,  deliberações em conjunto  da  vida  e  do  andamento

pedagógico de nossa escola.

Os Conselhos de Classe,  por sua vez,  revestem-se de um momento

particular  onde  podemos  conhecer  melhor  nossos  estudantes  para

deliberarmos  e  emitirmos  pareceres  sobre  a  vida  acadêmica  deles.  Os

Conselhos  de  Classe  serão  organizados  e  conduzidos  pela  Direção,

Supervisão, Coordenação e SOE. Nossa escola optou, desde 2018, por fazer

um Conselho de Classe participativo como sugere o art. 29 da Portaria CEDF

nº 15/2015:  “O Conselho de Classe é órgão colegiado integrante da Gestão

Democrática e se destina a acompanhar e avaliar o processo de educação, de

ensino  e  das  aprendizagens”.  Sendo  assim,  os  representantes  de  turmas

estarão presentes trazendo os anseios e desejos dos nossos estudantes, bem

como avaliando nosso trabalho e nossa metodologia. Certamente, momentos

como  esses  fortalecem  o  ensino  e  facilitam  a  aprendizagem  além  de

construirmos,  juntos,  uma escola mais  humana voltada para  as  fragilidades

com esperança na superação.

12. CONCEPÇÕES E PRÁTICAS DE AVALIAÇÃO

O CEMEIT, baseado nas Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino

Médio  (Brasil,  resolução  nº  03  de  21/11/2018)  da  SEE/DF,  vem
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constantemente se atualizando na busca de promover avaliações que possam

levar  nossos  estudantes  ao  conjunto  do  que  produzem e  não  somente  ao

produto final. Sem dúvidas, é desafiador falar de uma avaliação na totalidade

que se apresenta,  uma vez que é preciso romper com paradigmas onde o

estudante é somente a nota que recebe, sem considerar o trabalho produzido

ou até mesmo a dificuldade em realizá-lo.

Obviamente, buscaremos expor neste PPP os instrumentos de avaliação

para o ano de 2019, deliberado na Semana Pedagógica, na reunião de pais e

alunos e com a comunidade escolar. Destaca-se, também, a intenção de que

nossos estudantes sejam avaliados de forma continuada ao longo do ano, de

forma integrada e, por vezes, interdisciplinar.

13. PROVAS BIMESTRAIS

A Prova Multidisciplinar  dar-se-á por meio de quatro provas, uma a cada

bimestre, com 01 dia único de aplicação, 80 questões por bloco e seu valor

deverá corresponder a 30% ou 50% do conjunto de notas (fica a cargo do

professor). Trabalha-se para que tal prova seja voltada à multidisciplinaridade.

O  restante  da  composição  da  nota  ficará  a  critério  de  cada  docente,

respeitando o presente PPP, bem como a legislação vigente.

       A recuperação ao longo do processo, prevista em lei, ajuda a reelaborar

esses  conceitos,  na  perspectiva  de  habilidades  e  competências  que,  por

alguma razão, não foram alcançados e novas oportunidades de recuperação

devem ser oferecidas, não se limitando a momentos estanques, apenas no

sentido de realizar mais uma prova. Essas novas oportunidades deverão estar

devidamente registradas no diário de classe e lembradas, por todo educador,

que é um direito do aluno.

14. SIMULADO SEMESTRAL 

Visando adaptar  nossa avaliação  e  preparar  nossos  estudantes  para

vestibulares e exames de avaliação nacional, realizaremos, ao final dos dois

semestres do ano, um simulado baseado em questões do PAS e ENEM. Tal

avaliação  não  necessariamente  valerá  pontos  no  conjunto  da  nota,  dando

autonomia ao professor para atribuir uma pontuação ou não. De modo óbvio,
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tendo  a  Prova  Multidisciplinar  valido  30%  ou  50%  da  nota,  a  cargo  do

professor,  o máximo que o simulado semestral poderá valer são dois pontos

ou 20% do conjunto da nota bimestral.  O docente poderá, ainda, utilizar tal

simulado  como  recuperação  contínua,  valendo  até  10  pontos  ou  100% do

conjunto da nota do bimestre.

Há,  também,  a  Recuperação  Contínua,  que  acontece  ao  longo  do

bimestre, dando autonomia aos docentes de desenvolverem atividades visando

a um maior aprendizado dos conteúdos não compreendidos.

15.  EJA

 Na EJA, acreditamos na proposta presente nas Diretrizes Operacionais

que explicita:

A avaliação  escolar  na  Educação  de  Jovens  e  Adultos,  em seus
diferentes processos e espaços, não poderá renovar as exclusões a
que os sujeitos da Educação de Jovens e Adultos foram submetidos
ao longo do tempo,  portanto deverá encorajar,  orientar,  informar e
conduzir os estudantes em uma perspectiva contínua e formativa com
vistas  às  aprendizagens  tais  como:  aulas  direcionadas,  EJA
combinada,  EAD,  entre  outras  novas  formas  metodológicas  que
apontam possibilidades para superar problemas tão frequentes nessa
modalidade.

Os instrumentos e procedimentos a serem adotados para a realização

de  atividades  avaliativas  deverão  ser  planejados  e  desenvolvidos  por

professores, coordenadores pedagógicos, orientadores educacionais e equipe

gestora,  preferencialmente  com  a  participação  de  estudantes,  a  fim  de

promover uma análise reflexiva sobre as aprendizagens, o acompanhamento e

a  intervenção  para  a  promoção  do  direito  às  aprendizagens  do  estudante

jovem, adulto e idoso.

Considerando que os instrumentos e procedimentos fortalecedores da

prática da avaliação formativa podem ser enriquecidos por outros escolhidos

pelas unidades escolares, destacam-se:

• avaliações por pares ou colegas;

• portfólios;

• testes e provas;

• registros reflexivos;
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• seminários, pesquisas, trabalhos de pequenos grupos;

• autoavaliação.

Ponderando  as  possibilidades  listadas  acima,  no  caso  de  serem

adotadas como instrumento de avaliação, o valor a elas atribuído não poderá

ultrapassar  50%  (cinquenta  por  cento)  da  nota  final  de  cada  componente

curricular.

O desempenho dos estudantes da Educação de Jovens e Adultos será

representado  por  conceitos,  conforme  ampla  discussão  e  aprovação  nas

plenárias  do  Currículo  em  Movimento  no  ano  de  2013,  a  partir  da

correspondência dos seguintes valores:

CONCENTO SIGLAS CORRESPONDÊNCI

A

SITUAÇÃO FINAL

Aprendizagens Consolidadas 

-AC
8,0 – 10,0 Aprovação

Aprendizagens Parciais - AP 5,0 – 7,9 Aprovação

Aprendizagens Pouco 

Evidenciadas - APE
0,0 – 4,9 Não aprovação

 Na perspectiva de assegurar  a  avaliação para  as aprendizagens dos

sujeitos da Educação de Jovens e Adultos e Ensino Médio, deve ser realizado

diagnóstico escolar para conhecer o perfil dos estudantes e dos docentes que

atuam na modalidade.
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16. PROJETOS

16.1.  PARTE  DIVERSIFICADA  (Português  /  Matemática  /  Direitos

Humanos)

 A parte diversificada do CEMEIT tem, em sua concepção, o estudo mais

delineado  de  disciplinas  como  Português  e  Matemática  que  são  pré-

requisitos para as demais, bem como a inserção e um novo olhar sobre o

tópico Direitos Humanos. (anexos)

Obs.:  Informamos que não haverá necessidade de professor exclusivo para

desenvolvimento  dos  PDs,  uma  vez  que  serão  otimizados  os  recursos

humanos existentes na nossa escola.

