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Uma das qualidades mais importantes do homem novo e da 
mulher nova é a certeza que têm de quenão podem parar 
de caminhar e a certeza de que cedo o novo fica velho se 
não se renovar. A educação das crianças, dos jovem e dos 
adultos tem uma importância muito grande na formação do 
homem novo e da mulher nova. Ela tem de ser uma 
educação nova também, que estamos procurando por em 
prática de acordo com as nossas possibilidades. Uma 
educação completamente diferente da educação colonial. 
Uma educação pelo trabalho, que estimule a colaboração e 
não a competição. Uma educação que dê valor à ajuda 
mútua e não ao individualismo, que desenvolva o espírito 
crítico e a criatividade, e não a passividade. Uma educação 
que se fundamente na unidade entre a prática e a teoria, 
entre o trabalho manual e o trabalho intelectual e que por 
isso, incentive os educandos a pensar certo. 

Paulo Freire (2001) 
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APRESENTAÇÃO 

 
         Este documento contém a Proposta Pedagógica do Centro Educacional 16 de 

Ceilândia - CED 16 e visa ajudar a enfrentar os desafios do cotidiano da escola de 

uma forma sistematizada, consciente, científica e participativa. Representa uma 

construção coletiva, pois define uma proposta do grupo e expressa um trabalho, 

contextualizado, consciente e partilhado, com vistas à formação do cidadã.  

 A proposta está ancorada no arcabouço de leis, documentos e diretrizes que 

fundamentam a educação no Distrito Federal. Traz em si o caráter intencional, sendo 

revisitado ano a ano para adequar-se a realidade da avaliação formativa, construindo 

uma prática pautada na progressão curricular e no multiletramento dos estudantes.  

 Denomina-se Proposta, porque faz uma projeção da intencionalidade 

educativa. Denomina-se Pedagógica porque define a intencionalidade formativa, 

refletida e fundamentada, ou seja, a efetivação da finalidade da escola na formação 

acadêmica para a cidadania. 
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I- PERFIL INSTITUCIONAL 

 

1. MISSÃO  

 

 O CED 16 tem como missão promover uma educação pública de 

qualidade, centrada na evolução do processo de ensino e aprendizagem , 

considerando a singularidade, a inclusão, a permanência, o acesso, não apenas à 

vaga na escola, como às etapas posteriores, utilizando-se de uma avaliação formativa 

e estruturando meios de fomentar a potencialidade de todos os sujeitos desse 

processo. 

Nessa perspectiva, cabe a escola, portanto, conhecer e transpor a realidade de 

seus estudantes, para que dentro do processo educacional possa criar estratégias e 

projetos que viabilizem o desenvolvimento integral dos estudantes. Sendo assim, é 

mister levar em consideração seus anseios, buscando estratégias para dirimir suas 

necessidades socioeconômicas, bem como superar entraves de acesso ao nível 

superior de ensino e ao mercado de trabalho 

Faz-se necessário conhecer a trajetória de formação de todos, para que as 

fragilidades sejam superadas num contexto afetivo, formativo, crítico e criativo, onde 

haja um movimento solidário entre os sujeitos. Desta forma, todos são participantes e 

protagonizam o sucesso escolar.  

 

2. BREVE HISTÓRICO DA ESCOLA 

 

A escola foi criada a partir de uma reivindicação da própria comunidade, com o 

apoio da Associação de Moradores da QNQ.SItua-se na QNQ 03, Área Especial B, 

Ceilândia Norte. 

Em novembro de 1997, foram encaminhados os documentos à Secretaria de 

Educação doDistrito Federal, para a criação da escola. As atividades foram iniciadas 

em 1998. Com vinte anos de fundação, oCEF 24, atual CED 16, oferece as seguintes 

modalidades em 2019: Classes Especiais para Deficientes Intelectuais ou TGD/TEA, 

Ensino Médio,EJA Interventiva, e EJA -Educação de Jovens e Adultos Regular 

(noturno).   

A escola possui dois pavimentos, com 13 salas de aulas e capacidade de 

atendimento para 450 alunos por turno. Possui acessibilidade para alunos deficientes 

físicos no primeiro pavimento, com banheiros e bebedouros adaptados no piso inferior, 

banheiros e bebedouros no piso superior. Há um espaço destinado à coordenação 

pedagógica, ao Atendimento Educacional Especializado - AEE, ao Serviço 
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Especializado de Apoio à Aprendizagem - SEAA, ao Serviço de Orientação 

Educacional - SOE, biblioteca, sala dos professores, sala de coordenação pedagógica, 

duas quadras cobertas, sala de informática/vídeo, secretaria, sala de gestão, sala do 

supervisor administrativo, cantina, refeitório, pátio, estacionamento para os 

funcionários. 

A escola atende às comunidades da QNQ, QNR, Condomínio Sol Nascente e 

Expansão do Setor O. Exerce importante papel de agente de formação e de 

transformação social nesses setores. Trata-se do único estabelecimento público de 

ensino que oferta vagas na EJA noturno, mais próximo da comunidade do entorno da 

escola e do setor Sol Nascente.   

No ano de 2009, o Ensino Médio Regular noturno passou a ser EJA. Essa 

mudança ocorreu porque na comunidade não havia escola que ofertasse essa 

modalidade de ensino. Após análisedo perfil dos estudantes, constatou-se grande 

demanda de procura pela EJA nos anos anteriores. Identificou-se que muitos 

estudantes do Ensino Médio Regular eram multirrepetentes ou evadidos e tinham 

interesse em recuperar esse tempo que fora perdido.  Havia, também, uma procura 

maior por vagas na EJA por parte de alunos que já se encontravam inseridos no 

mercado de trabalho, mas visavam a possibilidade de avançar nos estudos, com vistas 

ao ensino superior. Estudantes que outrora não conseguiram concluir a educação 

básica e que foram impelidos a buscar esta conclusão para se adequarem e 

alcançarem uma posição melhor no mercado de trabalho. 

Durante muitos anos, a escola ficou marcada pelo grande índice de 

depredações, pichações, evasão escolar e violência. A partir do ano 2008 esta 

situação começou a ser modificada. A implantação de projetos como o Escola 

Aberta,Agentes da Paz, a formação do Conselho de Segurança Escolar foram um 

divisor de águas. A promoção da cultura de valorização da escola como patrimônio 

público, o incentivo ao sucesso escolar dos alunos e a participação mais efetiva do 

Conselho Escolar provocaram o início do envolvimento e proximidade da comunidade 

escolar no desenvolvimento do processo de ensino e aprendizagem e na valorização 

da escola. 

A partir de 2009 o CED 16 avançou em termos de conscientização da 

comunidade e também em índices de qualidade de ensino.  O reconhecimento do 

trabalho educativo realizado pelo corpo docente, repercute positivamente frente à 

sociedade, essa credibilidade pôde ser ratificada quando a nossa instituição alcançou 

grandes avanços nos últimos anos no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica 

- IDEB. A escola que foi criada para ser um Centro de Ensino Fundamental, 
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transformou-se em um Centro Educacional, atendendo a outras modalidades e etapas 

de ensino.  

Em 2008, foram implantadas duas classes especiais, afim de atender 

estudantes com necessidades especiais em idade compatível com os estudantes dos 

anos finais do Ensino Fundamental. Sendo assim, os Estudantes com Necessidades 

Educacionais Especiais - ENEE têm a possibilidade de desenvolver hábitos e atitudes 

conforme os pares da mesma faixa etária. 

As quadras esportivas foram construídas em 2009 e 2013 e configuram uma 

grande conquista para a comunidade. Possibilita a prática de esportes como basquete, 

vôlei, futebol e outros.  Um espaço muito valorizado pelos estudantes que têm a 

possibilidade de exercere aprimorar suas potencialidades esportivas, promovendo 

uma convivência pacífica e o espírito de equipe em todas as estações do ano. 

Em 2016 também foi implantado no CED 16 o ensino médio no diurno, 

atendendo a uma demanda da comunidade que se deslocava da QNQ e Sol Nascente 

para as escolas do Setor P Norte e Expansão do Setor O. Esta oferta facilitou o 

acesso dos estudantes à conclusão da Educação Básica. 

