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O projeto político-pedagógico busca um rumo, uma direção. É uma ação intencional, 
com um sentido explícito, com um compromisso definido coletivamente. Por isso, todo projeto 
pedagógico da escola é, também, um projeto político por estar intimamente articulado ao 
compromisso sócio - político e com os interesses reais e coletivos da população majoritária. 

(...) Na dimensão pedagógica reside a possibilidade da efetivação da intencionalidade 
da escola, que é a formação do cidadão participativo, responsável, compromissado, crítico e 
criativo. Pedagógico, no sentido de se definir as ações educativas e as características 
necessárias às escolas de cumprirem seus propósitos e sua intencionalidade." (Veiga, 1995) 
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1 - APRESENTAÇÃO DO PROJETO 
 

É parte indissociável do processo de construção democrática, não só a organização de 

consensos a partir dos conflitos de ideias (tese, antítese e síntese), mas também pela 

responsabilidade de lutar em prol da concretização das intenções assumidas coletivamente. Sabe-se 

também que a ordem democrática e o princípio da liberdade, somente se estabelecem se a 

construção coletiva for caracterizada por um processo de adesão e de compromisso assumido de 

forma consciente e voluntária. 

A Proposta Pedagógica não deve se restringir ao registro das intenções e orientações 

imutáveis, precisa denotar flexibilidade, prontidão, após avaliação participativa, para promover as 

mudanças que se fizerem necessárias dentro do contexto emergente, sem perder coerência entre 

princípios e métodos, tendo em vista um contínuo aperfeiçoamento da qualidade socioeducativa e da 

autonomia da escola.  

A Proposta Político Pedagógica deve assegurar a autonomia das escolas e possibilitar o 

desenvolvimento de projetos que contemplem princípios que priorizem o fortalecimento das 

instituições, a qualidade e a equidade, ou seja, uma educação aberta a novas experiências, a novas 

ideias, a interdisciplinaridade e a contextualização, para conviver com as diferenças. 

O Projeto Político Pedagógico construído em conjunto com toda comunidade escolar, através 

de reuniões e debates com toda comunidade escolar e reuniões de avaliação ao longo do ano de 

2017, possibilita ao aluno o desenvolvimento das aprendizagens definidas pela UNESCO, como eixos 

da educação contemporânea: 

• aprender a aprender; 

• aprender a fazer; 

• aprender a viver junto; 

• aprender a ser. 
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2 - IDENTIFICAÇÃO DA ESCOLA 
 

 

CENTRO DE ENSINO MÉDIO SETOR LESTE 

Etapa de Educação Básica: Ensino Médio  

Localização / Sede: Urbana 

Brasília Distrito Federal 

Endereço: SGAS 611 / 12 - Asa Sul 

CEP – 70.735-400 

CNPJ: 00 443 614/0001-48 

Telefones: (61)3901-7602, 3901-7606 

FAX/telefone: (61) 3901-7605 

e-mail: direcaosetorleste@gmail.com  

            secretariasleste@hotmail.com 

coordenacaosetorleste@yahoo.com.br 

 

Equipe Gestora 

Diretora: Janaina Moreira de Faria  

Vice-Diretor: José Henrique Cavalcanti Mariano 

Supervisora Pedagógica: Ana Eulália Moura de Paula Silano 

Supervisor Administrativo: Alan Douglas Moura dos Santos 

Chefe de Secretaria: Bruno Oliveira de Paula 

 

Equipe de Orientação 

Janaina Nunes Silva 

Laura Castilho Felício 

 

Coordenadores Pedagógicos 

Márcia Elena de Araújo Gallina 

Ana Lúcia Bezerra Pedroza 

Márcia de Oliveira Lima 

mailto:direcaosetorleste@gmail.com
mailto:secretariasleste@hotmail.com
mailto:coordenacaosetorleste@yahoo.com.br
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Francisco Sernégio dos Santos 

Wilson Barboza da Silva 

Sislene de Fatima Faria Vieira 

 

CARREIRA MAGISTÉRIO 

Matrícula Nome do Servidor Cargo Função 

0400.006-4 Alessandra Melo Smith Professor  

0213.392-X Ana Eulalia M. de Paula Silano Professor Supervisora 

0045.893-7 Ana Lucia Bezerra Pedroza Professor Coordenadora 

0047.104-6 Ana Luiza T. Ferreira Barreto Professor  

0037.813-5 Andre Borges Barbosa Professor  

0039.898-5 Andreza Sanzonowicz Sulz Professor  

0212.352-5 Anna Carolina M. L. Coelho Pedagoga Orientadora 

0045.465-6 Carlos Augusto Bezerra da Silva Professor CID 

0201.679-6 Carmênio Cruz Gomes Professor  

0036.640-4 Carmen Maria de A. Eulalio Professor  

0300.008-7 Célio Galante Pinheiro Professor  

0300.669-7 Clarice Bitaraes de Oliveira Professor Apoio Pedagógico 

0204.024-7 Cristiano Ribeiro da Silva Professor  

0200.233-7 Deliane Leite Teixeira Professor  

0069.024-4 Djalma de A. Setubal Rabello Professor Biblioteca 

0023.464-8 Donizete Nunes Valadao Professor  

0033.140-6 Doralina de Carvalho Costa Professor  

0044.163-5 Everson Lopes Frossard Professor  

0202.634-1 Francisco Sernegio dos Santos Professor Coordenador 
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0208.804-5 Gardenia Fonseca de Resende Professor Sala Recursos 

0205.287-3 Gilberto Luiz Lima Barral Professor  

0036.280-8 Heldo de Moraes Professor Sala Recurso 

0176.554-X Helio Craveiro Pessoa Junior Professor Laboratório de 
informática 

0033.932-6 Hellen Virgini Naves de Sousa Professor Multimeios 
Pedagógicos 

0031.576-1 Henrique Barros Joca Professor  

0032.083-8 Hulda Maria da Silva Professor Apoio Pedagógico 

0037.325-7 Humberto Costa de Sousa Professor  

0039.505-6 Ingrid Maciel Isac Professor Biblioteca 

0203.985-0 Jairo Cesar Dimatteu Telles Professor  

0206.178-3 Janaína Moreira de Faria Professor Diretora 

0033.874-5 Janaína Nunes Silva Orientadora Orientadora 

0049.630-8 Jorge Augusto Borges Serique Professor  

0048.821-6 José Eduardo Garcia de Moraes Professor  

0038.007-5 José Henrique C. Mariano Professor Vice-Diretor 

0202.807-7 Juliana Teixeira Paiva Professor  

0036.894-6 Karenina Maria Ferreira Porto Professor  

0203.208-2 Karina Gomes de Barros Professor  

0032.262-8 Kelciene Paiva Santos Professor  

0208.884-3 Kelma Cristina Almeida Lucci Professor CID 

0212.314-2 Laura Castilho Felicio Pedagoga Orientadora 

0023.582-2 Leandro Rodrigues Azevedo Professor Mecanografia 

00236519 Luciana Calafange de Aragão Professor  
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0062.829-8 Luis Guilherme Moreira Baptista Professor  

02203863 Luiz Gustavo Oliveira dos Santos Professor  

0213.421-7 Lunara Novakovski Machado Professor  

0206.730-7 Márcia de Oliveira Lima Professor Coordenadora 

0033.176-7 Márcia Elena de Araujo Gallina Professor Coordenadora 

0203.025-X Márcia Pimentel Massaro Professor  

0032.639-9 Márcia Regina Simões Giovani Professor  

0200.789-4 Márcio Andrei Lopes Professor  

0026.130-0 Marco Aurélio da Silva Professor  

0026.252-8 Maria Aparecida Brandão Silva Professor Sal de Recursos 

0200.111-X Maria Lourdes de Lima Rosa Professor Multimeios 
Pedagógicos 

0041.130-2 Maria Regina F. Pereira Professor  

0214.866-8 Marilucy Pereira M. de Souza Professor Sala de Recursos 

0046.788-X Mary Araujo Ferreira Fernandes Professor Biblioteca 

0203.052-7 Mary de Jesus Ferraz e Sousa Professor  

00647926 Moacyr Salazar Pessoa Filho Professor  

0037.249-8 Newton David G. Caldeira Professor  

0047.513-0 Nilo Mendes da Silva Professor  

0068.549-6 Paulo Roberto Correia Professor Biblioteca 

0216.706-9 Rachel Lenir Otoni Sampaio Professor  

0237.367-X Reinaldo Vicente da Costa Junior Professor  

0049.225-6 Renato Soares de Moraes Professor Sala de Recursos 

0200.571-9 Rosana Eulampio de Moraes Professor  

0038.683-9 Rubem Ricardo Amador Professor  
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0020.761-6 Salvador Dourado Filho Professor  

0065.583-X Sislene de Fatima Faria Vieira Professor Apoio Pedagógico 

0038.933-1 Tânia de Fatima Borges Professor  

0205.069-2 Tatiana Freire Dias Professor CID 

0032.784-0 Tatiana Santos Biagini Professor CID 

0033.850-8 Ticiane Alencar Silva Garagorry Professor Apoio Pedagógico 

024.833-9 Túlio Guimarães Marques Professor  

0223.429-7 Wendel Vieira da Conceição Professor  

0203.689-4 Wilca de Abreu Gurgel Professor  

0023.942-9 Wilson Barboza da Silva Professor Apoio Pedagógicor 

0211.377-5 Zélia Carla da Cruz Masson Professor  

 
CARREIRA ASSISTÊNCIA 

Matrícula Nome do Servidor Cargo Função 

239837-0 
Alan Douglas Moura Dos 
Santos Monitor de Gestão Supervisor 

030.496-4 Antônio Sandro Souza 
Santiago 

Agente G.E.- Copa e 
Cozinha 

Atendimento ao Público 

029327-X Bruno Oliveira De Paula Técnico G.E.- Secretaria Chefe de Secretaria 

020144-8    Dayse De Oliveira Hilgert Técnico G.E.- Apoio  

0226.959-7 Geicione Rodrigues de 
Barros Técnico G E Apoio  

067415-X 
Maracélia Francisca Dos 
Santos 

Técnico G.E.- Apoio  

060807-6 
Maria De Fátima Dias De 
Sousa 

Agente G.E.- Portaria  

0225560X Thaise Costa Brasil Técnico G.E.- Secretaria  
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3 - HISTORICIDADE DA ESCOLA 
 

O Centro de Ensino Médio Setor Leste, conhecido inicialmente como Ginásio Industrial JK ou 

como Ginásio Industrial do Plano Piloto, tem cerca de 75.000 metros quadrados de área e iniciou 

suas atividades em maio de 1963, sem um ato específico para sua criação, sob a direção da 

professora Altair de Paiva. 

A denominação Ginásio Industrial JK aparece mencionada oficialmente pela primeira vez 

quando se criou o quadro de pessoal para a referida unidade escolar (Resolução número 09 do 

Conselho Diretor de 1963). 

Com o início do funcionamento do segundo ciclo neste estabelecimento de ensino, foi criado o 

Colégio Industrial do Plano Piloto e também o anexo do Ginásio Industrial do Plano Piloto (noturno) – 

Resolução número 01 do Conselho Diretor de 20 de janeiro de 1964. 

Com a denominação de Colégio Setor Leste – Plano Piloto, este Centro aparece relacionado 

nos Decretos número 481 de 14 de janeiro de 1966 e número 700 de 26 de janeiro de 1968 do GDF.  

O ato que aprovou o Regimento Interno da Fundação Educacional em 1971 (Resolução 

número 33 do Conselho Diretor) relacionou todos os estabelecimentos existentes na Rede Pública de 

Ensino e esta escola foi mencionada como Colégio do Setor Leste – CSL. 

A transformação deste Colégio em Centro Educacional Setor Leste se deu com a Resolução 

número 95 do Conselho Diretor de 1976 e em Centro de Ensino Médio Setor Leste por meio da 

Portaria número 129, publicada no DODF número 137 de 19 de julho de 2000, que altera a 

denominação das unidades de ensino, da Secretaria de Estado da Educação do Distrito Federal. 

Em 2018, o Centro de Ensino Médio Setor Leste passou a ter sua organização do trabalho 

pedagógico em regime anual com semestralidade, atendendo parecer do Conselho de Educação do 

Distrito Federal nº 229/2013. 

O Centro de Ensino Médio Setor Leste (CEMSL) tem um quadro composto por 78 (setenta e 

oito) profissionais da carreira magistério distribuída da seguinte maneira: 

Equipe gestora – formada por: 01 (uma) diretora, 01 (um) vice-diretor, 01 (uma) supervisora 

pedagógica, 01 (um) supervisor administrativo, 1 (uma) chefe de secretaria e 02 (duas) orientadoras 

educacionais; 

Equipe de professores – formada por 59 (cinquenta e nove) professores em regência, e 04 

(quatro) coordenadores pedagógicos, 05 (cinco) apoios pedagógicos, 04 (quatro) professores no 

atendimento à biblioteca, 02 (dois) professores no atendimento aos multimeios pedagógicos, 01 (um) 

professor no atendimento ao laboratório de informática, e 07 (sete) assistentes de educação e 02 

(dois) professores na produção e reprodução de materiais pedagógicos - mecanografia. 
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Possui 09 (nove) blocos, sendo 03 (três) para salas de aula, formando 24 (vinte e quatro) salas, 

todas com datashow, quatro banheiros para alunos (02 banheiros para alunos com necessidades 

especiais) uma sala de coordenação disciplinar e uma para os professores, com dois banheiros. 

Possui um bloco onde se encontra a cantina da escola, a sala de multimeios e depósito de 

papel para as avaliações. 

Outro bloco apresentam salas para a segurança, para atendimento da empresa terceirizada de 

limpeza e manutenção, duas salas de coordenação individual, uma sala de coordenação coletiva, 

uma sala de coordenador para atendimento individualizado, uma sala de projeção, quatro banheiros, 

sendo dois para deficientes e mais oito salas pequenas para atendimentos de reforço escolar. 

Possui um bloco administrativo, onde se encontra instalada a maioria dos setores que integram 

a atividade meio do colégio, bem como a direção, supervisão administrativa, supervisão pedagógica, 

sala da orientação educacional, mecanografia e banheiros. 

Encontra-se ainda em outros blocos: o arquivo passivo e depósito de material de expediente, 

banheiros, Laboratórios de Biologia/Química, Física/Matemática, um Laboratório de Informática, sala 

de recursos generalista e sala de recursos para deficientes visuais, a secretaria da escola, a 

biblioteca e um Auditório; uma sala de musculação, dois banheiros para alunos, dois banheiros para 

professores, sala espelhada para Ginástica e dança, uma sala de apoio a projetos e uma sala 

espelhada como laboratório de Artes ao fundo das piscinas. Abriga também dois vestiários, uma sala 

para professores de natação e guarda de material, e duas salas para o depósito e duas piscinas, uma 

semi – olímpica e uma infantil, ambas aquecidas e salinizadas. Um ginásio da ginástica artística que 

fora adaptado do antigo escritório modelo do colégio industrial. 

 

4 - ANÁLISE DO CONTEXTO DA UNIDADE ESCOLAR  
 

A escola é responsável pela promoção do desenvolvimento do cidadão, no sentido pleno da 

palavra. Cabe a ela definir-se pelo tipo de cidadão que deseja formar de acordo com a sua visão de 

sociedade.  

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação enfatiza competências cognitivas, começando pelas 

finalidades gerais da educação básica, na qual a capacidade de aprendizagem tem um grande 

destaque. Dessa forma, não se trata de ensinar um conteúdo específico, mas, sobretudo, de 

desenvolver a capacidade de aprendizagem de diferentes conteúdos. A LDB é bastante explícita: “Ao 

sair do Ensino Médio, o aluno deverá ter compreensões do significado das ciências, das artes e das 

letras”.  

Há outra dimensão que o debate do ensino médio deve considerar: o que está ocorrendo no 

mundo do trabalho e no mundo da prática social. Ao Ensino Médio cabe a incumbência de definir as 
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mudanças que julga necessário fazer nessa sociedade, através das mãos do cidadão que irá formar. 

Tem grande importância a capacidade de análise, a capacidade de resolver problemas, a capacidade 

de tomar decisões e, sobretudo, ter flexibilidade. 

Assim, o Centro de Ensino Médio Setor Leste vem desenvolvendo discussões que priorizam a 

construção de uma Proposta Pedagógica flexível e compatível com as exigências da legislação em 

vigor, assegurando a implementação da semestralidade e buscando possibilidades para o 

desenvolvimento de projetos que são a imagem da escola perante a comunidade escolar e que 

contemplam princípios que priorizam o fortalecimento desta instituição. A qualidade e a equidade, ou 

seja, uma educação aberta a novas experiências, a novas ideias, a interdisciplinaridade e a 

contextualização, como objetivos primordiais desta Unidade Escolar. 

4.1 DIAGNÓSTICO DA REALIDADE ESCOLAR 
Os educandos do Centro de Ensino Médio Setor Leste, em sua grande maioria, são 

moradores das regiões administrativas adjacentes ou próximas ao Plano Piloto, havendo também 

alunos do entorno do Distrito Federal. Em sua maioria são do sexo feminino, percebendo-se também 

que as meninas terminam o Ensino Médio com menos idade que os meninos. 

Todos os dados foram obtidos a partir do ieducar e em seguida tabelados. 

Origem Geográfica dos Alunos do CEM Setor Leste em % 
 

Localidade % de alunos Localidade % de alunos 
AGUAS CLARAS 3,60% FORMOSA 0,00% 
ÁGUAS LINDAS 0,00% GAMA 2,12% 

ARNIQUEIRA 0,77% GUARA 6,08% 
ASA NORTE 3,66% INCRA 9 0,06% 

ASA SUL 13,75% ITAPOÃ 5,72% 
BRAZLÂNDIA 0,18% JARDIM BOTÂNICO 0,47% 

CANCANGOLÂNDIA 1,53% JARDIM BRASÍLIA 0,06% 
CIDADE ESTRUTURAL 0,47% JARDIM CÉU AZUL 0,47% 

CEILANDIA 3,36% JARDIM MARÍLIA 0,06% 
CIDADE OCIDENTAL 0,35% JARDINS MANGUEIRAL 5,25% 

CONDOMÍNIOS DE SÃO 
SEBASTIÃO 2,60% LAGO NORTE 0,29% 

CONDOMÍNIOS DO 
JARDIM BOTÂNICO 2,18% LAGO SUL 1,59% 

CRUZEIRO 1,24% LUZIÂNIA 0,12% 
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Origem Geográfica dos Alunos do CEM Setor Leste em % 
 
 

Localidade % de alunos Localidade % de alunos 
MORADA NOBRE 0,18% SÃO SEBASTIÃO 5,07% 

NOROESTE 0,06% SOBRADINHO 2,42% 
NOVO GAMA 0,06% SUDOESTE 0,24% 

NÚCLEO BANDEIRANTE 1,53% TAGUATINGA 1,83% 
OCTOGONAL 0,06% TORTO 0,18% 

PARANOÁ 6,19% VALPARAÍZO 0,65% 
PLANALTINA 1,06% VARGEM BONITA 0,06% 
PARK WAY 0,53% VARJÃO 0,18% 

PLANALTINA-GO 0,00% VICENTE PIRES 1,18% 
RECANTO DAS EMAS 3,19% VILA PLANALTO 1,00% 

RIACHO FUNDO 4,25% VILA TELEBRASÍLIA 2,77% 

SAMAMBAIA 4,54% 
OUTRAS 

LOCALIDADES DO 
GOIAS 

1,53% 

SANTA MARIA 5,25%   
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idade/aluno qtd 
13 1 
14 0 
15 202 
16 448 
17 554 
18 296 
19 79 
20 16 
21 3 
22 1 
23 1 
24 1 

total 1602 
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Ao questionar a motivação pela matrícula no CEM Setor Leste no período de matrículas, 

observamos que a maioria dos alunos que buscam ser matriculados têm a pretensão de prestar o 

concurso para vestibular, entende-se daí ser esta a MISSÃO da escola: assegurar um ensino de 
qualidade, garantindo o acesso e a permanência dos alunos nos cursos superiores, formando 
cidadãos críticos e participantes, capazes de agir na transformação da sociedade, onde se 
propõe a articulação das competências e habilidades a fim de se intensificar o índice de 
aprovação no vestibular e a preparação para o trabalho. 

Neste ano de 2019, o Setor Leste atende a cerca de 1700 alunos distribuídos nas três séries 

do ensino médio, matutino e vespertino, funcionando em 48 (quarenta e oito) salas de aula sendo 

que, no matutino, 24 turmas: 10 de 2a série e 14 de 3a série; no vespertino, 24 turmas: 20 de 1a série 

e 4 de 2a série. Não há atendimento no noturno. 

Ao observar os dados referentes aos componentes curriculares em que os alunos 

apresentam maior dificuldade, Matemática, Física, Química, Biologia e Língua Portuguesa, propõe-se 

um direcionamento dos esforços para um projeto de intervenção de recuperação, utilizando horário 

contrário das aulas e atendimento nas coordenações. Entendemos que os nossos índices de 

aprovação derivem dessa intervenção, que tem sido realizada desde 2008, com aulas de 

acompanhamento pedagógico 03 vezes por semana em turno contrário.  

 

5 - ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DAS AÇÕES 
 

Desde o início da implementação do Programa de Ensino Médio Inovador, foi observado o 

aumento do interesse dos alunos no processo ensino-aprendizagem com resultados expressos em 

números de alunos aprovados em concursos de vestibulares, na avaliação do ENEM/MEC e nas 

avaliações interdisciplinares por área de conhecimento. 

ÍNDICE DE APROVAÇÃO DO CEMSL 

ANO LETIVO 

SÉRIE 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

1ª Série 77,87% 79,0% 80,8% 86,64% 81,03% 85,56% 

2ª Série 73,38% 85,1% 82,5% 88% 86,56% 93,2% 

3ª Série 93,09% 90,6% 92,8% 92,80% 82,56% 85,5% 
 

Ao observar os dados, verifica-se que houve uma queda nos índices de aprovação nas três 

séries em relação ao ano anterior. Importante ressaltar que os alunos matriculados na 1ª série desta 

Instituição de Ensino são oriundos de escolas diversas e que muitas vezes, após testes diagnósticos, 
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percebe-se falta de pré-requisitos necessários para o desenvolvimento de habilidades e 

competências trabalhadas no Ensino Médio, além de poucos hábitos de estudo e concentração, que 

precisam ser desenvolvidos ao longo do ano letivo. 

ENEM 

 COLOCAÇÃO ENTRE AS 

ESCOLAS PÚBLICAS EM 

BRASÍLIA 

 

PONTUAÇÃO 

 

PARTICIPAÇÃO 

2007 6º LUGAR 57,55 56 % 

2008 12º LUGAR 53,75 57% 

2009 4º LUGAR 57,6 57% 

2010 1º LUGAR 57% 79% 

2011 6º LUGAR 55,78% 70,81% 

2012 8ª LUGAR 514,59 80.33% 

2013 3º LUGAR 529,51 77,88% 

2014 3º LUGAR 538,95 88,0% 

2015 2º LUGAR 518,12 92% 

 

No que tange ao ENEM, desde o ano de 2008, desenvolve-se um trabalho de incentivo a 

realização das provas e um trabalho direcionado ao conteúdo abordado nas mesmas. Trabalho este 

que logrou grande fruto no ENEM 2010, quando a escola recebeu a PRIMEIRA CLASSIFICAÇÃO 
DAS ESCOLAS PÚBLICAS NO DISTRITO FEDERAL. No ano de 2011, o Inep divulgou as notas 

referentes ao ENEM 2010 em quatro categorias: até 25%, de 25% a 50%, de 50% a 75%, e mais de 

75%. O CEM Setor Leste recebeu o primeiro lugar entre as escolas com mais de 75% dos alunos 

realizando as provas. A partir de 2012 o INEP voltou a divulgar os resultados considerando apenas 

mais de 50% dos alunos participando. Observa-se que embora a escola tenha se destacado em 

lugares diferentes entre as escolas públicas, foi a escola que maior percentual de alunos participou 

do ENEM desde então. 

Cabe ressaltar que a partir de 2016 os dados referentes a posicionamento das instituições 

educacionais não foram divulgadas e, portanto, não puderam ser tabeladas. 

A aprovação em concursos de vestibulares também é um importante indicador para 

acompanhamento e avaliação das ações propostas.  
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APROVAÇÃO EM CONCURSO DE VESTIBULARES 

ANO 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

PERCENTUAIS 24,80% 43,53% 44% 49% 22% 25% 

 

6 - PRINCÍPIOS ORIENTADORES DAS PRÁTICAS 
PEDAGÓGICAS E ADMINISTRATIVAS  

 

Após várias avaliações institucionais junto à comunidade escolar, observa-se a intenção da 

continuidade dos estudos desenvolvidos no ensino médio e a garantia da possibilidade de 

prosseguimento após a sua conclusão como grandes norteadores da visão da escola. A importância 

de uma instrumentação básica para o trabalho e a cidadania, com o aprimoramento da pessoa 

humana, que inclua a formação ética, o desenvolvimento da autonomia intelectual e pensamento 

crítico, valorizando também a compreensão dos fundamentos científico-tecnológicos dos processos 

de produção, tornando unívoca a relação teoria e prática também devem permear suas ações.  

Na perspectiva do atual cenário econômico em que o país encontra-se, a importância da 

visão empreendedora faz-se cada vez mais evidente, auxiliando esses jovens em suas vidas 

profissionais, conscientizando quanto à importância do desenvolvimento de comportamentos 

empreendedores ao longo da vida, na forma de pensar e agir. A necessidade de uma escola mais 

voltada para a preparação para o trabalho não obstante, encaminhando à continuação dos estudos 

com formação universitária, à preparação para a vida e a cidadania e aperfeiçoando sua avaliação. 

Ao observar os resultados obtidos pelo CEMSL frente a outras escolas de ensino médio, tem-

se a certeza de que o encaminhamento pedagógico que está sendo dado na escola é eficaz, 

entretanto, muito mais espera-se e observa-se alguns aspectos que demandam atenção especial 

como oportunizar aos alunos também a qualificação profissional, despertar a consciência da 

necessidade de preservação do planeta com atitudes que valorizem a sustentabilidade e a 

biodiversidade, promover a construção da autonomia e o exercício da cidadania, através do incentivo 

e apoio à organização de estudantes, criar meios de uma participação mais efetiva da 
comunidade escolar na construção do Projeto Pedagógico, promover práticas de valorização e 
reconhecimento do trabalho e esforço dos professores e demais profissionais da escola, 

intensificar o estímulo às ações de formação continuada, promover ações que assegurem a 

conservação e preservação do patrimônio escolar, estimular práticas inovadoras a fim de 

obtenção de melhores resultados e atendimento das diferentes necessidades e ritmos de 

aprendizagem.  
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A adoção de uma gestão orientada a resultados visa à redução da evasão escolar, ao 
aumento do índice de aprovação, à eliminação da distorção idade - série e à harmonização da 
comunidade escolar em torno de um objetivo único: desenvolvimento do educando. 

 

7 - OBJETIVOS INSTITUCIONAIS 
 

I. Integrar toda comunidade escolar, buscando o maior rendimento do trabalho, aprimorando 

as relações interpessoais e melhorando a convivência democrática na escola.  

II. Zelar pela transparência e isonomia de tratamento entre toda a comunidade escolar. 

III. Promover a gestão financeira da escola de acordo com os princípios de autonomia, 

transparência, visibilidade e ética do administrador público. 

IV. Desenvolver a avaliação institucional na escola. 

V. Cumprir metas e indicadores educacionais e de gestão que visem à melhoria do ensino. 

VI. Formar pessoas aptas a prosseguirem em seus estudos ou em suas carreiras de acordo 

com suas capacidades, aumentando seu potencial e fortalecendo sua autoestima. 

VII. Melhorar a qualidade de ensino, visando o acesso ao conhecimento. 

VIII. Criar e desenvolver estratégias para diminuir o índice de evasão escolar e o índice de 

defasagem idade/série. 

IX. Assegurar o acesso e a permanência, com qualidade, de alunos com necessidades 

especiais. 

X. Promover a qualificação de professores e demais funcionários, através da formação 

continuada. 

XI. Fortalecer a participação dos pais na escola. 

XII. Garantir o respeito às instituições escolares (APAM, CONSELHO ESCOLAR E GRÊMIO 

ESTUDANTIL) oportunizando o bom desempenho de suas funções. 

XIII. Estimular a atividade desportiva no intuito de despertar novos talentos, desenvolvendo 

estratégias para formação de equipes representantes do CEMSL (futebol de salão, vôlei, 

basquete, natação e outras) com os alunos regularmente matriculados. 

XIV. Promover um maior aproveitamento da biblioteca, ampliando o acervo e assegurando o uso 

nos dois turnos de atividades pedagógicas da escola. 

XV. Incentivar o uso dos espaços pedagógicos. 

XVI. Equipar a Cantina com utensílios necessários. 
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XVII. Promover campanhas de prevenção a doenças ocasionadas pelo exercício da profissão. 

XVIII. Assegurar o uso das TIC’s (tecnologias de informação e comunicação) como instrumento de 

acesso à informação e, por conseguinte a internalizá-la na forma de conhecimento. 

XIX. Otimizar os espaços físicos, ampliando o nível de segurança na área escola e o número de 

servidores agentes de portaria e agentes de vigilância. 

XX. Privilegiar o respeito humano na escola zelando pela isonomia de tratamento a todos os 

funcionários que atuam na escola promovendo atividades de socialização junto ao grupo de 

servidores, professores e demais funcionários. 

XXI. Estimular a preservação do patrimônio público. Ações de incentivo ao zelo pelo espaço 

escolar, instalações e estrutura física. 

XXII. Melhorar a estrutura física tornando o ambiente escolar agradável e adequado ao 

atendimento das necessidades dos alunos. Proporcionar acessibilidade aos alunos 

portadores de necessidades especiais. 

 

8 - CONCEPÇÕES TEÓRICAS QUE FUNDAMENTAM AS 
PRÁTICAS PEDAGÓGICAS 

 

Há muito vem se discutindo, no meio educacional, as abordagens de aprendizagem e 

desenvolvimento humano visando definir qual, dentre tantas, deve fundamentar a prática pedagógica.  

Na educação formal, ou seja, nas escolas, educar corresponde a formar um indivíduo 

integralmente, em seus aspectos cognitivos, psicomotores, procedimentais, afetivos e sociais.  

A Educação, enquanto área de conhecimento, desenvolve seus estudos e pesquisas apoiada 

na investigação da realidade e nos fundamentos epistemológicos advindos da Filosofia, da História, 

da Psicologia, da Sociologia, entre outras áreas do conhecimento. Em decorrência desses estudos, 

são identificadas diferentes concepções de Educação, organizadas e aceitas por pesquisadores, ao 

longo do tempo. Tais concepções permitem sistematizar teorias e práticas pedagógicas a partir de 

concepções filosóficas, consideradas em um contexto sócio histórico, e que instituem formas de 

compreender a ação educativa, em suas variações e componentes (LEITE, 2008).  