16.2. OLIMPÍADAS EIT

Sem dúvida, a Educação Física é de extrema importância na formação e

no desenvolvimento  das capacidades  e  habilidades  motoras  dos alunos.  O

estímulo e o incentivo devem partir do professor, quem deve mediar e orientar

tal formação. Além disso, os jogos visam incentivar em nossos estudantes a

convivência,  cidadania,  troca  de  experiências,  reciprocidade,  trabalho  em

equipe e interação social. 

Com esse pensamento, realizaremos as Olimpíadas EIT composta de

jogos  Interclasse,  com  modalidades  (futsal,  vôlei,  basquete,  xadrez,  entre

outras)  que coloquem em prática  conhecimentos  nas  diversas  modalidades

esportivas. Acordou-se, ainda, que tal projeto comporá 10% da nota avaliativa

bimestral para todas as disciplinas e deverá integrar o conjunto de notas do 2º

bimestre.

16.3. EXPOSIÇÃO CULTURAL CIENTÍFICA

Importante vivenciar e compreender os hábitos, os costumes, a cultura,

a evolução científica e estimular o estudante à pesquisa e oferecer atribuições

que intensifiquem o desejo de conhecer com profundidade o que se expõe. A

atividade proposta neste projeto, visa oportunizar conhecimento amplo a fim de

que  o  aluno  possa  extrapolar  seus  conhecimentos,  aplicando-os  em  seu

cotidiano. Tal projeto, com apresentação de trabalhos realizados ao longo do

ano, contará com uma interdisciplinaridade nas três áreas de conhecimento
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(Códigos, Humanas e Exatas). Na ocasião, acontecerá a culminância de todos

os trabalhos temáticos desenvolvidos no decorrer do ano letivo. 

  A turma deverá ser dividida em grupos onde cada qual estudará o que

lhe for designado a partir de um tema central a ser escolhido. Sendo assim, um

grupo deverá tratar da parte cultural (dança, culinária, costumes, roupas, dados

culturais etc.) e outro tratará de questões científicas (o que ali – ou por ele - foi

inventado, avanços científicos e tecnológicos da realidade a ser trabalhada, o

que se espera com o avanço da ciência etc.). O projeto deverá acontecer no 4º

bimestre do ano letivo e contará com 30% do conjunto de notas para todas as

disciplinas.

16.4. ENSINO MÉDIO EM TEMPO INTEGRAL (ETI)

  No dia 10 de outubro de 2016, o MEC instituiu o Programa de Fomento

à  Educação  em Tempo  Integral  no  Ensino  Médio  por  meio  da  Portaria  nº

1.145/16. Essa portaria dispõe sobre as adequações necessárias para adesão

ao Programa, a saber:

 adequações  de  infraestrutura  física  nas  unidades  escolares

contempladas;

 adequações pedagógicas;

 elaboração dos instrumentos legais, a nível do sistema de ensino.

 Em  contrapartida,  o  Governo  Federal,  por  meio  do  Ministério  da

Educação, fomentará financeiramente o programa pelo período de 4 anos.

17. ADEQUAÇÕES PEDAGÓGICAS

Na  portaria  supracitada  ressalta-se  a  necessidade  de  adequar

pedagogicamente a estrutura escolar. As adequações são:

 aumento  da  carga  horária  dos  componentes  curriculares  de  Língua

Portuguesa  e  Matemática  em  300  minutos  semanais  para  cada

disciplina;

 500 minutos semanais dedicados à Parte Diversificada, atendidos pela

grade da Educação Profissional. 
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18. PARTE FLEXÍVEL - EMTI

O CEMEIT,  visando à  formação  integral,  pensou numa parte  flexível

diversificada para que possa não só ensinar de forma atrativa, mas também

preparar nossos estudantes para o mercado de trabalho e para a vida. Sendo

assim, apresentamos o projeto da Escola em Tempo Integral, implementado no

primeiro semestre de 2018.

18.1.  MATRIZ  CURRICULAR  DO  ENSINO  MÉDIO  EM  TEMPO

INTEGRAL (EMTI)

Avaliando a diversidade de disciplinas que uma escola poderia ofertar,

chegamos à conclusão que poderíamos oportunizar aos alunos projetos que,

não só profissionalizassem, mas também os preparassem para a vida. Assim

sendo,  a  matriz  curricular  abaixo  apresentada  traz  tanto  as  disciplinas  do

Ensino Médio Regular quanto as que serão desenvolvidas no CEMEIT.
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 18.2. PROJETOS, ATIVIDADES – ETI

Abaixo, apresentamos os projetos e atividades a serem desenvolvidas

pela Escola em Tempo Integral:

 Projeto,
Atividade da
Parte Flexível

Breve descrição do Projeto, Atividade

Projeto de TI

(Desenvolvendo

sites e

aplicativos)

O mundo de hoje se atualiza a cada dia.  Com isso, é

imprescindível termos um projeto que visa inserir nossos

estudantes do ETI no mercado de trabalho. É o que se

espera como projeto na área de informática, com foco em

desenvolvimento de Web Sites e aplicativos para celular.

Projeto de 

Arte/ Música

A música move o mundo! Essa é a melhor justificativa

para termos projetos de instrumentos musicais e canto

em nossa escola. Permitir que nossos alunos aprendam

música  e  proporcionar  a  eles  uma  experiência  de

inserção sociocultural.

Projeto

 Física/Robótica

Muito  se  fala  sobre  usar  as  novas  tecnologias  na

educação, mas acessá-las e manipulá-las pode não ser

tão simples. Pensando nisso, tal projeto visa fomentar o

desenvolvimento  de  tecnologias  pelos  próprios

estudantes.  Trabalhar  com  robótica  na  escola  é  uma

possibilidade  de  utilizar  os  conceitos  da  Física,

promovendo  reflexões  sobre  questões  científicas,

transformando essas reflexões em ações concretas.

Matemática

A  Matemática  está  firmemente  presente  na  vida

cotidiana. Faz-se necessária a indicação do estudo mais

aprofundado  da  matemática  básica,  envolvendo  as

quatro operações, bem como cálculos de todos os tipos,

a partir de experiências/vivências diárias do alunado e da

sociedade.

Língua

Portuguesa

Sabe-se que a Língua Portuguesa é a chave-mestra para

a comunicação, para a interpretação e para a escrita. A
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proposta é que nossos alunos confeccionem um jornal

escolar,  a  fim  de  desenvolverem  as  competências

envolvendo leitura, linguagem, gêneros textuais etc.

Projeto

 Horta

Há  de  se  pensar  no  desperdício  e  a  importância  de

encontrar alternativas viáveis que, no mínimo, amenizem

os  impactos  ambientais.  A  horta  se  torna  um  campo

vasto de aprendizagem comunitária, auxiliando de forma

preventiva a saúde e a nutrição da comunidade escolar.

Espera-se  plantar,  também,  valores,  uma  troca  de

experiência entre o cultivo da terra e o cultivo da vida.