Paralelamente a isso foi implantado a EJA Interventiva 1º segmento e em 2017 

foi implantado a EJA 2º segmento, atendendo aos ENEE.Um dos maiores benefícios 

para a escola com esta oferta é a promoção da inclusão e a convivência entre os 

estudantes, promovendo a maturidade, a solidariedade e atitudes cidadãs. 

Em 2018 a nomenclatura de CEF 24 que atendia apenas aos anos finais do 

Ensino Fundamental,deu lugar ao CED 16, pois oferta três etapas da Educação 

Básica: Ensino Médio, EJA Regular, EJA Interventiva 1º e 2º segmentos e Classe 

Especial. 

 

3. DIAGNÓSTICO DA REALIDADE ESCOLAR 

 

A escola está localizada no setor QNQ, área de vulnerabilidade social, indicada 

pelo Governo do Distrito Federal, através da CODEPLAN e do DIEESE. Atende 

estudantes do Ensino Médio, EJA Regular, EJA Interventiva 1º e 2º segmentos e 

Classe Especial para DI E TGD/TEA.  

Comporta 1370 estudantes no total, 642 de Ensino Médio, 655 de EJA Regular, 

32 de EJA Interventiva e 41 de Classe Especial. Trata-se de uma escola de dois 

pavimentos, com 13 turmas no diurno. No matutino,12 turmas de ensino médio, 1 

classe especial e 1 EJA interventiva II segmento. No vespertino, são 10 turmas de 

ensino médio, 3 classes especiais e 1 EJA interventiva I segmento.  
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Percebe-se no âmbito escolar muitos estudantes fora da faixa etária para a 

etapa ou ano em que se encontram. Percebe-se que alguns deles param de estudar e 

depois retornam. Outros são multirrepetentes. Trata-se de uma comunidade carente 

nos quesitos econômico, social e de infraestrutura.  

Há uma situação de vulnerabilidade e insegurança no entorno da escola. 

Muitos estudantes são assaltados ou intimidados pelo comércio de entorpecentes. 

Com a chegada de cinco servidoras no apoio disciplinar e a mudança do local de 

entrada, para atendimento à comunidade na secretaria da escola, situações de 

cabulações e, de pessoas da comunidade adentrarem as dependências da escola, 

diminuíram significativamente. 

Faltam espaços de lazer para atender à comunidade. A violência doméstica e 

crimes, bem como, a drogadição e o alcoolismo são relatos comuns dos estudantes e 

pais. 

A escola pública representa um dos únicos, ou mesmo o único espaço de 

transformação social para a comunidade. O Estado se faz presente através da escola, 

do centro de saúde e da ronda ostensiva da polícia militar. Faltam políticas públicas 

para a região e investimentos mais incisivos neste setor da Ceilândia e na escola.  

Frente à estas situações, a equipe docente percebeu a chegada do SEAA 

como um avanço, porém, é urgente que se efetive o SOE também. São necessárias 

intervenções pontuais e diversas no campo das relações, da assessoria ao trabalho 

pedagógico, da aprendizagem e de questões relativas ao empoderamento do 

professor, haja vista a banalização do reconhecimento das figuras de autoridade pelos 

estudantes e a percepção equivocada da função social da escola.  

Muitos estudantes vêm a escola como um local de lazer e encontro com os 

amigos. O número de estudantes faltosos é exorbitante, os atrasos frequentes. Quanto 

ao hábito de jogar e o uso de aparelhos eletrônicos, em sala,vêm sendo dirimidos a 

partir desse ano. Foram implementadas normas disciplinares e o trabalho articulado 

entre os professores, apoios disciplinares e a direção têm surtido efeitos 

positivos.Princípios morais e éticos ou hábitos e atitudes ensinados no seio familiar, 

muitas vezes são cobrados e delegados ao corpo docente, alterando assim, a função 

do professor. 

 A participação da comunidade escolar ainda é tímida e, em certos momentos, 

bastante hostil. As relações entre o corpo docente e discente são de distanciamento, 

não obstante pela vontade dos profissionais, mas muito mais pelo receio de situações 

de violência vivenciadas no âmbito escolar e na comunidade. Muitos professores são 

intimidados diante dos estudantes e de alguns pais. Observa-se um grande desgaste e 

uma desistência patente por parte dos professores por causa da indisciplina. 
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Os estudantes, escolhidos como representantes das turmas, demonstram um 

bom posicionamento crítico frente ao quadro apresentado. São propositivos e 

reconhecem que a postura de alguns colegas é imatura e danosa ao avanço das 

aprendizagens e do processo avaliativo. Em reuniões com o SEAA, o supervisor 

pedagógico e as coordenadoras pedagógicas dentre as propostas, foi solicitado pelos 

representantes de turma, que houvessem regras e sansões mais claras, profissionais 

apoiando o trabalho disciplinar nos corredores, dois intervalos para diminuir a saída 

dos estudantes durante as aulas, intervenções diretas nas turmas abordando questões 

disciplinares, função social da escola, participação no conselho de classe, 

conservação do patrimônio público e outros. Obtivemos êxito em atender essas 

proposições, pois comungavam com o anseio dos docentes. Há pouco tempo, 

passamos a ter a presença de dois policiais militares fixos no turno diurno.  

Após orientações e reflexões geradas nas reuniões com o SEAA, os 

representantes de turma fizeram ainda uma avaliação propositiva do corpo docente, 

saindo da opinião pessoal para o aconselhamento, trazendo fragilidades e apontando 

propostas. Observa-se que muitos estudantes são lideranças com grande potencial, 

porém não exploram ou aprimoram este dom de forma positiva.  

Este ano pretende-se continuar com estes encontros aprimorando-os. Espera-

se que desses encontros formem-se lideranças mais sólidas, propositivas e que 

envolvam a turma nesta perspectiva.  

Percebe-se, no corpo discente, que o rendimento e aproveitamento encontra-

se num nível muito raso, diante da capacidade latente deles. Os atrasos, número de 

faltas e cabulações também colaboram com esse quadro. Numa visão geral os 

estudantes têm uma visão crítica de excelência, porém, grande parte deles banaliza o 

conhecimento acadêmico e só realizam as atividades com alguma notação e se 

satisfazem com a média. 

As relações interpessoais são tranquilas, porém muitas vezes escondem 

insatisfações e propostas muito importantes para a melhoria dos diversos aspectos da 

escola. Muitos expressam uma postura de total descrédito com as mudanças 

necessárias para uma melhoria dos diversos aspectos da escola e se fecham em suas 

atividades ou em desempenhar suas funções. Tal observação atinge tanto o corpo 

docente como discente. É possível perceber uma postura de amizade e ajuda mútua 

entre os professores, mas não em relação ao trabalho interdisciplinar. 

Nota-se que a avaliação, disciplina, organização do trabalho pedagógico e o 

conhecimento dos documentos que regem o âmbito escolar no Distrito federal são 

formações urgentes para auxiliar e aprimorar o trabalho docente. As coordenações 

coletivas vêm iniciando um processo ainda tímido, porém profícuo no sentido da 
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formação continuada e da organização do trabalho pedagógico. Concentram-se 

esforços do SEAA e da coordenação pedagógica em tornar o ambiente escolar mais 

acadêmico e de trazer a reflexão para a necessidade dos estudantes serem mais 

presentes nas aulas e estudiosos. Iniciou-se uma intervenção nos planejamentos dos 

professores, através de estudos, implementação efetiva dos documentos oficiais da 

rede e de reflexões sobre as ações, decisões e seus impactos reais nas fragilidades 

evidenciadas. 

 

3.1 Contexto Educacional 

 

A comunidade local é formada num contexto de crescimento populacional 

desordenado, devido ao surgimento de assentamentos irregulares, levando ao 

aumento da criminalidade e à falta de infraestrutura para uma boa qualidade de vida. 

Os chefes de família são, em sua maioria, mães solteiras, de acordo com 

dados do IBGE, que trabalham em casas de família, sem tempo para o 

acompanhamento escolar de seus filhos.  

Os estudantes apresentam sérias dificuldades cognitivas, afetivas e sociais, 

fatores que contribuem para o fracasso e a evasão escolar. Muitos necessitam 

trabalhar para complementar a renda familiar, outrossim são "arrimos de família". Há 

um número significativo de estagiários e de trabalhadores, no turno diurno. Observa-se 

que há uma valorização maior do trabalho remunerado do que do espaço/tempo de 

construção de conhecimento oferecido pela escola. Sendo assim, qualquer motivo fútil 

justifica as faltas, as cabulações e os atrasos dos estudantes. 