 

8.1 - CONCEPÇÃO TRADICIONAL  
 

O modelo tradicional, embora sem fundamentação teórica, empiricamente validada e 

consolidada, predomina no contexto educacional brasileiro desde o Império, tendo sido inspirado pelo 

modelo francês-napoleônico da época. Nessa concepção, o aluno é considerado receptor passivo de 

informações preestabelecidas pelo sistema ou instituição educacional, que deve criteriosamente 
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selecionar e preparar os conteúdos a serem transmitidos às novas gerações. A avaliação da 

aprendizagem baseia-se na capacidade de reprodução fiel das informações ensinadas. A relação 

professor-aluno é marcada por forte hierarquização e autoritarismo. O professor toma todas as 

decisões relativas ao processo ensino-aprendizagem, e exerce a função de conduzir seus alunos a 

adaptarem-se ao contexto cultural vigente, tido como referência do modelo. Não se verifica incentivo 

ao pensamento crítico e criativo, à autonomia do aluno, à colaboração entre pares, e à democracia 

nas tomadas de decisões. Evidencia-se, pela ênfase na produção e na transmissão de conteúdos, 

que ganham sofisticação em formatos multi ou hipermidiáticos, No entanto, em sua essência 

permanecem associados ao modelo pedagógico tradicional, por supor que o aluno deve ser o 

receptor passivo e o reprodutor das informações veiculadas. 

 

8.2 - CONCEPÇÃO COMPORTAMENTALISTA  
 

Na abordagem comportamentalista ou behaviorista, o conhecimento é externo ao indivíduo e 

deve ser por ele descoberto como resultado direto de sua experiência. Cabe à Educação o papel de 

estabelecer um roteiro de ações rigorosamente controlado, que conduza o aluno a atingir objetivos de 

ensino pré-determinados. A transmissão dos conteúdos deve levar ao desenvolvimento de 

habilidades e competências.  

Encontra respaldo teórico na corrente filosófica conhecida como Positivismo, fundada por 

Auguste Comte no século XVIII, que postula, entre outras coisas, que todos os eventos humanos 

podem ser sistematizados e mensurados por meio dos mesmos critérios adotados para a pesquisa 

em ciências naturais. 

A abordagem comportamentalista tem como grandes nomes Watson, Skinner e Pavlov. De 

modo bastante simplificado, o Behaviorismo situa-se como ramo objetivo e experimental da 

Psicologia voltado ao estudo do comportamento. Ao desenvolver seus estudos, em meio à análise 

experimental do comportamento, Skinner salienta o reforço como condição para o controle do 

comportamento humano (PESCE, 2010). 

O papel do professor, nessa concepção, é o de planejador e estrategista do processo ensino-

aprendizagem, e ainda o responsável por manter, sobre ele um rigoroso controle. O professor deve 

reforçar os aspectos positivos ao aluno e evitar castigos e punições, práticas toleradas no ensino 

tradicional. O Comportamentalismo, como o nome indica, postula que o comportamento humano é 

ordenado e determinado, não havendo lugar para o livre-arbítrio.  

Nos anos 1960, sob a influência dessa concepção de educação, popularizaram-se os estudos 

dirigidos, precursores do que se conhece hoje como tutoriais interativos para aprendizado à distância, 

usualmente em CD-ROM e com recursos da hipermídia, que preveem um detalhado roteiro de 

estudos, com exercícios de resposta automática, que o estudante trilha sozinho, sem o apoio de um 

professor. A ênfase dirige-se à elaboração do material didático e à formulação do roteiro a ser 

seguido. Alguns autores a reconhecem como Tecnicismo (LIBÂNEO, 1986). 
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8.3 - CONCEPÇÃO HUMANISTA  
 

A abordagem Humanista privilegia os aspectos da personalidade do sujeito que aprende. 

Corresponde ao “ensino centrado no aluno”. O conhecimento, para essa concepção, existe no âmbito 

da percepção individual e não se reconhece objetividade nos fatos. A aprendizagem se constrói por 

meio da re-significação das experiências pessoais. O aluno é o autor de seu processo de 

aprendizagem e deve realizar suas potencialidades. A educação assume um caráter mais amplo, e 

organiza-se no sentido da formação total do homem e não apenas do estudante.  

Valoriza a democracia nas relações, de tal forma que o professor atua como um facilitador da 

aprendizagem e das relações interpessoais, e deve ser compreensivo com os sentimentos e 

características de personalidade de seus alunos, criando um clima favorável à aprendizagem.  

Os procedimentos ou estratégias de ensino assumem um papel secundário, na medida em 

que se valoriza a pesquisa de conteúdos, feita pelos alunos, de forma crítica e pessoal. Por 

decorrência, defende o processo de auto-avaliação do aluno. Seus representantes mais significativos 

foram C. Rogers (ROGERS; FREIBERG, 1969) e A. Neill (NEILL; FROMM, 1960), cujas ideias 

marcaram mundialmente os anos 60, revolucionando o pensamento pedagógico. 

Pode ser identificada em atividades específicas, como o portfólio do estudante, que valoriza a 

expressão subjetiva como parte da proposta pedagógica. (ANASTASIOU; ALVES, 2004). Nele devem 

ser registradas não só as informações relativas aos conteúdos de ensino, mas também as 

impressões da trajetória pessoal no processo de aprendizagem.  

 

8.4 - CONCEPÇÃO COGNITIVISTA  
 

A abordagem cognitivista investiga os caminhos percorridos pela inteligência (cognição) no 

processo de construção do conhecimento. Diferentes autores, adeptos dessa compreensão da ação 

educativa, atribuem maior ou menor influência à cultura, à personalidade, à afetividade, ao momento 

histórico e ao meio social no processo de aprendizagem. Essa característica os distingue, em seus 

aspectos teóricos e práticos. Nesse conjunto ainda são encontradas as bases teóricas das teorias 

construtivistas.  

Os representantes mais significativos dessa concepção são o suíço Jean Piaget (PIAGET, 

1999), que a partir dos anos 1920 mapeou o desenvolvimento cognitivo de crianças, e o norte-

americano Jerome Bruner (BRUNER, 1977), que nos anos 1960 organizou uma teoria de instrução 

baseada no estudo da cognição.  

Piaget, pai da Epistemologia Genética, buscou compreender a relação entre construção do 

conhecimento e desenvolvimento da inteligência. O teórico destaca que o conhecimento não pode ser 

concebido como algo predeterminado desde o nascimento e tampouco como mero resultado de 

percepções e informações, mas como fruto das ações e interações do sujeito com seu ambiente 

(PIAGET, 1999). Os estágios de desenvolvimento descritos pela Epistemologia Genética – sensório-
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motor, pré-operatório e operatório (concreto e formal) – tornam clara a ideia de que a inteligência 

desenvolve-se a partir de um movimento interacionista e ocorre por saltos qualitativos (PESCE, 

2010).  

As teorias cognitivistas entendem o ser humano como um sistema aberto, ou seja, 

consideram sua capacidade de processar novas informações, integrando-as a seu repertório 

individual, reconstruindo-as de forma única e subjetiva continuamente ao longo da vida, em direção à 

constante autossuperação, e incorporando estruturas mentais cada vez mais complexas. Nessa 

abordagem, o professor é entendido como mediador entre o aluno e o conhecimento. Cabe a ele 

problematizar os conteúdos de ensino, criando condições favoráveis à aprendizagem, e desafiar os 

alunos para que cheguem às soluções por meio de um processo investigativo. 

A abordagem Sociocultural difere das anteriores, por colocar no centro do processo ensino-

aprendizagem os contextos político, econômico, social e cultural onde ocorre a ação educativa.  

Um importante representante dessa concepção é Lev Semenovitch Vygotsky, que pauta seus 

estudos sobre as origens e a evolução da consciência do homem no Materialismo Histórico 

(VYGOTSKY, 1989). À luz de tal concepção, o autor revela a relação entre linguagem, consciência e 

constituição da identidade. Ao conceber a aprendizagem como processo sócio-histórico mediado pela 

cultura, o estudioso aponta a íntima articulação da aprendizagem com os esquemas de significação e 

com os quatro planos de desenvolvimento: Filogenético (história da espécie), Ontogenético 

(desenvolvimento histórico do indivíduo), Sociogenético (história da cultura) e Microgenético (história 

de cada fenômeno psicológico). Ao fazê-lo, evidencia o papel social da aprendizagem e sua relevante 

contribuição para tornar a consciência (estruturas psicológicas superiores) mais complexa. Ao 

destacar que a aprendizagem mobiliza os processos de desenvolvimento, pois a mediação constitui a 

atividade mental, Vygotsky sublinha que a atividade interpessoal desencadeia processos 

intrapsicológicos. A partir de uma visão dialética dos processos de construção do conhecimento, 

Vygotsky concebe a linguagem como o principal instrumento de representação simbólica e, por 

conseguinte, como condição mais importante do desenvolvimento da consciência do sujeito social em 

formação. Para o erudito, o conteúdo da experiência histórica do homem vê-se refletido nas formas 

verbais de comunicação (PESCE, 2010). 

No Brasil, Paulo Freire é o representante mais significativo da abordagem Sociocultural 

(FREIRE, 1987). Nessa perspectiva, o ser humano não pode ser compreendido fora de seu contexto; 

ele é o sujeito de sua própria formação e se desenvolve por meio da contínua reflexão sobre seu 

lugar no mundo, sobre sua realidade. Essa conscientização é pré-requisito para o processo de 

construção individual de conhecimento ao longo de toda a vida, na relação pensamento-prática. Visa 

à consciência crítica, que é a transcendência do nível de assimilação dos dados do mundo concreto e 

imediato, para o nível de percepção subjetiva da realidade, como um processo de relações 

complexas e flexíveis ao longo da história. 

Para os autores adeptos dessa concepção, toda atividade educacional deve ser pautada por 

essa visão de mundo e sociedade e permitir amplas possibilidades de reflexão. A educação deve ser 

sempre problematizadora e proporcionar ao aluno uma compreensão ampla dos contextos nos quais 
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o problema insere-se, mobilizando-o para perceber-se como parte integrante desse conjunto 

complexo que é a sociedade. A relação professor-aluno é igualitária e democrática, o professor deve 

ser crítico, questionar os valores da cultura dominante, instigando os alunos para que eles mesmos 

se tornem produtores de cultura.  

Sob esta perspectiva e tendo em comum a preocupação de contextualizar os conteúdos de 

ensino no ambiente real da prática profissional, podem ser descritos diversos tipos de procedimentos 

de ensino, tais como: projetos colaborativos, estudos de caso, problematização, aprendizagem 

baseada em problemas, entre outros. 

8.5 - NOVAS TENDÊNCIAS: CONCEPÇÕES DE EDUCAÇÃO NA SOCIEDADE 
DO CONHECIMENTO  

 

Atualmente, a Pedagogia e a Psicologia constroem novas teorias sobre o conhecimento 

denominadas como Via da Complexidade (GIUSTA; FRANCO, 2003). Busca-se alargar os horizontes 

das discussões sobre o conhecimento, ao levar em conta outros determinantes circunstanciais, 

incorporando, por exemplo, reflexões sobre o impacto das tecnologias digitais na sociedade, no ser 

humano e em suas práticas (ZUIN, 2010).  

Nesse contexto, faz-se importante citar, além das concepções decorrentes de teorias da 

Educação, pesquisadores contemporâneos, que vêm observando as formas de educar com apoio das 

tecnologias, como no caso da Educação a Distância ou da incorporação desses recursos ao ensino 

presencial. 

 

8.6 - ASPECTOS LEGAIS 
 

A Constituição Federal, em seu Capítulo III, seção I – Da Educação, pactua a educação 

como direito de todos e estabelece que: 

 

Art. 205 A educação, direito de todos e dever do Estado e da 

família, será 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. 

Art. 206 O ensino será ministrado com base nos seguintes 

princípios: 

I - igualdade de condições para o acesso e permanência na 

escola; 
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II - liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o 

pensamento, a arte e o saber; 

III - pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas, e 

coexistência de instituições públicas e privadas de ensino; 

IV - gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais; 

V - valorização dos profissionais do ensino, garantido, na forma 

da lei, plano de carreira para o magistério público, com piso salarial 

profissional e ingresso exclusivamente por concurso público de provas 

e títulos, assegurado regime jurídico único para todas as instituições 

mantidas pela União; 

VI - gestão democrática do ensino público, na forma da lei; 

VII - garantia de padrão de qualidade. 

Art. 208. O dever do Estado com a educação será efetivado 

mediante a garantia de: 

I - ensino fundamental, obrigatório e gratuito, inclusive para os 

que a ele não tiveram acesso na idade própria; 

II - progressiva extensão da obrigatoriedade e gratuidade ao 

ensino médio; 

III - atendimento educacional especializado aos portadores de 

deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino; 

IV - atendimento em creche e pré-escola às crianças de zero a 

seis anos de idade; 

V - acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e 

da criação artística, segundo a capacidade de cada um; 

VI - oferta de ensino noturno regular, adequado às condições 

do educando; 

VII - atendimento ao educando, no ensino fundamental, através 

de programas suplementares de material didático-escolar, transporte, 

alimentação e assistência à saúde.  

§ 1.º O acesso ao ensino obrigatório e gratuito é direito público 

subjetivo. 

§ 2.º O não-oferecimento do ensino obrigatório pelo poder 

público, ou sua oferta irregular, importa responsabilidade da 

autoridade competente. 
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§ 3.º Compete ao poder público recensear os educandos no 

ensino fundamental, fazer-lhes a chamada e zelar, junto aos pais ou 

responsáveis, pela frequência à escola. 

Art. 214 A lei estabelecerá o plano nacional de educação, de 

duração plurianual, visando à articulação e ao desenvolvimento do 

ensino em seus diversos níveis e à integração das ações do poder 

público que conduzam à: 

I - erradicação do analfabetismo; 

II - universalização do atendimento escolar; 

III - melhoria da qualidade do ensino; 

IV - formação para o trabalho; 

V - promoção humanística, científica e tecnológica do País. 
 

A LDB - Lei de Diretrizes e Bases nº 9.394, promulgada em 20 de dezembro de 1996, 

abrange os mais diversos tipos de educação: educação infantil (agora sendo obrigatória para crianças 

a partir de quatro anos); ensino fundamental; ensino médio (estendendo-se para os jovens até os 17 

anos), além de outras modalidades do ensino, como a educação especial, indígena, no campo e 

ensino a distância. Cabe a nós, brasileiros, segui-la, tornando a educação muito mais humana e 

formativa. Mesmo porque o sistema educacional envolve a família, as relações humanas, sociais e 

culturais. 

É por meio da LDB que encontramos os princípios gerais da educação, bem como as 

finalidades, os recursos financeiros, a formação e diretrizes para a carreira dos profissionais da 

educação. Além disso, essa é uma lei que se renova a cada período, cabendo à Câmara dos 

Deputados atualizá-la conforme o contexto em que se encontra a nossa sociedade. Daí a importância 

de sua publicação, visando nortear o povo brasileiro, assegurando-lhe seus direitos e mostrando os 

seus deveres. 

Para o ensino médio, em específico, a LDB, alterada pela lei Nº 12.796, de 4 de abril de 2013, 

estabelece que: 

 

Art. 4º O dever do Estado com educação escolar pública será 

efetivado mediante a garantia de: 

I - ensino fundamental, obrigatório e gratuito, inclusive para os 

que a ele não tiveram acesso na idade própria; 

II - progressiva extensão da obrigatoriedade e gratuidade ao 

ensino médio; 
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II - universalização do ensino médio gratuito;  

III - atendimento educacional especializado gratuito aos 

educandos com necessidades especiais, preferencialmente na rede 

regular de ensino; 

IV - atendimento gratuito em creches e pré-escolas às crianças 

de zero a seis anos de idade; 

I - educação básica obrigatória e gratuita dos 4 (quatro) aos 17 

(dezessete) anos de idade, organizada da seguinte forma:  

a) pré-escola;  

b) ensino fundamental;  

c) ensino médio;  

II - educação infantil gratuita às crianças de até 5 (cinco) anos 

de idade;  

III - atendimento educacional especializado gratuito aos 

educandos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e 

altas habilidades ou superdotação, transversal a todos os níveis, 

etapas e modalidades, preferencialmente na rede regular de ensino;  

IV - acesso público e gratuito aos ensinos fundamental e médio 

para todos os que não os concluíram na idade própria;  

 V - acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e 

da criação artística, segundo a capacidade de cada um; 

VI - oferta de ensino noturno regular, adequado às condições 

do educando; 

VII - oferta de educação escolar regular para jovens e adultos, 

com características e modalidades adequadas às suas necessidades e 

disponibilidades, garantindo-se aos que forem trabalhadores as 

condições de acesso e permanência na escola; 

VIII - atendimento ao educando, no ensino fundamental público, 

por meio de programas suplementares de material didático-escolar, 

transporte, alimentação e assistência à saúde; 
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VIII - atendimento ao educando, em todas as etapas da 

educação básica, por meio de programas suplementares de material 

didático-escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde;  

IX - padrões mínimos de qualidade de ensino, definidos como a 

variedade e quantidade mínimas, por aluno, de insumos 

indispensáveis ao desenvolvimento do processo de ensino-

aprendizagem. 

X – vaga na escola pública de educação infantil ou de ensino 

fundamental mais próxima de sua residência a toda criança a partir do 

dia em que completar 4 (quatro) anos de idade.  

Art. 5o O acesso à educação básica obrigatória é direito público 

subjetivo, podendo qualquer cidadão, grupo de cidadãos, associação 

comunitária, organização sindical, entidade de classe ou outra 

legalmente constituída e, ainda, o Ministério Público, acionar o poder 

público para exigi-lo.  

§ 1o O poder público, na esfera de sua competência federativa, 

deverá:   

I - recensear anualmente as crianças e adolescentes em idade 

escolar, bem como os jovens e adultos que não concluíram a 

educação básica;  

 II - fazer-lhes a chamada pública; 

III - zelar, junto aos pais ou responsáveis, pela frequência à 

escola. 

Seção IV 

Do Ensino Médio 

Art. 35. O ensino médio, etapa final da educação básica, com 

duração mínima de três anos, terá como finalidades: 

I - a consolidação e o aprofundamento dos conhecimentos 

adquiridos no ensino fundamental, possibilitando o prosseguimento de 

estudos; 
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II - a preparação básica para o trabalho e a cidadania do 

educando, para continuar aprendendo, de modo a ser capaz de se 

adaptar com flexibilidade a novas condições de ocupação ou 

aperfeiçoamento posteriores; 

III - o aprimoramento do educando como pessoa humana, 

incluindo a formação ética e o desenvolvimento da autonomia 

intelectual e do pensamento crítico; 

IV - a compreensão dos fundamentos científico-tecnológicos 

dos processos produtivos, relacionando a teoria com a prática, no 

ensino de cada disciplina. 

Art. 36. O currículo do ensino médio observará o disposto na 

Seção I deste Capítulo e as seguintes diretrizes: 

I - destacará a educação tecnológica básica, a compreensão do 

significado da ciência, das letras e das artes; o processo histórico de 

transformação da sociedade e da cultura; a língua portuguesa como 

instrumento de comunicação, acesso ao conhecimento e exercício da 

cidadania; 

II - adotará metodologias de ensino e de avaliação que 

estimulem a iniciativa dos estudantes; 

III - será incluída uma língua estrangeira moderna, como 

disciplina obrigatória, escolhida pela comunidade escolar, e uma 

segunda, em caráter optativo, dentro das disponibilidades da 

instituição. 

IV – serão incluídas a Filosofia e a Sociologia como disciplinas 

obrigatórias em todas as séries do ensino médio.  

§ 1º Os conteúdos, as metodologias e as formas de avaliação 

serão organizados de tal forma que ao final do ensino médio o 

educando demonstre: 

I - domínio dos princípios científicos e tecnológicos que 

presidem a produção moderna; 

II - conhecimento das formas contemporâneas de linguagem; 

III – REVOGADO 
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§ 2º REVOGADO 

§ 3º Os cursos do ensino médio terão equivalência legal e 

habilitarão ao prosseguimento de estudos. 

Quanto à organização do currículo, o art. 8° das Diretrizes Curriculares Nacionais para o 
Ensino Médio (DCNEM), RESOLUÇÃO Nº 2, DE 30 DE JANEIRO 2012(*),  estabelece quatro áreas 

do conhecimento - Linguagens, Matemática, Ciências da Natureza, e Ciências Humanas – e 

estabelece que o tratamento metodológico dos conteúdos deve evidenciar a contextualização e a 

interdisciplinaridade para a articulação e o fortalecimento de saberes para a apreensão e a 

intervenção na realidade a partir da cooperação. 

Art. 8º O currículo é organizado em áreas de conhecimento, a 

saber: 

 I – Linguagens; 

 II – Matemática; 

 III – Ciências da Natureza; 

 IV – Ciências Humanas. 

§ 1º O currículo deve contemplar as quatro áreas do 

conhecimento, com tratamento metodológico que evidencie a 

contextualização e a interdisciplinaridade ou outras formas de 

interação e articulação entre diferentes campos de saberes 

específicos. 

§ 2º A organização por áreas de conhecimento não dilui nem 

exclui componentes curriculares com especificidades e saberes 

próprios construídos e sistematizados, mas implica no fortalecimento 

das relações entre eles e a sua contextualização para apreensão e 

intervenção na realidade, requerendo planejamento e execução 

conjugados e cooperativos dos seus professores. 

Em seu art. 5°, as DCNEM apresentam as bases para a oferta do Ensino Médio:  

 Art. 5º  

I – formação integral do estudante; 

II – trabalho e pesquisa como princípios educativos e 

pedagógicos, respectivamente; 
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III – educação em direitos humanos como princípio nacional 

norteador; 

IV – sustentabilidade ambiental como meta universal; 

V – indissociabilidade entre educação e prática social, 

considerando-se a historicidade dos conhecimentos e dos sujeitos do 

processo educativo, bem como entre teoria e prática no processo 

ensino-aprendizagem; 

VI – integração de conhecimentos gerais e, quando for o caso, 

técnico-profissionais realizada; na perspectiva da interdisciplinaridade 

e da contextualização; 

VII – reconhecimento e aceitação da diversidade e da realidade 

concreta dos sujeitos do processo educativo, das formas de produção, 

dos processos de trabalho e das culturas a eles subjacentes; 

VIII – integração entre educação e as dimensões do trabalho, 

da ciência, da tecnologia e da cultura como base da proposta e do 

desenvolvimento curricular. 

§ 1º O trabalho é conceituado na sua perspectiva ontológica de 

transformação da natureza, como realização inerente ao ser humano e 

como mediação no processo de produção da sua existência. 

§ 2º A ciência é conceituada como o conjunto de 

conhecimentos sistematizados, produzidos socialmente ao longo da 

história, na busca da compreensão e transformação da natureza e da 

sociedade. 

§ 3º A tecnologia é conceituada como a transformação da 

ciência em força produtiva ou mediação do conhecimento científico e a 

produção, marcada, desde sua origem, pelas relações sociais que a 

levaram a ser produzida. 

§ 4º A cultura é conceituada como o processo de produção de 

expressões materiais, símbolos, representações e significados que 

correspondem a valores éticos, políticos e estéticos que orientam as 

normas de conduta de uma sociedade. 

Em seu artigo 9° e 10, as DCNEM estabelecem:  
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Art. 9º  

Parágrafo único. Em termos operacionais, os componentes 

curriculares obrigatórios decorrentes da LDB que integram as áreas de 

conhecimento são os referentes a: 

I – Linguagens: 

a) Língua Portuguesa; 

b) Língua Materna, para populações indígenas; 

c) Língua Estrangeira moderna; 

d) Arte, em suas diferentes linguagens: cênicas, plásticas e, 

obrigatoriamente, a musical; 

e) Educação Física. 

II – Matemática. 

III – Ciências da Natureza: 

a) Biologia; 

b) Física; 

c) Química. 

IV – Ciências Humanas: 

a) História; 

b) Geografia; 

c) Filosofia; 

d) Sociologia. 

Art. 10. Em decorrência de legislação específica, são 

obrigatórios: 

I – Língua Espanhola, de oferta obrigatória pelas unidades 

escolares, embora facultativa para o estudante (Lei nº 11.161/2005); 

II – Com tratamento transversal e integradamente, permeando 

todo o currículo, no âmbito dos demais componentes curriculares: 
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a) educação alimentar e nutricional (Lei nº 11.947/2009, que 

dispõe sobre o atendimento da alimentação escolar e do Programa 

Dinheiro Direto na Escola aos alunos da Educação Básica); 

b) processo de envelhecimento, respeito e valorização do 

idoso, de forma a eliminar o preconceito e a produzir conhecimentos 

sobre a matéria (Lei nº 10.741/2003, que dispõe sobre o Estatuto do 

Idoso); 

c) Educação Ambiental (Lei nº 9.795/99, que dispõe sobre a 

Política Nacional de Educação Ambiental); 

d) Educação para o Trânsito (Lei nº 9.503/97, que institui o 

Código de Trânsito Brasileiro); 

e) Educação em Direitos Humanos (Decreto nº 7.037/2009, que 

institui o Programa Nacional de Direitos Humanos – PNDH 3). 

 

8.7 - PARTE DIVERSIFICADA 
 

 Ao decidir, de maneira autônoma, como organizar e desenvolver a Parte Diversificada da 

proposta pedagógica, a escola tem uma oportunidade magnífica de tornarem contextualizadas e 

próximas experiências educacionais consideradas essenciais para seus alunos. A compreensão de 

que propostas curriculares das escolas e dos sistemas, e das propostas pedagógicas das escolas, 

devem integrar bases teóricas que favoreçam a organização dos conteúdos do paradigma curricular 

da Base Nacional Comum e sua Parte Diversificada. Tudo visando ser consequente no planejamento, 

desenvolvimento e avaliação das práticas pedagógicas.  

Dessa forma, no Centro de Ensino Médio Setor Leste, a parte diversificada inclui projetos 

que preconizam os eixos transversais do Currículo em Movimento da Secretaria de Estado de 

Educação do DF, quais sejam, Educação para a Diversidade, Cidadania e Educação em e para os 

Direitos Humanos e Educação para a Sustentabilidade. Esses eixos são abordados não apenas nos 

componentes da parte diversificada, mas no currículo como um todo. 

A LDB, em seus artigos 14 e 15, apresentam as seguintes determinações: 

 

Art. 14 – Os sistemas de ensino definirão as normas da gestão 

democrática do ensino público na educação básica, de acordo com as 

suas peculiaridades e conforme os seguintes princípios: 
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I. participação dos profissionais da educação na elaboração do 

projeto pedagógico da escola; 

Art. 15 – Os sistemas de ensino assegurarão às unidades 

escolares públicas de educação básica que os integram progressivos 

graus de autonomia pedagógica e administrativa e de gestão 

financeira, observadas as normas de direito financeiro público. 

 

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

doutrinárias sobre os fundamentos axiológicos e os princípios pedagógicos que integram as DCNEMs 

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

comum, por contextualização e por complementação, diversificação, enriquecimento, desdobramento, 

entre outras formas de integração. A base nacional comum deverá compreender, pelo menos, 75% 

(setenta e cinco por cento) do tempo mínimo de 2400 (duas mil e quatrocentas) horas, estabelecido 

pela lei como carga horária para o ensino médio, além da carga mínima; as escolas terão, em suas 

propostas pedagógicas, liberdade de organização curricular, independentemente de distinção entre 

base nacional comum e parte diversificada.  

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

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

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

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

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

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

comunidade, alternativas de organização institucional que possibilitem: 

a) identidade própria enquanto instituições de ensino de adolescentes, jovens e adultos, 

respeitadas as suas condições e necessidades de espaço e tempo de aprendizagem;  

b) uso das várias possibilidades pedagógicas de organização, inclusive espaciais e temporais; 

c) articulações e parcerias entre instituições públicas e privadas, contemplando a preparação 

geral para o trabalho ; 

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

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

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

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

executar propostas pedagógicas escolares características do exercício da autonomia; 
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IV- Criarão mecanismos que garantam a liberdade e responsabilidade das instituições escolares 

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

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

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

diretamente interessados, em especial dos professores. 

 

Com a aprovação da Emenda Constitucional nº 59, de 11 de novembro de 2009, a 

obrigatoriedade do ensino dos 04 aos 17 anos deverá estar garantida até 2016, o que vai ao encontro 

da Meta 3 do novo Plano Nacional da Educação, que propõe a universalização do Ensino Médio até 

2020 (15 a 17 anos), com taxa líquida de 85% nesta faixa etária. Assim sendo, desde 2009, esta 

Instituição de Ensino aderiu ao Programa Ensino Médio Inovador, no qual o Ministério da Educação 

com o objetivo de garantir o acesso à educação de qualidade aos jovens do ensino médio ampliou 

suas ações, por meio de políticas/ programas que atendam de maneira efetiva este público. Para isto, 

tem desenvolvido ações conjuntas junto aos Estados e Distrito Federal, de forma a criar a sinergia 

necessária para o alcance de suas metas. (Documento Orientador/ ProEMI). Com a adesão, houve 

uma reestruturação do currículo aplicado nesta escola, onde se valorizou a interdisciplinaridade e se 

organizou todos os projetos em quatro eixos: trabalho, tecnologia, ciência e cultura.  

O aperfeiçoamento constante dos docentes e a garantia de sua autonomia, ao conceber e 

transformar o projeto do CEMSL, é que permite a melhoria na qualidade do processo de ensino da 

Base Nacional Comum e sua Parte Diversificada. 

A resolução Nº 2 do Conselho Nacional de Educação de 30 de janeiro de 2012 afirma em 

seu art. 3º, que “O Ensino Médio é um direito social de cada pessoa, e dever do Estado na sua oferta 

pública e gratuita a todos”. E, no art. 5 acrescenta: 

 

Art. 5º O Ensino Médio em todas as suas formas de oferta e 

organização, baseia-se em:  

I - formação integral do estudante;  

II - trabalho e pesquisa como princípios educativos e 

pedagógicos, respectivamente; 

 III - educação em direitos humanos como princípio nacional 

norteador;  

IV - sustentabilidade ambiental como meta universal;  

V - indissociabilidade entre educação e prática social, 

considerando-se a historicidade dos conhecimentos e dos sujeitos do 
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processo educativo, bem como entre teoria e prática no processo de 

ensino-aprendizagem; 

 VI - integração de conhecimentos gerais e, quando for o caso, 

técnico-profissionais realizada na perspectiva da interdisciplinaridade e 

da contextualização;  

VII - reconhecimento e aceitação da diversidade e da realidade 

concreta dos sujeitos do processo educativo, das formas de produção, 

dos processos de trabalho e das culturas a eles subjacentes;  

VIII - integração entre educação e as dimensões do trabalho, 

da ciência, da tecnologia e da cultura como base da proposta e do 

desenvolvimento curricular. 