19. APÊNDICE A – Plano de ação para implementação do PPP

A implementação do PPP necessita  da  união de toda a  comunidade

escolar,  visando à  obtenção de êxito  para  com os objetivos  traçados,  bem

como a aplicação de forma responsável e pontual de todos os projetos, ora

tratados e elencados neste documento. A intenção de todo o corpo docente,

por intermédio das propostas deste PPP, é que o corpo discente seja alvo de

todo  o  conhecimento  possível  que  possa  ser  repassado,  de  forma  clara  e

eficaz.

 20. ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DO PPP

O PPP é avaliado constantemente ao final de cada ação para que, como

num  ciclo,  ele  possa  ser  analisado,  sempre  e  ao  término  das  diversas

atividades; aquelas que lograrem êxito permanecem de forma cada vez mais

aprimorada e, no caso de projetos considerados insatisfatórios, com objetivos e

metas  não  alcançados,  deverão  ser  revistos  e  até  privados  das  ações  da

escola, tendo a oportunidade de renovação e/ou retirada do projeto do PPP.

21.  PROJETOS ESPECÍFICOS E INDIVIDUAIS OU INTERDISCIPLINARES

DA      ESCOLA

Os projetos pedagógicos abaixo citados integram este PPP e visam dar

à  comunidade escolar  a  oportunidade de  vivenciar  realidades  múltiplas  por

meio de propostas acadêmicas e sociais. 
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 IV Simpósio de Interação e Cooperação Educativa:  Na sua quarta

edição,  o  simpósio  visa  promover  entre  os  educadores  de  diversas

escolas do DF uma partilha de experiências e, para isso, contará com

docentes das três áreas do conhecimento e com mesas de debates e

minicursos; 

 Cineclube: Focado  na  ideologia  dos  mais  diversos  Cineclubes  que

acontecem  pela  cidade,  tal  projeto  quer,  a  cada  semana,  exibir  um

filme / documentário e fomentar um debate conscientizador, provendo

uma cultura acolhedora e mais humana;

 Química  Verde  na  Busca  da  Sustentabilidade: Um  projeto  que

estimulará  a  prática  da  pesquisa,  por  meio  do  trabalho  em  grupo,

favorecendo  aos  estudantes  o  conhecimento  sobre  a  evolução  da

química,  correlacionando  com  os  processos  científico,  ambiental  e

social.  O projeto contará, ainda, com parceria da ONG Programando o

Futuro para a Reciclagem e Desenvolvimento de sabão, detergente e

perfume;

 CID Basquete: Nossa escola conta, também, com o Centro de Iniciação

Desportiva voltado para o ensino de Basquete. Tanto nossos estudantes

como  a  comunidade  geral  poderão  participar  das  aulas  e  de

competições em nível de Regional, Distrital e Nacional.
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23. ANEXOS:

PROFESSORES  COM LIMITAÇÃO  DE ATIVIDADE QUE  DESENVOLVEM

PROJETOS NA ESCOLA (Readaptados)

 

Matrícula Nome Habilitações ATIVIDADES

1
25.781-8

210.591-8

ELIZABETH GERALDA VIANA (Admissão em

13/02/1995)

PROFESSORA /ORIENT.

EDUCACIONAL

ATENDIMENTOS TECNICO-

PEDAGOGICO DE ALUNOS

COM DOC PENDENTE

2 25.973-X

KEYLI CHRISTINA SOARES DE MORAIS

RESENDE

(Admissão em 04/04/1995)

LÍNGUA PORTUGUESA SUPERVISORA

3 25.974-8
ROSANA SANTOS SOUSA (Admissão em

04/04/1995)
GEOGRAFIA

COORDENADORA

PEDAGÓGICA

4 26.711-2
DÊNIA ALVES DE ARAÚJO CORREIA

(Admissão em 07/06/1995)
ATIVIDADES

ATENDIMENTO NA

BIBLIOTECA

5 30.958-3
HELAINE FERREIRA SCHEFFER

CARVALHO (Admissão em 02/09/1996)
ORIENT. EDUCACIONAL

ATENDIMENTO DE

ALUNOS, PAIS E

PROFESSORES EM GERAL

6 31.739-X
MARIA DE LOURDES DA SILVA (Admissão

em 24/03/1997)
LÍNGUA PORTUGUESA

ATENDIMENTO NA

BIBLIOTECA

7 33.391-3
MARÍSIA JACINTO DA SILVA (Admissão em

12/05/1997)
GEOGRAFIA/SOCIOL

ATENDIMENTO DE

ALUNOS, PAIS E

PROFESSORES EM GERAL

8 34.202-5
JESSANA MÁRCIA N. DE OLIVEIRA

(Admissão em 30/10/1997)
ARTES

ATENDIMENTO DE

ALUNOS, PAIS E

PROFESSORES EM GERAL

9 35.998-X
REGINA APARECIDA NUNES (Admissão em

16/01/1998)
QUÍMICA

ATENDIMENTO NA

BIBLIOTECA

10
36.500-9

205.996-7

ELAINE RAMOS DA ROCHA (Admissão em

21/01/1998 e 25/04/2003)
BIOLOGIA/MATEMÁTICA

ATENDIMENTO DE

ALUNOS, PAIS E

PROFESSORES EM GERAL

11 37.784-8
ODILA APARECIDA MARTINS BERNARDES

(Admissão em 14/12/1998)
ATIVIDADES

ATENDIMENTO DE

ALUNOS, PAIS E

PROFESSORES EM GERAL

12 41.843-9
TÂNIA MARIA DA SILVA (Admissão em

23/04/1990)
AUX. EDUCAÇÃO APOIO Á DIREÇAO

13 43.129-X
ELINE PEREIRA VIEIRA LIMA (Admissão em

20/03/1991)
ARTES APOIO À DIREÇÃO

14 49.619-7
MARIA LENI GASPAR (Admissão em

14/06/1993)
AUX. EDUCAÇÃO APOIO Á DIREÇÃO

15 208.022-2
JULIE CHRISTHIANE P. ALBUQUERQUE

(Admissão em 26/04/2005)
QUÍMICA

ATENDIMENTO DE

ALUNOS, PAIS E

PROFESSORES EM GERAL

16 300.331-0 ERIKA SILVA DE MOURA (Admissão em

25/02/2000)

GEOGRAFIA ATENDIMENTO DE

ALUNOS, PAIS E
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PROFESSORES EM GERAL

17 44998-9
MARISTELA GUIMARÃES BOAVENTURA

(Admissão em 31/07/1991)
LÍNGUA PORTUGUESA

COORDENADORA

PEDAGÓGICA

18 36085-6
MIRELA LOPES JUSTO DO NASCIMENTO

(Admissão em 19/01/1998)
LÍNGUA PORTUGUESA

ATENDIMENTO DE

ALUNOS, PAIS E

PROFESSORES EM GERAL

PARTE DIVERSIFICADA: PORTUGUÊS 

CRE: Taguatinga                                                                                                   

Unidade Escolar Proponente: CEMEIT 

Tema do Projeto: Leitura, Escrita e Reescrita

Parcerias (internas e externas à Escola) envolvidas na Execução do Projeto:

Não há.

Etapa/ Modalidade da Educação Básica atendida: Ensino Médio 1º,  2º e 3º

anos. 

Número de estudantes atendidos: 1.300 alunos. 

Espaços utilizados para desenvolver as atividades do Projeto:  sala de aula,

auditório e laboratório de informática. 

Período de execução: fevereiro a dezembro de 2019. 