O tráfico de drogas, a violência e a desestrutura familiar propiciaram o 

surgimento de muitos projetos sociais, onde a comunidade protagoniza o papel do 

Estado levando dignidade, solução de problemas e  resgate de jovens que estão no 

mundo do crime e das drogas. O papel desses projetos é fundamental para a melhoria 

da qualidade de vida dos moradores do setor. Os projetos trabalham com a cultura Rip 

Rop e agregam música, dança, literatura, esporte e lazer. Há a distribuição de 

alimentos e cursos profissionalizantes. 

As inúmeras origens regionais da comunidade se mistura a uma forte influência 

e valorização da cultura afro. É possível perceber entre os estudantes grandes 

talentos nas áreas esportiva, artes plásticas, música, literatura periférica, dança, grafite 

etc. Muitos estudantes participam de disputas de rima, compõem músicas e poemas.  

Faz-se necessário oferecer aos alunos do CED 16 opções de atividades 

extracurriculares que incentivem à prática de esportes, expressões artísticas, as 

aprendizagens significativas para o crescimento acadêmico e para os processos 
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seletivos que são fatores excludentes para muitos.A preparação para a inserção no 

mercado de trabalho, a instrução sobre as diversas profissões e o acesso ao ensino 

superior são necessidades prementes, evitando-se que os estudantes tornem-se mão 

de obra barata e perpetuem a condição social em que se encontram. 

 

3.2 Perfil dos/as Profissionais da Educação 

 

A Unidade Escolar conta com profissionais atuantes em cada seguimento 

oportunizando que cada um exerça seu papel na construção do processo educativo. 

Os docentes têm acesso livre aos documentos da SEDF, bem como aos espaços 

físicos e de construção de conhecimento e do trabalho coletivo. São impelidos a 

contribuir, sugerir, intervir, planejar e se envolver em ações e processos para uma 

construção significativa da aprendizagem e de um ambiente saudável e solidário no 

âmbito escolar. 

O Professor é um articulador e mediador fundamental em nossa escola, 

apoiando a relação entre comunidade escolar, alunos e gestores. O objetivo de 

construir uma educação de qualidade é alcançado através da mediação, atuação e 

envolvimento do professor, que está na linha de frente desse processo, concomitante 

com uma gestão democrática e um ambiente favorável à construção de conhecimento. 

A equipe docente do CED 16 é composta por: 

 Professoras dos Anos Iniciais, que ministram aulas para as Classes 

Especiais/ EJA interventiva I segmento, são pedagogas com especialização em 

atendimento a alunos portadores de necessidades educacionais especiais. 

 Professores graduados em área específica, que atuam no Ensino Médio 

(diurno), Educação de Jovens e adultos - EJA Interventiva II segmento e EJA(noturno). 

Atuam em regime efetivo ou de contratação temporária. 

A carga horária de trabalho é de 40 ou 20 horas semanais. No que diz respeito 

à formação dos docentes, 90% possui especialização e poucos possuem mestrado ou 

doutorado.  

Os cursos de formação continuada ofertados pela SEDFtêm pouca adesão, até 

pelo fato da distância entre o CED 16 e a EAPE. A formação continuada dos 

professores ocorre através da auto-formação ou nas coordenações pedagógicas. 

Observa-se entre os docentes a necessidade, não apenas de uma formação para as 

novas tecnologias, bem como para novas técnicas de ensino. Além disso, a avaliação, 

é um dos maiores entraves no processo de ensino/aprendizagem, pois é vista muito 

mais como um fim em si mesma e não como parte de um processo ininterrupto de 

construção de conhecimento. Sendo assim, há muito dificuldade dos docentes 
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aplicarem a dinâmica ação-reflexão-ação. Os conhecimentos ficam encerrados em 

séries e bimestres.  

Parte desses profissionais já contabiliza mais de 20 anos dedicados à 

educação. Nota-se um grande desestímulo, adoecimentos frequentes, insatisfação 

com o sistema de avaliação e receio em relação à segurança no ambiente escolar. 

A construção do trabalho coletivo e interdisciplinar esbarra na formação dos 

profissionais que não foram preparados para esta atuação, o que gera resistência e 

insegurança. Além disso, na sala de aula, há um isolamento natural do trabalho do 

professor, que atua, decide, disciplina e media o processo de aprendizagem 

individualmente. Os estudantes estão em sua sala de aula, num grupo maior, com a 

possibilidade de observar e argumentar em grupo sobre os diversos aspectos da 

atuação de cada docente. Alguns docentes, frente a essa realidade, sentem-se 

impotentes e lançam mão dos recursos que têm para manter sua autoridade.(TARDIF 

e LESSARD, p. 55, 2012)  

Existe ainda a mudança anual na equipe de professores do CED 16, o que não 

contribui para uma identidade sólida da equipe docente. Essa mudança constante 

ocorre pelo fato de haver poucas turmas e muitos professores de 20 horas 

contratados, gerando as complementações de carga horária. Os professores de 20 

horas estão presentes apenas nas coordenações coletivas. 

 

3.3 Perfil dos/as Estudantes e da Comunidade Escolar 

 

Os estudantes que compõem o CED 16 são oriundos da CEF 28, CEF 31eCEF 

27, em sua maioria. Muitos estudantes estão fora da faixa etária para a etapa em 

curso, o que configura um alto índice de evasão e repetência. 

São jovens, acima de 14 anos de idade, de origem humilde, muitos trabalham 

para complementar a renda familiar e sonham em ter acesso ao ensino superior e a 

uma posição melhor no mercado de trabalho. É comum ouvir deles histórias 

relacionadas aos diversos tipos de preconceitos, violência, vícios e mortes prematuras. 

Apresentam um perfil de carência afetiva e expressam a necessidade de ouvir reforços 

positivos. 

Têm na escola uma via de acesso ao ensino superior e ao mercado de 

trabalho, porém, muitos deturpam a função social da escola e tomam uma postura de 

enfretamento às regras. Alguns estudantes envolvem-se prematuramente no uso de 

bebidas e drogas, o que afeta de forma direta a permanência e o desempenho na 

escola. 
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3.4 Infraestrutura 

 

A escola conta com a seguinte estrutura:  

 14 Salas de aula 

 1 Sala de Informática e múltiplas funções 

 4 banheiros para os alunos 

 2 banheiros para os funcionários 

 1 Banheiro para alunos com necessidades especiais 

 1 Secretaria  

 1 Sala de professores 

 1 Sala de Coordenação Pedagógica 

 1 Sala de Direção 

 1 Sala Administrativa 

 1 Sala de Mecanografia 

 1 Cozinha  

 1 Sala de depósito de alimentos 

 1 Sala de depósito de material esportivo 

 1 Sala do SOE 

 1 sala do AEE 

 1 sala da EEAA 

 1 sala do apoio disciplinar 

 1 Almoxarifado 

 1 Lanchonete de uso privativo 

 Estacionamento para uso dos funcionários 

 2 Quadras esportivas cobertas 

 2 Vestiários equipados com banheiros e depósitos  
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3.5 Indicadores de Desempenho Escolar 

 

a) Indicadores Internos 

Anos finais do ensino fundamental 

 
Taxa de Aprovação 

Ano 6º 7º 8º 9º Pi 

2005 -- -- -- -- -- 

2007 20,4 61,9 68,6 68,1 0,42 

2009 79,5 73,0 92,1 80,5 0,81 

2011 79,2 85,0 81,9 91,3 0,84 

2013 73,6 91,2 92,3 94,0 0,87 

2015 73,7 73,8 78,3 82,5 0,77 

 

b) Indicadores Externos 

Prova Brasil 

Matemática Língua Portuguesa 

Ni 

 

Proficiên

cia Média 

Proficiên

cia Padronizada 

Proficiên

cia Média 

Proficiência 

Padronizada  

-- -- -- -- -- 
 

233,2 4,4 226,0 4,2 4,32 
 

239,6 4,7 229,1 4,3 4,48 
 

212,3 3,7 208,5 3,6 3,68 
 

213,4 3,8 208,2 3,6 3,69 
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246,2 4,9 241,9 4,7 4,80 
 