 

Dessa forma, o entendimento do currículo como construção coletiva, que envolve não apenas 

o sistema pressupõe alterações substantivas. A participação dos membros do conselho escolar, junto 

com a direção, coordenação pedagógica, professores, pais e alunos, é que definirá a proposta 

curricular da escola, a qual é parte do projeto pedagógico da unidade. Isso significa que a unidade 

escolar deixa de ser simples executora de fórmulas curriculares para se tornar um local de reflexão e 

de tomada de decisão nessa matéria. Cabendo a todos, considerar a realidade da escola, a fim de 

evitar que as possíveis inovações se tornem, apenas, mais uma experiência curricular e se torne uma 

política educacional alinhada à prática escolar e, portanto, repleta de sucesso. 

Mário Quintana, em suas palavras de sabedoria, nos ensina a “dar, a todos, o mesmo ponto 

de partida. Quanto ao ponto de chegada, isso depende de cada um.” O problema que diz respeito ao 

Ensino Médio é que, analisadas as condições atuais da educação, não é assegurado, a todos, o 

mesmo ponto de partida (ou, pelo menos, respeitada a realidade de cada um, um ponto de partida 

sem tantas discrepâncias e a muitos nem sequer um ponto de chegada. Basta uma fotografia da 

sociedade para ver que é isso o que acontece, há os que nada conseguem estão sempre um passo 

atrás dos que chegam lá. É preciso fazê-los saltar adiante na aquisição de competências que possam 

efetivamente conduzir à autonomia intelectual e do pensamento crítico. 
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9 - ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO PEDAGÓGICO DA 
ESCOLA 

 

9.1 - ARTICULAÇÃO COM O PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO E OUTRAS 
INSTITUIÇÕES 

As ações do Projeto Político Pedagógico estão alinhadas ao Plano Plurianual/ Projeto Político 

Pedagógico da Rede Pública (Carlos Mota) e com programas desenvolvidos pelo Plano de 

Desenvolvimento da Educação, tais como: Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e 

Emprego (PRONATEC), Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) e Programa Nacional de 

Informática na Escola (PROINFO).  

Os Projetos também contemplam parcerias com instituições, como INOVAR – Instituto 

INOVAR Pró-tecnologia, instituição sem fins lucrativos que tem como objetivo despertar nos jovens o 

interesse por ciências exatas, ciências naturais e tecnologias e também estimular a criatividade, a 

capacidade de inovar, de empreender exercitar a análise crítica, e assim, contribuir com o incremento 

da competitividade do País. 

9.2 - TEMPOS E ESPAÇOS 
 

O Centro de Ensino Médio Setor Leste, passa a atuar, em 2018, sob o regime ANUAL COM 

SEMESTRALIDADE. 

Muito se discutiu, durante os anos letivos de 2016 e 2017, sobre a implantação ou não da 

semestralidade nesta instituição de ensino. Após muitos debates, com toda a comunidade escolar, 

observou-se, em sua grande maioria, uma rejeição à implementação da semestralidade. Dessa 

forma, mantivemos, democraticamente, o regime ANUAL em 2017, porém com a determinação de  

todas as unidades educacionais do Distrito Federal em adotar a SEMESTRALIDADE, não pudemos 

mais seguir no regime ANUAL. 

Neste ano de 2019, atende a cerca de 1702 alunos distribuídos nas três séries do ensino 

médio, matutino e vespertino, funcionando em 48 (quarenta e oito) turmas. No matutino, 24 turmas: 

10 de 2a série e 14 de 3a série; no vespertino, 24 turmas: 20 de 1a série e 4 de 2a série. Não há 

atendimento no noturno. 

 MATUTINO VESPERTINO 

1ª SÉRIE ______________________ 20 

2ª SÉRIE 10 04 

3ª SÉRIE 14 ______________________ 

 Quantitativo de turmas/turno 
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Os horários das aulas: 

MATUTINO VESPERTINO 

07h – 12h 13h30 – 18h30 

 

Os alunos assistem a 06 aulas por dia, com um intervalo de 15 min no meio do período. 

Desenvolvemos o Projeto Intervalo Cultural. 

Apesar de não funcionarmos oficialmente sob o regime de Educação Integral, nossos alunos 

permanecem, constantemente, na escola, no contra turno, em virtude do planejamento, 

desenvolvimento e execução dos inúmeros projetos implementados na escola, além da oferta de 

aulas de natação, ginástica e circo. 

Porém sofremos com a falta de professores que possam estar ministrando aulas de natação e 

ginásticas (academia) pelo projeto CID. 

9.3 - UNIFORME E CARTEIRA DE ESTUDANTE 
 

De uso obrigatório, visa ajudar na segurança da escola - camiseta oficial da escola, calça 

jeans azul ou preta, bermuda em tactel azul ou algodão (sem frisos, estampas ou detalhes em outra 

cor) tênis ou sapato. 

O aluno que chegar à Escola sem estar devidamente uniformizado receberá uma ocorrência 

disciplinar, com influência na nota de postura social. A partir da 4ª ocorrência, o responsável será 

contatado e deverá vir à escola para tratar do assunto junto à supervisão/coordenação. (art. 50 do 

Regimento Escolar do DF) 

A carteira de estudante da Secretaria de Estado deverá ser apresentada sempre na entrada 

do turno e no contra turno, quando assim for solicitada.  

A 2ª via da Carteira de Estudante só será emitida mediante Boletim de Ocorrência, por se 

tratar de documento oficial da escola e para a manutenção da segurança de nosso ambiente escolar.  

9.4 - LIBERAÇÃO DE ALUNOS 
 

Os alunos só serão liberados com a presença dos pais. Excepcionalmente quando houver 

reposições de aulas aos sábados, os alunos serão liberados com a apresentação por escrito de 

autorização assinada pelos pais e/ou responsáveis, tendo em vista a segurança de nossos alunos e 

a dificuldade de transporte público.   
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 10 - CONCEPÇÕES, PRÁTICAS E ESTRATÉGIAS DE 
AVALIAÇÃO 
 

“A avaliação possui diversas funções. Contudo, a Secretaria de Estado de Educação do 

Distrito Federal - SEEDF entende que na avaliação formativa estão as melhores intenções para 

acolher, apreciar e avaliar o que se ensina e o que se aprende. Avaliar para incluir, incluir para 

aprender e aprender para desenvolver-se: eis a perspectiva avaliativa adotada” (Diretrizes de 

Avaliação Educacional – Triênio 2017/2019) 

“O Ensino Médio requer organização do trabalho pedagógico voltada para a conquista das 

aprendizagens por todos os estudantes e para a superação da avaliação quantitativa e 

classificatória, dando lugar à avaliação formativa, cujos princípios exigem que a avaliação 

diagnóstica, que a acompanha, aponte as necessidades de intervenções pedagógicas, oferecidas 

constantemente – recuperação processual. É importante ressaltar que os 

instrumentos/procedimentos avaliativos devem expressar claramente os objetivos de aprendizagens 

e os critérios de avaliação. No ensino médio os estudantes são incentivados a participar da 

construção de objetivos de aprendizagem e dos critérios de avaliação”. (idem). Assim sendo, através 

da metodologia de projetos, a escola proporciona que o aluno seja o protagonista de seu 

conhecimento. Desenvolvendo na prática o que aprendeu na teoria durante o desenvolvimento das 

aulas.  

“O protagonismo estudantil iniciado no ensino fundamental ganha força no ensino médio, por 

meio da auto avaliação pelo estudante e da avaliação por pares (avaliação por colegas). O fato de os 

estudantes se avaliarem e avaliarem as produções dos colegas contribui para o seu amadurecimento 

intelectual e pessoal, ao mesmo tempo em que potencializa suas aprendizagens de forma 

colaborativa e propositiva” (idem). Dentro desse princípio, o CEMSL desenvolvem seus projetos, 

onde as avaliações são permeadas pelo relatório de desempenho construído pelos próprios 

alunos, onde criam seus critérios avaliativos visando uma forma colaborativa de aprendizagem e 

trabalho. 

Dentro da forma colaborativa de critérios avaliativos, os estudantes do Centro de Ensino 

Médio Setor Leste, foram questionados sobre o Ponto de Postura Social, sua relevância e aplicação, 

o que responderam positivamente, e solicitaram sua manutenção. Em suas avaliações, os 

estudantes acham extremamente importante o reforço positivo na construção de hábitos diários de 

responsabilidade, acreditam ser um instrumento eficaz e importante. 

Em pesquisa realiza através dos formulários do Google Drive, foi realizada a seguinte 

pergunta direta: 

“Você é a favor ou contra o PPS (Ponto de Postura Social) para compor a nota bimestral?” 
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Outro questionamento realizado através do mesmo mecanismo foi o seguinte: 

“Quais as formas de avaliação vocês acham mais adequadas para compor a nota bimestral? 
(Marque até 04 opções.)” 

 

Outro ponto importante no protagonismo estudantil, foi a discussão para a avaliação e 

definição do formato da avaliação parcial, onde foi definida em reunião, ao término do 1º bimestre 

letivo de 2018, envolvendo os estudantes, professores e gestores da UE. 

“Oportunizar às famílias informações e esclarecimentos acerca da organização do trabalho 

pedagógico, dos procedimentos, critérios e instrumentos adotados para avaliar as aprendizagens dos 

alunos tende a potencializar formas de atuação de mães, pais e responsáveis junto aos profissionais 

de educação (professores, orientadores educacionais, sala de recursos e equipe especializada de 

apoio à aprendizagem, coordenadores pedagógicos e equipe gestora) em benefício do sucesso 

escolar almejado por todos, inclusive pelos próprios mães, pais, responsáveis e estudantes”. 

Ao longo de todo ano letivo, todas as áreas afins da escola e professores trabalham em 

conjunto com as famílias a fim de que sintam sempre corresponsáveis pelo processo ensino 

aprendizagem de seus filhos. E ao final de cada bimestre letivo, CEMSL realiza reuniões com todos 

os pais e professores. Ressalta-se que as famílias também tem a oportunidade de participar através 

de questionários que são realizados anualmente, tabulados e divulgados onde podem expressar sua 

posição frente a educação que está sendo ofertada.  
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10.1 - PRÁTICA AVALIATIVA 
No CEM Setor Leste, a avaliação da aprendizagem, de responsabilidade do professor e da 

equipe de coordenação pedagógica (postura social), é composta de: 

o 3,0 pontos - avaliação bimestral 

o 2,0 pontos – avaliação parcial 

o 1,0 ponto de postura social 

o 4,0 distribuídos a critério do professor 

10.2 - AVALIAÇÃO BIMESTRAL: 
É desenvolvida ao final de cada bimestre. Consiste numa avaliação escrita integrada, 

transdisciplinar, sem consulta, elaborada coletivamente por todos os professores da série e bloco, 

abordando conteúdos afins às diversas áreas do conhecimento, bem como, objetos de conhecimento 

do PAS/UNB e ENEM. 

10.3 - AVALIAÇÃO PARCIAL: 
É desenvolvida no meio de cada bimestre. Consiste numa avaliação escrita, sem consulta, 

elaborada pelo professor da disciplina, e a nota será da disciplina. A avaliação parcial pode ser 

também por grupo de disciplinas dentro de cada bloco, neste caso o resultado (nota) dessa avaliação 

é registrado igualmente por todos os componentes curriculares que fazem parte da avaliação. 

A conformação dessa avaliação, foi definida em reunião com a presença de professores, alunos 

e equipe gestora, buscando uma estrutura que pudesse representar a melhor forma de avaliação 

para a escola. 

10.4 - PONTUAÇÃO DISTRIBUÍDA A CRITÉRIO DO PROFESSOR: 
Para essa pontuação o professor pode utilizar diversos instrumentos avaliativos, tais como: 

exercícios de sala, estudos dirigidos, seminários, trabalhos em grupo, participação em sala, 

exercícios de casa, projetos, portfólios etc. 

10.5 - PONTO DE POSTURA SOCIAL 
O Ponto de Postura Social representará 10% do valor da nota bimestral em cada componente 

curricular. O aluno terá redução do seu ponto em caso de:  

• Chegar atrasado mais de três vezes no bimestre. 18%; 
• Não se apresentar uniformizado às aulas. 10%; 
• Não apresentar a carteirinha escolar. 10% 
• Ausentar-se de alguma aula destinada a sua turma no dia letivo sem justificativa. 20%; 
• Desrespeitar professores, servidores ou funcionários. 20%. 

A depender da gravidade da ocorrência, o aluno poderá ter seu ponto zerado. O aluno 

infrequente no bimestre perderá todo ponto de postura. O ponto de postura social é estabelecido pela 

equipe de coordenação pedagógica/disciplinar, que faz o registro diário e rigoroso de todas as 

ocorrências que implicam na diminuição do seu valor. Ao final de cada bimestre, a equipe de 
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coordenação pedagógica/disciplinar entrega aos professores a planilha com os pontos de postura 

social de cada turma, para serem devidamente registrados nos diários de classe. 

A critério do professor, será diminuído do ponto de postura um valor proporcional ao número 

de faltas não justificadas pelo(a) aluno(a). 

O controle de notas e frequência é registrado pelo professor no Diário de Classe e a apuração 

final é de responsabilidade da Secretaria.  

10.6 - RECUPERAÇÃO 
Contínua (paralela) 

É desenvolvida ao longo do ano letivo, assim que identificado o baixo rendimento do aluno. 

Não pressupõe a realização de provas específicas com a finalidade de alterar notas já obtidas, porém 

o professor pode assim fazer se achar pertinente. Realizadas durante as aulas regulares e as aulas 

de recuperação contínua no contraturno. O registro das atividades e estratégias de recuperação 

contínua é feito nos diários de classe, em campos específicos. 

Recuperação final 
É realizada ao final do ano letivo, para o aluno que não obteve aproveitamento suficiente em 

até 3 (três) componentes curriculares. A Recuperação Final não se aplica ao aluno retido em uma 

série em razão de frequência inferior a 75% (setenta e cinco por cento) do total de horas letivas, 

anuais ou semestrais.  

Atendendo a disposto no Capítulo II, SESSÃO I, SUBSESSÃO III e Capítulo III do Regimento 

Escolar Da Rede Pública de Ensino do DF. 

10.7 - DEPENDÊNCIA 
Para que não se torne elemento de pseudoaprovação ou pior, de pseudoaprendizagem, a 

progressão parcial com dependência merece atenção redobrada (LIMA, 2012). A progressão parcial 

com dependência deve cumprir carga horária e conteúdos iguais àqueles que estão sendo 

desenvolvidos no regime regular. O trabalho com pesquisas devidamente orientado, supervisionado e 

com apresentação de resultados para a escola poderá dar suporte à avaliação formativa desse 

processo. O estudante, quando menor, e seu responsável legal assinarão termo de compromisso em 

relação ao acompanhamento desse trabalho. (idem) 

A progressão parcial é limitada a dois componentes curriculares, não permitindo a passagem 

com dependência na 3ª série do ensino médio. É adotado o regime de dependência que assegura ao 

aluno prosseguir os estudos na série imediatamente subsequente, quando o seu aproveitamento na 

série anterior for insatisfatório em até dois componentes curriculares. Não se aplica a alunos retidos 

em razão de frequência inferior a 75%(setenta e cinco por cento) do total de horas letivas 

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

matriculado, no mesmo componente curricular, ficará retido. 
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Para ter direito a dependência, o aluno terá que ter cumprido todo processo letivo, ou seja, ter 

participado da recuperação final. 

10.8 - CONSELHO DE CLASSE 
Os conselhos de classe são realizados após o encerramento de cada bimestre letivo. No 

CEM Setor Leste, os conselhos de classe contam com a participação de todos os professores da 

turma, da equipe de coordenação pedagógica, da equipe de orientação pedagógica, da equipe 

gestora (direção, vice direção ou supervisão pedagógica) e dos alunos representantes e vice 

representantes das turmas. Previamente, é realizado nas turmas o pré – conselho, onde o professor 

tutor conversa e debate com os alunos sobre aspectos pedagógicos e administrativos da escola. 

Nesse momento, os alunos têm a oportunidade de avaliar as aulas, os projetos, os profissionais da 

escola (professores, servidores, orientadores, coordenadores, gestores), o espaço físico e a própria 

turma. Podem apresentar sugestões para resolver os problemas apresentados, realizar críticas 

construtivas e se auto avaliarem. Tudo que é discutido no pré-conselho fica registrado em ficha 

própria, que é levada para o conselho de classe, onde é oferecido espaço e tempo aos alunos 

representantes e vice – representantes para lerem e debaterem com todos os profissionais presentes 

nos conselhos. 

As sugestões oferecidas pelos estudantes, durante os pré – conselhos, são analisadas 

durante os conselhos de classe pelos professores e após o conselho de classe pela equipe gestora. 

As sugestões possíveis de aplicação são incorporadas ao processo de reescrita do PPP. 

Dessa forma, os conselhos se tornam espaços democráticos riquíssimos e de extrema 

importância, onde todos têm a oportunidade de ouvirem e darem suas opiniões, reavaliando 

continuamente seu trabalho ou sua participação no processo ensino aprendizagem e na reconstrução 

do PPP.  

Posteriormente, a equipe de orientação pedagógica procede à devolutiva do conselho de 

classe para as turmas. 

No conselho de classe após o 4º bimestre e no conselho de classe final não há a participação 

de alunos. 

10.9 - REUNIÕES DE PAIS 
São realizadas no início do ano letivo e bimestralmente, após os conselhos de classe. Todos 

os pais são convocados a participar das reuniões, onde são informados sobre o andamento do ano 

letivo, calendário, projetos, avaliações, regras de convivência e funcionamento de todos os setores 

da escola (biblioteca, secretaria, direção etc). A partir da 2ª reunião, os pais têm a oportunidade de 

receber os boletins de desempenho dos alunos e de conversar com os professores dos mesmos. 
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11 - ORGANIZAÇÃO DA PROPOSTA CURRICULAR DA 
ESCOLA 

 

Conforme citado anteriormente, o CEM Setor Leste segue as orientações estabelecidas no 
art. 8° das Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Médio (DCNEM), RESOLUÇÃO Nº 2, 

DE 30 DE JANEIRO 2012(*), trabalhando com as quatro áreas do conhecimento (Linguagens, 

Matemática, Ciências da Natureza, e Ciências Humanas), evidenciando a contextualização e a 

interdisciplinaridade. O currículo é construído coletivamente, com a participação dos membros do 

conselho escolar, da direção, da coordenação pedagógica, dos professores, dos pais e dos alunos.  

No ano de 2014, a Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal apresentou o 

Currículo Em Movimento Da Educação Básica – Ensino Médio, que integra a ciência, a tecnologia, a 

cultura e o mundo do trabalho. Trabalha no enfoque dos multiletramentos e propõe três eixos 

transversais – Educação para a diversidade, Cidadania e Educação em e para os direitos humanos e 

Educação para a sustentabilidade.  

O Centro de Ensino Médio Setor Leste procura trabalhar o currículo de forma 

contextualizada e transdisciplinar. Os professores planejam e estabelecem os conteúdos que serão 

trabalhados ao longo dos bimestres, de forma coletiva, buscando a ligação entre os componentes 

curriculares, tanto na rotina do dia a dia de sala de aula, quanto no planejamento dos projetos a 

serem desenvolvidos e nas estratégias de avaliação. Na perspectiva dos multiletramentos e eixos 

transversais, abordamos os macrocampos/Proemi, conforme tabela abaixo: 

 

- AÇÕES NO PROJETO DE REDESENHO CURRICULAR 

 

MACROCAMPOS PROJETOS AÇÕES 
PREVISTAS 

OBJETIVOS 

01. Acompanhamento 
Pedagógico 

• Projeto Aulas de 
Recuperação 
Processual 

• Projeto Sala de 
Recurso 

• Aulas de 
recuperação 
processual no 
contraturno a fim de 
possibilitar melhor 
compreensão dos 
conteúdos. 

• Plantões tira-
dúvidas e 
experimentações 
em química e física 
(PIBID) 

• Possibilitar aos 
alunos melhor 
compreensão dos 
conteúdos 
curriculares, 
atendendo às 
necessidades 
específicas. 

 

02. Leitura e • Projeto Produção de •  Aquisição de • Estimular hábitos de 
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MACROCAMPOS PROJETOS AÇÕES 
PREVISTAS 

OBJETIVOS 

Letramento Texto 

• Projeto Re(vi)vendo 
Êxodos 

 

assinaturas anuais 
de dois jornais, uma 
de grande 
circulação local e 
outra de grande 
circulação nacional, 
a fim de permitir 
acesso aos diversos 
tipos de leitura e 
conhecimento. 

leitura, pesquisa, 
análise, 
compreensão e 
interpretação de 
textos diversos, 
impressos e 
eletrônicos, a fim de 
habilitar o aluno a 
produzir  

• Textos elaborar 
projetos 
relacionados ao 
cotidiano e a leitura 
do mundo.  

03. Iniciação Científica 
e Pesquisa 

• Projeto Feira de 
Ciências 

• Projeto Re(vi) vendo 
Êxodos 

• Projeto Laboratório 
de Ciências da 
Natureza 

• Projeto Horta – uma 
visão interdisciplinar 

 

• Equipar laboratórios 
e intensificar o 
aprendizado através 
de experimentos 
científicos em sala 
de aula e 
laboratórios. 

• Produção de 
instrumentos que 
integrem as 
linguagens da 
ciência e da arte 

• Capacitar os alunos 
nas atividades 
científicas de 
diversas áreas de 
conhecimento 
integrando teoria e 
prática por meio de 
uso dos laboratórios 
e pesquisa de 
campo. 

04. Línguas 
Estrangeiras/ 
Adicionais 

 

 

 

 

• Projeto Sarau 
Hispânico 

• Aquisição de 
aparelhos de MP3 
com entrada USB a 
fim de apoiar o 
ensino de línguas 
estrangeiras 

• Transmitir 
conhecimentos 
relacionados às 
línguas estrangeiras 
modernas, 
aperfeiçoar e 
valorizar a leitura, a 
escrita e a oralidade 
de maneira artística 
e prazerosa 

05. Cultura Corporal • Projeto Gincana 
Aniversário Setor 
Leste. 

• Projeto Torneio 
Interclasse. 

• Viabilizar palestras 
com profissionais da 
saúde ou 
especialistas.  

• Oportunizar aulas 
dinâmicas, 

• Desenvolver atitudes 
e hábitos saudáveis, 
englobando 
interação corpo e 
mente. 
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MACROCAMPOS PROJETOS AÇÕES 
PREVISTAS 

OBJETIVOS 

atividades 
recreativas a fim de 
incentivar atividades 
desportivas. 

06. Produção e Fruição 
das Artes 

• Projeto História e 
Cultura Afro-
brasileira. 

• Projeto Festival 
Gastronômico 

• Projeto Sarau 
Hispânico 

• Aquisição de 
barracas stands a 
fim de viabilizar 
apresentações 
teatrais, artísticas e 
culturais. 

• Aquisição de 
equipamentos a fim 
de propiciar 
ambiente adequado 
ao desenvolvimento 
de atividades 
artísticas. 

• Desenvolver 
aspectos 
relacionados à 
cultura, arte e senso 
crítico e estético a 
cerca da cultura 
nacional. 

07. Comunicação, 
Cultura Digital e uso de 
Mídias 

• Projeto Rádio Setor 
Leste 

• Projeto Intervalo 
Cultural 

• Projeto Festival de 
Curtas 

 

• Aquisição de 
equipamentos para 
uso em sala de aula 
propiciando 
condições de 
acesso às novas 
tecnologias. 

• Produção de 
instrumentos que 
integrem as 
linguagens da 
ciência e da arte 

• Aprimorar o espaço 
pedagógico 
integrando o espaço 
escolar às novas 
tecnologias. 

08. Participação 
Estudantil 

• Projeto Horta 
Escolar 

• Projeto Re(vi)vendo 
Êxodos 

• Projeto Feira de 
Informação 
Profissional 

• Aquisição de 
material gráfico e de 
som de apoio aos 
projetos que 
incentivam o 
protagonismo 
juvenil. 

• Manutenção do 
sistema de irrigação 
do projeto Horta 
Escolar. 

• Incentivar o 
protagonismo juvenil 
em ações de 
proteção e 
conservação do 
meio ambiente, 
sustentabilidade e 
formação cidadã. 
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12 - PLANO DE AÇÃO PARA IMPLEMENTAÇÃO DO PPP 
 

 

GESTÃO PEDAGÓGICA 

 

INOVAÇÃO PEDAGÓGICA • Incentivar e apoiar através de 
recursos pedagógicos, 
financeiros e humanos mais 
projetos inovadores, 
estimulando o uso de novas 
tecnologias implantadas na 
escola. 

• Será implementado no início do 
ano letivo pela Supervisão 
Pedagógica, pelos 
Coordenadores Pedagógicos e 
Direção.  

INCLUSÃO COM EQUIDADE • Oportunizar atividades de 
inclusão para todos os nossos 
alunos. 

• Dar continuidade a Semana de 
luta de pessoas com 
necessidades especiais, 
ampliando o número de 
atividades e a participação dos 
alunos.  

• Será implementado no início do 
ano letivo pela Equipe da Sala 
de Recursos, Corpo Docente, 
Supervisão Pedagógica, 
Coordenadores Pedagógicos e 
Direção.  

GESTÃO DE RESULTADOS EDUCACIONAIS 

AVALIAÇÃO DO PROJETO 

PEDAGÓGICO 
• Oportunizar reuniões de 

avaliação bimestrais 
especificamente para 
avaliação da aplicação do 
Projeto Pedagógico. 

• Será implementado no início do 
ano letivo pela Supervisão 
Pedagógica, pelos 
Coordenadores Pedagógicos e 
Direção com participação de 
toda comunidade escolar.  

GESTÃO PARTICIPATIVA 

ORGANIZAÇÃO DOS 

ESTUDANTES 
• Estimular o protagonismo 

juvenil, ressaltando o estímulo 
a proatividade entre os alunos 
da escola, sobretudo os que 
compõem o Grêmio Estudantil. 

• Promover encontros entre os 
grêmios estudantis de outras 
escolas, a fim de estimular o 
crescimento com a troca de 
ideias. 

• Será implementado no início do 
ano letivo pela Direção, 
Conselho Escolar, com apoio 
de outros diretores de escola 
de ensino médio.  

GESTÃO DE PESSOAS 

DESENVOLVIMENTO • Estimular a formação 
continuada de todos os 

• Será implementado no início do 
ano letivo pela Supervisão 
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PROFISSIONAL profissionais envolvidos na 
comunidade escolar. 

• Promover palestras que 
estimulem o crescimento 
profissional de professores e 
servidores. 

• Palestras por área de 
conhecimento a fim de 
aperfeiçoar e estimular 
práticas inovadoras. 

Pedagógica, pela Supervisão 
Administrativa, pelos 
Coordenadores Pedagógicos e 
Direção, com apoio, a 
depender do caso, dos fiscais 
dos profissionais terceirizados.  

VALORIZAÇÃO E 

RECONHECIMENTO 
• Elaborar um projeto no qual ao 

longo do ano todos os 
profissionais da escola 
possam ser valorizados e 
reconhecidos. 

• Criar um certificado de 
valorização profissional a fim 
de reforçar ações voltadas 
para a melhoria da qualidade 
de ensino. 

• Será implementado no início do 
ano letivo pela Supervisão 
Pedagógica e pela equipe de 
Orientação Educacional, 
apoiados pelo Conselho 
Escolar. 

GESTÃO DE SERVIÇOS E RECURSOS 

PRESERVAÇÃO DO 

PATRIMÔNIO ESCOLAR 
• Reestruturar o Projeto aluno 

amigo da escola, onde em 
cada sala há um representante 
que estimule os colegas a 
preservarem o patrimônio 
escolar. 

• Criar campanhas de incentivo 
a conservação do patrimônio 
escolar. 

• Será implementado no início do 
ano letivo pelos 
Coordenadores Pedagógicos, 
pelo Grêmio Estudantil, 
apoiados pela Supervisão 
Administrativa.  

 

13 - PLANOS DE AÇÃO 2019  
 

ÁREA RESPONSÁVEL – SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA 
 
Objetivos 
Específicos Metas Ações/ 

Estratégias Público Cronogram
a 

Avaliação 
das ações 

• Planejar, 
orientar, 
acompanhar e 
supervisionar as 
atividades 
didático-
pedagógicas, a 
fim de dar 

• Executar reuniões 
com os 
professores para 
coordenação e 
avaliação das 
atividades 
semanais 
(individuais, por 

• Planejar e 
executar a 
semana 
pedagógica, 
organizando as 
atividades: 
palestras, 
apresentação de 

• Direção, corpo 
docente, corpo 
discente e 
comunidade 
escolar.  

• As atividades 
pedagógicas 
obedecerão a 
um calendário, 
aprovado 
semestralmente
. 

Diagnoses 

Registro e 
acompanhamento 
das informações 
prestadas pela 
Secretaria, SOE e 
Direção da escola 
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Objetivos 
Específicos Metas Ações/ 

Estratégias Público Cronogram
a 

Avaliação 
das ações 

suporte à 
Proposta 
Pedagógica da 
escola. 

• Promover a 
ligação entre as 
ações da 
direção e as de 
regência de 
classe. 

• Disponibilizar à 
comunidade, 
sempre que 
possível, com o 
auxílio do corpo 
docente, com 
informações e 
materiais, com 
vistas a sua 
participação em 
promoções e 
certames a ela 
destinados. 

• Incentivar a 
participação da 
comunidade em 
promoções 
culturais e 
educacionais em 
que caiba a 
participação da 
unidade de 
ensino. 

• Mediar a 
elaboração, a 
implementação, 
o 
acompanhament
o e a avaliação 
da Proposta 
Pedagógica - PP 
da unidade 
escolar. 

• Conhecer, 
cumprir e 
divulgar os 
princípios e as 
diretrizes da 
administração 
pública, a 
legislação e as 
normas 
vigentes, 
incorporando-as 
à prática gestora 

área e coletivas)  

• Planejar e 
coordenar as 
aulas de 
recuperação 
contínua e aulas 
de reforço. 

• Supervisionar a 
montagem, 
aplicação e 
correção das 
provas parciais e 
bimestrais. 

• Criar um 
protocolo de 
ações 
pedagógicas  
para recebimento 
de novos 
professores. 

• Manter o corpo 
docente e 
discente 
informado das 
decisões da 
Secretaria de 
Educação. 

• Orientar e apoiar 
os professores na 
realização de 
atividades 
culturais 
externas. 

•  Orientar os 
professores 
sobre o 
cumprimento da 
na Matriz 
Curricular. 

projetos e 
debates 
pedagógicos.  

• Reunir-se, ao 
menos uma vez 
a cada 
semestre, com 
cada professor 
para análise do 
currículo em 
movimento da 
educação 
básica do 
ensino médio.  

• Apresentar 
plano de ação e 
fazer exposição 
de motivos ao 
Conselho 
Escolar, quando 
por este 
convocada. 

 

sobre 
característica dos 
alunos. 

Acompanhamen
to Sistemático 

Realização ao fim 
de cada bimestre 
de reunião com o 
corpo docente, 
visando à análise 
dos resultados 
atingidos 
obtidos.   