Responsável  (eis)  pela  Execução  do  Projeto:  Gestão,  Supervisão  e

Coordenação  Pedagógica,  professores  regentes  de  Língua  Portuguesa,

Espanhol e PD. 

PROJETO LEITURA, ESCRITA E REVISÃO (LER) 

APRESENTAÇÃO E PROBLEMATIZAÇÃO

Detectada a ausência de hábitos de leitura e dificuldades na produção de

texto, foi proposta uma discussão com a comunidade escolar para que fosse

desenvolvida  em  uma  das  cargas  dedicadas  à  Parte  Diversificada  –  PD,

projetos de leitura e produção de texto, com o intuito de incentivar hábitos de

leitura e desenvolver e/ou aperfeiçoar a escrita dos nossos estudantes, criando

condições para que eles façam uso eficiente da língua portuguesa de maneira

progressiva e continuada, conforme nos orientam os Parâmetros Curriculares

Nacionais e o Currículo em Movimento. 

           Assim, este projeto surge para auxiliar os estudantes a lograrem êxito

nas provas de redação, principalmente as do PAS/ENEM, para que escrevam
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com  fluência,  com  embasamento  teórico  e  pensamento  autônomo,  sobre

assuntos variados, valendo-se do uso formal da língua.

           A intenção é que, ao longo dos bimestres, os alunos consigam transmitir

informações e/ou estabelecer comunicação entre o emissor e o receptor de

mensagem  e  possam  perceber  que  a  língua  toma  existência  nas  práticas

sociais de interlocução. 

           Por meio do presente projeto de leitura e produção de texto, espera-se

que os alunos possam fazer uso da língua e das linguagens em diferentes

situações sociais e ampliar a capacidade de leitura e de produção de texto,

com a finalidade de estarem preparados para interagirem diante das inúmeras

situações, em especial nas provas do PAS/ENEM.

 TEMA GERADOR

          Leitura, Escrita e Revisão.

 PÚBLICO ALVO 

           Estudantes regularmente matriculados nas 1ª, 2ª e 3ª séries do Ensino

Médio do CEMEIT. 

 OBJETIVO GERAL

           Ampliar a competência linguística dos estudantes, capacitando-os para

o domínio da modalidade escrita da língua formal, por meio da análise de obras

literárias e da produção de textos, com vistas a desenvolver o gosto e o hábito

da  leitura  e,  consequentemente,  melhorar  o  desempenho  nas  provas  de

redação do ENEM e PAS. 

 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

 Incentivar os educandos a terem contato com os mais variados gêneros

de texto que são exigidos também no PAS/ENEM;

 conhecer  os aspectos linguísticos e ortográficos que regem a Língua

Portuguesa e refletir sobre eles, com foco no PAS/ENEM;

 impulsionar os alunos a ponderarem sobre a importância do uso formal

da Língua Portuguesa nas produções de textos do PAS/ENEM;
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 expressar seus sentimentos e suas ideias fazendo uso da linguagem

escrita;

 instigar  o  aluno  a  se  tornar  um usuário  mais  crítico  e  proficiente  da

linguagem, conquistando autonomia para atuar como cidadão, com foco

no PAS/ENEM;

 identificar diferenças entre modalidade oral e escrita da língua; 

 adequar  o  texto  ao  registro  formal  ou  informal,  de  acordo  com  as

diferentes situações de uso;

 construir argumentos a fim de melhor expor suas opiniões; 

 desenvolver o gosto e o hábito da leitura;

 estimular o protagonismo a fim de que o aluno construa o seu próprio

conhecimento; 

 incitar a realização de trabalhos em grupo, identificando as dificuldades

e habilidades individuais dos estudantes; 

 reconhecer  e  analisar  obras  literárias  diversas,  com  foco  nas  obras

indicadas para o PAS;

 aplicar os conhecimentos adquiridos na escrita;

 oportunizar aos alunos, por meio das mais diversas leituras, a ampliação

dos  horizontes  de  expectativas  de  modo  a  fortalecer  sua  formação

crítica e emancipada.

JUSTIFICATIVA

          Este projeto vem ao encontro dos estudos que assinalam uma das

grandes  dificuldades  da  educação  que  é  a  produção  eficiente  de  textos,

sobretudo no Ensino Médio. Esse fato é sabido e estudado em todo território

nacional e, diante de tudo que já foi colocado, as escolas buscam maneiras de

transpor tais dificuldades se reinventando, criando projetos que estimulem as

habilidades de leitura e escrita  dos alunos,  fomentando práticas efetivas de

letramento. 

           Diante de tal fato, a comunidade escolar do CEMEIT, percebendo a

dificuldade  de  leitura,  interpretação  e  produção  textual  dos  seus  discentes,

após  amplo  debate,  optou  por  um projeto  de  intervenção  sistemática  para
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estímulo da leitura e da produção de textos, que compreenderá todo o Ensino

Médio, tendo início na 1ª série e conclusão na 3ª série. 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

            Há tempos, a linguagem representa um importante papel social, uma

vez que é requisito básico para a comunicação. Nesse universo comunicativo,

a oralidade e a escrita ocuparam espaços diferenciados ao longo da história,

transformaram-se,  mas  sempre  estiveram  a  serviço  da  humanidade,  nos

diversos contextos de inserção. Ambas se aperfeiçoaram, diversificaram-se e

se  tornaram  indispensáveis  à  vida  humana.  É  sabido  que  o  acesso  ao

conhecimento ao longo dos últimos anos tem acontecido de forma mais rápida

e mais ampla, em função do advento da globalização com suporte fundamental

das  Tecnologias  da  Informação  e  Comunicação  (TIC).  Assim,  justifica-se  a

proposição  de uma Pedagogia  dos  Multiletramentos,  o  que faz  com que  a

prática pedagógica leve em conta que a dinâmica do mundo atual é, também,

marcada  por  aspectos  multimodais,  multimidiáticos  e  multiculturais.  Essas

mudanças ocorridas no mundo globalizado encaminham a escola para uma

mudança no seu papel e o Currículo da Secretaria de Educação do DF registra

que: 

[...]a  escola  precisa  questionar  e  refletir  acerca  de  seu  trabalho
pedagógico, seus ritmos, rituais, movimentos, formas de avaliação e
de planejamento, organização e uso de espaços e tempos escolares.
(CURRÍCULO EM MOVIMENTO, 2014 p.22)

            Para a pedagogia histórico-crítica, o acesso ao saber elaborado deve

ser a atividade nuclear da escola. "É o professor quem viabiliza a apreensão do

conhecimento que se desenvolveu socialmente" (SAVIANl, 2003 p. 23). Essa

mediação é fundamental, pois, considerando que o homem é constituído nas

relações sociais, o professor, como mediador, assume o compromisso com o

processo  de  aprendizagem  dos  alunos,  numa  perspectiva  crítica  e

revolucionária,  propiciando  a  compreensão  das  relações  sociais  existentes,

com vistas à transformação dessa sociedade. 