 
Ideb 

Ano Meta Valor 

2005 
  

2007 
 

1,8 

2009 2,3 3,6 

2011 2,7 3,1 

2013 3,3 3,2 

2015 3,8 3,7 

 

II - FUNÇÃO SOCIAL DA ESCOLA 

 

Somos sujeitos sociais, requeremos convivência e a escola é um espaço 

público, onde somos incitados às relações sociais. Como ambiente público, a escola 

reúne um grupo plural de origens diversas, com diferentes credos e trajetórias durante 

tempos e espaços determinados , não pelos seus sujeitos, mas pelo estado.Diretrizes 

de Avaliação, SEEDF, 2014, p.9) 

Nessa perspectiva a escola oportuniza um crescimento e amadurecimento ora 

plural, ora singular no que toca as relações interpessoais ou em grupo, tornando-se 

um espaço democrático, pois precisa ouvir e atender aos diversos anseios. Espaço 

para dirimir conflitos, pois busca uma convivência harmônica e pacificadora. Espaço 

de transformação, pois busca o acesso ao conhecimento e a uma reconstrução da 

realidade da comunidade escolar. 

Cabe à escola envolver, publicizar e democratizar suas decisões e ações, no 

bojo das diversas vozes, necessidades e foco de seu trabalho, o processo de 

aprendizagem. Para tanto, os espaços do Conselho Escolar, Conselho de Classe, 

reuniões de pais, professores e estudantes, coordenações pedagógicas convergem 

para que a gestão democrática se efetive dando voz á comunidade escolar. 
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Em sua função de acesso ao conhecimento cientifico, avançando do empirismo 

e do saber popular torna-se necessário um trabalho de planejamento intencional, com 

foco na progressão curricular e no multiletramento. Além disso, o preparo dos 

estudantes para o Processo de Avaliação Seriada - PAS, o Exame Nacional do Ensino 

Médio - ENEM, para os diversos vestibulares, oportunizando o acesso ao nível 

superior e ao mercado de trabalho, não mais como mão-de-obra barata. A 

coordenação pedagógica fica evidenciada como espaço reflexivo e gerador do 

trabalho profícuo dos professores. Planos te trabalho, projetos interventivos, 

planejamento das avaliações e o trabalho interdisciplinar são gerados no coletivo, 

levando em consideração os documentos e as necessidades de progressão curricular 

dos estudantes. 

Para que o ambiente seja favorável à aprendizagem, a disciplina tem um papel 

fundamental, normas disciplinares claras e que favoreçam a autonomia e o 

empoderamento discente e docente, prevalecendo a democracia e o papel de cada 

um neste processo. O cumprimento de prazos e horários, uso obrigatório do uniforme 

pelos estudantes, murais informativos e reflexivos. 

Cabe à escola mediar o conhecimento acadêmico, saindo do empírico para o 

científico. A escola organiza o pensamento, possibilita o avanço das aprendizagens, 

não se repete ano após ano, mas supera as fragilidades. A escola é o primeiro campo 

de atuação dos cidadãos em formação.(Diretrizes Pedagógicas para Semestralidade 

SEEDF, 2014, p. 30) 

 

III - PRINCÍPIOS ORIENTADORES DAS PRÁTICAS PEDAGÓGICAS 

 

A Secretaria de Estado de Educação lançou a Gestão Democrática, que tem 

como princípio a união e participação de todos os segmentos da escola e a 

transparência nas práticas pedagógicas e administrativas. De acordo com Veiga 

(1998, p, 13) referindo-se à proposta pedagógica afirma: ‘‘Ela é construída e 

vivenciada em todos os momentos, por todos os envolvidos com o processo educativo 

da escola.” 

Os princípios norteadores para a gestão do trabalho estão centrados na 

Constituição Federal e na Lei de Diretrizes e Bases da Educação conforme 

orientações da Proposta Pedagógica da Secretaria de Educação que direciona como 

referência para as escolas do DF o Currículo em Movimento da Educação Básica, que 

norteia todo o trabalho a ser desenvolvido. Assim a escola pauta os projetos e ações 

considerando esses documentos de orientação pedagógica e administrativa e 
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considerando a realidade concreta do dia a dia e as suas demandas oriundas dessa 

realidade. 

A crescente mudança econômica e social bem como os desafios  das novas 

tecnologias propõe que a educação deva buscar mecanismos de articulação imediata 

para fazer valer o seu papel de formação e de transformação. É necessário que todos 

os envolvidos no processo de ensino compreendam o seu papel de articuladores 

adquirindo sempre novos conhecimentos, sem perder de vista a valorização da 

diversidade cultural, para que cada um possa ser sujeito na construção dos 

conhecimentos científicos, valorizando a pluralidade cultural. Falar do papel da escola 

é compreender, rememorar, repensar, redefinir a função social da escola e de cada 

profissional da comunidade escolar. 

O Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos – 

ENCCEJA e o Exame Nacional de Ensino Médio – ENEM certificam o Ensino 

Fundamental e o Ensino Médio respectivamente. 

As Instituições de Ensino – IEs credenciadas para certificar estão distribuídas 

nas 14 Diretorias Regionais de Ensino e podem ser conferidas, de acordo com o ano 

de realização, nas seguintes portarias: 

ENCCEJA 2007: Portaria nº 40 publicada no DODF de 08/02/2007 

ENCCEJA 2007: Portaria nº 82 publicada no DODF 22/05/2008. 

ENCCEJA 2008: Portaria nº 133 publicada no DODF de 03/04/2009 

A Educação de Jovens e Adultos e a Legislação 

Emenda Constitucional nº 59, de 11/11/2009 

Fórum EJA/DF: LDB 

Fórum EJA/DF: Lei Orgânica do DF 

Conforme, art. 22 da Lei nº. 9.394/96 – Lei de diretrizes e Bases da Educação 

Nacional (LDB)-estabelece que “a Educação Básica tem por finalidade desenvolver o 

educando, assegurar-lhe meios para progredir no trabalho e em estudos posteriores”. 

            A educação hoje assume um papel decisivo como instrumento de 

transformação social, pois há nesse contexto a responsabilidade e o compromisso 

político de oferecer educação básica de qualidade. Conforme a constituição federal 

nos artigos seguintes: “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; Art. 208. O dever do Estado com a Educação será efetivado mediante a 

garantia de: III - atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, 
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preferencialmente na rede regular de ensino; IV - atendimento em creche e pré-escola 

às crianças de 0 a 6 anos de idade. Art. 213. Os recursos públicos serão destinados às 

escolas, podendo ser dirigidos a escolas comunitárias, confessionais ou filantrópicas, 

definidas em lei, que: I – comprovem finalidade não lucrativa e apliquem seus 

excedentes financeiros em educação”. 

O processo educativo visto como uma oportunidade de mudança nos reporta 

ao mais novo desafio educacional que a formação de um indivíduo é o Currículo em 

Movimento da Educação Básica. As práticas pedagógicas devem ser pensadas de 

modo a contemplar a diversidade cultural e suscitar aprendizagens significativas 

denominadas como “aprendizagens imprescindíveis” e “aprendizagens desejáveis” e a 

ausência de ambas, no processo de desenvolvimento, pode marcar a história de vida 

do aluno, comprometendo seu futuro escolar e profissional. 

Diante do exposto, o parâmetro exigido para se oferecer educação de 

qualidade requer o acompanhamento das transformações do mundo globalizado, que 

hoje soa como desafio para nós educadores, nesse contexto é preciso lançar mão de 

novas estratégias de ensino para favorecer ao aluno possibilidades de enfrentar os 

problemas e as situações encontradas no decorrer de sua vida. 

A oferta de um ensino público de qualidade constitui, assim, um processo 

permanente de orientação de políticas públicas comprometidas com o 

desenvolvimento socioeconômico e com a prática pedagógica consciente e 

responsável. 

A escola segue a matriz curricular proposta pela Secretaria de Estado e 

Educação do Distrito Federal de acordo com cada modalidade oferecida, 

acrescentando, a mesma, alguns projetos na parte diversificada e outros conforme a 

realidade e necessidade dos estudantes. 