 

~ 52 ~ 

Centro de Ensino Médio Setor Leste - SGAS 611/12, Conj. E, CEP 70.200-710 – Brasília - DF Tel: (61) 3901-
7602/3901-7606               Fax: (61) 3901-7605    direcaosetorleste@gmail.com.br 

Objetivos 
Específicos Metas Ações/ 

Estratégias Público Cronogram
a 

Avaliação 
das ações 

no cotidiano da 
gestão escolar. 

• Acompanhar o 
cumprimento do 
Calendário 
Escolar, bem 
como o 
cumprimento da 
carga horária 
estabelecida na 
Matriz Curricular. 

 

Membros da equipe  

Ana Eulalia M. de Paula Silano 

Ana Lucia Bezerra Pedroza 

Francisco Sernegio dos Santos 

Márcia de Oliveira Lima 

Márcia Elena de Araujo Gallina 

Sislene de Fatima Faria Vieira 

Wilson Barboza da Silva 

 

ÁREA RESPONSÁVEL – ADMINISTRATIVO ESCOLAR 

 

Objetivos 
Específicos 

Metas 
Ações/ 

Estratégias 
Público Cronograma 

Avaliação das 
ações 

• Atender as 
necessidades 
do 
desenvolvime
nto 
administrativo 
da escola. 

• Monitorar a 
aquisição, o 
controle e a 
distribuição 
de materiais. 
Coordenar o 
atendimento 
administrativo 
e pessoal. 

• Zelar pela 

• Dar 
continuidade 
no 
andamento 
administrativo 
da escola. 

• Atingir em 
tempo hábil o 
despacho de 
documentos. 

• Priorizar o 
bom 
atendimento a 
comunidade 
escolar. 

• Equalizar as 
atividades 

• Desenvolver 
por meio de 
ações 
motivacionais 
as atividades 
administrativa
s da escola. 

• Dar suporte 
administrativo 
à direção 
escolar.  

 

• Servidores 
ativos, 
passivo e 
terceirizados.  

• Comunidade 
escolar. 

 

• Atingir os 
objetivos 
propostos até 
o final do1º 
Semestre de 
2017 e dar 
continuidade 
até o termino 
do segundo 
semestre de 
2019. 

 

• A avaliação 
deverá ser 
constante e 
contínua.  
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preservação 
do patrimônio 
público da 
escola. 

administrativa
s entre 
comunidade 
escolar e 
terceirizados. 

 

Membros da equipe  

 
Alan Douglas Moura Dos Santos 

Clarice Bitares de Oliveira 

 

ÁREA RESPONSÁVEL – GINÁSTICA ARTÍSTICA 

 

Objetivos 
Específicos Metas 

Ações/ 
Estratégias Público 

Cronogra
ma 

Avaliação 
das ações Parcerias 

• Proporcionar 
aos 
 alunos a 
apropriação 
do 
conhecimen
to físico, 
técnico e 
tático, que 
fundamenta 
a prática da 
Ginástica 
Artística 
como 
elemento 
significativo 
da sua 
formação 
integral; 

• Utilizar a 
competição 
como 
instrumento 
pedagógico, 
predominant
emente 
lúdico, 
cooperativo, 

•   Os Centros 
de Iniciação 
Desportiva 
(CID) foram 
criados com 
o objetivo de 
oportunizar 
aos alunos 
da Rede 
Pública de 
Ensino do 
DF o 
conheciment
o técnico e 
tático de 
diferentes 
modalidades 
esportivas, 
buscando 
identificar 
diferentes 
aptidões e 
interesses e 
oportunizan
do a 
ampliação 
do processo 
de seleção e 
formação de 

• Dividir os 
alunos por 
faixa etária 
e nível de 
habilidade. 

• Ministrar 
aulas em 
diferentes 
níveis de 
aprendizag
em, 
utilizando 
os diversos 
aparelhos 
da 
modalidade
. 

• Participar 
de eventos 
internos e 
eventos 
promovidos 
pela FBG 
(Federação 
Brasiliense 
de 
Ginástica) 
e CBG 

•   Alunos da 
rede 
pública do 
Distrito 
Federal 
que 
tenham 
entre 5 e 
12 anos e 
os alunos 
do CEM 
Setor 
Leste. 

• InterCIDs e 
 Torneios 
internos 

• Competiçõ
es 
realizadas 
pela 
Federação 
Brasiliense
: 

• Copa 
Brasília 

• Copa 
Estreante 

• Torneio 
Brasiliense 

• Copa 
Caixa 

• Competiçõ
es 
realizadas 
pela 
Confedera
ção 
Brasileira: 

•   São 
realizadas 
através de 
avaliações 
internas, e 
dos 
resultados 
obtidos nas 
competiçõe
s e eventos. 

• Federação 
Brasiliens
e de 
Ginástica. 
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reflexivo e 
mantenedor 
do equilíbrio 
psicomotor 
e integrado 
do aluno; 

• - Fomentar o 
acesso às 
equipes e 
representati
vidade do 
desporto 
escolar do 
Distrito 
Federal. 

 

futuros 
atletas. 

•   O projeto 
visa integrar 
crianças e 
jovens às 
equipes 
representati
vas do 
Distrito 
Federal e 
também a 
formação de 
um cidadão 
consciente 
do 
movimento 
humano na 
cultura 
corporal. 
Nesse 
sentido, a 
proposta 
pedagógica 
inclui 
vivências 
esportivas 
de formação 
básica e de 
alto 
rendimento 
das 
qualidades 
físicas, das 
habilidades 
motoras e 
dos gestos 
esportivos, 
todas 
desenvolvid
as num 
ambiente 
lúdico, 
criativo, 
solidário, 
cooperativo 
e com uma 
compreensã
o histórico-
crítico-social 
dentro de 
nossa 

(Confedera
ção 
Brasileira 
de 
Ginástica), 
tais como: 
festivais, 
apresentaç
ões e 
competiçõe
s. 

• Torneio 
Nacional 

• Campeona
to 
Brasileiro 
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realidade. 

 

Membros da equipe  

Professor Carlos Augusto Bezerra da Silva 

Professora Kelma Cristina Almeida Lucci 

Professora Tatiana Freire Dias 

Professora Tatiana Santos Biagini 

 

ÁREA RESPONSÁVEL – BIBLIOTECA 

 

Objetivos 
Específicos Metas 

Ações/ 
Estratégia

s 
Público 

Cronogra
ma 

Avaliação 
das ações Parcerias 

• Despertar o 
gosto pela 
leitura 

• Estimular o 
uso e 
frequência 
dos alunos 
na Biblioteca 

• Atender 
todos os 
alunos no 
desenvolv
imento do 
gosto 
pela 
leitura e 
pesquisa 

• Compra de 
livros 
atualizados 
e 
lançament
os do 
interesse e 
livros que 
contemple
m o 
conteúdo 
que estão 
estudando 

• Auxilio em 
pesquisas 

• Esclarecim
ento de 
dúvidas 
nas 
atividades 

• Organizaçã
o e 
conservaç
ão do 
acervo 

• Recebimen
to, 

• Alunos das 
1ª, 2ª e 3ª 
séries 

• Durante 
todo o ano 
letivo 

• Verificação 
dos 
registros 
de 
empréstim
os e 
frequência 
na 
biblioteca 

• Direção, 
professore
s e Apam 
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distribuição 
e 
recolhimen
to dos 
livros do 
PNLD 

 

Membros da equipe  

Mary Araujo Ferreira Fernandes, 

Paulo Roberto da Rocha Correia 

Hulda Maria da Silva  

Ingrid Maciel Isac  

 

ÁREA RESPONSÁVEL – SOE 

 

Objetivos 
Específicos 

Metas 
Ações/ 

Estratégias 
Público 

Cronogra
ma 

Avaliação 
das ações 

Parcerias 

• Realizar a 
caracterizaç
ão escolar. 

• Verificaçã
o de 
resultado
s nas 
atas 
finais e 
estatístic
as 
realizada
s em 
2015 das 
42 
turmas. 

• Aplicar 
questioná
rio 
individual 
em 
turmas. 

• Identificar 
as 
possibilid
ades, 
interesse
s e as 
necessid
ades da 
comunida

• Análise de 
dados na 
Secretaria. 

• Elaboração, 
aplicação e 
tabulação 
de 
questionário 
de 
caracterizaç
ão da 
clientela. 

• Análise do 
resultado 
ensino, 
aprendizage
m do ano 
inteiro. 

• Registros 
diários das 
ações do 
Serviço de 
Orientação 
Educacional
. 

• Organização 
do arquivo 

• Alunos, 
Professor
es, 
Direção e 
Secretaria
. 

• 1° Bim. • Avaliação 
se dará 
com a 
leitura da 
realidade 
escolar, 
identificand
o as 
necessidad
es e o 
potencial 
da escola 
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Objetivos 
Específicos 

Metas Ações/ 
Estratégias 

Público Cronogra
ma 

Avaliação 
das ações 

Parcerias 

de 
escolar e 
verificar 
resultado 
estatístic
o do ano 
inteiro.  

para registro 
de 
atendimento
. 

• Participar da 
elaboração 
e 
operacionali
zação da 
Proposta 
Pedagógica 
da Escola. 

• Participaç
ão das 
coordena
ções com 
o grupo 
de 
professor
es; 

• Análise da 
amostrag
em dos 
questioná
rios 
aplicados 
na 
comunida
de 
escolar; 

• Conhecer 
a 
proposta 
pedagógi
ca em 
sua 
elaboraçã
o para 
contribuir 
na sua 
operacion
alização.  

• Sugestão de 
propostas 
que 
favoreçam a 
melhoria da 
escola 
apontando 
demandas 
ou 
necessidade
s pelo corpo 
docente; 

• Análise das 
propostas 
apresentada
s pela 
direção e 
professores; 

• Participar 
efetivament
e nas ações 
competênci
a 
estabelecida
s na 
proposta 
pedagógica. 

• Direção, 
Professor
es, 
Orientaçã
o 
Educacion
al, 
Supervisã
o 
Pedagógic
a. 

• 1° Bim. • A avaliação 
se dará ao 
final da 
etapa. 

 

• Participar 
das 
reflexões/dis
cussões 
referentes a 
aplicação de 
normas 
disciplinares
. 

• Envolvime
nto de 
100% dos 
alunos na 
Análise 
do 
Regiment
o Escolar; 

• Tiragem 

• Estudo do 
Regimento 
Escolar das 
Instituições 
Educacionai
s da Rede 
Pública de 
Ensino do 
DF e a 
proposta 

• Direção, 
Alunos, 
Professor
es, SOE 

• Supervisã
o 
Pedagógic
a. 

• Março e 
Abril. 

• A avaliação 
constituirá 
num 
processo 
sistemático 
de análise 
das 
atividades 
para 
compreend
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Objetivos 
Específicos 

Metas Ações/ 
Estratégias 

Público Cronogra
ma 

Avaliação 
das ações 

Parcerias 

de 1.600 
cópias do 
Regiment
o Escolar; 

• Estimular 
os alunos 
represent
antes de 
turma 
para 
contribuir 
na 
sensibiliz
ação de 
participaç
ão dos 
alunos 
neste 
processo, 
para 
melhorar 
aplicabilid
ade do 
Regiment
o. 

pedagógica 
da escola; 

• Proposta de 
ações 
detalhadas 
que 
favoreçam a 
melhor 
aplicabilidad
e do 
Regimento; 

• Participação 
das 
discussões 
nas 
coordenaçõ
es coletivas 
referentes a 
aplicação de 
normas 
disciplinares
. 

er todas as 
suas 
dimensões. 

• Estimular a 
participação 
dos 
educandos 
contribuindo 
para 
desenvolver 
a 
capacidade 
de criticar, 
optar e 
assumir  
responsabili
dade pelas 
suas 
escolhas. 

• Realizaçã
o de 01 
encontro 
por 
turma; 

• Possibilita
r a 
interação 
e reflexão 
sobre as 
funções 
do 
represent
ante de 
turma; 

• Efetivar o 
envolvim
ento da 
comunida
de 
escolar 
no 

• Estudo e 
reflexão das 
funções e 
perfil do 
Representa
nte de 
Turma; 

• Eleição para 
a escolha 
do 
representant
e em todas 
as turmas. 

• Alunos, 
Professor
es, SOE. 

• Março. • A avaliação 
se dará ao 
final de 
cada 
etapa. 
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Objetivos 
Específicos 

Metas Ações/ 
Estratégias 

Público Cronogra
ma 

Avaliação 
das ações 

Parcerias 

cumprime
nto das 
ações 
para um 
ensino de 
qualidade
. 

• Proporcionar 
reflexões 
com a 
comunidade 
escolar 
sobre a 
prática 
pedagógica 
por meio de 
discussões 
quanto do 
sistema de 
avaliação, 
questões de 
evasão, de 
repetência e 
de normas 
disciplinares
. 

• Participaç
ão na 
coordena
ção 
coletiva 
para 
sensibiliz
ar os 
professor
es aos 
problema
s 
detectado
s e 
colaboraç
ão na 
análise 
dos 
indicador
es de 
aproveita
mento 
escolar, 
evasão, 
repetênci
a e 
infrequên
cia. 

• Estimular a 
participação 
dos 
professores 
na 
identificação
, no 
encaminha
mento e no 
acompanha
mento dos 
alunos com 
problemas 
e/ou 
dificuldades 
de convívio 
social e 
dificuldades 
específicas 
de 
aprendizage
m; 

• Análise dos 
indicadores 
de 
aproveitame
nto escolar, 
evasão, 
repetência e 
infrequência
. 

• Alunos, 
Pais, 
Direção, 
Secretaria
, SOE. 

• Fevereiro/ 
Dezembro. 

• A avaliação 
se dará ao 
final da 
etapa. 

• Conselho 
Tutelar 

• Sistematizar 
o processo 
de 
acompanha
mento e/ou 
encaminha
mento dos 
alunos que 
apresentem 
problemas 

• Atendime
nto de 
100% dos 
alunos 
indicados 
pelos 
professor
es. 

• Atendimento 
individual, 
coletivo e 
familiar; 

• Estabelecer 
parcerias 
com os 
profissionais 
que prestam 

• Alunos, 
Pais, 

•  SOE. 

• Fevereiro a 
Dezembro. 

• A avaliação 
se dará ao 
final de 
cada etapa 
visando 
provocar a 
crítica, de 
modo a 
libertar o 
sujeito de 

• Faculdades/ 
Adolescentr
o.  



 

~ 60 ~ 

Centro de Ensino Médio Setor Leste - SGAS 611/12, Conj. E, CEP 70.200-710 – Brasília - DF Tel: (61) 3901-
7602/3901-7606               Fax: (61) 3901-7605    direcaosetorleste@gmail.com.br 

Objetivos 
Específicos 

Metas Ações/ 
Estratégias 

Público Cronogra
ma 

Avaliação 
das ações 

Parcerias 

de conduta 
e/ou 
dificuldades 
específicas 
de 
aprendizage
m. 

atendimento 
aos alunos; 

• Elaboração 
de fichas de 
encaminha
mento para 
os 
professores 
participarem 
na 
identificação
, no 
encaminha
mento e no 
acompanha
mento dos 
alunos. 

condiciona
mentos 
determinist
as. 

• Acompanhar 
individualme
nte ou 
coletivament
e os alunos 
quanto ao 
rendimento 
escolar. 

• Atendime
nto a 
100% dos 
alunos 
que 
apresenta
m 
rendiment
o 
insatisfat
ório em 3 
compone
ntes 
curricular
es em 
todos os 
bimestres
; 

• Identificaç
ão e 
acompan
hamento 
junto as 
famílias, 
as 
causas 
que 
interfere
m no 
avanço 
do 

• Convocação 
de 
alunos/pais 
de alunos 
com 
rendimento 
insatisfatório 
em 03 ou 
mais 
componente
s 
curriculares; 

• Orientação 
às famílias 
sobre 
hábitos de 
estudo; 

• Reunião nas 
turmas onde 
ocorre maior 
número de 
queixas de 
rendimento 
escolar 
indicados 
pelos 
professores, 
coordenaçã
o e direção. 

• Pais e 
Alunos. 

• Abril a 
Dezembro. 

• A avaliação 
se dará ao 
final de 
cada 
etapa. 
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Objetivos 
Específicos 

Metas Ações/ 
Estratégias 

Público Cronogra
ma 

Avaliação 
das ações 

Parcerias 

processo 
de ensino 
e 
aprendiza
gem. 

• Realizar 
ações 
integradas 
com o corpo 
docente, no 
desenvolvim
ento de 
projetos: 
álcool, uso 
indevido de 
drogas, 
cyberbullyng
, violência 
contra 
criança e 
adolescente 
e tráfico de 
pessoas. 

• Promover 
palestras 
que 
atendam 
a 100% 
dos 
alunos da 
série; 

• Sensibiliz
ação 
através 
de 
palestras 
e busca 
de 
alternativ
as que 
visem o 
atendime
nto das 
necessid
ades da 
comunida
de 
escolar. 

• Prevenção 
ao Uso 
Indevido de 
Drogas, 
palestra – 
duração de 
2 horas; 

• Cyberbulling
; 

• Tráfico de 
pessoas; 

• Violência 
contra 
crianças e 
adolescente
s. 

• Alunos, 
Professor
es, 

• Direção, 

• Supervisã
o 
Pedagógic
a, 

• SOE. 

• Maio. • A avaliação 
se dará ao 
final de 
cada 
etapa. 

• Secretaria 
de Justiça, 
Polícia 
Militar. 

• Proporcionar 
ao aluno 
informações 
e reflexões 
a respeito 
do mundo 
do trabalho. 

• Efetivar 
parcerias 
com 
faculdade
s/ 
universid
ades. 

• Palestra: 
Organogram
a da UNB - 
2 horas. 
Alunos: 2° e 
3° Ano; 

• Palestra: 
PAS – 2 
horas. 
Alunos: 1° 
Ano; 

• Palestra: 
Profissão do 
futuro; 

• Palestra: 
Engenharia 

• Alunos, 
Professor
es, 

• Direção, 

• Supervisã
o 
Pedagógic
a, 

• SOE. 

• Maio/ 
Dezembro. 

• A avaliação 
se dará ao 
longo do 
ano letivo. 

• UNB, 
Secretaria 
de 
Trabalho, 
SENAC, 
CEUB, 
UNIP, 
Anitta Gallo 
Coach. 
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Objetivos 
Específicos 

Metas Ações/ 
Estratégias 

Público Cronogra
ma 

Avaliação 
das ações 

Parcerias 

Civil; 

• Palestra: 
Escolha da 
Profissão; 

• Encaminha
mento para 
Estágio via 
Regional de 
Ensino e 
PRONATEC
; 

• Coaching 
para 
adolescente 
PDLA – 
Programa 
de 
Desenvolvi
mento de 
Liderança 
em 
Adolescente
.  

Membros da equipe 

Janaina Nunes Silva 

Laura Castilho Felício 

 

ÁREA RESPONSÁVEL – MULTIMEIOS 

 

Objetivos 
Específicos Metas 

Ações/ 
Estratégias Público 

Cronogra
ma 

Avaliação 
das ações 
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• Guardar e 
disponibilizar 
equipamentos 
eletrônicos 
para uso em 
sala de aula, 
eventos, 
projetos e 
palestras. 

• Catalogar e 
organizar a 
guarda e uso 
dos 
equipamentos 
eletrônicos da 
escola 

• Criar um 
sistema de 
catalogação; 

• Criar rotinas de 
empréstimo de 
materiais; 

• Organizar a 
guarda dos 
materiais para 
facilitar o 
acesso ao 
mesmo; 

• Professores 

• Alunos 

• Anos 
letivos 
2018 e 
2019 

• As 
avaliações 
se darão 
através de 
reuniões 
com a 
equipe 
gestora 

 

Membros da equipe 

Hellen Virgini Naves de Sousa 

Maria Lourdes de Lima Rosa 

 

ÁREA RESPONSÁVEL – LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA 

 

Objetivos 
Específicos 

Metas 
Ações/ 

Estratégias 
Público Cronograma 

Avaliação das 
ações 
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• Melhorar a TI 
da escola, 
para oferecer 
um serviço 
adequado à 
toda a 
comunidade 
escolar, e, 
consequênte 
melhoria do 
ensino. 

• Rever as 
conexões de 
rede, 
computadores
, servidor e a 
qualidade da 
segurança. 

• Educar os 
funcionários 
para uso 
seguro dos 
recursos 
tecnológicos; 

• Ampliar a rede 
lógica para 
atendimento á 
todos os 
professores e 
alunos; 

•  

• Rever o 
cabeamento 
de toda a 
rede lógica 
existente; 

• formatar e 
configurar 
todos os 
computadores 
para o 
sistema 
operacional 
linux 

• Implementar 
plano 
educacional 
para os 
servidores; 

• Instalação de 
switchs, 
roteadores, 
troca e 
manutenção 
de aparelhos; 

• manutenção 
de 
impressoras; 

• Alunos 

• Professores 

• Carreira 
Assistência 

• Ano letivo de 
2019 

• As avaliações 
se darão por 
reuniões com 
a equipe 
gestora 
apresentando 
os resultados 
obtidos 

 

Membros da equipe 

Helio Craveiros Pessoa Junior 
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14 - ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DO PPP 
 

14.1 - METODOLOGIA 
 

 A execução das atividades previstas no PPP através dos projetos dar-se-á a partir de um 

planejamento, estruturação e adequação de recursos pedagógicos, humanos, físicos e financeiros, 

em conformidade com a realidade escolar. 

 

14.2 - PROPOSTA DE ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DO PROCESSO 
 

 A avaliação realizar-se-á com a definição de critérios claros e bem definidos, observando e 

acompanhando todo processo. A autoavaliação fará parte de todo o processo. 

 Em suma, cada ação proposta para a operacionalização do PPP será acompanhada e 

avaliada separadamente e em consonância com o todo pela comunidade escolar, sobretudo o 

Conselho Escolar do CEMSL, uma vez que o mesmo integra representantes de toda comunidade 

escolar. A proposta de uma Educação Integral através de parcerias, focando o empreendedorismo, a 

profissionalização, a continuação dos estudos em cursos superiores propõe mudar o panorama da 

Educação no DF, que obtenha resultados positivos de ensino/aprendizagem. 

 

15 - PROJETOS PEDAGÓGICOS INTERDISCIPLINARES  
  A prática pedagógica por meio do desenvolvimento de projetos estruturados em cima de 

eixos de trabalhos é uma forma de tornar a educação envolvente, prazerosa e estimulante, 

favorecendo a criação de uma cultura  interdisciplinar, onde  diferentes disciplinas trabalham em 

projetos comuns e ajustados em sua essência, conceitos, metodologias e finalidades. Segundo 

Japiassú, "a interdisciplinaridade caracteriza-se pela intensidade das trocas entre os especialistas e 

pelo grau de integração real das disciplinas no interior de um mesmo projeto”. 

1) Projeto de Implantação do Centro de Iniciação Desportiva de Natação  

2) Projeto História e Cultura Afro Brasileira e Indígena 

3) Projeto Festival de Curtas 

4) Projeto Festival de Teatro 

5) Projeto Horta Escolar 
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6) Projeto Sarau Hispânico 

7) Projeto Re(vi)vendo Êxodos 

8) Projeto Festival de Talentos 

9) Projeto Gastronômico 

10) Projeto Sala de Recurso 

11) Projeto Feira de Ciências 

12) Projeto Aulas de Recuperação Processual 

13) Projeto Gincana Setor Leste 

14) Projeto Feira de Informação Profissional 

15) Projeto Rádio Setor Leste 

16) Projeto Intervalo Cultural 

17) Projeto Roda de Leitura  

18) Projeto Interclasse de Futsal 

19) Projeto Laboratório de Ciências da Natureza 

20) Projeto Laboratório de Matemática 

21) Projeto Reforço Escolar de Matemática 

22) Projeto de Criação e Curadoria do Cineclube Anistia 18 de Abril 

23) Projeto Feira Literária e Mostra Artística 

24) Projeto de Implantação do Centro de Iniciação Desportiva de academia 

 

15.1 - PROJETO DE IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE INICIAÇÃO 
DESPORTIVA DE NATAÇÃO 

 

Local: Centro de Ensino Médio Setor Leste 

 

FUNÇÃO 

 O Centro de Iniciação Desportiva – CID, é um setor Pedagógico – Desportivo que 

favorece o caráter de formação crítico-social transformadora, exercendo as funções de detectar, 

iniciar e desenvolver potencialidades na cultura corporal desportiva, acompanhando e analisando o 

desenvolvimento dos alunos, com vistas à futura especialização técnica nas pré-seleções e 

representações do Distrito Federal. 
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OBJETIVOS PEDAGÓGICOS 

GERAL:  

  ● Oportunizar o acesso à cultura desportiva, como meio de Educação consciente, 
construtiva, socializadora, permanente e transformadora. 

 

OBJETIVO ESPECÍFICO: 

 

  ● Proporcionar a cultura corporal desportiva, pela modalidade natação, como vetor 
coadjuvante do desenvolvimento integral. 

  ● Garantir a apropriação do conhecimento físico-técnico que fundamenta a prática 
desportiva da natação como parte significativa da formação integral. 

  ● Utilizar a competição de natação, tanto nos jogos inter-Cids, quanto as escolares e 
as promovidas pela Federação Aquática de Brasília (FABRA), como instrumento pedagógico lúdico, 
cooperativo, reflexivo e mantenedor do equilíbrio psicofísico. 

 

OBJETIVOS OPERACIONAIS: 

 

  ● Identificar e selecionar alunos para a prática da modalidade desportiva. 

  ● Assegurar as condições para o pleno desenvolvimento da natação, manifesto pelo 
domínio dos fundamentos básicos, aperfeiçoamento das habilidades técnicas e participação em 
torneios e competições como fator de integração social. 

 

GRADE HORÁRIA DO PROFESSOR  

 

AULAS TURMA SEGUNDA A SEXTA 

M A T U T I N O 

7h00 às 12h00  Aperfeiçoamento  

VESPERTINO 

13h30 às 18h30  Aperfeiçoamento  

 

RECURSOS: 

  ● Duas piscinas aquecidas sendo uma semi-olímpica e a segunda apropriada para 
iniciação. 

  ● O Centro de Iniciação Desportiva de natação do CEMSL atenderá alunos dos 
ensinos fundamental e médio da SEE/DF. 

  ● Prática da modalidade. 
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LOCAL: 

  ● A implantação do CID de natação se fará nas piscinas do Centro de Ensino Médio 
Setor Leste, que dispõe de um parque aquático com uma piscina semiolímpica, oficial e uma piscina 
infantil de 12m x 25m, aquecidas, com lava-pés, banheiros e vestiários. 

 

HORÁRIO DAS ATIVIDADES:  

                    MATUTINO - Início: 7h30 as 11h30 

                                              1h/aula 

                 VESPERTINO – Início: 13h30 as 17h30 

                                              1h/aula 

 

 15.2 - PROJETO HISTÓRIA E CULTURA AFRO-BRASILEIRA E INDÍGENA 
 

TEMA CENTRAL: história e cultura afro-brasileira e indígena 

ETAPA/MODALIDADE DE ENSINO ATENDIDA: Ensino Médio 

Nº DE ESTUDANTES/TURMAS ATENDIDOS: cerca de 800 alunos (20 turmas de 1º ano e 04 turmas 
de 2ºano) 

RELEVÂNCIA DO TEMA OU RELAÇÃO COM A ESCOLA: muito relevante se considerarmos a Lei 
11.645/08 

LOCAL DE REALIZAÇÃO DO PROJETO: CEMSL 

PERÍODO DE REALIZAÇÃO DO PROJETO: 2º semestre de 2017 

RESPONSÁVEIS PELO PROJETO: todos os professores que trabalham com as turmas de 1º e 2º 
series vespertino. 

OBJETIVOS: promover o estudo da história e cultura afro-brasileira e indígena em todos os 
componentes curriculares. 

AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS: durante o trabalho de pesquisa e na culminância do projeto 

RECURSOS HUMANOS: professores, coordenadores, equipe gestora, comunidade escolar, 
parceiros (SEPIR)  

 

Introdução e justificativa: 

  A Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei 9394/96) estabelece como uma das 

competências da educação básica o conhecimento e compreensão das semelhanças e diferenças 

culturais, religiosas, étnico-raciais, geracionais e de gênero, a fim de valorizar a sociodiversidade 

ampliar a capacidade crítico-reflexiva, articulada à formação para o mundo do trabalho, priorizando a 

ética, o desenvolvimento da autonomia e do pensamento. Essa mesma Lei 9394/96, alterada pela a 

Lei 10.639/93 e pela Lei 11.645/08, no seu art. 26-A estabelece que: 
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Art 26-A Nos estabelecimentos de ensino fundamental e de ensino 

médio, públicos e privados, torna-se obrigatório o estudo da história e cultura 

afro-brasileira e indígena. (Redação dada pela Lei nº 11.645, de 2008). 

§ 1o  O conteúdo programático a que se refere este artigo incluirá 

diversos aspectos da história e da cultura que caracterizam a formação da 

população brasileira, a partir desses dois grupos étnicos, tais como o estudo 

da história da África e dos africanos, a luta dos negros e dos povos indígenas 

no Brasil, a cultura negra e indígena brasileira e o negro e o índio na 

formação da sociedade nacional, resgatando as suas contribuições nas áreas 

social, econômica e política, pertinentes à história do Brasil. (Redação dada 

pela Lei nº 11.645, de 2008). 

 § 2o  Os conteúdos referentes à história e cultura afro-brasileira e 

dos povos indígenas brasileiros serão ministrados no âmbito de todo o 

currículo escolar, em especial nas áreas de educação artística e de literatura 

e história brasileira.  

 Assim sendo, o Centro de Ensino Médio Setor Leste elabora este projeto no intuito de se 

adequar às leis acima descritas. 

Objetivo geral: 

 Este projeto tem como objetivo estabelecer estratégias que possibilitem o desenvolvimento do 

ensino-aprendizagem de acordo com a lei descrita acima, levando em consideração o fato de que as 

Orientações Curriculares Da Secretaria De Estado De Educação Do DF já incluem o estudo da 

história e cultura afro-brasileira e indígena em todos os componentes curriculares. 

Objetivos específicos: 

• Viabilizar ações interdisciplinares no âmbito escolar. 

• Promover o resgate e a valorização da cultura africana e indígena. 

• Promover a releitura da história do mundo africano e indígena, sua cultura e reflexos na 
sociedade brasileira. 

• Promover a cidadania. 

• Promover a inclusão social e valorizar a diversidade.  

• Aumentar a auto-estima dos alunos e motivá-los ao estudo. 
 

Metodologia 

 Ao longo do semestre cada componente curricular irá desenvolver o tema geral de acordo 

com as diretrizes expressas nas orientações curriculares. Além disso, cada turma irá desenvolver 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2008/Lei/L11645.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2008/Lei/L11645.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2008/Lei/L11645.htm
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um subtema específico, orientada por um determinado professor que será definido por sorteio. Os 

subtemas serão definidos pelo professor juntamente com a coordenação/supervisão pedagógica. 