             Além disso, no processo em que se concebe o mundo em razão de

todos esses aspectos, a noção de letramentos críticos desempenha um papel

fulcral no processo de questionamento do mundo e das relações de poder e
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das desigualdades presentes na sociedade. Para realização de um trabalho

sólido,  em  busca  do  aperfeiçoamento  das  habilidades  de  leitura  e  escrita,

apoiamo-nos nas orientações do MEC para a disciplina de Língua Portuguesa

que nos diz que: 

A unidade básica da linguagem verbal é o texto compreendido como
a fala que se produz, e a função comunicativa, o principal eixo de sua
atualização e a razão do ato linguístico. O aluno deve ser considerado
como produto de textos, aquele que pode ser entendido pelos textos
que produz e que o constituem como ser humano. O texto só existe
na sociedade e é produto de uma história social e cultural, único em
cada contexto, porque marca o diálogo entre os interlocutores que o
produzem e entre os outros textos que o compõem. O homem visto
como um texto que constrói texto. (PCNEM,  2000 p. 139)

            Partindo desse entendimento acerca da produção textual, apoiaremo-

nos em Marcuschi, que discorre sobre os gêneros textuais: 

[...]  textos materializados que encontramos em nossa vida diária e
que  apresentam características  sócias  comunicativas  definidas  por
conteúdos,  propriedades  funcionais,  estilo  e  composição
característica." (Marcuschi, 2005, p.22-23) 

            À luz dessa perspectiva, é possível afirmar que toda comunicação

humana  ocorre  por  meio  de  gêneros  textuais  e  resulta  de  vivências  e  de

necessidades,  independentemente  de  classe  social,  de  escolaridade  ou  de

níveis de linguagem. E, ao pensar a produção de gêneros na escola, percebe-

se que as escritas  diversas contribuirão significativamente  para a  formação

integral  dos  estudantes.  É  na  somatória  de  acessos  que  a  ampliação  do

letramento ocorrerá.

            Nesse contexto, a escola deve ter a preocupação, cada vez maior, com

a formação de leitores e produtores de texto, direcionando seus trabalhos para

práticas  de letramento  efetivas,  de  modo a  desenvolver  e/ou  estimular  nos

alunos a capacidade de fazer uso desses conhecimentos para enfrentamento

das  dificuldades  da  vida  em  sociedade,  bem  como  lançar  mão  desses

conhecimentos em prol de um excelente projeto de texto, a fim de alcançar

êxito nos exames a que serão submetidos ao longo da vida e, sobretudo, no

PAS/ENEM.

           Entende-se que a produção do gênero redação escolar é lima constante

nas  escolas  de  educação  básica,  mas  o  compromisso  com  essa  prática,
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sobretudo  no  Ensino  Médio,  é  proporcionar  maiores  espaços  para  leituras,

debates e para a escrita dos alunos, fornecendo-lhes subsídios teóricos, como

a  compreensão  da  multimodalidade  textual  evidenciando,  assim,  que  a

presente proposta de trabalho vai para além do "[...] escrever na escola para a

própria escola", como afirma Geraldi (1986, p. 24), garantindo práticas reais de

letramento.  Ler,  discutir,  ouvir,  associar,  escrever e reescrever formam uma

base  de  sustentação  para  produções  textuais  mais  elaboradas  que,

seguramente, não terão como objetivo apenas a avaliação escolar e sim um

contexto de vivência social plena, em que seja possível se posicionar sobre os

mais variados temas presentes na sociedade.

METODOLOGIA

         O  projeto  de  leitura  e  redação  tem como subsídio  os  conteúdos

específicos de interpretação de textos e produção textual para o PAS/ENEM. A

exposição  dos  conteúdos  será  desenvolvida  pelos  professores  da  Parte

Diversificada (PD),  subsidiada pelos  professores  de Língua Portuguesa,  em

conjunto e de forma qualitativa, utilizando-se de metodologias e estratégias de

leitura e escrita, exigidas no PAS/ENEM, objetivando o resultado positivo. 

         Os critérios de correção da redação do ENEM serão amplamente

explanados  e  trabalhados  em  sala,  de  modo  que  os  estudantes  tenham

domínio e conhecimento pleno deles. As normas e padrões exigidos no PAS

também serão rigorosamente  explorados no decorrer  de  todo o  projeto,  de

maneira que o aluno tenha sucesso nas provas de redação/interpretação de

texto.

             A execução do projeto ocorrerá nas salas de aula, com aula expositiva,

utilizando-se  datashow,  notebook,  vídeos,  slides,  questionários,  produção  de

textos  (na  sala  de  informática,  na  biblioteca  da  escola)  e  em  casa,  com

atividades extraclasses. Serão abordados com os alunos temas da atualidade,

leitura literária e suas características, bem como outros assuntos que possam

ampliar e/ou contribuir de modo significativo para a formação dos estudantes,

além, é claro, da proposição de debates, leituras de gêneros textuais variados,

leituras  cênicas,  atividades  escritas  acerca  do  falado,  produções  textuais,

pesquisas, estudo e interpretação de músicas e textos propostos no PAS/ENEM.
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             Além das produções de textos individuais e em grupo, poderá haver a

apresentação  de  seminários,  produção  de  material  audiovisual,  de  modo  a

ampliar  o  trabalho  com  as  mais  diversas  linguagens,  com  o  intuito  de

desenvolver  e/ou  ampliar  capacidade  de  interpretação  textual  e  eloquência.

Ressalta-se  que  todo  o  trabalho  de  sala  de  aula  (exposição  oral,  leitura  e

discussões) será convertido em produção textual, ou seja, redação escola, uma

vez que se trata de projeto com foco na leitura e na produção textual com vista à

aprovação no PAS/ENEM. 

            É  importante  registrar  que o Projeto  L.E.R CEMEIT tem ações,

cronograma e metodologias específicas para a série a que se destina, a fim de

atender aos objetivos comuns do projeto.

MATERIAIS  E/OU  INSTRUMENTOS  NECESSÁRIOS  PARA  O

DESENVOLVIMENTO DO PROJETO: 

 Aparelho de som; 

 datashow, CD-ROOM, DVD, pen drive;

 biblioteca; 

 laboratório de Informática; 

 obras do PAS das 1ª, 2ª e 3ª etapas; 

 recurso de blog e/ou outras mídias sociais;

 cópias.

AÇÕES / METAS

 Utilizar recursos metodológicos diversificados que permitam aos alunos

a construção de um conhecimento amplo e concreto sobre a leitura e a

escrita, direcionados ao PAS/ENEM; 

 promover  debates  que  envolvam  questões  atuais  e  históricas,

promovendo  a  compreensão  da  relação  existente  entre  o  período

histórico  e atualidades,  de maneira que o aluno tenha embasamento

teórico para desenvolver os seus textos no PAS/ENEM; 

 capacitar  o estudante a reconhecer o estilo  do texto,  a linguagem, a

estrutura textual e o contexto sociocultural inerente aos temas propostos

de redação do PAS/ENEM;
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 rever  postura,  dicção,  tonalidade  de  voz,  domínio  da  língua  culta  e

expressão oral proferidos pelos alunos na apresentação dos seminários;

 vivenciar  o  trabalho  em  grupo,  a  fim  de  despertar  o  trabalho

colaborativo,  a  curiosidade  e  o  gosto  de  aprender,  de  pesquisar,  de

investigar e  de empreender para buscar soluções para os problemas

cotidianos; 

 consolidar a participação da maioria dos alunos no desenvolvimento do

projeto; 

 incentivar e criar hábitos de leitura e escrita;

 diminuir a evasão e retenção do Ensino Médio; 

 melhorar  o  desempenho  do  aluno,  por  meio  do  conhecimento  e  da

aplicação ampla de todas as competências e habilidades, em redação,

exigidas no PAS/ENEM; 

 potencializar  a  aprovação  dos  alunos  do  CEMEIT  nas  provas  de

redação/interpretação de texto do PAS/ENEM. 