- Matriz curricular do Ensino Médio (diurno). 

- Matriz curricular da Educação de Jovens e Adultos 2° segmento presencial 

(noturno) 

- Matriz curricular da Educação Especial para o currículo funcional (diurno) 

- Matriz curricular da Educação de jovens e adultos para as turmas de Eja 

Interventivo 1º e 2º segmento conforme orientações das diretrizes da EJA. 

Os projetos Geradores, evidenciados como fundamentais no cotidiano de 

nossa escola, serão temas macro que, desmembrados ao longo do ano, poderão 

subsidiar no alcance de nossas metas e objetivos. O desenvolvimento dos mesmos 

deve direcionar a prática de atividades diversificadas e a interdisciplinaridade, pois se 

tratam de projetos fundamentais para todas as etapas, turnos e séries considerando 

os eixos temáticos e temas transversais como propõe o Currículo em Movimento.Uma 
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proposta curricular integrada não se encerra em si mesma; justifica-se à medida que 

atende os propósitos educacionais em uma sociedade democrática, buscando 

contribuir na formação de crianças, jovens e adultos  conscientes,responsáveis, 

autônomos, solidários e participativos 

 

IV- OBJETIVOS INSTITUCIONAIS E ESTRATÉGIA DE AÇÃO 

 

1. Gestão Pedagógica e Gestão das aprendizagens e dos resultados 

educacionais 

Objetivos e estratégias: 

 

 Efetivar o planejamento coletivo nas coordenações coletivas ou por 

área; 

 Orientar e implementar o Conselho de Classe participativo; 

 Fazer reuniões com os estudantes faltosos, com a presença dos 

responsáveis, apresentando índices de faltas, aproveitamento, orientando sobre o 

sistema presencial e a importância da frequencia para o bom rendimento e exercício 

das potencialidades dos estudantes; 

 Reunir mensalmente os representantes de turma com o SEAA, SOE e o 

supervisor pedagógico afim de dirimir situações de conflito, cabulações, questões de 

indisciplina e orientações às turmas; 

 Organizar grupos de monitoria de alunos, orientados pelo SEAA, 

supervisionados pelo professor regente, intra classe, com vistas ao atendimento de 

estudantes com dificuldades de aprendizagem; 

 Efetivar o sistema de recuperação paralela através da monitoria de 

estudantes, de trabalhos de pesquisa, avaliações, a partir do 2º bimestre, durante os 3 

bimestres letivo; 

 Valorizar práticas exitosas do corpo docente e discente através de 

reconhecimento público, exposição de trabalhos e de premiações; 

 Implementar um sistema avaliativo planejado coletivamente e que 

desperte no estudante a necessidade de se aprimorar, observando resultados 

pessoais e da turma; 

 Divulgar índices de frequencia e de aproveitamento dos estudantes, 

seja individualmente ou por turma, afim de buscar estratégias para a melhoria desses 

índices; 
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 Coibir as cabulações conscientizando o corpo docente e discente sobre 

a função social da escola, fazendo reuniões individuais com estudantes e 

responsáveis no SOE e aplicando sanções, conforme regimento, aos estudantes que 

insistirem nesta prática. 

 Realizar Conselhos de Classe extraordinários com as turmas que 

apresentam alto índice de indisciplina e desrespeito aos professores, com a presença 

dos responsáveis para intervenções em todos os níveis; 

 Orientar os estudantes que apresentam um desempenho acadêmico 

insatisfatório, fomentando hábitos de estudo e incentivando-os a explorar seu 

potencial; 

 Organizar estudos quinzenais com o corpo docente sobre avaliação, 

função social da escola, disciplina, documentos oficiais e outros; 

 Fomentar a prática de trabalho com projetos, incentivando o trabalho 

coletivo e de pesquisa entre os professores e estudantes; 

 Estruturar meios de divulgar e incentivar o talento artístico e as ideias 

dos estudantes; 

 Aproximar e incentivar o respeito e a boa convivência entre todos os 

sujeitos da comunidade escolar; 

 Oportunizar passeios educativos com os estudantes, garantindo acesso 

ao patrimônio cultural e artístico do DF; 

 Promover a inclusão e o respeito às diferenças; 

 Promover ações que viabilizem um ambiente mais acadêmico e 

acolhedor na escola; 

 Desenvolver ações sustentáveis e de conservação do patrimônio 

público. 

 

2. Gestão Participativa e de Pessoas 

Objetivos e estratégias:  

 Valorizar sempre a contribuição dos sujeitos, envolvidos no processo 

educativo, criando um ambiente agradável e motivador;  

 Dar oportunidade a cada indivíduo de revelar seu potencial, assumir 

compromissos e sentir-se responsável pelos resultados alcançados; 

 Lançar políticas de inclusão e integração que favoreçam alunos, 

funcionários e comunidade; 

 Tomar decisões compartilhadas e comprometidas com a coletividade; 
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 Compreender como acontece a prática pedagógica no interior da 

escola, avaliar os resultados e redirecionar, sempre que necessário, as atividades que 

serão desenvolvidas no decorrer do ano letivo e, também, o processo avaliativo 

adotado por todos os envolvidos no processo ensino-aprendizagem; 

 Promover jogos interclasses e participar dos jogos escolares, que 

contribuem para o desenvolvimento físico e mental dos estudantes; 

 Estimular competições sadias, onde todos sentem-se colaboradores e 

produzem algo significativo;  

 Estimular e garantir relações dialógicas, momentos de escuta sensível e 

de mediações de conflitos. 

 

3. Gestão Administrativa e Financeira 

 

Objetivos e estratégias: 

 Utilizar os recursos do PDAF E PDDE de forma autônoma, democrática 

e consciente; 

 Realizar reuniões ordinárias e extraordinárias com o Conselho Escolar 

para decidir sobre o uso dos recursos; 

 Garantir subsídios para os projetos pedagógicos com vistas a incentivar 

a pesquisa e o avanço das aprendizagens; 

 Ouvir e atender os anseios docentes e discentes na melhoria dos 

espaços, salas e materiais tornando o ambiente mais acolhedor, funcional e com uma 

estética agradável; 

 Garantir a acessibilidade dos portadores de necessidades especiais em 

toda a escola; 

 Aplicar os recursos de forma equitativa atendendo, dentro do possível a 

necessidade de todos; 

 Fazer a prestação de contas periodicamente; 

 Planejar os gastos e promover a cultura de economia afim de evitar 

desperdícios; 

 Adequar os espaços físicos para atender as necessidades de pesquisa 

dos estudantes do ensino médio, redirecionando espaço para laboratório de ciências; 

 Transferir o espaço da secretaria da escola afim de garantir a 

segurança de todos e um melhor atendimento à comunidade; 

 Adquirir equipamentos para subsidiar os espaços da escola; 

 Revitalizar os diversos espaços da escola; 
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 Publicizar todos os procedimentos e informações entre os servidores 

sobre questões administrativas; 

 Observar e cumprir os prazos para despacho de processos e entregas 

de documentos; 

 Garantir o cumprimento de horários e assinatura das folhas de ponto 

dos funcionários; 

 Criar um canal de comunicação eficaz entre os servidores e o 

supervisor administrativo; 

 Acompanhar e informar aos servidores sobre os trâmites de 

documentos; 

 Acompanhar o trabalho das merendeiras; 

 Garantir a higiene e a quantidade de lanche que atenda a todos os 

estudantes; 

 Acompanhar e garantir a higiene do depósito de alimentos e da cantina 

da escola; 

 Tomar medidas de economia de papéis e materiais de uso coletivo; 

 Atender a comunidade escolar na secretaria de forma profícua; 

 Garantir que os prazos para entrega dos diários seja cumprido; 

 Observar e erradicar erros na documentação dos estudantes e nos 

diários.  

V -  ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO PEDAGÓGICO DA ESCOLA 

 

O Centro Educacional 16 de Ceilândia tem como referência de trabalho os 

documentos oficiais da Secretaria de Estado de Educação do DF, de acordo com as 

modalidades de ensino oferecidas. Subsidiam o trabalho pedagógico as diretrizes 

pedagógicas do Ensino Médio, o Regimento Escolar, o Currículo em Movimento, as 

Diretrizes de Avaliação e a Estratégia de Matrícula 2019. 