Ao final do semestre ocorrerá a culminância dos trabalhos na Semana Cultural. 

Conteúdos a serem trabalhados por área de conhecimento: 

LINGUAGENS  

• Poesia 

• Música 

• Esporte 

• Dança 

• Arte 

• Religião 

• Aspectos linguísticos 

• A cultura negra e a sua influência no Brasil. 

• As contribuições dos povos indígenas ao Brasil e ao mundo. 
 

CIÊNCIAS HUMANAS 

• África e africanos na era pré-colonial 

• Contexto histórico e geográfico do povo africano e indígena 

• Aspectos culturais 

• Aspectos arqueológicos 

• Aspectos antropológicos 

• Quilombos rurais e urbanos 

• Trabalho no campo e na cidade / salário 

• Brasileiros na África 

• O negro na formação da sociedade nacional. 

• O índio na formação da sociedade nacional. 
 

CIÊNCIAS DA NATUREZA e MATEMÁTICA 

• Aspectos estatísticos 

• Saúde relacionada aos povos africanos e indígenas 

• Medicina indígena (ervas medicinais) 

• Armas e construções indígenas 

• Energia utilizada pelos povos indígenas 
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• Alimentos/culinária 

• Meio ambiente – questões ambientais / políticas / éticas  
 

 Avaliação 

O trabalho irá compor a nota referente ao 4º bimestre, totalizando de 0,0 a 2,0 pontos. 
 

SACAI - SEMANA DE ARTE E CULTURA AFRO-INDÍGENA 

TEMAS 

Influência africana na dança e música baiana 

Influência africana nas Danças Contemporâneas 

Recital de Poemas - Temas: afro e indígena 

Religiosidade (espiritualidade) Africana 

Cultura Afro 

Arte Africana 

Imputabilidade Penal do Índio e aculturação 

Lutas e Rituais Esportivos Indígenas 

Alcoolismo e prostituição entre os indígenas 

Comida baiana 

Culinária Indígena 

Capoeira e Maculelê 

Culinária Africana 

Arte Indígena 

Comunidades Quilombolas 

 

15.3 - PROJETO FESTIVAL DE CURTAS 
 

TEMA CENTRAL: Produção de curtas 

ETAPA/MODALIDADE DE ENSINO ATENDIDA: Ensino médio 

Nº DE ESTUDANTES/TURMAS ATENDIDAS: 900 alunos / 24 turmas de 2º e 3º ano 

RELEVÂNCIA DO TEMA OU RELAÇÃO COM A ESCOLA: muito relevante por estar de acordo com 
as propostas do ProEmi 

LOCAL DE REALIZAÇÃO DO PROJETO: CEMSL 

PERÍODO DE REALIZAÇÃO DO PROJETO: 1º semestre de 2017 
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RESPONSÁVEL PELO PROJETO: Prof. Salvador Dourado Filho 

Professores tutores das turmas de 2º e 3º anos  

OBJETIVOS: produzir vídeos com os temas pré-definidos, estimular o desenvolvimento profissional 
nas áreas enfocadas, promover a interdisciplinaridade. 

AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS: os professores avaliam os curtas antes de serem apresentados 
aos alunos, em horário de coordenação pedagógica. Eventualmente, pode ocorrer avaliação pelo 
corpo discente, durante o Festival propriamente dito. 

NECESSIDADE DE RECURSOS HUMANOS: participação efetiva dos professores e profissionais do 
cinema da cidade. 

CARÊNCIAS GERADAS: firmar parcerias para melhorar a realização do evento (universidades, 
Secretaria de Cultura, Escola de Música etc). 

PROJETO FESTIVAL DE CURTAS 

De acordo com o Currículo da Educação Básica das Escolas Públicas do DF de 2000, com 

revisão em 2002, cada escola precisa ostentar sua própria feição, desenvolver projetos que atendam 

às necessidades específicas de seu público-alvo, voltar-se para a comunidade em que se insere, e 

ainda acompanhar os avanços científico-tecnológicos cada vez mais presentes em nossa realidade.  

Um projeto experimental de produção cinematográfica e uma rádio podem proporcionar ao 

público-alvo enriquecimento da percepção, aguçamento dos sentidos, melhoria da linguagem, maior 

conhecimento de sua história, maior valorização do saber, maior valorização do trabalho 

desenvolvido em coletividade, um despertar da curiosidade e ainda maior contato com a realidade 

presente, passada e futura Infelizmente, esse contato direto com essas linguagens, enquanto 

produtores, não faz parte do universo sociocultural de um número significativo dos alunos da rede 

pública de ensino e consequentemente dos alunos do Centro de Ensino Médio Setor Leste CEMSL. A 

experiência e as estatísticas constatam que a única possibilidade de acesso à produção 

cinematográfica e radiofônica de grande maioria dos alunos da rede pública brasileira e, em 

particular, da rede pública do DF, se dá por meio da televisão aberta e por emissoras de rádio que 

privilegiam quase que exclusivamente produções hollywoodianas. Essas produções estão inseridas 

no contexto do "American way of life", que caracteriza um modelo como padrão, excluindo dessa 

forma os demais, dando ênfase ao equivocado conceito de globalização que por sua vez induz o 

público a uma leitura também equivocada, distorcida e subserviente da realidade.  

Nesse sentido o projeto "Festival de custas no Setor Leste" fruto da reflexão cotidiana no 

ambiente escolar visa proporcionar aos alunos e professores deste centro educacional um contato 

maior com a linguagem pretendida, uma vez que se percebe que essa vivência poderá estimular o 

surgimento de uma consciência crítica da realidade, aguçar a necessidade de construção de uma 

sociedade mais justa e democrática, proporcionar aos alunos contato com uma linguagem que 
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poderá atuar como fator de melhoramento no rendimento escolar e futuramente induzi-los a utilizá-la 

como profissão ou ainda ampliar a visão do público-alvo sobre as diferentes possibilidades de 

escolha de carreiras profissionais futuras, diferentes das que hoje são procuradas pelos jovens.  

Reconhecendo-se nossa cidade como pólo agregador e difusor da cultura brasileira, a exemplo 

do Festival de Brasília do Cinema Brasileiro e ainda considerando-se a proximidade física do setor 

leste com o palco de realização do Festival de Cinema de Brasília do Cinema Brasileiro (Cine 

Brasília), nada mais justo e necessário do que se vislumbrar uma participação mais efetiva da 

comunidade escolar nesse projeto de cinema e rádio, cujo objetivo maior é o de tomar as aulas mais 

dinâmicas, transdisciplinares, interdisciplinares e por fim mais interessantes e produtivas.  

A carência de recursos físicos, materiais e humanos "da rede pública de ensino" que viabilizem 

a operacionalização de projetos pedagógicos diferenciados não pode configurar elemento limitador 

do processo de construção do saber. Cabe aos educadores da instituição, juntamente com a 

comunidade escolar, idealizar e desenvolver propostas alternativas que primem pela qualidade das 

atividades escolares e o pleno desenvolvimento dos educandos. A LDB (1996) em seu art. 2° 

preconiza que a educação "tem por finalidade o pleno desenvolvimento do educando, seu preparo 

para exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho".  

JUSTIFICATIVA  

O interesse pelo projeto surgiu da experiência de alguns profissionais educadores da rede Pública 

do Distrito Federal. Percebe-se que um número significativo de alunos dos Centros Educacionais 

situados na RA-I (Plano Piloto) não mora na localidade onde frequentam as aulas. Estes saem de 

suas cidades, algumas nas adjacências e outras localizadas no entorno do DF, permanecendo no 

Plano Piloto boa parte do dia no cumprimento da carga horária escolar ou para atender a interesses 

pessoais, retomando às suas cidades (dormitório) ao anoitecer. Parte destas cidades é oriunda de 

assentamentos populares, segundo Paviani et ai, 1999 apud Dourado Filho, 2004, no ano de 1960 já 

existia um embrião do aglomerado urbano atual formado pelo Plano Piloto e por nove pequenas 

cidades, a maioria delas criadas pelo estado, seja por iniciativa própria ou por pressões de 

reivindicações dos trabalhadores migrantes que ao longo do tempo foram se estruturando em suas 

necessidades fundamentais. Estar no Plano Piloto significa estar envolto por monumentos e por 

outros tipos de interferências artísticas, raramente presentes nas suas cidades de origem, geralmente 

desconectadas das ações culturais e tão sacrificadas pela falta de planejamento social, urbano e 

também carentes de todo e qualquer tipo de infraestrutura. ´ 
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É na cidade, no vai e vem das nossas andanças, que nos deparamos com a cultura1 

representativa de nossa percepção do cotidiano. É nesse ambiente que nos deparamos com 

diferentes tipos de leituras e de leitores do mundo. 

É evidente que, se uma grande parte de nossa existência transcorre na cidade, essa passa a 

representar a maioria das nossas imagens sedimentadas em diversos níveis da nossa percepção e 

memória. Essas imagens podem ser visuais ou auditivas e, como todas as imagens, podem ser 

mnemônicas e perceptivas. Cada um de nós, em seus itinerários urbanos diários, deixa-se trabalhar 

pela percepção, memória e a imaginação, anotando as mínimas mudanças, como a nova pintura de 

uma fachada, o novo letreiro de uma loja e as máximas como a construção de viadutos, por exemplo.  

Com o desenvolvimento de códigos de representação específicos, refletindo um tipo de 

produção de diferentes épocas, as representações cinematográficas e radiofônicas podem ser tidas 

como um espelho do mundo: moldam e refletem suas transformações, alteram profundamente a 

maneira como percebemos a nós mesmos, estabelecendo relações na formação do sujeito. Neste 

sentido, o tema abordado é propício às relações de interdisciplinaridade que pressupõem o 

estabelecimento contínuo e profundo de uma interconexão afetiva entre os componentes curriculares, 

por meio do enriquecimento das relações dialéticas entre elas, e suscitam enfoques plurais que 

poderão ser pesquisados e estudados a partir da integração da relação dialógica das diferentes áreas 

do conhecimento, dos diferentes componentes curriculares e suas relações com as variáveis 

presentes, tais como, as questões geográficas, artísticas, orais, verbais ambientais. históricas, 

sociais, filosóficas, de linguagem, entre outras que forem surgindo.  

Nesse sentido, a comunidade escolar, se solicitada, pode trazer para o espaço da escola sua 

realidade cultural vivenciada, fazendo com que haja uma maior assimilação da teoria abordada em 

sala de aula e a prática cotidiana, aproximando dessa forma o aluno e a comunidade da escola que 

se pretende construir, Este projeto poderá facilitar o processo de conhecimento da realidade mundial 

por parte do aprendiz, contribuindo para a ampliação de sua visão crítica pessoal e social, fazendo 

com que o mesmo possa ser sujeito no processo de construção de sua história pessoal e coletiva, 

podendo contribuir, dessa forma, para a construção de uma sociedade melhor, mais democrática, 

justa e solidária  

OBJETIVO GERAL  

• Proporcionar práticas pedagógicas transdisciplinares capazes de interferir na 

organização atual do saber e de corrigir seus próprios rumos. infletindo-os vigorosamente 

para o novo e o futuro.  
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OBJETIVOS ESPÉCIFICOS  

• Criar condições para que se desenvolvam em nosso meio um novo cenário de 

práticas educacionais que promovam o avanço e o aprofundamento do conhecimento, 

unificando e articulando práticas transdisciplinares que respeitem e valorizem as diversidades 

inerentes das sociedades modernas.  

• Incentivar iniciativas que valorizem o processo de auto-organização da comunidade 

que vise, em primeira instância, a protagonização de produções culturais advindas da 

comunidade escolar tais como: festivais de curta-metragem, vídeos-documentários, 

workshops, vídeo-matérias, exposições fotográficas, rádio experimental, etc.  

• Articular possibilidades de uma maior aproximação da comunidade escolar com o 

Festival de Cinema de Brasília do Cinema Brasileiro, induzindo a escola a ser um pólo 

propagador dos ideais desse festival.  

• Estimular nos participantes possibilidades de desenvolvimento profissional nas áreas 

enfocadas pelo projeto.  

• Atrair para a escola profissionais das mais diversas áreas do conhecimento com 

intuito de aproximar o público-alvo de novidades da ciência e da tecnologia, induzindo-os 

dessa forma a utilizarem essas ferramentas.  

• Proporcionar visitas agendadas ao Pólo de Cinema, a rádios, emissoras de televisão, 

espetáculos de teatro, a exposições, museus, exposições, etc.  

• Incentivar o estudo interdisciplinar por meio da pedagogia de projetos e ainda 

incentivar o aprendizado de línguas estrangeiras modernas.  

METODOLOGIA  

Um professor coordenador ficará responsável pela apresentação do projeto aos alunos. Esse 

será o professor motivador, o tutor da Parte Interdisciplinar/Parte Diversificada (PI/PD), por exemplo, 

poderá assumir esse papel. As aulas serão ministradas uma vez por semana, devendo ser dentro da 

grade horária ou esporadicamente em turno contrário.  

A participação no projeto poderá proporcionar ao aluno pontos adicionais nas matérias que 

vierem a ele integrar-se, uma vez que se trata de uma proposta interdisciplinar, em comum acordo 

com as diretrizes do Programa de avaliação Seriada (PAS) da UnB, dos Parâmetros Curriculares 

Nacionais (PCN), com o Currículo da Educação Básica das Escolas Públicas do DF de 2002 e, ainda, 

com a Proposta Pedagógica da escola. A interdisciplinaridade deve constituir um eixo estruturador na 
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definição dos conteúdos das diferentes disciplinas e habilidades que são comuns às diferentes áreas 

do conhecimento. A contextualização, que é diferente de textualização, deve complementar e 

dinamizar a interdisciplinaridade dando significado ao desenvolvimento dos conteúdos e criando as 

condições para que os alunos experimentem eventos da vida real a partir de múltiplas perspectivas.  

O projeto em voga será apresentado para os professores das três áreas do conhecimento da 

Base Nacional Comum, ou seja, Linguagens, Códigos e suas Tecnologias, Ciências da Natureza, 

Matemática e suas Tecnologias e Ciências Humanas e suas Tecnologias. Esses profissionais 

deverão se manifestar sobre a forma de entendimento e concepção do projeto, contribuindo dessa 

forma com a sua idealização e desenvolvimento, fazendo com que o conteúdo específico de suas 

disciplinas esteja inter-relacionado aos objetivos gerais e específicos do projeto. Para que esse inter-

relacionamento seja efetivo, eficaz e produtivo haverá necessidade de encontros constantes entre 

esses profissionais no sentido de melhorar o seu processo implementação e desenvolvimento. 

METAS  

•  exposição de um festival de curtas, produzido pelos alunos, de preferência na semana de 

realização do Festival de Cinema de Brasília do Cinema Brasileiro.  

•  firmar convênios com entidades governamentais e não governamentais que possam estar 
contribuindo com a concretização dos objetivos do projeto. 

• promover uma efetiva relação interdisciplinar entre as diferentes áreas do  conhecimento. 

•  ampliar a participação do público-alvo no Festival de Cinema de Brasília do Cinema 

Brasileiro;  

• produzir filmes e legendas em inglês, português, espanhol, francês, etc.  

RECURSOS  

Humanos - a priori será necessária a adesão dos professores de diferentes áreas do 

conhecimento para poder desenvolver o projeto. Cada profissional ficará responsável pela execução 

de no mínimo um curta metragem por turma.  

 CRONOGRAMA  

(deverá ser feito em acordo coletivo com os professores)  

AVALIAÇÃO  

Deverá ser discutida com o corpo docente executor.  
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15.4 - PROJETO FESTIVAL DE TEATRO 
 

INTRODUÇÃO 

Segundo Paulo Freire (1987), “o que impede, muitas vezes, uma prática do teatro na 

educação escolar, é uma postura “tradicional” por parte dos educadores e educadoras e das suas 

propostas pedagógicas, as quais estrangulam a possibilidade desta expressão artística nesse 

contexto educacional. Faz-se necessário e urgente, uma mudança de postura”.  

O Projeto Festival de Teatro do CEM Setor Leste foi desenvolvido, para que uma 

nova postura sobre a educação fosse feita de uma forma interdisciplinar e prazerosa para os alunos. 

JUSTIFICATIVA 

O conhecimento humano é um processo que evolui e é expresso sobre várias 

modalidades: senso comum, religioso, filosófico, científico e artístico. A arte está presente em todas 

as modalidades de conhecimento humano, e suas manifestações traduzem os valores de cada 

época. Percebe-se que a arte tem-se entrelaçado à ciência e à tecnologia, como a utilização de 

recursos de vídeo em cena, tornando as fronteiras entre o estético e o científico muito mais próximas. 

Assim se dá no período histórico, literário e tecnológico, onde o Projeto Festival de Teatro desenvolve 

suas pesquisas e laboratórios cênicos. Percebe-se um grande envolvimento do corpo discente no 

desenvolvimento das atividades; quer participando das atividades, quer participando das atividades 

cênicas ou quer interpretando a peça. 

OBJETIVO GERAL 

O principal objetivo do Festival de Teatro é a busca da valorização do ser humano em 

seus aspectos intelectuais, morais e estéticos. Com o intuito de “formar” e despertar a consciência 

individual harmonizada ao grupo social ao qual pertence. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Identificar as principais tendências dos alunos por elaboração dos 

espetáculos, pois as aptidões são as mais diversas possíveis, tais como: interpretação, 

direção, cenografia, sonoplastia etc; 

• Observar novas posturas no procedimento dos alunos, bem como: 

constatar o crescente grau de comprometimento e responsabilidade com aquilo que 

está sendo feito; 

• Oportunizar aos alunos interferir no processo ensino-aprendizagem, 

por meio de suas próprias observações e investigações. 

• Propor um trabalho que os alunos explorem não só o texto 

dramático, mas também as obras literárias propostas pelo PAS (Programa de 

Avaliação Seriado). 
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• Interdisciplinaridade com as áreas do conhecimento: linguagens, o 

teatro se apropria das obras literárias e o professor de português conduz a relaboração 

do gênero literário para o dramático. Na literatura estrangeira busca se trabalhar 

autores específicos das referidas áreas. Na Educação Física trabalha-se a consciência 

corporal e respiratória para um bom preparo do ator. Filosofia, sociologia, história e 

geografia traz uma reflexão social, política e cronológica que irá formar uma nova 

concepção na montagem teatral. Física, química e matemática dar-se noção de peso, 

medida, transformação, resistência e cálculos de tempo, espaço para a criação do 

cenário, figurino, maquiagem teatral, sonoplastia e iluminação. Portanto o teatro está 

tomando espaço cada vez mais desde o século XX com a expansão do progresso 

intelectual e tecnológico. 

METODOLOGIA 

O Festival de Teatro na sua 21ª edição acontece durante 5 (cinco) dias da semana, 

de segunda à sexta, com 3(três) apresentações de peças diárias, sendo que todas as turmas do CEM 

Setor Leste participarão intercaladamente. Assim, uma turma apresenta e as demais assistem, sendo 

um total de 13 (treze) turmas. O público-alvo será os alunos do CEM Setor Leste, Da 3ª série do 

Ensino Médio e comunidade escolar. 

AVALIAÇÃO 

As turmas serão avaliadas por uma banca examinadora de professores da escola. A 

pontuação será de 0 a 5 pontos, para cada item desenvolvido pelas equipes, que são: 

• sonoplastia 

• cenário 

• figurino 

• iluminação 

• divulgação  

• interpretação teatral 

 Sendo que ao final do festival, serão escolhidas e premiadas as 3 (três) melhores turmas.  
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15.5 PROJETO HORTA ESCOLAR 
 

PROJETO HORTA 

TEMA CENTRAL: Horta 

ETAPA/MODALIDADE DE ENSINO ATENDIDA: Ensino médio 

Nº DE ESTUDANTES/TURMAS ATENDIDAS: 900 alunos/ 24 turmas de 2º e 3º anos. 

RELEVÂNCIA DO TEMA OU RELAÇÃO COM A ESCOLA: muito relevante se considerarmos a 
atividade prática, a produção orgânica, a compostagem do lixo, o replantio de espécies. O projeto vai 
de encontro a um dos eixos estruturantes do currículo: “a sustentabilidade” 

LOCAL DE REALIZAÇÃO DO PROJETO: CEMSL 

PERÍODO DE REALIZAÇÃO DO PROJETO: todo o ano de 2017 

RESPONSÁVEIS PELO PROJETO: Prof. Salvador Dourado Filho, professores interessados e 
parceiros. 

OBJETIVOS: produzir alimentos orgânicos, compostar o lixo da escola, promover trabalhos práticos de 
melhoramento do espaço físico da escola, melhorar o lanche dos alunos. 

AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS: feita semestralmente após a colheita 

NECESSIDADE DE RECURSOS HUMANOS: um técnico da EMATER, um estagiário de engenharia 
agronômica. 

CARÊNCIAS GERADAS: um local apropriado para guardar o material 

 

PROJETO HORTA 

INTRODUÇÃO 

A horta escolar tem como foco principal integrar as diversas fontes e recursos de 

aprendizagem utilizados no ambiente escolar, integrando ao cotidiano da escola novas oportunidades 

de conhecimento, gerando fonte primária de observação e pesquisa e exigindo uma reflexão diária 

por parte dos educadores e educandos envolvidos sobre o processo de construção do conhecimento. 

O projeto Horta Escolar visa proporcionar possibilidades para o desenvolvimento de ações 

pedagógicas por permitir práticas em equipe, explorando a multiplicidade das formas de aprender. 

OBJETIVO GERAL 

Incentivar os alunos a produzirem seu próprio alimento de forma a tornar o ambiente escolar 

mais agradável, mais produtivo e ainda fazer uma correlação entre teoria e prática. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Valorizar a importância do trabalho e cultura do homem do campo; 

• Identificar técnicas de manuseio do solo e manuseio sadio dos vegetais; 

• Conhecer técnicas de cultura orgânica; 

• Estabelecer relações entre o valor nutritivo dos alimentos cultivados; 
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• Compreender a relação entre solo, água e nutrientes; 

• Identificar processos de semeadura, adubação e colheita; 

• Conhecer pela degustação os diferentes alimentos cultivados bem como nomeá-los 

corretamente; 

• Cooperar em projetos coletivos; 

• Buscar informações em diferentes fontes de dados para propor avanços a desenvolvimento 

de técnicas; 

• Análise e reflexão sobre prejuízos dos desperdícios alimentares; 

• Compreender a importância de uma alimentação equilibrada para a saúde; 

• Correlacionar aprendizado teórico com prático; 

• Incentivar a coleta seletiva na escola por meio da compostagem do lixo orgânico; 

• Incentivar o aprendizado de fotografia, redação, jornal virtual, etc por meio de um blog que 

cada turma terá que criar; 

• Tornar o ambiente escolar mais atraente, limpo e produtivo culturalmente. 

• Incentivar o conhecimento prático por meio de experiências na horta. Ex: produção de 

pluviômetros para construção de um climograma. 

Instalação e Manejo da Horta  

A escolha do local está vinculada a disponibilidade de sol, água, condições de terreno e 

proteção de ventos fortes e frios. Poderá ser implementada em área retangular, cercada com 

alambrado e com um portão de acesso. Deve-se observar que o acesso dos adolescentes a horta 

não deve oferecer risco algum de acidentes. 

Critérios para escolha do local para implantação da Horta 

• Local Ensolarado: as hortaliças são plantas de crescimento rápido, mas precisam de muita 

luz para crescerem sadias e rapidamente. 

• Local próximo à água: água de boa qualidade e abundante é muito importante para a horta.  

• Terreno bem drenado: as raízes das hortaliças respiram em terrenos compactados ou 

encharcados a quantidade de ar disponível no solo é insuficiente para a respiração das 

raízes, atrasando o crescimento e ocasionando em muitos casos o aparecimento de doenças 

nas raízes. 

• Composição do solo: o solo da escola era composto de lato solo vermelho, restos de 

construção e muito lixo.  

• Local protegido: mesmo as plantas que vegetam na época fria, não apreciam ventos fortes e 

frios: o vento além de estragar folhas e frutos, aumenta muito o consumo de água. 
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Materiais necessários  

Os materiais básicos definidos para um manejo adequado são: 

• Ancinho – utilizado para nivelar o terreno e retirada do mato capinado 

• Colher de Jardineiro – utilizado em operações de transplante de plantas 

• Enxada – usada para misturar adubos, terra e nas capinações. 

• Garfo – coleta de mato e folhagem 

• Mangueiras para irrigação em época seca do Cerrado 

• Sacho – para aforamento da terra a capina entre linhas de plantas. 

• Carrinho de Mao – para retirada de material indesejável e busca de material desejável. 

• Adubo orgânico e calcário – para correção do solo. 

• Sementes ou mudas – para plantio direto ou transplante. 

Semeadura ou Plantio 

• Sementeira com sombrite – A sementeira pode ser de material reutilizável.  Como regra, a 

profundidade das sementes das hortaliças a serem semeadas dependerá do tamanho da 

semente. A sementeira deve ser previamente umedecida e ser mentida úmida com regas 

pela manhã e tarde. 

• Transplante – O transplante é feito após as mudas apresentarem 4 a 6 folhas. Observar que 

a sementeira deverá ser molhada para a retirada das mudas. 

Obs: Até o ano passado tínhamos uma parceria com a fazenda Malunga que fornecia boa parte do 

material necessário tais como: adubo orgânico, sementes, material para manutenção do sistema de 

irrigação e também as mudas já em ponto de transplante. 

Seleção de Hortaliças para Plantio 

Classificação segundo o consumo (alguns exemplos): 

• Hortaliças Folhas – alface, almeirão, couve, chicória, repolho, acelga; 

• Hortaliças Frutos – tomate, berinjela, pimentão, pepino, quiabo, abobrinha; 

• Hortaliças Flores - couve flor, brócolis, alcachofra; 

• Hortaliças Raízes – cenoura, beterraba, rabanete, nabo; 

• Hortaliças Condimentos – alho, cebolinha, salsa, coentro. 

Manejo da Horta 

Serão levadas a efeito no manejo da horta: 

• Irrigar diariamente observado o melhor horário para sua efetivação; 
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• Retirar plantas invasoras; 

• Afofar a terra próxima ás mudas; 

• Completar nível de terra em plantas descobertas; 

• Observar fitossanidade da horta (insetos e pragas, fungos, bactérias e vírus); 

Colheita e Higienização  

A colheita será feita obedecendo ao período de maturação das hortaliças. Será realizada a 

higienização com auxílio das merendeiras. 

Consumo 

A colheita após higienização será servida como parte da merenda escolar reforçando a alimentação 
das crianças e proporcionando maior variedade nas opções presentes.  

 

15.6 - PROJETO SARAU HISPÂNICO 
 

NOME: “SARAO HISPÁNICO” 

TEMA CENTRAL: Literatura hispano-americana (Poesias)  

ETAPA/MODALIDADE DE ENSINO ATENDIDA: Ensino Médio 

Nº DE ESTUDANTES/TURMAS ATENDIDOS: 500 estudantes (13 Turmas de 3ª série) 

RELEVÂNCIA DO TEMA OU RELAÇÃO COM A ESCOLA: Propiciar aos alunos o contato com a 

língua espanhola por meio de diferentes formas de poesia, lendo, refletindo, analisando e 

desenvolvendo suas habilidades e potencialidades, estimulando, assim, um olhar crítico e poético 

sobre a literatura hispano-americana, e, dessa forma, construir uma escola ainda mais leitora. 

LOCAL DE REALIZAÇÃO DO PROJETO: CEM SETOR LESTE 

PERÍODO DE REALIZAÇÃO DE PROJETO: 3º Bimestre  

RESPONSÁVEIS PELO PROJETO: Profª. Lunara Novakovski Machado 

OBJETIVOS: Transmitir conhecimentos relacionados à língua e literatura hispano-americana 

(poesia), aperfeiçoar e valorizar a leitura, a escrita e a oralidade em língua espanhola de maneira 

artística e prazerosa. 

AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS: O processo de avaliação acontecerá no decorrer do 

desenvolvimento do projeto, durante a preparação e apresentação do “Sarao Hispánico”.  
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15.7 - PROJETO RE (VI) VENDO ÊXODOS 
 

“Projeto Re(vi)vendo Êxodos – 2017” 

CEM Setor Leste  - CEF Nova Betânia 

CEd Lago Sul - Clube dos Pioneiros de Brasília - IDECO 

 

Identidade, Patrimônio e Meio Ambiente 

Caminhada 2017  

Índice 

A. Introdução 

B. Histórico 

C. Justificativa 

D. Objetivos Gerais 

E. Metodologia 

F. Ações Pedagógicas Culturais 

F.1 – Pesquisas de Campo 

F.2 – Rede de Escolas participantes do Projeto 

F.3 – Concurso de Redação 

F.4 – Feira Bonita 

F.5 – Oficinas e Seminários 

F.6 – Revista Caminhada 

F.7 – Programa de Rádio 

F.8 – Sarau Novos e Pioneiros 

F.9 – Contadores de Histórias 

F.10 – Caminhada 

F.11 – Exposição Fotográfica e Mostra Final de Resultados 

A -  INTRODUÇÃO 

O projeto Re(vi)vendo Êxodos em parceria com o Clube dos Pioneiros de Brasília, IDECO e 

IPHAN – Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, vem trabalhando nos últimos anos em 
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ações pedagógicas, eco-educativas e sócio-culturais, sustentadas por pesquisas nas áreas de 

Identidade, Patrimônio e Meio-Ambiente.  

A criação deu-se em 2001 por iniciativa de professores do Centro de Ensino Médio Setor 

Leste, que desde então tornou-se a sede das ações e planejamento estratégico do Projeto.  

Objetivamos além das questões pedagógicas, estimular ações ligadas a atividades sócio-

educativas e culturais com o propósito de criar iniciativas para desenvolvimento sustentável do DF e 

da RIDE, como também estudar a sedimentação das bases históricas do processo de mudança da 

capital para o centro do país, em particular o trabalho desenvolvido pela Missão Cruls. 

O projeto em seu aspecto pedagógico formativo produz diversos resultados: exposições, 

relatórios, monografias escolares, boletins informativos, folders, vídeos e outros instrumentos; dentre 

os resultados com maior visibilidade temos as Exposições Fotográficas e as Caminhadas.  

Para o ano de 2017, estamos propondo um projeto que abrigará diversas ações educativas 

e formativas: levantamento patrimonial, pesquisa de campo; ações de inclusão cidadã; concursos 

para alunos da rede pública; seminários, oficinas e palestras – e que culminará com a “Caminhada”, 

em outubro, e uma grande “Mostra de Resultados”, em dezembro, num panorama bastante amplo e 

com objetivos audaciosos. Envolvendo os governos do Distrito Federal e Goiás, das prefeituras e 

administrações inseridas no projeto e órgãos federais, regionais e municipais.  

Será um evento que permeará as áreas de patrimônio, arte, educação, literatura, 

linguagens, ecologia, meio ambiente e identidade cultural. Através de um diálogo constante com 

essas áreas, nossos pesquisadores/alunos e demais participantes do Projeto serão 

instrumentalizados para perceber as dimensões culturais do nosso povo, da região em que vivemos e 

as relações formadoras de nossa identidade.  