CRONOGRAMA 

          Um ano letivo. 

ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO

             Ao longo dos bimestres letivos, os estudantes serão primordialmente

avaliados  pelos  textos  produzidos  além,  é  claro,  de  outros  instrumentos

avaliativos que possam contribuir para a avaliação formativa do conhecimento,

tais como: autoavaliação, apresentação de seminários, debates sobre os textos

lidos em sala, produção de materiais e/ou campanhas relevantes à sociedade.

Ressalta-se  que  tais  objetos  avaliativos  deverão  corroborar  para  o

desenvolvimento  do  senso  crítico  e  do  domínio  da  produção  textual.  Com

relação  à  avaliação  das  redações,  será  definida  uma  forma  de  correção

simplificada que envolva as exigências das cinco competências expressas na

matriz do ENEM, bem como os quesitos exigidos nos textos do PAS.

            O acompanhamento do projeto será feito pela Supervisão/Coordenação

Pedagógica, por meio das avaliações diagnósticas de entrada e saída, durante

as  coordenações  de  Códigos  e  Linguagens  e,  principalmente,  pelo
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desempenho nos Simulados realizados pela escola e pelas avaliações externas

- Simulado/DF, PAS e ENEM. 

            O projeto será avaliado por meio dos estudantes e do desempenho

deles no Simulado DF, simulados da escola, bem como as notas obtidas na

prova de redação do PAS/ENEM.
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Matrizes de referência do ENEM 

Objetos de Avaliação do PAS – 1ª, 2ª e 3ª etapas. 

PARTE DIVERSIFICADA:  MATEMÁTICA

CRE: Taguatinga 

Unidade Escolar Proponente: CEMEIT 

Tema do Projeto: Matemática em Tudo. 

Parcerias (internas e externas à Escola) envolvidas na Execução do Projeto:

Não há. 
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Etapa/ Modalidade da Educação Básica atendida: Ensino Médio 1ª,  2ª e 3ª

séries. 

Número de Estudantes atendidos: 1.300 alunos. 

Espaços utilizados para desenvolver as atividades do Projeto:  sala de aula,

auditório e laboratório de informática. 

Período de execução: fevereiro a dezembro de 2019. 

Responsável(eis)  pela  Execução  do  Projeto:  Gestão,  Supervisão  e

Coordenação Pedagógica, professores regentes de Matemática. 

PROJETO MATEMÁTICA EM TUDO 

APRESENTAÇÃO E PROBLEMATIZAÇÃO

           A Matemática é base da ciência e da tecnologia e, como tal,

desempenha papel importante na sociedade. Sendo a Matemática “ferramenta”

para  diversos  estudos  e  para  a  base  do  pensamento  lógico,  torna-se

indispensável seu conhecimento, com um patamar mínimo de sedimentação.

Muitos  estudantes  do  Ensino  Médio  acumulam  deficiências  que

comprometem,  significativamente,  a  aprendizagem  e  o  desenvolvimento

profissional. Logo, é importante fixar consistentemente os tópicos básicos da

Matemática  (essenciais)  para  alavancar  os  estudos  de  Física,  Biologia,

Química  e  Geografia,  mas  também  de  todas  as  áreas  do  conhecimento,

inclusive a interpretação de textos garantindo, assim, a base mais importante

para as provas do PAS/ENEM e Concursos.

           Após constatar uma certa defasagem em Matemática que foi

evidenciado nos anos de 2017 e 2018, bem como deficit que caminham com os

estudantes  desde  o  Ensino  Fundamental  até  o  Ensino  Médio  e  podendo

continuar  por  toda vida;  a  comunidade escolar  (professores de Matemática,

equipe de coordenação, alunos e direção da escola) reuniu-se para elaborar o

projeto  de  PD em Matemática,  destinado  a  todos  os  alunos  do  Centro  de

Ensino Médio EIT, visando solucionar tais problemas de maneira aplicada à

vida.

 TEMA GERADOR 
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        Matemática básica e seus desdobramentos. 

PÚBLICO-ALVO

         Estudantes regularmente matriculados nas 1ª, 2ª e 3ª séries do Ensino

Médio do CEMEIT. 

OBJETIVO GERAL

          Oportunizar aos estudantes um empuxo no estudo da Matemática (a

básica, a do dia a dia e a financeira) e, consequentemente, reduzir os deficit

relacionados a essa disciplina.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

 Introduzir  conceitos  teóricos  e  aplicações  práticas  de  cálculos,

matemática financeira e estatística;

 evidenciar a aplicabilidade concreta da matemática na vida;

 desenvolver habilidades em cálculos;

 aprender a utilizar ferramentas, calculadora etc;

 garantir o bom desempenho nas provas do PAS/ENEM, uma vez que há

uma tendência em tais provas de se avaliar questões do cotidiano, em

que os cálculos são essenciais.

JUSTIFICATIVA

           Após verificar uma certa defasagem em Matemática evidenciado nos

diagnósticos feitos em anos anteriores na área de exatas, bem como os deficit

que caminham com os estudantes ao longo do Ensino Fundamental e Médio,

visando  ao  aprimoramento  dessas  dificuldades  e  refletindo  sobre  a

necessidade de melhor atuação na vida acadêmica e no cotidiano, foi escolhida

a  aplicação da  Matemática  como ferramenta  para  ajudar  os  estudantes  no

mercado de trabalho e nas demais disciplinas onde são necessários cálculos

básicos trazendo, assim, benefícios para a área de exatas. Dessa forma, as

contribuições não serão somente acadêmicas, mas, em um contexto  social, os

efeitos terão reflexos positivos, uma vez que conhecer e dominar operações

básicas facilitará o trânsito nas áreas das disciplinas exatas.



36

             A proposta da disciplina é de fundamental importância para o

desenvolvimento  da  percepção,  também  financeira,  do  cidadão.  Sendo  de

grande  relevância  social,  uma  vez  que  estamos  envolvidos  num  sistema

monetário  capitalista,  na  qual  a  tendência  de  consumo  de  bens  e  capitais

tornam-se corriqueiras. Poder analisá-las, a partir dos conceitos financeiros que

a fundamentam, para uma melhor tomada de decisões, é imprescindível.

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

          É notável que os números e as quantidades cercam a realidade do dia a

dia, e que é preciso viver em funcionamento nesse mundo dos números e da

escrita, pois que a compreensão, mesmo básica, é imprescindível. 

           Segundo Nunes e Bryant (1997) “[...] as crianças precisam aprender

sobre  matemática  a  fim  de  entenderem  o  mundo  ao  seu  redor.” (apud

SPINILLO, 2010, p. 207). 

            Analisando a complexidade do processo de ensino e aprendizagem,

notamos  a  importância  das  práticas  dos  números,  bem  como  seu  sentido

representativo:

Compreendo que uma das razões para o estudo da Matemática é a
formação de um sujeito crítico e criativo, é indispensável inseri-lo em
um variado contexto referencial que possibilitará o desenvolvimento
de sua capacidade de se constituir em desafios matemáticos. (Silva e
Rêgo, 2010, p. 25)

            Por meio do estudo das quatro operações, o estudante terá contato

com  a  resolução  de  situações  problemas  e  segundo  o  PCN  (2000,  p.41)

espera-se que ele  “elabore um ou vários procedimentos de resolução (como

realizar  simulações,  fazer  tentativas,  formular  hipóteses);  compare  seus

resultados com os de outros alunos; valide seus procedimentos”.