Esta proposta visa organizar e nortear o trabalho pedagógico e implementar 

esses documentos, traçando uma identidade institucional e tornando o processo de 

aprendizagem  do CED 16 profícuo. Anexo, encontra-se a organização da progressão 

curricular por área de conhecimento, conforme o Currículo em movimento. 

 

1. Organização escolar: regime, tempos e espaços 

 

O Centro Educacional 16 está organizado em semestres: 
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 no Ensino Médio regular, constando dois blocos de estudo, com dois 

bimestres cada um; 

 na EJA regular e interventiva, sendo que na segunda, aplica-se um 

tempo conforme as necessidades especiais de cada estudante. 

 E no regime anual, com quatro bimestres, para as classes especiais, ficando a 

promoção a cargo do professor em análise com os serviços de apoio. 

A matrícula no Ensino Médio regular acontece anualmente, no início de cada 

ano letivo. Na EJA a matrícula acontece no início de cada semestre letivo. 

 

Organização escolar na semestralidade 

 

O Ensino Médio e suas cargas horárias, previstas nas Diretrizes Pedagógicas 

da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal (2008), foram divididos em 

dois Blocos que devem ser ofertados concomitantemente, isto é, em um mesmo 

semestre devem ser ofertados os dois Blocos. De maneira mais específica: em uma 

escola com dez turmas de 1º ano, cinco turmas estarão no Bloco 1 e cinco turmas no 

Bloco 2. No semestre seguinte, faz-se a reversão da oferta dos Blocos para essas 

turmas. Esse procedimento garante o processo de transferência de estudantes entre 

as escolas, exigindo que cada Unidade Escolar tenha um número par de turmas.  

Para o ano de 2019 temos a seguinte organização da Semestralidade noCED 

16 

 10 turmas de 1º ano, sendo 5 turmas do Bloco I e 5 turmas do Bloco II 

no turno vespertino 

 8 turmas de 2º ano, sendo 4 turmas do Bloco I e 4 turmas do Bloco II no 

turno Matutino 

 4 turmas de 3º ano, sendo 2 turmas do Bloco I e 2 turmas do Bloco II no 

turno Matutino 

 

EJA Interventiva e Classes Especiais 

 

As turmas de Educação de Jovens e Adultos Interventiva - EJA Interventiva são 

uma interface da Educação de Jovens e Adultos com a Educação Especial que 

objetiva atender, exclusivamente, aos estudantes com transtorno global do 

desenvolvimento - TGD/TEA e/ou deficiência intelectual - Dl, com ou sem associação 

de outras deficiências. Esse atendimento não tem períodos fixos, obedece ao 

documento de estratégia de matrícula e às necessidades dos estudantes. As 

matrículas podem ser feitas a cada semestre. 
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As turmas de classe especial para estudantes para estudantes com DI ou 

TGD/TEA visam trabalhar os estudantes para serem inseridos no ensino regular ou 

EJA, promovendo o avanço de suas aprendizagens. Trata-se de um período sem 

determinação fixa de tempo, mas necessário para que o estudante sinta-se e seja 

verdadeiramente inserido no contexto escolar e tenha acesso às etapas seguintes de 

seu processo escolar. As matrículas são feitas no início de cada ano letivo. 

Esses dois atendimentos são acompanhados pela gestão, serviços de apoio e 

pela Coordenação Regional de Ensino de Ceilândia. Qualquer mudança de 

atendimento aos estudantes, passa por estudo de caso e aprovação dos órgãos 

competentes, com anuência da família.  

O CED 16 oferta vagas para classes especiais e EJA interventiva conforme a 

estratégia de matrícula 2019: 

 Matutino: 1 turma de Classe Especial e 1 turma de EJA interventiva 2º 

segmento 

 Vespertino: 3 turmas de Classe Especial, sendo 2 de DI e 1 de 

TGD/TEA e 1 turma de EJA interventiva 1º segmento. 

 

Educação de Jovens e Adultos 

 

 A EJA - Educação de Jovens e Adultos regular organiza seus tempos em 

semestres letivos, conforme a Lei de Diretrizes e Bases da Educação e a Estratégia de 

Matrícula do Distrito Federal. A EJA atende três segmentos, sendo o 1º referente aos 

anos iniciais do Ensino Fundamental, o 2º aos anos finais do Ensino Fundamental e o 

3º segmento aos Ensino Médio. 

O turno noturno do CED 16 oferta a EJA regular, 2º e 3º segmento, aos 

estudantes trabalhadores da comunidade. Cada etapa é cumprida num semestre 

letivo, podendo haver matrículas novas em cada semestre.  

Para o ano de 2019 temos a seguinte organização na EJA noturno: 

 1 turma de 5º ano - 2º segmento 

 2 turmas de 6º ano - 2º segmento 

 2 turmas de 7º ano - 2º segmento 

 2 turmas de 8º ano - 2º segmento 

 2 turmas de 1º ano - 3º segmento 

 2 turmas de 2º ano - 3º segmento 

 2 turmas de 3º ano - 3º segmento 
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2. Direitos Humanos, educação Inclusiva e diversidade 

 

A escola prioriza em todos os seus aspectos o âmbito da inclusão social, à 

medida que vivemos tempos de profundas diferenças – físicas, sociais, raciais ou de 

gênero. Sem desconsiderar os obstáculos à universalização do acesso à escola aos 

pobres, às pessoas com necessidades especiais, a grupos étnicos e outros, houve ao 

longo do tempo certo avanço. O que parece é que hoje o grande desafio é a 

permanência das crianças e jovens na rede escolar pública, sobretudo pela baixa 

atratividade e descompasso que apresenta em relação às realidades da clientela, do 

seu ambiente e da sociedade de modo geral. O PPP, indo além de sua existência 

legal, mas efetivo, pode ser um instrumento importante de promoção da democracia 

escolar e assim conter os números alarmantes da evasão escolar. 

No art. 3º da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN, nº 

9.394/96), estão implícitos os princípios norteadores do projeto pedagógico, e um 

deles é "igualdade de condições para acesso e permanência na escola", também 

previsto no art. 206, inciso I da Constituição Federal de 1988 e no primeiro inciso do 

art. 53 do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA, 1991). O aspecto legal 

preconiza ainda que o contexto externo da escola, o entorno da escola, deve ser 

valorizado, a fim de identificar as pessoas que interagem com ela e analisar as 

influências das dimensões geográficas, políticas, econômicas e culturais. Igualmente, 

dentro de uma visão política, o PPP deve estar alinhado com os eixos curriculares da 

educação municipal (ou estadual) onde está inserida a escola e levar em consideração 

o cumprimento das normas que regulam o trabalho dos funcionários da educação da 

administração pública. Na dimensão pedagógica, deve incentivar e promover ações 

para o exercício da cidadania. 

Sendo assim, a escola constantemente direciona ações para atacar os 

problemas de exclusão em suas variadas vertentes (bullyng, discriminação racial, 

discriminação de gênero, dentre outras formas de discriminação). O que se espera da 

escola é que seus planos sejam definidos por uma cidadania global, livre de 

preconceitos, a qual se dispõe a reconhecer e a valorizar, a incompletude, a 

singularidade dos seres, ideias essenciais para se entender a inclusão. A escola deve, 

então, propor ações e fazer valer os direitos de todos os alunos para que sejam 

tratados sem discriminação, inclusive cumprindo a Constituição Federal de 1988, em 

seu art. 3º, inciso IV, que assegura “a promoção do bem de todos, sem preconceitos 

de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação”.  
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Todas as turmas do CED 16 são inclusivas, o apoio se dá também com 

palestras e informativos sobre os temas de Inclusão. Todos os alunos têm acesso as 

diversas formas de conhecimento independente da sua cor, raça, gênero e religião. O 

projeto da Inclusão Social é uma grande iniciativa da Unidade no sentido de promover 

a conscientização aos nossos alunos.  

 

3. Projetos Interdisciplinares 

 

SUSTENTABILIDADE HOJE, VIDA MELHOR 

Público alvo: Estudantes do CED16 

Tempo: Durante o 2º bimestre 

Descrição do Projeto:  

Trabalhar o tema sustentabilidade hoje, além de ser a garantia de dias 

melhores nesta terra é uma proposta do currículo em movimento que orienta a 

educação para a sustentabilidade em  todas as etapas e modalidades de ensino seja 

ela seriação, ciclos ou semestralidade. Além disso, viver de forma sustentável é uma 

necessidade global, que traz uma atitude de qualidade de vida, transformação do 

espaço e uma visão coletiva de bem-estar!  