Durante duas semanas no mês de outubro de 2017, cerca de 150 integrantes entre alunos, 

professores, técnicos e coordenadores irão aprofundar o contato com essa região que é o “nosso mar 

interior” nas palavras de Darcy Ribeiro, nosso sertão, nosso Brasil profundo.  

Entre os participantes, cerca de 80 (setenta) serão alunos da rede pública (ensino médio) e 

universitários (bolsistas do ProUni ou alunos de federais ou estaduais) dos mais diversos campos de 

atuação. Além de 20 (vinte) alunos do ensino fundamental.  

Alguns dos principais parceiros do projeto são instituições como o Clube dos Pioneiros de 

Brasília, órgãos federais como o IPHAN – Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o 

IBAMA/Instituto Chico Mendes, ICMBio, e órgãos regionais como o IBRAM-Instituto Brasília 

Ambiental,  entre outros. A Caminhada terá um total aproximado de 220 km, feitos a pé.  

Os alunos e professores participantes da caminhada irão realizar durante todo o ano de 

2017, diversas pesquisas: levantamento de dados sócio-ambientais, mapeamento de tradições 

culturais, trabalhos de apoio às comunidades residentes, atividades sócio-educativas em locais da 

região.  
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Os resultados de toda essa proposta de pesquisa serão apresentados numa grande 

”Exposição Fotográfica e Mostra de Resultados” entre novembro de 2017 e março de 2018, em 

espaços culturais da Secretaria de Cultura do DF. 

B - HISTÓRICO                                      

 O projeto Re(vi)vendo Êxodos nasceu em 2001, por iniciativa da equipe de professores da 
área de Ciências Humanas do Centro de Ensino Médio Setor Leste. 

 O trabalho frutificou a partir da visita à exposição “Êxodos” do renomado fotógrafo brasileiro 
Sebastião Salgado. Sua sensibilidade para, ao mesmo tempo, retratar a dor e nos convidar a refletir e 
comemorar a dignidade humana motivou a equipe e os alunos do CEMSL a pesquisar a respeito das 
regiões do globo retratadas por Salgado e, a buscar no espaço do Distrito Federal as mesmas 
situações registradas na exposição Êxodos, como por exemplo: migração clandestina, refugiados 
políticos, a luta pela terra, trabalho infantil, lutas por independência, guerras civis, invasões, sem teto, 
fome, solidão, violência, etc. 

 O projeto resultou em relatórios de visita, pesquisa bibliográfica, seminários e fotografias. Em 
agosto de 2001 o trabalho fotográfico, a tradução das pesquisas pelo olhar diferenciado dos alunos, 
foi exposto no Espaço Cultural Renato Russo 508 Sul, obtendo grande atenção da mídia e públicos 
locais. 

 A seleção e curadoria das fotos foram realizadas pela prestigiada fotógrafa Mila Petrillo, uma 
de nossas artistas mais admirada e respeitada pela sua obra. 

 Em 2003, demos continuidade a idéia original, tratando de ampliá-la e adaptá-la a um outro 
tema gerador: “Identidade”. Partindo de sete objetos de pesquisa (Justiça Social, Civilidade e 
Prazeres, Civilidade e Perigos, Sexo e Minorias, Convivência, e Ruralidade) a pesquisa aprofundou a 
discussão e a análise crítica das realidades e contradições do cotidiano da sociedade. Brasília como 
um microcosmo particular. 

 Novamente foi produzida e organizada uma mostra fotográfica como resultado visível da 
pesquisa. Ainda maior que a de 2001, a exposição realizada em dezembro de 2003 no shopping 
Conjunto Nacional, contou somente na primeira semana com mais de 5.000 assinaturas em seu livro 
de visitas. 

 Em sua terceira edição em 2004, com o título “Novos Aventureiros”, o projeto Revivendo 
Êxodos foi desenvolvido ao longo de todo o ano letivo. O tema gerador ampliou-se: “Cultura e 
Identidade”, em seus aspectos políticos, econômicos e culturais. 

 Mantivemos a proposta de pesquisar e analisar criticamente a realidade brasileira em 
diversos aspectos, envolvendo assuntos como: “Organização Social”, “Organização Civil”, “Qualidade 
de Vida”, “Ética e Saúde”.  

A edição de 2004 contou com dois resultados/ações visíveis: uma Caminhada entre 
Brazlândia e Planaltina de 23 a 29 de outubro e a exposição fotográfica de 09 a 19 de dezembro no 
shopping Conjunto Nacional de Brasília. 

  A quarta edição em 2005 também contou com dois resultados/ações visíveis: uma 
Caminhada entre Pirenópolis (Parque dos Pirineus) e DF (Catetinho) de 06 a 21 de outubro, e a 
exposição fotográfica que foi realizada de 08 a 18 de junho/2006 no Espaço Cultural Renato Russo 
da 508 Sul. 

Nessa edição do projeto ousamos um passo mais largo, estabelecemos parcerias com 
órgãos como IPHAN/MinC e priorizamos os trabalhos com as prefeituras de municípios do Entorno, 
como: Pirenópolis, Corumbá de Goiás, Alexânia, Santo Antônio do Descoberto, e região 
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adaministrativa do Gama; que foram as localidades onde desenvolvemos as pesquisas de campo e 
por onde passou a Caminhada. 

 Uma das principais orientações dada às pesquisas bibliográficas e de campo foi fazer um 
mergulho na realidade sócio-cultural da região em questão, para que através de análises críticas da 
realidade local pudéssemos estabelecer parâmetros de observação da atualidade brasileira em 
diversos aspectos, envolvendo assuntos temáticos como: “Organização Social”, “Organização Civil”, 
“Qualidade de Vida”, “Comunicação”, “Saúde”.  

A quinta edição em 2006 também contou com dois resultados/ações visíveis: uma 
Caminhada entre Formosa-GO e o Parque Nacional de Brasília-DF de 06 a 18 de outubro, e a 
exposição fotográfica que foi realizada de 08 a 18 de março/2007 no Espaço Cultural Renato Russo 
da 508 Sul. 

Nessa edição do projeto mantivemos nossa parceria com órgãos como IPHAN/MinC e 
estreitamos as relações de trabalho com prefeituras de municípios do Entorno, como: Formosa, 
Planatina de Goiás e as regiões adaministrativas de Planaltina-DF e Sobradinho; que foram as 
regiões  onde desenvolvemos as pesquisas de campo e por onde passou a Caminhada.  

Os grupos se debruçaram sobre os seguintes objetos de pesquisa: Ciência e Tecnologia; 
Comunicação e Ética; Organização Social e Sistemas; Civilidade e Relacionamentos; Qualidade de 
Vida e Saúde 

Na sexta edição em 2007 realizamos incursões em Pirenópolis-GO e Formosa-GO com o 
intuito de estabelecermos as bases para a criação dos memoriais da Missão Cruls nesses municípios. 
Realizamos a exposição fotográfica em novembro de 2007 no Espaço Cultural Renato Russo da 508 
Sul. Nessa edição não houve Caminhada. 

O ano de 2008 marcou o Centenário de nascimento de João Guimarães Rosa e o Projeto fez 
um mergulho em sua obra, adotando como região de pesquisa o Vale do Urucuia e adjacências, em 
Minas Gerais.  Pesquisamos nos municípios de Chapada Gaúcha-MG, Arinos-MG, distrito de 
Morrinhos e Sagarana, Urucuia-MG, Riachinho-MG, Buritis-MG distrito de Taquaril e Vila Cordeiro, 
Cabeceiras-GO, Unaí-MG, São Sebastião-DF finalizando na reserva Jardim Botânico-DF. 

Nessa edição os alunos foram levados a estudar e refletir os textos de um dos maiores 
escritores brasileiros de todos os tempos, entendendo-os como Identidade e Patrimônio de um povo, 
bem como puderam conhecer a região, o Meio Ambiente natural e humano que formam a base da 
obra de Guimarães Rosa.  

Realizamos a exposição fotográfica entre 24 de novembro e 05 de dezembro de 2008 no 
Espaço Cultural Renato Russo da 508 Sul; e realizamos a Caminhada entre 05 e 19 de outubro de 
2008. 

Os focos de pesquisa em 2009 continuaram sendo o DF e a Região do Entorno (RIDE), 
regiões essas representadas pelas diversas administrações do DF e cidades de Goiás.   

Realizamos diversas pesquisas de campo nos municípios de Cristalina-GO, Luziânia-GO, 
Valparaíso de Goiás, Cidade Ocidental-GO e Novo Gama-GO; onde os alunos puderam investigar as 
múltiplas formas de expressão cultural que permitem a construção de nossa identidade e o 
entendimento das muitas lutas cotidianas que permeiam nossa busca por cidadania. 

Em 2009 mantivemos tb  o diálogo entre literatura e os temas do Projeto; os alunos 
pesquisaram autores de notória importância para a cultura nacional e regional; como: Euclides da 
Cunha, Bernardo Élis, Paulo Bertran e Cora Coralina. Essa relação homem-natureza, homem-sertão 
é uma das marcas principais das pesquisas realizadas pelo Projeto.  

Em 2010 ampliamos o diálogo entre literatura, cidadania, história e o Projeto; os alunos 
pesquisaram personagens importantes para a cultura nacional e regional:  Raquel de Queiroz, Noel 
Rosa, Joaquim Nabuco e Tancredo Neves.  Pesquisamos as cidades de Cavalcante-GO, Alto Paraíso 
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de Goiás, S.João da Aliança-GO, Água Fria de Goiás, Mimoso-GO, e Padre Bernardo-GO; todos 
municípios do estado de Goiás; e Brazlândia no DF.  

Realizamos o segundo Concurso Literário de Redação, com o tema “Cinqüentenário da 11ª 
RM-Ten Cel Luiz Cruls/CMP”, em parceria com o Exército Brasileiro e a Embaixada da Bélgica; com 
cerimônia de entrega de prêmios no dia 24 de Abril, no auditório Pedro Calmon no QG do Exército. 

Realizamos também as “Caminhadas – Quatro Colunas”; marchas nos dias 26 e 27 de abril 
(Coluna Verde – Juca Ludovico; Coluna Amarelo – Viriato de Castro; Coluna Azul – Missão Poli 
Coelho e Coluna Branco – Bernardo Sayão)    para comemorarmos o Cinquentenário de Brasília e do 
Comando Militar do Planalto/11ª Região Militar, com o apoio do Exército Brasileiro, Polícia Militar e 
Corpo de Bombeiros Militar do DF, além do Grupo de Escoteiro João de Barros.    

Como todo ano, participamos do ‘Baile dos Pioneiros’, no Iate Clube de Brasília, no dia 30 de 
Abril, dentro das comemorações do cinqüentenário de Brasília e da 11ªRegião Militar/Comando Militar 
do Planalto. 

Realizamos também a Caminhada “Cavalcante/GO-Brazlândia-DF; entre 04 e 18 de outubro.  

Os focos de pesquisa em 2011 continuaram sendo o DF e a Região do Entorno (RIDE), 
regiões essas representadas pelas diversas administrações do DF e cidades de Goiás;  onde os 
alunos podem investigar as múltiplas formas de expressão cultural que permitem a construção de 
nossa identidade e o entendimento das muitas lutas cotidianas que permeiam nossa busca por 
cidadania. Os personagens objeto de pesquisa em 2011 foram: Maria Bonita; Lima Barreto; Carybé e 
Assis Valente. 

Foram realizadas Pesquisas de Campo nos distritos e cidades de   Santa Izabel-GO;  
Goianésia- GO; Pirenópolis-GO;  Corumbá de Goiás-GO; Olhos D’Água e  Alexânia-GO. 

Recebemos Menção Honrosa no IV Prêmio José Aparecido de Oliveira, sobre defesa do 
patrimônio da capital. 

A Caminhada não pode ser realizada devido a problemas técnicos. 

Em 2012, os personagens objeto de pesquisa foram: Graziela Barroso, Jorge Amado, Luiz 
Gonzaga, Nelson Rodrigues, Darcy Ribeiro, Leila Diniz, Anísio Teixeira,  Elis Regina e Cândido 
Portinari. Executamos Pesquisas de campo nas cidades de Cavalcante-GO;  Pirenópolis-GO; Olhos 
D’Água e Alexânia-GO;  e as regiões administrativas  do DF. 

A Caminhada entre 10 e 23 de outubro percorreu os municípios de  Juscelândia-GO, 
Natinólois-GO, Santa Izabel-GO, Cirilândia-GO, Goianésia-GO, Pirenópolis-GO, Corumbá-GO, 
OlhosD’Água, Alexânia-GO e Catetinho-DF.   

Realizamos a décima primeira Exposição Fotográfica e Mostra de Resultados, no mês de 
dezembro no Espaço Cultural Renato Russo 508 Sul da Secretaria de Cultura do DF. 

Recebemos o Primeiro Lugar do V Prêmio José Aparecido de Oliveira, sobre defesa do 
patrimônio da capital, da Secretaria de Cultura do GDF. 

Em 2013, os personagens objeto de pesquisa foram: Vinícius de Moraes;  Fernando Sabino; 
Robert Capa; Mazzaropi;  Rubem Alves;  Discurso de Martin Luther King; Wilson Batista;  Cyro 
Monteiro; Lygia Fagundes Telles; Boi Garantido e Boi Caprichoso; Ernesto Nazareth. Outros temas 
foram:  2013 o Ano Internacional da Cooperação da Água; Lago Paranoá;  Olimpíadas Escolares 
Mundiais-Gymnasiade; Maravilhas do Brasil  :  Museu de Arte de São Paulo; Oficina Brennand; Forte 
Príncipe da Beira; Usina Hidroelétrica de Itaipu; Igreja São Francisco de Assis da Pampulha; Teatro 
da Paz; Ponte Hercílio Luz; Executamos pesquisas de campo nas cidades de Cavalcante-GO;  
Pirenópolis-GO; Olhos D’água e Alexânia-GO;  e as regiões administrativas  do DF. 

Realizamos a décima segunda exposição fotográfica e mostra de resultados, no mês de 
dezembro no espaço cultural renato russo 508 sul da secretaria de cultura do df. 
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Em 2014, os personagens objeto de pesquisa foram: Orlando Villas Boas; Abdias 
Nascimento; Dorival Caymi; Ayrton Senna; Djanira: Mário Schenberg; Aracy de Almeida Lupicínio 
Rodrigues;  Gianfrancesco Guarnieri; Iberê Camargo; Lina Bo Bardi; Alziro Zarur; Aleijadinho; Tom 
Jobim. Outros temas foram:  Eleições 2014; Ano Internacional da Agricultura Familiar; Golpe Militar de 
64; Relatório da Missão Cruls; Primeira Guerra Mundial. 

Em 2015 os focos de pesquisa continuaram sendo o DF e a Região do Entorno (RIDE), 
regiões essas representadas pelas diversas administrações do DF e cidades de Goiás.  

Acrescentamos ao tripé de pesquisas do projeto mais  Cidadania e Qualidade de Vida. O 
projeto continua evoluindo e se transformando, sempre.    

Personagens: Haroldo Barbosa;  Billie Holiday;  Zé Trindade; Lan; Elvis Presley; Villanova 
Artigas;  Orson Wells;  Anibal Sardinha, o garoto;  Carequinha  (palhaço); Bibi Ferreira; Elizabeth 
Teixeira;  Bob Marley; Aldo Locatelli;  Orlando Silva; Antônio Houaiss; Grande Otelo; Candeia; 
Augusto Ruschi;  Leda Gontijo; Edith Piaf. Outros temas: Ano Internacional dos Solos  e também o  
Ano Internacional da Luz e das Tecnologias Baseadas em Luz ;   Teoria da Relatividade Geral – 
centenário em 2015 das teorias de Eistein; Centenário dos filmes Em Busca do Ouro  de Charles 
Chaplin e do brasileiro Inocência de Antônio Campos e Vittorio Capellaro; Projeto Axé na Bahia, 
comemora 25 anos de existência; os livros Triste Fim de Policarpo Quaresma de Lima Barreto e     a  
Metamorfose   de Franz Kafka; Auschwitz. (27 de janeiro);  Hiroshima e Nagasaki;  e Elis Regina. 

Recebemos o Prêmio Rodrigo Melo Franco de Andrade do IPHAN, em sua 28ª edição; na 
área de Educação Patrimonial; prêmio concedido pelo Ministério da Cultura. 

Realizamos Exposições Fotográficas: Ceilândia (Praça do Cidadão – março); Pirenópolis ( 
Museu do Divino – junho e julho); Iate Clube de Brasília (setembro); Cristalina (Biblioteca Pública – 
novembro e dezembro)  

Realizamos uma Pesquisa de Campo Estendida 2015  “Cristalina–GO”, entre os dias 29 
de outubro e 03 de novembro. 

Em 2016 os focos de pesquisa continuaram sendo o DF e a Região do Entorno (RIDE), 
regiões essas representadas pelas diversas administrações do DF e cidades de Goiás 

 A Caminhada “Cristal, Tradição e Resistência” foi realizada entre 05 1 e 17 de outubro de 
2016, passando por Cristalina-GO; Luziânia-GO; Cidade Ocidental-GO; Comunidade Mesquita-GO: 
Valparaíso-GO;  Catetinho-DF. 

 Realizamos Pesquisa de Campo em Pirenópolis-GO. 

 Em novembro conseguimos lançar a Revista “Caminhos - O Melhor do Brasil”. Tivemos uma 
tiragem de 500 volumes. A Revista foi produzida pela equipe editorial da Monitoria e Coordenação do 
Projeto. Realizada com textos de alunos, monitores, professores e convidados; com fotografias, 
entrevistas, artigos e matérias ligadas às nossas áreas de pesquisas. 

Para 2017 e 2018 os focos de pesquisa continuarão sendo o DF e a Região do Entorno 
(RIDE), regiões essas representadas pelas diversas administrações do DF e cidades de Goiás. Os 
alunos são estimulados a “olhar” por um processo de Educação Patrimonial, os lugares e 
comunidades onde vivem, perceber e defender o patrimônio através de uma ideia de pertencimento. 
Lugares em que os alunos podem investigar as múltiplas formas de expressão cultural que permitem 
a construção de nossa identidade e o entendimento das muitas lutas cotidianas que permeiam nossa 
busca por cidadania. 

A Caminhada deverá acontecer integralmente dentro do DF, entre 06 e 17 de outubro de 2017. 

Realizaremos Pesquisa de Campo em cidades históricas de GO e participação em encontros 
nacionais sobre patrimônio. 
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Pretendemos realizar novo Concurso de Redação; promovido a fim de prestar justa e merecida 
homenagem a história desse Grande Comando Administrativo – a 11ªRM, que possui a denominação 
de “Região Ten Cel Luiz Cruls”; brilhante militar que nos honra com sua carreira e serviços prestados 
a nação. É destinado a alunos de escolas públicas e do Colégio Militar do ensino fundamental (8º e 9º 
anos) e médio (1º ao 3º ano). 

C - JUSTIFICATIVA                                        

A pesquisa, em suas diversas formas (bibliográfica, entrevistas, preparação de seminários, 

saída de campo, debates, consultas, oficinas, coletas, etc.) contribui indubitavelmente para uma 

sensibilização e um aprimoramento privilegiado dos nossos pesquisadores, alunos e participantes do 

projeto.  

Esse trabalho não obtém êxito quando feito apenas através dos métodos convencionais; por 

isso a importância da vivência, do experimento, do uso de suportes alternativos, das sensações 

transmitidas e recebidas que terão lugar durante todo o ano; em particular durante a caminhada de 12 

(doze) dias prevista para outubro e durante a busca de olhares diferenciados de leitura do mundo, e 

do saber nas diversas manifestações previstas na mostra de resultados. 

Tanto os trabalhos pedagógicos desenvolvidos pelo projeto dentro de escolas e faculdades, 

bem como a caminhada e a mostra de resultados artísticos e acadêmicos, são excelentes recursos 

para que o pesquisador/aluno consiga ligar os conceitos teóricos à realidade social.  

Esses recursos trazem ao conhecimento do pesquisador/aluno uma série de elementos 

novos. Novos não no sentido de não serem familiares ou cotidianos, porém, novos por serem 

elementos até então não considerados ou desvalorizados; e que adquirem significado.  

Através do contato físico, emocional e intelectual com outro ambiente e com outra realidade 

social, seja por meio da caminhada, oficinas, ou pelo desenvolvimento de diversos suportes artísticos 

e acadêmicos previstos para a  mostra, o pesquisador/aluno passa a observar fatos e 

comportamentos sócio-culturais e relacioná-los com outras fontes de informação. Isso possibilitará a 

geração de uma conscientização sócio-política, propiciando uma dinâmica motivadora, marcando 

uma situação enormemente favorável à ampliação dos horizontes e a viabilização de uma reflexão 

profunda sobre o  sentido das coisas.  

Esse pensamento dialoga diretamente com o proposto nas obras dos autores e 

personalidades estudadas, assim como dialogo com o universo íntimo das pessoas mais humildes 

que encontramos durante todas as nossas pesquisas de campo. O sertão não se limita ao espaço 

geográfico, mas simboliza o próprio universo. O sertão não se limita à história oficial. Essa relação 

homem-natureza, homem-sertão é uma das marcas principais das pesquisas realizadas pelo Projeto. 

Outro diálogo constante continuará sendo com os trabalhos da Missão Cruls, acrescido agora do 

ideário do Projeto Rondon e da ‘Marcha para o Oeste’. 

O projeto traz a proposta de criar condições de pesquisa para esse diálogo entre o local e o 

mundial, entre um homem e a humanidade, entre valores e sentidos individuais e coletivos.  
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As “Exposições” são o resultado de todo o processo pedagógico realizado ao longo do ano, 

em suas múltiplas facetas, orientado pelas pesquisas. Os alunos traduzem através de um olhar mais 

atento tudo que puderam absorver durante os trabalhos. Já foram realizadas nove grandes 

exposições no Espaço Cultural da 508 Sul - Secretaria de Cultura do DF e no Shopping Conjunto 

Nacional, com mais de 200 fotografias cada, com curadoria da prestigiada fotógrafa Mila Petrillo. O 

resultado normalmente surpreende e supera todas as expectativas.  

As “Caminhadas” são um profundo mergulho intelectual, físico e emocional, na realidade 

que nos circula e na qual está inserido nosso educando, e que na maioria das vezes não a 

percebemos. Trata-se de um poderoso instrumento para autoconhecimento, disciplina e superação 

de limites; é um mecanismo privilegiado para a expansão das consciências críticas tanto do indivíduo, 

como do grupo.  

Ao longo de todo o ano, com o apoio de colaboradores, são organizadas diversas saídas a 

campo com o intuito de estudo, observação e produção de material para pesquisa, que se tornam 

fundamentais para análise e avaliação do processo como um todo. Diversas parcerias estão 

estabelecidas com o propósito de pensar, organizar e dar coesão metodológica e filosófica a esse 

material; o que nos têm garantido um domínio seguro nesse formato de pesquisa.  

Foram seis as caminhadas já realizadas:  

“Brazlândia-DF – Planaltina-DF” (passando pelo Parque Nacional, região da Boa Vista e 

Sobradinho - DF) de 7 dias com 110 Km, em 2004;  

“Serra dos Pirineus-GO – Catetinho-DF” (passando por Pirenópolis-GO, Corumbá-GO, 

Alexânia-GO, Santo Antônio do Descoberto em Goiás e Gama no DF) de 16 dias com 280 Km em 

2005.  

“Formosa-GO - Parque Nacional de Brasília-DF” (passando pelo Marco Zero do 

Quadrilátero Cruls, Planaltina de Goiás, Planaltina-DF e Sobradinho - DF) de 14 dias com 240 Km em 

2006.  

“Chapada Gaúcha-MG – Jardim Botânico de Brasília-DF” (passando pelo Parque 

Nacional Grande Sertão Veredas-MG, Arinos-MG, Morrinhos e Sagarana-MG, Urucuiua-MG, 

Riachinho-MG, Buritis-MG, Taquaril e Vila Cordeiro-MG, Cabeceiras de Goiás, Unaí-MG, e São 

Sebastião-DF) de 15 dias com 1.330 km – sendo 300 a pé; em 2008. 

“Cavalcante-GO – Brazlândia-DF” (passando por Alto Paraíso-GO, São João D’Aliança-

GO, Água Fria-GO, Mimoso-GO, Padre Bernardo-GO e Brazlândia-DF) de 15 dias com 1.050 Km – 

sendo 330 a pé; em 2010. 

          “Juscelândia/Goianésia–GO - Catetinho/Brasília–DF”,   (passando pelos municípios de 
Juscelândia-GO; Natinópolis-GO; Santa Izabel-GO;  Cirilândia-GO; Goianésia- GO; Pirenópolis-GO; 
Corumbá de Goiás-GO;  Olhos D’Água-GO; Alexânia-GO;  e a região do Catetinho-DF) de 14 dias e 
260 km percorridos a pé, e  mais 800 feitos de ônibus; em 2012. 
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“Pesquisa de Campo Estendida – Cristalina –GO” – percorremos mais de 100 km a pé 

realizando as pesquisas no município, entre 29 de outubro e 03 de novembro de 2015. 

A Caminhada “Cristal, Tradição e Resistência” foi realizada entre 05 e 17 de outubro de 

2016, passando por Cristalina-GO; Luziânia-GO; Cidade Ocidental-GO; Comunidade Mesquita-GO: 

Valparaíso-GO; Catetinho-DF. Com 240 km feitos a pé. 

Todas as Caminhadas foram experiências coroadas de êxito e envolveram mais de 100 

participantes a cada edição, entre alunos da Secretaria de Estado de Educação do DF, MG e GO, 

professores monitores e coordenadores, de várias áreas de conhecimento - com o apoio de 

instituições como o Exército Brasileiro, a Polícia Militar Ambiental do DF, MG e GO, o Corpo de 

Bombeiros da PMDF, MG e GO, o IBAMA, o IPHAN, o Clube dos Pioneiros de Brasília, as Prefeituras 

Municipais pertencentes à RIDE, as Secretarias de Governo do DF, MG e GO, Grupo de Escoteiros 

João de Barro (DF) e vários outros apoiadores e colaboradores.  

D- OBJETIVOS GERAIS                    

• Estudar através de pesquisas e vivências a história do DF e das cidades do Entorno (RIDE), 

sua gente, suas condições etno-geográficas, formas de relacionamento e cotidiano, desde 

sua formação até hoje em dia; as possíveis relações com o universo literário pesquisado, 

buscando estabelecer parâmetros e analisar as influências decorrentes da inserção desse 

microcosmo num mundo globalizado e potencialmente transformador.  

• Mapear as tradições culturais e históricas das comunidades da região (de cidades históricas 

até loteamento recentes), através de observação das manifestações sociais e artísticas; e a 

identificação dos bens reconhecidos como patrimônio cultural dos diferentes grupos sociais 

que habitam esta região e a análise desse material sob a ótica do universo cultural brasileiro. 

• Estudar as condições gerais com relação ao meio ambiente, em particular a situação de uso e 

preservação do solo e da água, comparar com as situações encontradas nos textos literários 

e pedagógicos estudados e as relações com o Brasil e o mundo atual.  

E - METODOLOGIA 

As pesquisas serão organizadas por professores, técnicos e livres docentes, pertencentes 

aos órgãos coordenadores. Serão desenvolvidas em parceria com algumas instituições escolares 

durante o ano letivo e culminarão com a “caminhada” e a “mostra de resultados”.  

As ações pedagógicas culturais serão organizadas e desenvolvidas por professores e 

técnicos de instituições como UnB, IPHAN; IBAMA; Secretaria do Meio Ambiente do Distrito Federal, 

Exército Brasileiro, Governo de Goiás e do Distrito Federal, além das administrações municipais. 

A participação de alunos da rede pública será estimulada na medida que a escola adote o 

projeto, e de uma forma mais ampla com a participação dos alunos em concursos de diversos 
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gêneros (ensaios literários, redações, fotografias e vídeos, etc.), organizada com assessoria 

pedagógica especializada. 

Ao longo do ano, visitas às cidades do trajeto previsto e incursões para pesquisa de campo 

farão o diagnóstico que auxiliarão a previsão e programação da caminhada de outubro. 

Oficinas, seminários e mostras de vídeos serão organizadas para reforçar o trabalho e a 

capacitação dos participantes; dos alunos pesquisadores e para  fruição do público em geral. 

Em dezembro será realizada uma grade mostra com os resultados do mapeamento de 

patrimônio material, com a produção dos alunos das escolas e lançamento dos dados finais. 

Nessa mostra serão exibidos e discutidos os resultados desses trabalhos entre fotografias, 

debates, seminários e  manifestações artísticas. 

F -  AÇÕES PEDAGÓGICAS E CULTURAIS      

O Projeto Re(vi)vendo Êxodos, estabeleceu 06 (seis) ações pedagógicas e culturais que 

unidas serão responsáveis  pelo desenvolvimento completo do projeto. 

É importante salientar que apesar de ser possível  realizar as ações individualmente, elas 

não possuem sentido isoladas. Todas se completam, interagem e dialogam. Algumas são pré-

requisitos para complementação de outras. 

F.1 – Mapeamento do Patrimônio Imaterial 

A coordenação geral do projeto articulará com professores das “escolas-polo”, da 

Universidade de Brasília, dos técnicos das prefeituras locais e será formulado um levantamento para 

pesquisa de patrimônio imaterial, sob a supervisão de profissionais do IPHAN. 

Essa pesquisa subsidiará os trabalhos dos alunos nas “escolas-polo” e após análise e 

compilação de dados, será transformada em documento, apresentado na “mostra de resultados” e 

encaminhada à órgãos competentes e disponibilizado para  a rede pública de ensino e faculdades  

parceiras  do projeto. 

Os pesquisadores serão alunos das faculdades e da UnB, parceiros do Projeto; além de 

alunos do Ensino Médio ou Fundamental, nas escolas que adotarem o projeto. Serão relacionados 

pela coordenação geral e terão treinamento com os técnicos do IPHAN. 

Esses alunos receberão certificado e serão co-autores do documento final elaborada pelo 

projeto. A participação dos alunos está vinculada a aceitação pelos coordenadores dos cursos da 

proposta pedagógica, com a possibilidade de trabalho de campo em acordo com o cronograma do 

Projeto. 

F.2 – Rede de “Escolas-Polo” – Participantes do Projeto 

A coordenação geral do projeto estabelecerá uma rede de “escolas-polo” para o 

desenvolvimento das ações. 
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Essas escolas adotarão o projeto como uma ação pedagógica a ser desenvolvida por seus 

professores durante o ano letivo. 

As escolas, os professores motivadores e os alunos receberão material e treinamento 

acerca da metodologia e dos objetivos propostos no projeto; e ficarão em permanente contato com a 

coordenadoria geral para um melhor rendimento das atividades. 

Serão escolas de ensino médio e  escolas de ensino fundamental; que funcionarão como  

balão de ensaio para um eventual crescimento do número de escolas interessadas. 