             Um novo olhar para essa Matemática será bastante significativo para

os  alunos  e  será  mais  fácil  compreender  e  dominar  estratégias  de  cálculo

indispensáveis para a vida deles dentro e fora da escola. Vemos que muitas

vezes os alunos não dominam as sequências numéricas, as quatro operações

básicas e outros conceitos essenciais para o aprendizado. 

             Segundo Brito (2004, p.24) “os estudantes devem ser capazes de usar

as  quatro  operações  básicas  (...)  a  aprendizagem  significativa  desses
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conceitos  básicos  pelas  crianças  leva  a  um  desempenho  melhor  em

Matemática, em situações posteriores. ”

             Castrucci e Giovanni (2009, p.08) ressaltam a importância de se

trabalhar  cálculo  mental  com  os  alunos,  visando  ao  desenvolvimento  do

raciocínio lógico e facilitando a compreensão do algoritmo; o PCN (2000) diz

que  devemos  identificar  as  estratégias  utilizadas  pelos  alunos  no  cálculo

mental,  oferecendo  suporte  para  o  desenvolvimento  e  ampliação  dos

procedimentos realizados por eles, destacando a utilidade desse artifício fora

da escola. 

              Nos dias atuais, a Matemática Financeira é extremamente relevante

no  cotidiano  das  pessoas.  O  fato  de  vivermos  num  país  capitalista  em

desenvolvimento e que sofre  os efeitos  da globalização da economia  torna

essa importância ainda maior. Conhecer os conteúdos matemáticos que estão

envolvidos nas atividades financeiras tais como os cálculos dos juros simples e

compostos, os descontos, as capitalizações e amortizações de dívidas é, sem

dúvida,  uma  forma  agradável  de  dar  significado  a  diversos  conteúdos

importantes dessa disciplina. 

              Sobre isso, veja o que diz alguns trechos das Diretrizes Curriculares
para a Educação Básica do Paraná (DCE-2007) das páginas 31 a 36:

 É  importante  que  o  aluno  do  Ensino  Médio,  compreenda  a
Matemática  Financeira  aplicada  aos  diversos  ramos  da  atividade
humana  e  conteúdo  que  influencia  decisões  de  ordem pessoal  e
social que provoca mudanças de forma direta na vida das pessoas e
da sociedade. Sua importância se reflete no cotidiano de quem lida
com dívidas  ou  crediários,  interpreta  descontos,  entende reajustes
salariais, escolhe aplicações financeiras, entre outras... 

METODOLOGIA

          As aulas serão realizadas com auxílio de projetores (datashow),

instalados em todas as salas de aula da escola, ou realizadas no laboratório de

informática, que funciona plenamente. Além disso, utilizaremos a internet em

diversas aulas para alcançar nossos objetivos.

A  nossa  realidade  atual  nos  proporciona  meios  para  que  possamos

realizar tudo isso, pois temos uma sala de tecnologia rica em recursos, fazendo

com que o estudante participe ativamente do próprio aprendizado, mediante a

experimentação,  a  pesquisa  em  grupo,  o  estímulo  à  dúvida  e  o
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desenvolvimento do raciocínio, ou seja, o ponto de partida não é o sujeito, nem

o objeto, mas sim a interação de ambos. Sendo assim, a aprendizagem resulta

da ação do sujeito sobre o objeto. 

          A concepção adotada para a realização é o desenvolvimento do

raciocínio do aluno com a resolução das atividades em sala de aula e com os

recursos tecnológicos.

          O presente projeto tem por base uma concepção, para a qual aprender é

construir  o  conhecimento,  a partir  de uma  situação  onde o  aluno é levado a

refletir sobre certos dados ou fatos.

MATERIAIS  E/OU  INSTRUMENTOS  NECESSÁRIOS  PARA  O

DESENVOLVIMENTO DO PROJETO

 Datashow, CD-ROM, DVD, pen drive;

 Calculadora simples e científica; 

 Laboratório de Informática;  

 Recurso de blog e/ou outras mídias sociais;

 Apostilas.

AÇÕES / METAS

 Promover a compreensão dos conceitos,  procedimentos e estratégias

matemáticas  que  permitam  adquirir  uma  formação  científica  geral  e

avançar em estudos posteriores; 

 fazer  com que o estudante aplique seus conhecimentos matemáticos

nas atividades cotidianas; 

 desenvolver  no  estudante  a  capacidade  de  raciocínio,  de  resolver

problemas, bem como seu espírito crítico e sua criatividade; 

 propiciar ao corpo discente a capacidade de expressar, em linguagem

oral e escrita, diante de situações matemáticas; 

 oferecer  análises  e  críticas  dos  dados  provenientes  de  problemas

matemáticos do cotidiano. 

 desenvolver  no  alunado  atitudes  positivas  em  relação  à  Matemática

Financeira,  como  autonomia,  confiança  quanto  às  capacidades

matemáticas e perseverança na resolução de problemas; 



39

 ampliar o gosto pela Matemática e o prazer em “fazer matemática”.

CRONOGRAMA

          Durante o ano letivo.

ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO

          Ao longo dos bimestres letivos,  os alunos serão primordialmente

avaliados  por  testes  além,  é  claro,  de  outros  instrumentos  avaliativos  que

possam  contribuir  para  a  avaliação  formativa  do  conhecimento,  como

autoavaliação  e  apresentação  de  trabalhos.  Ressalta-se  que  tais  objetos

avaliativos deverão corroborar para o desenvolvimento do senso crítico e do

domínio da Matemática.
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Matrizes de referência do ENEM 

Objetos de Avaliação do PAS – 1ª, 2ª e 3ª etapas. 

PARTE DIVERSIFICADA: DIREITOS HUMANOS

CRE: Taguatinga 

Unidade Escolar Proponente: CEMEIT 

Tema do Projeto: Aqui se vê Direitos Humanos.

Parcerias (internas e externas à Escola) envolvidas na Execução do Projeto:

Não há. 

Etapa/ Modalidade da Educação Básica atendida: Ensino Médio 1ª,  2ª e 3ª

séries. 

Número de Estudantes atendidos: 1.300 alunos. 

Espaços utilizados para desenvolver as atividades do Projeto:  sala de aula,

auditório e laboratório de informática. 

Período de execução: fevereiro a dezembro de 2019. 

Responsável(eis)  pela  Execução  do  Projeto:  Gestão,  Supervisão  e

Coordenação  Pedagógica,  professores  regentes  das  diversas  áreas  de

conhecimento.

PROJETO AQUI SE VÊ DIREITOS HUMANOS 

APRESENTAÇÃO E PROBLEMATIZAÇÃO

Na tentativa de fortalecer  a execução de políticas públicas,  sociais  e

econômicas, paramentadas na garantia da dignidade humana, uma questão

importante  de  se  observar  e  resguardar  são  a  transversalidade  do  tema

proposto, no sentido de que ele não deve ser tratado como algo separado,

independente, autônomo, mas como um conhecimento que está presente em

qualquer mobilização, luta, ação que privilegie a vida, a dignidade humana, o

respeito à diferença, o respeito ao outro. 
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Nesse sentido, os Direitos Humanos são articuladores por natureza, pois

são  universais,  indivisíveis  e  interdependentes.  Visando  atender  a  esse

princípio, o projeto centra-se no cotidiano da escola, a partir do diagnóstico dos

conflitos presentes e que perpassam a presente temática. A ideia é refletir com

a comunidade escolar, pais ou responsáveis, estudantes e profissionais, sobre

as temáticas de Educação em Direitos Humanos, visando construir uma cultura

desses direitos no ambiente escolar e na comunidade.