Numa comunidade muito carente economicamente é um tema de bastante 

relevância para todos os envolvidos, pois evidencia ações que possam ser úteis em 

pequenas médias e grandes escalas na preservação do meio ambiente, na economia 

de recursos naturais e na proposta de um meio de aumentar a renda familiar. 

Incentivar a cultura de preservação e economia é um ato urgente, político e cidadão. 

. 

A VALORIZAÇÃO DA LEITURA COMO DEGRAU DE MUDANÇA 

SOCIOCULTURAL 

Público alvo:Estudantes da EJA noturno 

Descrição do Projeto: 

Nosso Projeto de Intervenção local é um convite à prática da leitura e tem a 

intenção de transformar espaços para que o aluno da EJA valorize a leitura em todos 

os seus aspectos, como também aprendam a ler com objetividade e, sobretudo, com 

prazer.  

A aceitação desse convite à leitura dependerá da maneira como ele for feito. 

Segundo a pesquisadora Sílvia Oberg (2011:p.105) “a escola é a principal responsável 

pela entrega do convite para que se entre no jogo literário”. Nós faremos quatro 

convites à comunidade escolar do Centro Educacional 16 de Ceilândia por meio das 
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seguintes atividades: Leitura Coletiva: Trabalho e Cidadania, Sacola Literária, Livros 

no Meio do Caminho e Clube de Professores Leitores. 

A atividade “Leitura Coletiva” será desenvolvida com leituras de textos 

selecionados pelos professores abordando o tema Trabalho e Cidadania. Para o 

primeiro semestre de 2018 serão selecionados cinco textos. A cada 20 dias um texto 

será lido em um momento específico por todos os alunos e professores ao mesmo 

tempo e, posteriormente, trabalhados em sala de aula de modo multidisciplinar com 

ênfase na Teoria da Transferência (HUNTER, 1983:p.9). 

Com o intuito de aproximar os alunos dos livros (olhar, tocar, folhear, sentir, 

respeitar, ler, apaixonar-se), desenvolveremos as atividades “Sacola Literária” no 

primeiro semestre de 2018 e “Livros no meio do Caminho” a partir do segundo 

semestre. Para valorizar o ato de ler entre o corpo docente do CED 16 formaremos 

ainda no segundo semestre de 2018, um “Clube de Professores Leitores”. No primeiro 

momento, pediremos que todos os alunos, servidores, professores da escola doem, 

pelo menos, dois livros de literatura (brasileira, estrangeira, infantil, juvenil, adulta). Em 

outro momento, pediremos a doação de livros de conteúdo diversificado, revistas, 

gibis, etc. 

 

PREPARANDO PARA O PAS E ENEM 

Público alvo:Estudantes do ensino médio e EJA terceiro segmento 

Descrição do Projeto:  

Durante uma semana de cada mês do segundo semestre, os professores irão 

trabalhar, em suas aulas, a resolução de exercícios nos moldes do PAS e ENEM, 

orientando os alunos quanto aos procedimentos básicos que se deve ter ao realizar as 

questões deste exame, tais como ,leitura, interpretação e  raciocínio lógico. 

Serão organizados aulões de resolução de exercícios, o professor deverá 

incluir questões de provas anteriores do ENEM. Naturalmente os alunos irão se 

acostumando a resolvê-las, desenvolvendo habilidades diversas para o seu 

crescimento no processo de aprendizagem. 

Os professores poderão utilizar também questões de mesmo nível, adotadas 

por outros exames, tais como o PAS e questões de Vestibulares. 

 

PROJETO INTERVENTIVO: OBRAS DO PAS, LEITURA, INTERPRETAÇÃO E 

ESCRITA 

Publico alvo: Ensino médio diurno 

Tempo: 5 semanas - entre os dias 13/05 e 14/06/19 

Descrição do Projeto Interventivo: 
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O projeto tem a intenção de dirimir dificuldades de leitura, interpretação e 

escrita dos estudantes do ensino médio. Observou-se, a partir da avaliação dos 

estudantes, a deficiência em ler e interpretar enunciados, bem como, em organizar um 

texto em parágrafos, encadeando ideias e levando o leitor a compreender o que o 

texto quer comunicar. 

O projeto acontecerá uma vez por semana, em cinco semanas consecutivas: 1ª 

semana - segunda-feira, 2ª semana - terça-feira, 3ª semana: quarta-feira, 4ª semana: 

quinta-feira, 5ª semana: sexta-feira. Será oportunizado aos estudantes: leitura das 

obras do PAS, sejam textos ou leituras hibridas; interpretação dos textos e escrita de 

textos, resenhas, relatórios ou afins. As produções escritas serão reestruturadas 

pontualmente pelos estudantes com o auxílio dos professores.  

Em matemática, serão trabalhadas situações problema, exercícios de lógica, 

ou seja, leitura e interpretação visando o desenvolvimento de habilidades relacionadas 

a análise, síntese e raciocínio lógico. 

O projeto culminará no terceiro bimestre, sendo consolidado e avaliada sua 

eficácia nas produções dos estudantes e na superação dos entraves no seu processo 

de aprendizagem e multiletramento. 

 

PROJETO ESCOLA VIRTUAL 

Público alvo: Estudantes do CED 16 

Tempo: Durante o ano letivo 

Descrição do projeto: 

O projeto objetiva implementar a aprendizagem digital de forma utilitária, pois 

todos necessitamos e utilizamos esta ferramenta; de forma científica, pois é uma 

grande fonte de pesquisa; de forma política, pois é um meio de transformação social, 

inclusão e de intenções coletivas e individuais. Além disso, os estudantes têm acesso 

à informações importantes para sua vida e para a população mundial. 

Percebe-se, nos estudantes do CED 16, uma banalização dos meios 

informatizados, muitas vezes, são vistos e utilizados de forma rasa. Costumam expor-

se a riscos e transitam e atuam apenas no modo ofensivo ou responsivo, emitem 

opiniões pessoais e sem critério ou conhecimento real. São impelidos pelo que está no 

topo dos comentários, sem refletir sobre os assuntos ou situações. Tais atuações os 

afasta de conhecer outros caminhos, roubam seu tempo e adiam habilidades 

necessárias ao seu desenvolvimento pleno. 

Sendo assim, percebe-se a necessidade de trazer um caráter científico e 

político, no que diz respeito ao acesso e ao uso das mídias. Para tanto necessita-se 
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de colocar o laboratório de informática em ação, para o avanço dos estudantes no 

letramento midiático. 

 

PROJETO PARA SABER MAIS 

Público alvo: Estudantes do CED 16 

Tempo: Durante o ano letivo 

Descrição do projeto: 

Este projeto visa tornar o ambiente escolar mais acadêmico, reflexivo, 

colaborativo e educativo. Intenciona-se propiciar leituras hibridas, que estimulam a 

leitura, dicas que facilitem a aprendizagem e informações úteis para os estudantes. 

Para isso, serão feitos murais, banners e materiais gráficos onde estarão presentes 

imagens, leituras diversas e ate desafios de raciocínio lógico-matemático. Esses 

materiais promoverão um estímulo ao multiletramento, ao estudo e à leitura. Para 

garantir a efetividade deste projeto, necessita-se do financiamento do PDAF para 

pagamento dos materiais gráficos. 

 

PROJETO PASSEIOS EDUCATIVOS 

Público alvo: Estudantes do CED 16 

Tempo: Durante o ano letivo 

Descrição do projeto: 

Este projeto visa oportunizar aos estudantes passeios educativos e culturais 

que somem aos conteúdos trabalhados, aprimorando habilidades e competências 

diversas, desde questões relacionais até a crítica de acesso aos diversos espaços no 

Distrito Federal, considerando a relação custo-benefício. Através dos passeios será 

possível fazer uma crítica propositiva da descentralização de recursos, da ampliação 

da estrutura de lazer e cultura na Ceilândia e da necessidade do entretenimento 

qualitativo na vida do estudante do CED 16. Para que o projeto se efetive, 

consideramos a necessidade de recursos do PDAF para garantir o acesso de todos os 

estudantes. 