Os resultados obtidos ao longo do ano, produzidos nessas escolas serão expostos na 

“mostra de resultados” fazendo parte do catálogo geral. 

A metodologia utilizada terá como base os procedimentos adotados pelo projeto desde 

2001, e que vem sendo aprimorada a cada edição. 

F.3 – Concursos da Rede Pública  

A coordenação geral do projeto em parceria com parceiros como o Exército Brasileiro, os 

Núcleos Pedagógicos de Ensino Fundamental e Médio da Secretária de Educação do DF, articulados 

com o CESPE da UnB e as Coordenações Pedagógicas das Faculdades e das “escolas-polos”; fará a 

orientação dos concursos para alunos da rede pública e particular. 

Diversas faixas de ensino farão parte da proposta: 7º ao 9º ano do ensino fundamental; 1° 

ao 3° ano do ensino médio e para o ensino superior. 

Os concursos terão como gêneros: ensaio literário; redação; fotografia; e vídeo. 

Os regulamentos serão oportunamente entregues e divulgados nas escolas durante o ano 

letivo. 

O universo de participantes será muito maior do que nas outras ações e isso auxiliará a 

divulgação do projeto como um todo. 

A premiação e os resultados finais serão expostos na “mostra de resultados”. 

A equipe de seleção e premiação será montada pela coordenação geral. 

F.4 – Feira Bonita 

A Feira Bonita, deverá ser realizada no segundo semestre, pelo Projeto em parceria com as 

prefeituras e demais apoiadores; contará com ações pedagógicas e culturais como oficinas, 

seminários, debates, apresentações de música dança e vídeo, feira de artesanato e culinária 

representativa das cidades do Goiás.  

F.5 – Programa de Oficinas e Seminários 
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A coordenação geral e as instituições parceiras do projeto, organizarão ao longo do ano 

letivo, diversos momentos para reuniões, intercâmbio de informações, processo educativos e 

formativos. 

Esses encontros servirão como fundamentação para professores, alunos e pesquisadores 

do projeto. 

Também serão abertas ao público com o objetivo de democratizar ao máximo o 

conhecimento e as informações a respeito dos temas de estudo, propostas. 

Serão programadas na Mostra de Resultados, palestras, seminários, oficinas, demonstração 

de trabalho, mostra de vídeos e fotografias sobre as metas do Projeto, as obras dos autores 

selecionados, e aos temas centrais do projeto: Identidade, Patrimônio e Meio Ambiente. 

Oportunamente será divulgado o calendário de atividades desta ação. Teremos 

profissionais convidados de renome nacional, além dos palestrantes residentes no DF. 

Serão realizados 03 (três) eventos ligados à essa ação: Seminários “Identidade e Meio 

Ambiente”, Oficinas de “Arte-educação/Cultura Popular”,  e  Mesas Redondas sobre vida e obra dos 

autores selecionados. 

F6 – Revista Caminhada : 

 Produção e editoração de uma revista tipo brochura, com cerca de 50 páginas, de 

periodicidade trimestral, com matérias ligadas ao universo de pesquisas do Projeto.     

F7 – Programa de Rádio : 

 Produção,  gravação e veiculação de um programa par rádio, no formato de spots de 01 

minuto, sobre Patrimônio e identidade de Brasília, cidades, moradores e história do DF e Entorno.    

F8 – Sarau Novos e Pioneiros : 

O Projeto Sarau Novos e Pioneiros é uma iniciativa do Projeto Re(vi)vendo Êxodos do com o 

Clube dos Pioneiros de Brasília e a Secretaria de Cultura, que visa abrir um novo espaço para a 

apresentação e fruição de manifestações artísticas e culturais. O Sarau oportunizará aos membros do 

Clube dos Pioneiros de Brasília e aos alunos das escolas participantes, a possibilidade de expor e 

demonstrar seus trabalhos artísticos, bem como servir de local para o encontro de gerações pioneiras 

e atuais, formadoras da cultura brasiliense. 

F9 – Contadores de Histórias : 

  Criação, produção, ensaio e apresentação de esquetes teatrais, com declamação de textos e  

poemas sobre os locais significativos de patrimônio e identidade do DF.  

 Serão dois grupos, um de ensino fundamental Os Calanguinhos, e outro de ensino médio Os 

Calangos. 
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F.10 – Caminhada –  

A Caminhada acontecerá entre 06 e 17 de outubro de 2017 e  passará pela região leste do 

DF (Padef; São Sebastião; Paranoá; Planaltina e Sobradinho) com um total aproximado de 220 km, 

feitos a pé. 

 Novamente teremos mais de 150 participantes envolvidos diretamente na marcha, entre 

militares, policiais, bombeiros, universitários, professores, escoteiros, monitores, apoiadores, técnicos 

e alunos de três escolas públicas. 

A “Caminhada” vem sendo desenvolvida como ação educativa, social e cultural desde 2004, e 

já conta com um planejamento específico, bem como toda uma gama de necessidades específicas. 

Em 2017 os alunos participantes serão alunos dos 3º anos do ensino médio, outros alunos 

das “escolas-polo” e alunos-monitores da UnB e das faculdades parceiras, participantes da ação 

pesquisa/mapeamento do patrimônio imaterial. 

A organização seguirá o padrão determinado e teremos as instituições parceiras que 

regularmente nos apóiam: Exército Brasileiro, Governo do Distrito Federal e Goiás, Segurança 

Pública do DF e GO. Prefeituras participantes; Polícia Militar Ambiental do DF; Corpo de Bombeiros 

do DF, IPHAN, IBAMA, IBRAM, Clube dos Pioneiros de Brasília, ANABB, Bancorbrás, Grupo de 

Escoteiros João de Barro e demais instituições já tradicionais no evento. 

Nessa edição da “Caminhada” serão ofertadas às comunidades residentes ao longo do 

percurso previsto, ações que trabalharão o sentido de cidadania e a possibilidade de 

desenvolvimento sustentável dessas populações na forma de pequenas palestras, distribuição de 

material institucional e debates com a comunidade. 

Serão 90 (noventa) alunos em mais de 150 (cento e cinquenta) participantes; que deverão 

percorrer mais ou menos 300 (trezentos) quilômetros em diversos trechos previamente determinados 

dentro  do Distrito Federal. 

As aulas ofertadas aos alunos e demais participantes serão ministradas por profissionais de 

notório saber e professores das diversas áreas ligadas aos temas do projeto. 

Os alunos desenvolverão registros em fotografia, vídeo e relatórios que farão parte da 

mostra final de resultados. 

F.11 – Exposição e Mostra de Resultados 

A coordenação geral do projeto e seus principais articuladores pedagógicos e culturais 

serão responsáveis pela organização, que apresentará os resultados das ações do projeto e seus 

desdobramentos. 

Serão expostos: 
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- análise de dados documentados do patrimônio imaterial da região pesquisada; através de 

banners, folders e palestras. 

- apresentação dos instrumentos desenvolvidos pelos alunos das “escolas-polo”, ao longo 

do ano letivo. 

- mostra dos trabalhos premiados nos concursos nos diversos suportes; com apresentações 

ao vivo. 

- exposições fotográficas das “escolas-polo” e da “caminhada”. 

- exposição de multimeios; 

- apresentação de compilações dos seminários e debates ocorridos ao longo do ano; 

- presença de artistas da comunidade pesquisada e demonstração de trabalho; 

- ato solene de encerramento, com a presença dos participantes, parceiros, convidados das 

comunidades, professores alunos e demais instituições, com oferta de certificado. 

- homenagem aos autores pesquisados. 

A mostra será realizada no Espaço Cultural desenvolvimento 508 Sul, durante 2 semanas, 

entre 01 e 16 de dezembro de 2015. 

Deverão ser ofertados, catálogo, programa educativo para escolas visitantes e serviço de 

monitoria especializada. 

A curadoria das exposições fotográficas ficará a cargo da prestigiada fotografa Mila Petrillo 

e a curadoria geral da Mostra será responsabilidade da artista e designer de projetos culturais Marilia 

Panitz. 
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15.8 - PROJETO FESTIVAL DE TALENTOS 

TEMA CENTRAL: Protagonisno Juvenil 

ETAPA/MODALIDADE DE ENSINO ATENDIDA: Ensino médio 

Nº DE ESTUDANTES/TURMAS ATENDIDAS: Todos os alunos matriculados na escola. 

RELEVÂNCIA DO TEMA OU RELAÇÃO COM A ESCOLA: muito relevante, uma vez que é 
desenvolvido pelo GREMIO ESTUDANTIL e tem participação efetiva de todos os alunos em todas as 
etapas. 

LOCAL DE REALIZAÇÃO DO PROJETO: CEMSL 

PERÍODO DE REALIZAÇÃO DO PROJETO: todo o ano de 2017 

RESPONSÁVEIS PELO PROJETO: Grêmio Estudantil 

OBJETIVOS: Despertar e divulgar novos talentos entre os alunos da escola; incentivar a socialização 
entre os alunos, melhorando o clima de convivência e fortalecendo a aprendizagem. 

AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS: Ao final do festival, avaliar junto aos alunos e grêmio escolar. 

NECESSIDADE DE RECURSOS HUMANOS: Alunos do grêmio estudantil e equipe da supervisão 
administrativa 
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15.9 - PROJETO FESTIVAL GASTRONÔMICO 
 

TEMA CENTRAL: Povos Indígenas  

ETAPA/MODALIDADE DE ENSINO ATENDIDA: Ensino médio 

Nº DE ESTUDANTES/TURMAS ATENDIDAS: 350 alunos/ 10 turmas de 2º ano.  

RELEVÂNCIA DO TEMA OU RELAÇÃO COM A ESCOLA: muito relevante no sentido de promover o 
conhecimento da culinária de vários países e o regionalismo brasileiro 

LOCAL DE REALIZAÇÃO DO PROJETO: CEMSL 

PERÍODO DE REALIZAÇÃO DO PROJETO: outubro. 

RESPONSÁVEIS PELO PROJETO: Prof. Marco Aurélio e demais professores interessados. 

OBJETIVOS: promover uma interação multidisciplinar com as diversas áreas do conhecimento na 
realização do evento 

AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS: ao final do semestre, após a implementação. 

NECESSIDADE DE RECURSOS HUMANOS: apoio de embaixadas e órgãos associados à 
gastronomia. 

CARÊNCIAS GERADAS: local apropriado para a realização do evento, apoio e envolvimento dos 
professores do CEMSL, busca de patrocínio ou parcerias com restaurantes, embaixadas, 
supermercados. 

OBJETIVO GERAL 

Proporcionar aos alunos, através da pesquisa de campo, conhecimento sobre a 

cultura, a culinária e os costumes dos países asiáticos, europeus e da América, bem como o 

regionalismo brasileiro. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Oportunizar aos alunos uma análise crítica sobre alimentação 

saudável de alguns países e das regiões brasileiras. 

• Favorecer conhecimentos sobre uma alimentação saudável, nos dias 

atuais e a importância da atividade física, visando saúde e qualidade de vida, na formação da 

cidadania corporal, ajudando no seu desenvolvimento global. 

PÚBLICO-ALVO:  

Todos os alunos do 2º ano do Ensino Médio. 

CRONOGRAMA: 

 SERÁ DEFINIDO EM CONCORDÂNCIA COM O CALENDÁRIO DA INSTITUIÇÃO, PELOS 
PROFESSORES E ALUNOS QUE COORDENARÃO O PROJETO. 

 

15.10 - PROJETO SALA DE RECURSO  
EDUCAÇÃO ESPECIAL NO CEMSL 
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A LDBEM, em seu Artigo 58, Parágrafo 1º preconiza que “haverá, quando necessário, 

serviços de apoio especializado, na escola regular, para atender às peculiaridades da clientela de 

educação especial”. 

E em seu Artigo 59, Inciso I, determina que os sistemas de ensino deve assegurar aos 

educandos com necessidades especiais “currículos, métodos, técnicas, recursos educativos e 

organizacionais específicos, para atender às suas necessidades”. 

Portanto, a educação especial é uma modalidade de ensino que perpassa todos os níveis, 

ofertando atendimento educacional especializado e disponibilizando serviços e recursos para que 

este aconteça com qualidade no ensino regular. 

Esse atendimento identifica, elabora e organiza recursos pedagógicos e de acessibilidade 

com objetivo de eliminar barreiras para a plena participação desses alunos, considerando a 

especificidade de cada necessidade. Esse atendimento complementa ou suplementa o que é 

aprendido em sala de aula regular. 

O atendimento leva em consideração as potencialidades do aluno especial e também suas 

limitações, tendo em vista a Adequação Curricular que prevê adaptação de provas, diminuição de 

questões e aumento do tempo para a realização das mesmas, supressão de conteúdos, 

enriquecimento de currículos, ensino de códigos específicos de comunicação e sinalização, dentre 

outros, sendo que esse programa deve estar articulado com a proposta pedagógica da escola. 

  

“Cabe aos sistemas de ensino, ao organizar a educação 
especial na perspectiva da educação inclusiva, disponibilizar as 
funções de instrutor, tradutor/intérprete de Libras e guia intérprete, 
bem como de monitor ou cuidador aos alunos com necessidades de 
apoio nas atividades de higiene, alimentação, locomoção, entre 
outras que exijam auxílio constante no cotidiano escolar.” 
(MEC/SEESP, 2001)  

 

A escola se prepara para receber esses alunos, providenciando profissionais com cursos de 

formação nessas áreas, material pedagógico adequado, sala de recursos equipada de acordo com a 

deficiência e acessibilidade.  

A Secretaria de Estado de Educação define sala de recursos e cada necessidade especial 

atendida pela sala de acordo com a citação abaixo. 

Sala de Recursos 

Serviço de natureza pedagógico, conduzido por professor especializado, que complementa 

e apoia o atendimento educacional dos alunos deficientes em classes comuns.  
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Sala de Recursos Específica - Deficientes Visuais 

Deficiência Visual 

Considera-se deficiente visual as pessoas que apresentam cegueira ou baixa visão. 

Cegos: pessoas que apresentam ausência total de visão até a perda de projeção de luz. 

Baixa Visão: pessoas que apresentam desde condições de indicar projeção de luz até o 

grau em que a redução de sua acuidade visual limite ao seu desempenho. 

Na sala de recursos DV produzem-se apostilas, provas, trabalhos de transcrição para o 

braille, transcrição para tinta, ampliação e adaptação de material didático-pedagógico, orientação nas 

áreas de Atividades de Vida Diária, Sorobã, Orientação e Mobilidade, Escrita Cursiva, Digitação e uso 

de softwares para leitura de telas e livros acessíveis (MecDaisy) (SEEDF, 2006. pág. 21,22) 

A inclusão não teria razão de ser se a escola regular não oferecesse atendimento aos 

alunos em todos os componentes curriculares. Bem sabemos que esse aluno possui limitações, mas 

com a inclusão o foco muda da limitação para a potencialidade, isto é, o que o aluno é capaz de 

fazer. 

Ao educando especial já é oferecido nessa escola, um currículo diferenciado, englobando 

todas as possibilidades do mesmo e desenvolver suas potencialidades, para isso são feitas alguns 

atendimentos especiais e adaptações: 

• Matemática, Química e Física – Simbologia braille específica de cada disciplina, adaptação 

de gráficos, tabelas, desenhos e similares. 

• Geografia – Adaptação de mapas e gráficos para atender a essa peculiaridade. 

• Biologia – Produção de material sobre o corpo humano, em alto relevo, como células, 

esqueletos, órgãos e material sobre genética. 

• Educação Física – Inserir os alunos especiais nas aulas práticas, adaptando-as a suas 

habilidades, para isso sugerimos que no planejamento desse professor conste pelo menos 

uma aula prática mensal, direcionada a esse aluno especial, ou ainda que, eles participem de 

relaxamento com a turma, e façam alguma atividade no clube e desejamos que no futuro o 

clube tivesse um projeto direcionado a esses alunos. 

• Educação Artística 

- Artes cênicas – Inserir os alunos especiais nos projetos de teatro, pois  os mesmos são 

dotados de capacidade para dramatização, memorização de textos e criatividade para atuar nas 

apresentações. 

- Artes plásticas – De acordo com a proposta do curso esses alunos podem pintar, fazer 

mosaicos, esculturas em argila, colagens e outros. 
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Sala de Recursos Generalista  

Deficiência Mental/Intelectual 

É definida como a incapacidade caracterizada por limitações significativas no funcionamento 

intelectual e comportamento adaptativo, sendo expressa nas habilidades sociais, conceituais e 

práticas originadas antes dos dezoito anos de idade. (AAMR, 2002) 

Deficiência Auditiva 

Considera-se deficiência auditiva a perda bilateral, parcial ou total, de quarenta e um (41) 

decibéis (db) ou mais, aferida  por audiograma nas frequências 500 HZ, 1.000 HZ e 3.000 HZ. 

Deficiência Múltipla  

É caracterizado por um conjunto de duas ou mais deficiências associadas, de ordem física, 

sensorial, mental, emocional ou de comportamento social, considerando-se o não somatório dessas 

alterações, mas sim o nível de desenvolvimento, as possibilidades funcionais que determinam as 

necessidades educacionais dessas pessoas. 

Deficiência Física 

Diferentes condições motoras que acometem as pessoas, comprometendo a mobilidade, a 

coordenação motora geral e da fala, em consequência de lesões neurológicas, neuromusculares, 

ortopédicas ou más formações congênitas ou adquiridas. 

TGD – Transtorno Global do Desenvolvimento 

Tem como característica um comprometimento grave e global em diversas áreas do 

desenvolvimento: habilidades de interação social recíproca, habilidades de comunicação ou presença 

de estereotipias de comportamento, interesses e atividades. Os prejuízos qualitativos que definem 

estas condições representam um desvio acentuado em relação ao nível de desenvolvimento ou idade 

mental do indivíduo. 

Atendimentos especiais feitos pela Sala de Recursos Generalista: 

• Elaboração de materiais didático-pedagógicos que possam ser utilizados pelos 

alunos.  

• Orientar os professores regentes para organizar contexto educativo que favoreça a 

atenção e a concentração dos estudantes nas atividades desenvolvidas em sala de aula.  

• Indicar e orientar o uso de equipamentos, materiais específicos e outros recursos 

existentes na família ou na escola.  

• Articular-se junto aos gestores e professores com vistas à organização coletiva do 

projeto pedagógico da instituição de ensino numa perspectiva de educação inclusiva.  
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• Atuar, como docente, nas atividades de complementação ou suplementação 

curricular específica que constituem o atendimento educacional especializado dos alunos, por meio 

das seguintes ações:  

• Realizar atividades que estimulem o desenvolvimento dos processos psicológicos 

básicos como: atenção, percepção, memória, raciocínio, imaginação, criatividade, linguagem, entre 

outros.  

• Proporcionar ao aluno o conhecimento de seu corpo, levando-o a usá-lo como 

instrumento de expressão consciente na busca de sua independência e na satisfação de suas 

necessidades.  

• Fortalecer a autonomia dos alunos para decidir, opinar, escolher e tomar iniciativas a 

partir de suas necessidades e motivações.  

• Propiciar a interação dos alunos em ambientes sociais, valorizando as diferenças e a 

não discriminação.  

• Preparar materiais e atividades específicas para o desenvolvimento da aprendizagem 

dos alunos.  

• Operacionalizar as competências curriculares específicas necessárias à educação 

dos alunos com deficiência física no que se refere ao manejo de materiais adaptados, à escrita 

alternativa (quando necessário), às vivências de mobilidade, ao acesso a todos os espaços da escola' 

e às atividades da vida diária que envolva a rotina escolar.  

 

15.11 - PROJETO FEIRA DE CIÊNCIAS 
 

1. APRESENTAÇÃO DO PROJETO 

 

 O CEMSL como uma instituição social voltada para a educação, tem como objetivos 

elementos do corpo discente, de maneira eficaz e eficiente. 

 Este projeto funcionará como uma ferramenta de alto valor instrutivo onde 

procuraremos a melhor maneira de aprender realizando, desta forma colocando em prática as teorias, 

através da experimentação. 

 Nos caminhos que os alunos percorrerão, alguns pontos e procedimentos estarão 

presentes: 

• A observação 

• A experimentação 

• A especulação 

• E a validade das hipóteses 
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É patente as vantagens ao se realizar uma feira de ciências, enumeramos algumas: 

• Haverá maior interesse para a carreira científica. 

• Uma melhoria substancial na compreensão das ciências. 

• E por fim um crescimento da auto-estima como educando, através da realização 

pessoal. 

 

2. A FEIRA DE CIÊNCIAS 

 

As FEIRAS DE CIÊNCIAS no decorrer da história têm sido muito populares, além de ser um 

instrumento altamente educativo é também uma oportunidade dos alunos mostrarem sua criatividade 

e seu aprendizado através da exposição dos trabalhos desenvolvidos. 

Mas deve-se observar que as feiras de ciências a par de sua importância não devem ser 

vistas como algo rotineiro e sim como uma oportunidade de ampliar o horizonte do conhecimento dos 

alunos. 

Uma feira de ciências utilizada como um projeto político-pedagógico mostrará através de 

uma visão macro, os objetivos do que a instituição escola pretende ou idealiza transversalmente, para 

alcançar suas metas dentro de uma estratégia permanente de ensino fixadas por sua direção. 

 

3. A LOGÍSTICA, A ESTRUTURA E O VISUAL 

 

Em um primeiro momento há a necessidade de se discutir o projeto, buscando defini-lo, 

mostrando sua relevância e sua posição no contexto do planejamento educacional da escola, 

procurando seus critérios, dimensões, localização e implementação. Desta maneira ficarão 

envolvidos, a direção, os professores e funcionários na consecução do projeto. 

O projeto tem que objetivar o interesse das pessoas que irão participar seja como visitante, 

colaborador ou integrante da equipe organizadora. 

Assim o projeto poderá ser instalado nas salas de aula, bem como em um espaço de 

maiores dimensões, como por exemplo um pátio coberto. 

As características de cada trabalho devem ser observadas: 

• Título. 

• Nome dos realizadores (escola, professor e alunos). 

• Resumo do trabalho apresentado. 
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• Método utilizado e importância do trabalho no universo das ciências. 

• Ilustrações (material que pode dar suporte aos trabalhos), fotos, gráficos, etc. 

• Hipóteses e conclusões. 

• Folheto explicativo acerca do trabalho. 

 

No tópico seguinte procuramos dar uma dimensão de como expor os trabalhos. 

• Poderão ser usados painéis (como aproximadamente 1,20m x 0,75m). 

• Escolha do local antecipadamente. 

• Os textos devem ser curtos e objetivos (uma exposição de trabalhos é para se ver). 

• Procurar eliminar os erros de português (afinal o ambiente é uma escola). 

• Fotos, se forem necessárias devem ser claras e de tamanho adequado. 

• Gráficos simples, para um entendimento fácil. 

• Acidentes localizados, deve-se eliminar as possibilidades de tal ocorrência. 

4. A CRITICA E A AVALIAÇÃO DO PROJETO 

 

Uma Feira de Ciências irá refletir para o público, o pensamento educacional da escola em 

harmonia com o que a sociedade espera de uma instituição de ensino, mas torna-se necessário que 

aconteça um ambiente de interação entre os alunos, professores e o público que o visita. 

Será de grande conveniência se no decorrer da exposição o público tenha a oportunidade 

de manipular os experimentos ou mesmo participar. 

Quanto às normas para se avaliar o projeto, o mais comum é seguir o estabelecido pela 

FEIRA CIENTÍFICA INTERNACIONAL. 

a) Capacidade criativa – 35% 

b) Pensamento cientifico – 20% 

c) Minuciosidade – 10% 

d) Habilidade – 10% 

e) Clareza – 10% 

f) Valor relativo (comparação com outros trabalhos análogos) – 10% 

E assim, a partir desta sugestão, a equipe de professores poderá elaborar uma planilha de 

pontuação, onde os trabalhos receberão a avaliação mais merecida. 
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Fica aqui então apresentados os tópicos do projeto político-pedagógico – Feira de Ciências 

– onde devem estar presentes, a persistência e a boa vontade de todos os envolvidos e 

principalmente o compromisso político com a educação emancipada. 

Se eu conseguir ver mais longe do que os outros foi porque subi sobre os ombros de 
gigantes. 

(Isaac Newton) 
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15.12 - PROJETO AULAS DE RECUPERAÇÃO PROCESSUAL 
 

Introdução 

É de fundamental importância entender que a leitura só se efetiva quando conseguimos 

ultrapassar a mera decodificação do texto e associá-la à construção de sentido. Por essa razão, o 

professor no desenvolvimento de uma leitura significativa deve formar um leitor crítico, capaz de ler o 

implícito do texto, refletir sobre o pensamento do autor e sobre as estratégias utilizadas para 

desenvolver o raciocínio. 

Segundo o PISA, o Brasil tem um percentual muito baixo de bons leitores, um percentual 

médio de leitores razoáveis e um percentual alto de maus leitores. Uma das razões para esse mau 

desempenho, segundo especialistas, é o fato de a renovação curricular não ter atingido efetivamente 

a prática escolar. Outra razão é a grande evasão escolar, poucos são os alunos que permanecem na 

escola após a 8ª série. 

Indicadores de competência leitora como o SAEB e a Prova Brasil do MEC, tem comprovado 

essa dificuldade. O SAEB, Sistema de Avaliação de Educação Básica, mostra que um terço dos 

estudantes brasileiros não conseguem entender o enunciado de uma questão ou um enredo de uma 

história mais longa. 

Os dados acima apontam que o domínio da leitura nas escolas brasileiras ainda está longe de 

ser uma realidade e que o desenvolvimento dessa competência deve ser prioridade total em todos os 

níveis de ensino e em todas as escolas. 

A nossa instituição de ensino faz parte de um grupo pequeno de escolas do DF que integram 

o projeto do Ensino Inovador coordenado pelo MEC que tem como principal objetivo tornar o ensino 

mais interessante aos olhos do aluno, por isso defende uma proposta de ensino contextualizado e 

interdisciplinar tendo como carro chefe o letramento. 

Portanto, a equipe de Coordenação/Supervisão propõe que os professores trabalhem neste 

primeiro bimestre em todos os componentes curriculares o letramento, visando recuperar e melhorar 

os resultados da aprendizagem de um modo global. 

Objetivo geral 

Desenvolver a capacidade do aluno de interpretar ideias; fazer analogias; perceber o aspecto 

polissêmico da língua, seus diversos sentidos, dentre eles a ironia; construir inferências; combinar 

conhecimentos prévios com a informação textual; alterar as previsões iniciais; refletir sobre o que foi 

lido, sendo capaz de tirar conclusões e fazer julgamentos. 

Objetivos específicos 

• Possibilitar a plena participação social podendo exercer assim, sua cidadania. 
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• Ensinar o aluno a ler o filme, ler a música, ler a notícia, ler o e-mail, ler o depoimento, ler a 

opinião, ler o discurso político, ler as entrelinhas... ler a obra de arte, ler o enunciado de uma 

questão, ler a bula de um remédio, ler as representações gráficas, enfim, ler o mundo a sua 

volta. 

• Elevar o nível de competência textual dos alunos do CEM Setor Leste. 

Público-Alvo 

 No primeiro bimestre todos os alunos matriculados no CEM Setor Leste. A partir do segundo 

bimestre todos os alunos diagnosticados com baixo rendimento. 

Estratégias Pedagógicas 

 Cada professor estabelecerá as suas estratégias, levando em consideração as 

especificidades de cada componente curricular. 

Expectativas de aprendizagem 

 Corrigir as deficiências históricas de letramento, assim como melhorar o índice de 

aprendizagem na série atual. 

Procedimentos: Ações Pedagógicas 

 O professor deverá descrever as atividades propostas que serão utilizadas para atingir os 

objetivos. 

Cronograma 

 A Coordenação/Supervisão elaborará o cronograma de aulas semanais, observando o dia de 

coordenação específica de cada área. 

15.13 - PROJETO GINCANA SETOR LESTE 
ETAPA/MODALIDADE DE ENSINO ATENDIDA: Ensino Médio 

Nº DE ESTUDANTES/TURMAS ATENDIDOS: cerca de 1650 alunos (todos os alunos da escola) 

LOCAL DE REALIZAÇÃO DO PROJETO: CEMSL 

RESPONSÁVEIS PELO PROJETO: todos os professores, coordenadores, orientadores, funcionários 
da carreira assistência, equipe gestora, alunos, familiares, enfim, toda a comunidade escolar. 

OBJETIVOS: comemorar o aniversário do Centro de Ensino Médio Setor Leste, através de atividades 
culturais e jogos competitivos, promover a integração da comunidade escolar, realizar nossa 
tradicional Festa Junina, com renda destinada a melhorias na escola. 

AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS: a gincana terá tarefas competitivas, culturais e de  

arrecadação, com pontuações definidas a cada semana, além de tarefas surpresas.  

O resultado final será divulgado durante a Festa Junina. 

15.14 - PROJETO FEIRA DE INFORMAÇÃO PROFISSIONAL 
Período de Realização: 

Maio  
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2-Objetivo do projeto: 
• Desenvolver ações de extensão técnica e Universitária, envolvendo diversos cursos e 

profissões, de modo atender demandas e proporcionar aos alunos do Ensino Médio, 
o conhecimento mais aprimorado para definição de uma carreira profissional. Além de 
promover a responsabilidade Social e a melhoria da imagem institucional. 

• 2.1-Promover a feira de profissões 
Evento destinado a apresentar aos alunos as diversas áreas de atuação profissional, 

oferecendo informações sobre formação, mercado de trabalho, faixa salarial, campo de atuação, 
competências necessárias, dentre outras, fundamentais para auxiliar no processo decisório de 
escolha da profissão. A ação será desenvolvida em 02(dois dias), sendo, um dia para palestras 
referentes ao tema e simultaneamente acontecerá a feira, com exposição em stands. 