 

TEMA GERADOR

Direitos Humanos.

PÚBLICO-ALVO 

          Estudantes regularmente matriculados nas 1ª, 2ª e 3ª séries do Ensino

Médio do CEMEIT. 

OBJETIVO GERAL 

          Contribuir para a construção de uma cultura de paz, incentivo e

fortalecimento de práticas cidadãs e de direitos humanos no ambiente escolar.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Refletir sobre a realidade escolar à luz dos Direitos Humanos, a partir de

seus conceitos, fundamentos e dimensões; 

 sensibilizar os atores da educação para a causa dos Direitos Humanos,

da erradicação do racismo, do sexismo, da homofobia, da intolerância

religiosa; 

 conhecer instrumentos de facilitação do diálogo e de resolução pacífica

de conflitos; 

 reconhecer, respeitar e valorizar a diversidade cultural e as diferenças

humanas; 

 contribuir para uma educação inclusiva e de qualidade em nossa escola.

 JUSTIFICATIVA 
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O CEMEIT pretende sensibilizar toda a comunidade educativa para o

conhecimento e a prática dos Direitos Humanos e divulgá-los. Como refere a

Declaração Universal dos Direitos Humanos, no seu artigo 1º “Todos os seres

humanos nascem livres e iguais em dignidade e em direitos. Dotados de razão

e  de  consciência,  devem  agir  uns  para  com  os  outros  em  espírito  de

fraternidade.”

A  história  do  mundo  está  envolta  de  diversos  fatos  que  estão

impactando o cotidiano do nosso aluno, em especial no que diz respeito ao

retrocesso do campo dos direitos humanos. Tudo que vem acontecendo é, em

parte, fruto de um passado recheado de fatos históricos. Demarcar território

não define conceitos de personalidade. Situar-se no mundo a partir da tomada

de consciência é abrir possibilidade de conhecer o outro e romper fronteiras. A

proposta  é  que  estudantes  desenvolvam  senso  crítico-histórico  e  sejam

capazes de traçar um paralelo entre passado, presente e futuro.

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Considerando  o  art.  13  do  Pacto  Internacional  dos  Direitos  Sociais,

Culturais e Econômicos, lançado pela ONU em 1966, Maria Victoria Benevides,

sustenta o seguinte:  

Reconhece não apenas o direito de todas as pessoas à educação,
mas que esta deve visar ao pleno desenvolvimento da personalidade
humana, na sua dignidade; deve fortalecer o respeito pelos Direitos
Humanos e as liberdades fundamentais;  devem capacitar todas as
pessoas a participar efetivamente de uma sociedade livre. Temos aí,
portanto,  um  marco  jurídico  importante  para  a  reivindicação  da
educação  para  a  cidadania.”  (BENEVIDES,  Maria  Victoria.
Democracia  de  iguais,  mas  diferentes.  Acesso  em:  21  fev.  2006.
Disponível em: www.dhnet.org.br

METODOLOGIA 

          Implementada nos moldes deste projeto. Serão ministradas aulas de

direitos humanos para os/as estudantes de Ensino Médio: atividades por turma,

a fim de:

 Contribuir  para  uma cultura  de respeito  às  diferenças e  aos direitos

humanos; 

 Enfatizar  o  papel  dos  direitos  humanos  na  construção  de  uma

sociedade mais justa, equitativa e democrática; 

http://www.dhnet.org.br/
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 Melhorar  o  relacionamento  entre  alunos,  partindo  do  conceito  de

respeito ao próximo; 

 Capacitar  o  estudante  de  maneira  que  ele  tenha  acesso  ao

conhecimento dos direitos e deveres de cada cidadão;

 Ampliar o conhecimento do educando, para ele mesmo entenda o que

são direitos humanos;

 Consolidar a participação da maioria dos alunos no desenvolvimento do

projeto.

 

MATERIAIS  E/OU  INSTRUMENTOS  NECESSÁRIOS  PARA  O

DESENVOLVIMENTO DO PROJETO

 Aparelho de som; 

 Datashow, CD-ROOM, DVD ou pen drive;

 Biblioteca; 

 Textos voltados ao tema; Recurso de blog e/ou outras mídias sociais;

 Cópias.

AÇÕES / METAS 

 Contribuir  na  formação  de  sujeitos  conscientes  de  seus  direitos,  no

fortalecimento do exercício da cidadania para promoção e defesa dos

direitos humanos. Nas oficinas serão abordadas as seguintes temáticas:

Introdução aos Direitos Humanos; Diversidade e Equidade de Gênero;

Diversidade Sexual e Prevenção da Homofobia; Diversidade Religiosa;

Relações Etnicorraciais; Atenção às Vítimas de Violência de Gênero e

Doméstica, Racial e Homofóbica; Direitos e Deveres da Criança e do

Adolescente; Elementos de Facilitação do Diálogo no Ambiente Escolar.

A  linguagem  e  os  materiais  a  serem  utilizados  nas  oficinas  serão

adequados à faixa etária das turmas e aos problemas apresentados no

ambiente escolar.  Sugere-se desenvolvimento das atividades fora do

ambiente da sala de aula dos estudantes, em espaços como biblioteca,

auditórios ou similares, como forma de neutralizar/amenizar o ambiente

para a melhoria do desenvolvimento das atividades. 

 Realizar um evento com o tema “Educação e Diversidade”, para toda a
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escola;

 Realizar mesa redonda para discussão do tema “Direitos Humanos” com

todos os alunos da escola;

 Atingir  o  maior  número  de  estudantes  com  o  conhecimento  do  que

realmente é direito humano e sua aplicabilidade na vida cotidiana.

CRONOGRAMA 

           Um ano letivo.

ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO

         A implementação das ações será avaliada em reuniões, conselhos de

classe,  avaliações  com  os  estudantes  que  contarão  com  participação  de

representantes  de  classe,  pais  e  professores  da  escola.  Indicadores  de

avaliação:

 Evento sobre Educação e Diversidade, realizado com a participação de

pais/responsáveis e profissionais da escola;

 Percentual de projetos de direitos humanos realizadas para estudantes; 

 Dados sistematizados das avaliações dos projetos para alunos e para

profissionais.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Declaração Universal dos Direitos Humanos.


	O presente projeto foi elaborado em conjunto com toda a comunidade escolar, as quais foram colhidas informações, opiniões e sugestões. A participação do corpo docente e discente foi bastante colaborativa e intensa, dando subsídio para a construção do referido projeto, aproveitando as diversas experiências e vivências acadêmicas.
	A semestralidade foi estendida a todas as escolas, a partir do ano de 2018, de acordo com os documentos oficiais (em anexo) e vem sendo avaliada cotidianamente, bem como estudada por toda a equipe docente para que possa alcançar os alunos, de forma eficiente.
	Obs.: Informamos que não haverá necessidade de professor exclusivo para desenvolvimento dos PDs, uma vez que serão otimizados os recursos humanos existentes na nossa escola.
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