Parcerias: 

UNB 

Senac 

Iesb 

Secretaria de Trabalho 

Uniceub 

On Byte 
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15.15 - PROJETO RÁDIO SETOR LESTE 
 

O rádio é um veículo de grande atuação social. Através desta mídia, pessoas das mais 

diferentes classes sociais, níveis intelectuais, religiões e outras diferenças sociais, têm acesso à 

informação e entretenimento. É sem dúvida um veículo democrático e tem um papel importante na 

transmissão de conhecimentos. A escola também tem esse papel social, no entanto, enquanto a 

linguagem do rádio é mais acessível ao seu publico, em muitas ocasiões não acontece na escola. A 

deficiência no processo de comunicação entre escola e aluno é tida como um dos entraves na 

concretização do processo ensino-aprendizagem. Utilizar estratégias de comunicação de rádio neste 

processo e ampliar as possibilidades de sua concretização. Estratégias tais como uso adequado da 

voz, utilização de recursos de áudio para facilitar a transmissão de conhecimentos, adaptação de 

processos educativos com uso do rádio, além da criação de laboratório de comunicação o qual o 

aluno poderá mostrar sua capacidade criativa, de trabalhar em equipe, a possibilidade de mostrar seu 

talento, são algumas das vantagens que este projeto poderá proporcionar a escola. Com a escola 

com a comunicação cada vez mais envolvente e uma participação cada mais parceira entre 

educadores e aprendizes, o ensino de modo geral deverá ajudar eliminar, consideravelmente, as 

críticas. As novas demandas sociais e profissionais exigidas que solicitam cidadãos que saibam se 

superarem em situações problemas e integrar-se em equipe poderão somar-se ao processo de 

ensino escolar beneficiando diretamente os participantes do projeto. Em suma, o projeto rádio amplia 

a possibilidade na melhoria da qualidade de comunicação e concorre para auxiliar o processo de 

transmissão de conhecimentos. Além disso, cria condições para que o participante tenha uma 

experiência problema antes de sua atuação social, sobretudo, profissional. Disponibiliza técnicas e 

experiências para melhoria na habilidade de comunicação o que atingiria diretamente demandas de 

ensino. Portanto, implementar a linguagem de rádio no processo de ensino cria uma nova alternativa 

para estimular a melhoria da qualidade de educação e as condições de trabalhos dos profissionais 

envolvidos no processo de ensino aprendizagem. 

OBJETIVO GERAL 

O objetivo deste projeto é estruturar um núcleo de comunicação de rádio com a finalidade 

pedagógica. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Fazer do rádio um instrumento para a consolidação de escolas realmente cidadãs; 

 · Contribuir para a compreensão de que o rádio é um veículo de comunicação eficiente 
para tornar público o trabalho educacional efetivamente realizado em cada unidade 
escolar; 

 · Investir na formação dos alunos para que consigam comunicar em linguagem mais 
acessível assuntos ligados à cultura, saúde, educação e política. 

 · Evidenciar através dos programas produzidos e apresentados por alunos e professores 
a interdisciplinaridade inerente ao Projeto; 
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 · Desenvolver habilidades e tendências comunicacionais dos participantes; 

 · Assessorar os profissionais envolvidos no projeto para que se utilizem do rádio como 
um instrumento eficaz de ensino; 

 · Reconhecer crianças e adolescentes como produtores de cultura, integrando-os aos 
meios de comunicação, em geral ocupados por adultos; 

 · Exercitar a comunicação oral, aperfeiçoando a objetividade e clareza de exposição do 
pensamento; 

 · Favorecer a convivência e trabalho em grupo, respeitando diferenças, níveis de 
conhecimento e ritmos de aprendizagem de cada integrante da equipe. 

VANTAGENS 

O preço do esforço é o bom resultado no futuro” 

 Melhoria no espaço de convivência 

 Aproximação e integração escola-aluno 

 Ampliação das possibilidades de práticas interdisciplinares e transdisciplinares 

 Favorece o protagonismo juvenil 

 Complementa o aprendizado, amplia a capacidade intelectual e as habilidades dos 
participantes 

 Dá voz a comunidade 

 Cria condições para melhoria da comunicação institucional 

NECESSIDADES 

“A fórmula para um bom projeto” 

 Equipamentos e espaço 

 Equipe de comunicadores 

 Coordenação pedagógica 

 Capacitação 

 Integração pedagógica 

 .Logística operacional 

 .Encontros para avaliação 

INTEGRAÇÃO 

“..quanto mais gente mais conteúdo e proposta” 

 Trabalhos em sala de aula com suporte de alunos capacitados que possa auxiliar o 
professor em atividades com rádio 

 Capacitação de educadores para construção de proposta educomunicativa em sala de 
aula. 

 Construir projetos interdisciplanares e transdisciplinares 

LOGÍSTICA 

“Organização e ações articuladas para o bom andamento do projeto” 

  Pauta (Roteiro de desenvolvimento do programa ) 
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 Grade de Programação 

 Reunião de Pauta 

 Controle de Identificação 

 Código de conduta ética 

 Cultura de multiplicação 

 Verificação periódica dos equipamento 

15.16 - PROJETO INTERVALO CULTURAL 
O Intervalo Cultural é um momento em que os alunos têm oportunidade de desenvolver suas 

habilidades artístico-culturais manifestadas por meio de apresentações de peças teatrais, música, 

coreografias, ensaios poéticos, trocas de CD’s e de livros pedagógicos bem como de literatura 

diversa. Este espaço também é próprio para a apresentações de grupos culturais que não sejam, 

necessariamente, da escola, como: Rádio Jovem Pan, bandas de música, ministração de palestras 

educativas sobre diversos temas como: orientação educacional [profissional], apoio psicológico e 

outras que abordem, também, a questão da violência.  

 Como complemento dessas atividades, a cada semana, devidamente orientada pelo seu 

respectivo professor-conselheiro, cada turma é responsável tanto pelas apresentações como pela 

confecção de cartazes de caráter educativo abordando temas de interesse da comunidade escolar, 

como informações sobre o PAS/UnB, ENEM, dados sobre cursos profissionalizantes que poderão ser 

feitos pelos alunos, ofertas de bolsas de faculdades, possibilidade de participar de estágios além de 

registros de fatos da atualidade possíveis de serem abordados em vestibulares. 

15.17 - PROJETO RODA DE LEITURA 
ETAPA/MODALIDADE DE ENSINO ATENDIDA: 

Ensino Médio 

Nº DE ESTUDANTES/TURMAS ATENDIDOS: 

07 alunos DV’s, 27 alunos com outras deficiências 

LOCAL DE REALIZAÇÃO DO PROJETO: 

Sala de recursos do CEMSL 

PERÍODO DE REALIZAÇÃO DO PROJETO: 

Durante todo o ano letivo de 2017. 

RESPONSÁVEIS PELO PROJETO: 

Professores da sala de recursos 

OBJETIVOS: 

Trabalhar com os alunos envolvidos, a interpretação de textos e técnicas de pesquisa. 

RECURSOS HUMANOS: 

Professores da sala de recursos 

 Bibliografia 
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15.18 - PROJETO INTERCLASSE DE FUTSAL 
Participantes: alunos(as) do CEM – SETOR LESTE. 

Período: mês de maio. 

Hora: realizaremos o torneio no turno contrário ao das aulas e no dia do aniversário da escola. 

Número de participantes por equipe: no máximo 10 jogadores. 

Forma de disputa: eliminatória simples 

Tempo de jogo: 6 minutos corridos 

Desempate: em caso de empate, será cobrado penalidades alternadas até que se conheça o 

vencedor 

Uniforme de jogo: as equipes poderão confeccionar seus uniformes de acordo com as normas da 

escola 

15.19 - PROJETO LABORATÓRIO DE CIÊNCIAS DA NATUREZA 
O mundo globalizado caracterizado, pela diversidade, competitividade, acelerado progresso 

científico e tecnológico vem exigindo cada vez mais dos indivíduos  competências cognitivas 

específicas para gestão de sua vida nas dimensões pessoal, social, política econômica e profissional. 

Neste cenário – a alfabetização científica e tecnológica - configura-se como um artefato valioso para 

o desenvolvimento do conhecimento e de construtos mentais que viabilizem a inserção do sujeito na 

sociedade de forma autônoma, responsável crítica e ética. 

Nessa perspectiva, entendemos que uma mudança epistemológica no            enfoque didático-

pedagógico dos professores de ciências naturais é uma condição necessária para iniciarmos uma 

alfabetização científica e tecnológica entre os discentes. Dessa forma esse projeto tem como objetivo 

a despertar nos alunos da área de ciências naturais o aprendizado através do laboratório, para que 

possam refletir sobre a importância das práticas laboratoriais no processo de aprendizagem, no 

ensino de ciências naturais, contemplando as dimensões prática e teórica. 
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15.20 - PROJETO LABORATÓRIO DE MATEMÁTICA 
 

Laboratório de Matemática 

Objetivos 

 

Com a existência do Laboratório de Matemática, pretende-se dotar a escola de um espaço e 

recursos adequados ao ensino-aprendizagem da Matemática. 

• Realizando aulas de acordo com as novas tendências e metodologias 

• Desenvolvendo capacidades de compreensão, análise e descoberta de conhecimentos. 

• Possibilitando atividades individuais, principalmente em grupos 

• Facilitando o intercâmbio entre os vários níveis de ensino 

• Incentivando a interdisciplinalidade. 

Nos alunos pretende-se que o Laboratório de Matemática seja capaz de: 

• Contribuir para uma melhor aprendizagem desenvolvendo: 

 • Trabalho construtivista  

• Curiosidade e o gosto de aprender Matemática; iniciativa e criatividade; 

• Raciocínio abstrato; 

• Capacidade de utilizar a Matemática na interpretação e intervenção do real; 

• Espírito de tolerância e cooperação; 

• Desenvolvimento de demonstrações; 

• Resoluções de problemas; 

• Realização de diversas experiências; 

• O conhecimento do espaço, realizando construções geométricas. 

• Iniciar os alunos na utilização dos computadores; 

• Promover a compreensão, a interpretação e a utilização de representações matemáticas 

(tabelas, gráficos, símbolos,...); 

• Incrementar uma maior participação; 

• Possibilitar o acesso as informações e materiais de ensino diversificados. 

Nós professores pretendemos que o Laboratório de Matemática seja capaz de: 

• Incentivar a planificação e lecionar aulas assistidas por computadores; 
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• Promover a interdisciplinaridade entre a Matemática e outras disciplinas; 

• Apresentar imagens inovadoras (através de programas Matemáticos) adequadas e em 

interligação com as necessidades dos alunos; 

• Divulgar e trocar experiências de materiais, atividades, programas e conhecimentos diversos. 

Mas afinal, o que é um Laboratório de Matemática? 

Um Laboratório de Matemática 

• É um espaço de ensino que possibilita a realização de atividades de: 

• caráter experimental 

• exploração 

• investigação por parte de alunos e/ou professores 

• É um meio privilegiado para divulgar e informar 

• Proporciona a diversidade dos processos de ensino-aprendizagem 

• Privilegia uma pedagogia ativa na disciplina de Matemática que de outros formas 
dificilmente se concretizariam na sua plenitude. 

Visa desenvolver, nos alunos, uma melhor compreensão do papel da Matemática no mundo 

real com uma perspectiva prática e científica, num ambiente estimulante de descoberta. 

O papel do professor é fundamental e assume aspectos diversificados. Deverá incentivar e 

valorizar as pequenas descobertas dos alunos. 

Pelos motivos atrás referidos, todos os professores podem e devem contribuir para a 

dinamização do Laboratório de Matemática. 

“Um Laboratório de Matemática é um local onde, através de recursos variados e motivadores, 
se aprende a gostar de matemática e progressivamente a percorrê-la/pesquisá-la.” 
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15.21 - PROJETO DE INTERVENÇÃO DE REFORÇO ESCOLAR/ 
RECUPERAÇÃO CONTÍNUA DE MATEMÁTICA  

 

Prof. Especialista Henrique Barros Joca 

Resumo: 

Por meio da plataforma Moodle, em uma perspectiva de Educação à Distância, o 

presente projeto procura melhorar o desempenho escolar na área de Matemática. O projeto será 

desenvolvido de maneira virtual, e neste espaço os alunos serão desafiados a solucionarem questões 

matemáticas, sendo que a avaliação dos resultados realizados pelos alunos comporá a avaliação 

formativa, com um valor de 2,0 (dois) pontos. Assim sendo, o projeto levará os alunos a 

desenvolverem habilidades tanto na área da Matemática quanto na comunicação virtual. 

Palavras-Chave: Educação, Virtual, Recuperação, Atividades. 

Introdução: 

Para proporcionar ao aluno oportunidades de obter conhecimentos e utilizar estes 

conhecimentos de diferentes formas, é necessário enfocar o processo avaliativo enquanto parte do 

processo de ensino e aprendizagem, em uma perspectiva de que para avançar no conhecimento é 

preciso aplicar os saberes em atividades que motivem o raciocínio e representem a prática do que é 

visto em sala de aula. As atividades apresentadas em plataformas virtuais são, simultaneamente, 

tarefas escolares que podem ser para fixação do conteúdo, para recuperação de conteúdos que não 

foram aprendidos plenamente e um exercício que utiliza os recursos tecnológicos em prol do 

processo de aprendizagem. A proposta visa utilizar a plataforma virtual para que os alunos resolvam 

questões matemáticas em um ambiente que cada vez mais compõe o cotidiano escolar e também da 

sociedade de uma maneira geral: o uso da tecnologia para resolução de exercícios oferece a 

sistematização do mundo virtual em prol do processo de aprendizagem.  A medida em que as 

dificuldades de aprendizagem sejam explicitadas, o princípio da avaliação processual e da 

recuperação contínua deve ser respeitado para que os alunos, uma vez identificando suas 

dificuldades, possam, sob a devida orientação do professor/tutor, superar suas limitações e alcançar 

resultados positivos.  

Justificativa: 

O processo de ensino e aprendizagem vem cada vez mais exigindo que novas 

estratégias sejam aplicadas na execução de atividades e tarefas que proporcionem diferentes formas 

de buscar o conhecimento. No mundo atual, é impossível ignorar o crescimento contínuo do uso das 

diversas tecnologias na composição de novos desafios que alcançam a educação em muitos 

aspectos.  Baseando-se em uma perspectiva de que a avaliação é um processo continuo, o que é 

produzido pelos alunos demonstra o que é aprendido e proporciona subsídios para o 

desenvolvimento de novos processos de aprendizagem, e consequentemente, leva os mesmos a 

realizar atividades que conduzam a uma recuperação continuada.  Por meio do uso de recursos 
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tecnológicos, os alunos serão levados a resolver atividades (questões matemáticas), utilizando 

diferentes habilidades para completar as referidas questões. 

Objetivos: 

Objetivo Geral: 

 Resolver questões matemáticas por meio de recursos tecnológicos que possibilitem o 

princípio da avaliação continuada. 

Objetivos Específicos: 

• Utilizar a plataforma virtual Moodle para resolução de atividades matemáticas. 
• Demonstrar conhecimentos matemáticos e aplicar os mesmos por meio de recursos 

tecnológicos. 

Avaliação: 

A proposta do presente projeto é possibilitar novos recursos para compor a avaliação 

dos alunos no componente curricular Matemática. Assim sendo, a avaliação consistirá nos resultados 

apresentados por cada aluno após a resolução das atividades constantes da plataforma virtual. Os 

referidos resultados comporão a menção bimestral e também poderão ser utilizados em uma 

perspectiva de recuperação contínua.  

Anexo ao Projeto de Intervenção de Reforço Escolar/ Recuperação Contínua de Matemática  

Quantificação e descrição das instalações necessárias ao funcionamento do Projeto.  

Qtde Espaço Físico Descrição 

01 Sala de Audiovisual ou Projeções. Com 40 carteiras, condicionador de ar, 
disponibilidade para utilização de computador e 
projetor multimídia. 

01 Sala de videoconferência. Com 40 cadeiras, equipamento de 
videoconferência, computador e televisor. 

01 Auditório. Com 100 lugares, projetor multimídia, 
computador, sistema de caixas 
acústicas e microfones.  

01 Biblioteca Com espaço de estudos individual e 
em grupo, e acervo bibliográfico e de 
multimídia específicos.  

01 Laboratório de Informática.  Com 40 Tablets, softwares e projetor 
multimídia.  

01 Laboratório de Estudos de 
Informática  

Com computadores, para apoio ao 
desenvolvimento de trabalhos por 
aluno. 

01 Laboratório de Matemática  Com bancadas de trabalho, 
equipamentos e materiais específicos.  
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15.22 - PROJETO DE CRIAÇÃO E CURADORIA DO CINECLUBE ANISTIA 18 
DE ABRIL 
 

Introdução: 

A Comissão de Anistia é um órgão de assessoramento do Ministério da Justiça que iniciou 

suas atividades no ano de 2002, amparada na Lei nº 10.559/2002. Tem como competência a 

apreciação de requerimentos de Anistia Política de cidadãos brasileiros que foram afetados e 

perseguidos politicamente pelo regime ditatorial (no período de 1946 a 1988). 

Em 2007 a Comissão de Anistia criou o seu Projeto Educativo, voltado para a promoção de 

políticas públicas de memória, verdade e reparação. O projeto surgiu a partir da constatação de que 

havia um desconhecimento generalizado acerca do período ditatorial, em especial dentre a juventude. 

Assim, foram criadas iniciativas voltadas a este público, objetivando difundir o debate acerca da 

Anistia Política e Justiça de Transição no Brasil. 

Justificativa: 

Não existe educação efetivamente democrática sem a qualificação dos estudantes e 

profissionais da educação, em especial a formação continuada dos professores. Quando pensamos 

em educação para os Direitos Humanos, em especial a educação para a memória e a justiça, é muito 

importante chegar aos jovens, mas no âmbito possível de atuação desta Comissão a abrangência 

dos projetos sempre será restrita. A melhor possibilidade de ampliar essa abrangência é através do 

ensino-aprendizado dentro das disciplinas de História, Sociologia, Filosofia, Geografia e Literatura, 

que possuem nos seus currículos específicos temas relacionados com a ditadura, a anistia e a 

transição política brasileira, bem como a temática - sempre transversal e multidisciplinar - dos Direitos 

Humanos. 

Diversos projetos já pensaram e elaboraram materiais de alta qualidade sobre o tema para 

uso em sala de aula. Destes, destaca-se o projeto Memórias da Ditadura, um material produzido em 

parceria entre o Instituto Vladmir Herzog e a Secretaria de Direitos Humanos. Esse projeto, 

completamente disponível online e para uso público e irrestrito, possui diversos recursos didáticos, 

textos formativos e teóricos, bem como material multimídia e, inclusive, sugestões de sequências 

didáticas para utilização dos professores. 

Objetivo: 

A proposta é, portanto, de realização de sessões de exibição de filmes com debate em 

metodologia da prática de cineclubismo, em que os estudantes e professores, assim como a 

comunidade em geral, conheçam a história contemporânea do Brasil, se apropriem do tema e 

passem a tratá-lo continuamente em suas aulas.  

Metodologia: 

Teremos assim o portal base de conteúdos Memórias da Ditadura 

(www.memoriasdaditadura.org.br) juntamente com os projetos educativos da Comissão de Anistia 
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divulgados entre os estudantes e professores, assim como a comunidade escolar, através da 

programação dos filmes e debates, bem como seus materiais, como sites, livros, cartilhas e 

exposições. 

Objetivos: 

1) Divulgar materiais produzidos pela Comissão de Anistia e pelo projeto Memórias da 

ditadura sobre a História da Ditadura no Brasil, de 1964 a 1985; 

2) Disseminar informações confiáveis, abrangentes, numa linguagem dinâmica, além de fazer 

a ponte com outras produções de qualidade, sempre enfocando o uso em sala de aula; 

3) Sensibilizar os professores e estudantes para a importância de abordar essas temáticas 

em sala de aula, em especial relacionando-as com os Direitos Humanos hoje; 

4) Fazer chegar essa História aos jovens que ainda não conhecem o período para que 

possam também compreender os reflexos da ditadura nos dias de hoje, em especial no que se refere 

às violações dos direitos humanos; 

5) Disponibilizar conteúdos sobre o período de forma nova, instigante, envolvente, abordando 

fatos históricos no campo da política institucional, dos movimentos sociais, dos direitos humanos, da 

arte e da cultura, situando o contexto internacional e especialmente da América Latina; 

6) Fomentar a interação entre professores da Educação Básica e educadores de forma geral 

sobre as possibilidades de trabalho com esse período de nossa História, disponibilizando material e 

sequencias didáticas. 

Avaliação da Proposta: 

A proposta do cineclube deverá ser avaliada através do número de expectadores presentes 

nos encontros de exibição de filmes e debates; das atividades extracurriculares que o cineclube 

poderá proporcionar com convidados especiais nas sessões e debates (professores, cineastas, 

jornalistas, pesquisadores, testemunhas-vivas, etc.); da participação com comentários e reflexões nos 

fóruns de discussão online via blog e a fan-page do cineclube nas redes sociais e através da mídia 

espontânea que o cineclube poderá proporcionar na imprensa local e nacional. 

Local: 

Auditório do Centro de Ensino Médio Setor Leste, L2 Sul, Qd. 612. 

Dia e Horários: 

Sextas-Feiras, das 10h30 as 12h00 e das 13h30 as 15h00. 

Curador e Coordenador: 

Norlan Silva, Cineasta e Professor de Sociologia (CEMSL). Licenciado em Ciências Sociais 
(UNIFACS). Especialista em Relações Internacionais (UNB). Especialista em Produção Audiovisual 
(FACITEC) 

Parcerias: 

Ministério da Justiça 
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Comissão de Anistia do Brasil 

Escola de Aperfeiçoamento dos Profissionais da Educação 

Centro de Ensino Médio Setor Leste 

Faculdade de Comunicação da Universidade de Brasília 

La NAVE - Núcleo de Audiovisual e Empreendedorismo 

15.23 - PROJETO FEIRA LITERÁRIA E MOSTRA ARTÍSTICA 
 

PROFESSOR COORDENADOR/ORGANIZADOR: 

 Rosana Eulâmpio De Moraes (Artes) 

APRESENTAÇÃO 

Com o objetivo de celebrar e promover a leitura junto aos estudantes, foi pensada a FLACSL 

– Feira do livro e da arte do Cem Setor Leste -, o livro pode ser caminhos para uma vida mais digna, 

portanto deve ser incentivado a leitura. A arte é “forma de expressão subjetiva do ser humano”, para 

entendermos melhor a arte é preciso compreendê-la dentro de um contexto de sua produção cultural, 

por isso a importância de enxergar o que nossos alunos e alunas estão produzindo. 

O Projeto Feira do Livro e da arte hora apresentado à comunidade escolar, vem ao encontro 

de um cenário repleto de projetos e produção de ideias que fazem do Cem Setor Leste uma das mais 

importantes escolas de Ensino Médio do Distrito Federal. 

Aqui é centro catalisador de novas experiências. A escola produz ensino-aprendizagem nas 

aulas de sala, nas quadras, nas piscinas, no auditório em todos os cantos. 

A ideia de criar mais um espaço de homenagem ao livro e a arte surgiu da necessidade de 

complementar o que o corpo docente e discente já vêm produzindo nas aulas. E, como a escola 

respira projetos – (Re) vivendo êxodos, Festival de Teatro, Curtas, Gastronomia, Horta, Click Humano 

etc. -, acreditamos que o Projeto Feira do Livro e da arte, vem para somar, para impulsionar o amor à 

leitura. 

Alunos e alunas das primeiras séries do colégio, terão a oportunidade de ver, manusear, ler, 

emprestar, trocar os mais variados livros, de autores e títulos diversos. 

O livro é porta de entrada para uma vida mais plena de beleza, de novas experiências, de 

viagens ao imaginário, de preparação para novas conquistas. O livro é caminho para a construção de 

jovens mais cultos, felizes, esperançosos, politizados. O livro é roteiro de construção de uma 

sociedade mais justa, humana e democrática. 

OBJETIVO GERAL 

Celebrar, promover e incentivar a importância do livro, da leitura e da arte na escola e na vida 

dos estudantes, estimulando nos alunos um processo de leitura permanente para 

estarem continuamente atualizados frente aos desafios e perspectivas do 
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mundo moderno/contemporâneo, ajudando - os a se tornarem sujeitos leitores, escritores e agentes 

artísticos. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Entender que a leitura e a escrita desafiam nossa imaginação e possibilitam nosso crescimento 

intelectual; 

• Utilizar diferentes linguagens como meio para produzir, expressar e comunicar suas ideias; 

• Permitir a construção de pontos de vista de uma visão de mundo, e atribuição de sentido; 

• Favorecer o desenvolvimento de um pensamento abstrato, complexo e de natureza diferenciada 

daquele permitido pela linguagem oral; 

• Propiciar uma relação criativa, critica e libertadora com a escrita, mostrando-se como desafio 

para qualquer processo de democratização e mudança social coletiva. 

• Incentivar a formação de leitores; 

• Despertar o gosto pela leitura, formando estudantes mais críticos, coerentes e com maior 

facilidade de interpretação; 

• Ampliar o vocabulário e as experiências de leitura com o grupo e individualmente; 

• Oportunizar aos estudantes o acervo de obras literárias do autor escolhido, buscando sempre 

ampliar seus conhecimentos e suas capacidades criativas. 

• Despertar no aluno a produção artística, como meio de transmitir conhecimento e sentimentos; 

• Apreciar os trabalhos artísticos dos colegas 

• Estimular a experiência estética: processo perceptivo, sensível, reflexivo e integrador de 

conhecimentos culturais. 

• Estimular o aluno como agente da produção de diversas linguagens artísticas ou da apreciação 

de manifestações de arte. 

• Conhecer alguns escritores modernistas brasileiros e suas obras; 

• Conhecer alguns artistas modernistas brasileiros 

JUSTIFICATIVA 

O Cem Setor Leste recebe todos os anos jovens de todo o Distrito Federal. Em sua maioria, 

oriundos de famílias de trabalhadores onde o livro e a arte, infelizmente, não fazem parte de suas 

vidas. Muitos desses estudantes nunca entraram em contato com um livro, a não ser o didático, o 

livro de sala de aula, e esse livro pode também ser o único. A maioria chega à escola sem nenhum 

hábito de leitura, por isso mesmo leem mal, e, por isso mesmo não conseguem escrever de forma 

correta. 

Todo saber é transmitido através desse instrumento primordial da comunicação humana na 

qual a leitura é uma das protagonistas. Desta forma, para o nosso jovem, que vem em processo de 

formação constante, é papel primordial do educador e também dos responsáveis, criarem interesses, 

orientar esforços e apontar caminhos em relação à prática de leitura, construindo-o como pessoa e 

cidadão esclarecido, crítico e exigente em relação à sociedade em que quer viver. Como afirma Paulo 
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Freire (p. 15, 1996): “Homens e mulheres são éticos, capazes de intervir no mundo, de comparar, de 

ajuizar, de decidir, de romper, de escolher, capaz de grandes ações...” 

A feira pode ser um espaço de pensar como a leitura e a arte podem fazer a diferença na vida 

desses jovens. Talvez possamos despertar neles a percepção do prazer em ler, em curtir uma 

pintura, uma escultura e que isso entre no seu cotidiano como o pão, o arroz e o feijão. 

PÚBLICO-ALVO 

Estudantes e Educadores do Cem Setor Leste. 

LOCAL 

Pátio interno da escola (frente às salas de aula) e Espaço CulturaL 

DATAS DO EVENTO/CRONOGRAMA 

Setembro de 2017 

APRESENTAÇÃO DAS ATIVIDADES ARTÍSTICAS 

Cada turma deverá apresentar de forma artística a pesquisa feita do artista literário sorteado, onde a 
professora coordenadora criará o cronograma para as apresentações. 

HORÁRIO DE VISITAÇÃO DOS ESTUDANTES DAS 2ª. SÉRIES 

Durante os intervalos (haverá aula normal todos os dias), os alunos poderão trocar os livros que 
trouxeram para a feira literária/ PROJETO. 

REGRAS DO EVENTO/ REALIZAÇÕES ARTÍSTICAS 

• Cada aluno/aluna deverá trazer um livro, revista, gibi – que deverão estar em perfeito estado 

de conservação. 

• Cada livro ou gibi deverá constar: Nome completo do estudante, série, turma.  

• O livro/gibi deverá ser entregue a um dos professores coordenadores para anotação da em 

ficha de participação do aluno (a) no evento. 

• Todos os alunos e alunas que participarem com um ou mais livros/gibis, receberá 0,5 (zero 

vírgula cinco pontos) extra na composição da nota do quarto bimestre no corrente ano letivo 

(2017) em cada uma das disciplinas dos professores e professoras que concordaram em 

participar. 

• A escola Cem Setor Leste e os Educadores não se responsabilizarão por quaisquer 

problemas que possam porventura acontecer ao (s) livro (s) ou gibis expostos na feira. A 

responsabilidade é única e exclusiva do aluno (a) participante. 

• Também serão expostos os trabalhos de pintura e desenhos feitos pelos alunos nas aulas de 

Arte. 

• Haverá apresentações artísticas sobre a pesquisa feita pelos estudantes (Escritores e artistas 

Modernistas), onde será dado uma nota de participação individual para cada aluno. 

• Os professores responsáveis ou a escola providenciarão o nylon para dependurar os livros 

nas árvores. 
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• Haverá uma criação mural feita pelos alunos/turma, mostrando a vida e obra dos artistas 

sorteado pela turma. 

AVALIAÇÃO 

 Todo processo será avaliado: entrega de livros, pesquisa dos escritores e artistas, criação do 

mural e apresentações artísticas, totalizando dois pontos (2,0) para o 3º Bimestre, nas disciplinas 

Códigos e Linguagens. 

15.24 - PROJETO DE IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE INICIAÇÃO 
DESPORTIVA DE ACADEMIA 

 

Local: Centro de Ensino Médio Setor Leste 

FUNÇÃO 

 O Centro de Iniciação Desportiva – CID, é um setor Pedagógico – Desportivo que 

favorece o caráter de formação crítico-social transformadora, exercendo as funções de detectar, 

iniciar e desenvolver potencialidades na cultura corporal desportiva, acompanhando e analisando o 

desenvolvimento dos alunos, com vistas à melhora de sua qualidade de vida e reforço muscular para 

apoio as atividades da ginástica e da natação. 

OBJETIVOS PEDAGÓGICOS 

GERAL:  

  ● Oportunizar o acesso à cultura desportiva, como meio de Educação consciente, 
construtiva, socializadora, permanente e transformadora. 

OBJETIVO ESPECÍFICO: 

  ● Proporcionar a cultura corporal desportiva, pela modalidade academia, como vetor 
coadjuvante do desenvolvimento da ginástica e da natação. 

  ● Garantir a apropriação do conhecimento físico-técnico que fundamenta a prática 
desportiva da academia como parte significativa da formação física. 

OBJETIVOS OPERACIONAIS: 

  ● Identificar e selecionar alunos que necessitam de reforço muscular para a prática 
da modalidade desportiva ginástica e da natação. 

  ● Assegurar as condições para o pleno desenvolvimento muscular para o 
aperfeiçoamento da natação e da ginástica, para garantir o domínio dos fundamentos básicos, 
aperfeiçoamento das habilidades técnicas e participação em torneios e competições como fator de 
integração social. 
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GRADE HORÁRIA DO PROFESSOR  

 

AULAS TURMA SEG  TER QUAR QUIN SEX 

M A T U T I N O 

7h00 ás 12h00 Aperfeiçoamento X X X X X 

VESPERTINO 

13h30 ás 18h00 Aperfeiçoamento X X X X X 

 

RECURSOS: 

  ● Uma academia montada com sala de professor. 

  ● Necessitamos de dois professores 40 horas. 

 

LOCAL: 

  ● A implantação do CID de academia se fará na academia do Centro de Ensino 
Médio Setor Leste, que dispõe de aparelhos apropriados para a prática 

 

HORÁRIO DAS ATIVIDADES:  

                    MATUTINO - Início: 7h00 as 12h00 

                 VESPERTINO – Início: 13h30 as 18h00 
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