 

 

4. Projeto de Transição entre Etapas e Modalidades 

 

Os serviços de apoio e a coordenação pedagógica iniciaram o processo de 

transição, lançando a proposta de progressão curricular através das coordenações 

pedagógicas com os professores dos turnos matutino e vespertino. Para o início do 

segundo semestre, sugeriu-se á UNIEB e ao CEF 27, unidade escolar que encaminha 
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o maior número de estudantes para o CED 16, que tenhamos um momento de 

coordenação pedagógica juntos, afim de equalizarmos uma proposta de progressão 

curricular dos estudantes que integrarão o corpo discente do CED 16 em 2020. 

O processo torna-se mais fácil tendo em vista que os estudantes do ensino 

fundamental virão mais preparados para avançarem em suas aprendizagens. 

Para que se efetive a transição, estão sendo feitas as seguintes ações: 

 Reuniões com os representantes de turma, com orientações diversas; 

 Reuniões com os representantes de turma para orientações sobre PAS, 

ENEM e questões relativas ao Ensino Médio; 

 Integração e participação dos professores do CEF 27 em coordenações 

coletivas programadas; 

 Atendimento aos estudantes com dificuldades de aprendizagem, no 

projeto interventivo; 

 Apresentação das normas disciplinares e cronograma de avaliações, 

ofertando diversas atividades avaliativas e a recuperação paralela; 

 Orientações sistemáticas sobre a semestralidade, os tempos e espaços 

no ensino médio. 

 

5. Relação escola-comunidade 

 

Para que aconteça a interação entre a escola e a comunidade, é preciso 

buscar alternativas reais para que haja uma participação efetiva. A escola busca 

oportunizar reuniões no sábado e uma comunicação mais objetiva e acessível a todos. 

A maioria dos pais e responsáveis pelos estudantes trabalha longe e têm dificuldades 

para serem liberados para reuniões na escola. 

Portanto, essa participação se dá, muito mais, através dos próprios estudantes. 

O convívio escolar é decisivo na aprendizagem de valores sociais e o ambiente 

escolar é o espaço de atuação mais imediato para os alunos. Assim, é preciso 

salientar a sua importância. É oportunizado que todos reflitam sobre a organização do 

trabalho pedagógico, sobre os objetivos que se pretende atingir e sobre as formas de 

conseguir alcançá-los, esclarecendo o papel de cada um nessa tarefa. 

Para que o trabalho da escola atinja essa amplitude, é necessário que toda a 

comunidade escolar assuma seu papel e a escola possibilite diversas ações que 

envolverão todos, cada um na sua função. 
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O CED 16 preocupado com ausência da família na escola têm promovido 

ações que incentivam a maior participação deste seguimento no contexto Escolar.  

São elas:  

 Reuniões Bimestrais de Pais e mestres para entrega de notas e 

resultados, buscando dialogar com os pais e estudantes sobre a responsabilidade de 

cada um no processo de construção do conhecimento, fazendo elogios e 

reconhecendo o empenho e a melhora dos estudantes; 

 Dia Letivo Temático com envolvimento da Comunidade conforme 

Calendário Escolar, com reuniões que abordam temas voltados para o desempenho 

dos estudantes, avaliação do trabalho docente e discente, estratégias de avanço nas 

aprendizagens, temas relativos a adolescência e a juventude; 

 Envolvimento da Família no Conselho Escolar ou em Conselhos de 

Classe extraordinários, para apresentar propostas de melhora nos diversos níveis e 

procurar atender aos anseios da comunidade escolar; 

 Participação nos Projetos Escolares assistindo apresentações e 

participando das festividades na escola; 

 Participação na Construção da PP, através de reuniões e pesquisas 

respondidas pelos pais.  

Além destas ações a escola tem também a política de sempre que necessário 

entrar em contato com os familiares em casos emergenciais ou situações preventivas, 

que seja indispensável o comparecimento dos pais na escola. Geralmente os contatos 

são feitos via telefone ou convocação por escrito. Adotamos ainda o reforço positivo, 

incentivando boas atitudes e ações de estudantes ou responsáveis, com elogios e 

reconhecimento público. Todos têm acesso às normas disciplinares, cronograma de 

avaliações e informações gerais de interesse público. 

 

6. Atuação Articulada dos Serviços de Apoio 

 

Metas de atuação do Atendimento Educacional Especializado - AEE em 

2019 

O AEE atua na inclusão dos estudantes com necessidades educacionais 

especiais, no apoio aos docentes e familiares destes estudantes e no atendimento 

deles no turno contrário ou não, conforme a necessidade de cada um. Planeja e atua 

de forma articulada com o SOE e EEAA ações de intervenção pedagógica, 

encaminhamentos a redes de apoio, estudos de caso, questões relacionadas a 

comportamentos de risco e orientações aos docentes. toda prática do AEE visa o 
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desenvolvimento das potencialidades dos estudantes e o acesso ao conhecimento, a 

aprendizagem e a etapa de estudo seguinte. 

Nesta perspectiva são metas do AEE: 

 Realizar atividades que estimulem o desenvolvimento dos processos 

mentais; 

 Fortalecer a autonomia dos estudantes; 

 Proporcionar aos estudantes o conhecimento do seu corpo, levando-os 

a usá-lo como instrumento de expressão consciente na busca de sua 

independência; 

 Ofertar suporte pedagógico aos estudantes facilitando o acesso aos 

conteúdos; 

 Promover a inclusão dos ENEE em todas as atividades da escola; 

 Atuar de forma colaborativa com o professor, auxiliando nas 

adequações curriculares - teoria e prática; estudos sobre as diferenças, 

elaboração de estratégias que facilitem as aprendizagens. 

 

Metas de atuação da Equipe Especializada de Apoio à Aprendizagem - 

EEAA em 2019 

 

A EEAA atuará de forma institucional, promovendo a reflexão das ações 

docentes e discentes, num trabalho articulado com a supervisão e coordenação 

pedagógicas e os serviços de apoio da unidade escolar. Sendo assim as ações serão 

de assessoria, planejamento, interventivas para que a avaliação formativa e o 

processo de aprendizagem sejam efetivos. Para tanto, o mapeamento institucional 

torna-se um instrumento primordial para o planejamento das ações. Reafirma-se a 

necessidade do trabalho coletivo, democrático e o compromisso de uma atuação 

propositiva e articulada com todos os envolvidos no processo de aprendizagem. 

Nesta perspectiva, são metas da equipe: 

 Atuar de forma coletiva no planejamento das coordenações e espaços 

pedagógicos; 

 Implementar um ambiente acadêmico e de formação continuada; 

 Fomentar a ação reflexiva docente e discente; 

 Organizar, publicizar e utilizar os documentos, leis e diretrizes que 

subsidiam o trabalho docente; 

 Corroborar com a implantação das normas disciplinares na escola; 
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 Acompanhar e orientar pais e estudantes acerca dos prejuízos 

causados pelas cabulações, atrasos e faltas; 

 Revisar a Proposta Pedagógica e assegurar sua aplicação, como 

documento democrático de construção coletiva e que traduz a identidade da escola; 

 Oferecer um espaço de escuta sensível e propositiva com os docentes;  

 Acompanhar e orientar a atuação dos representantes de turma; 

 Incentivar o trabalho colaborativo, interdisciplinar, intencional e de 

multiletramento; 

 Promover o planejamento da organização e progressão curricular; 

 Organizar um espaço de planejamento, discussão e reflexão da 

transição dos estudantes do ensino fundamental do CEF 27 com o CED 16; 

 Organizar, fundamentar e planejar o projeto interventivo, o conselho de 

classe e o processo avaliativo; 

 Demonstrar através de gráficos, números e resultados as fragilidades 

do processo de aprendizagem para os docentes e discentes afim de gerar propostas 

para avançar; 

 Acompanhar o desempenho dos estudantes e orientar os discentes 

sobre a importância dos hábitos de estudo; 

 Participar de estudos de caso, orientações às famílias e 

acompanhamento dos estudantes com necessidades educacionais especiais. 

 

Metas de atuação da Serviço de Orientação Educacional - SOE em 2019 

O SOE tem como objetivo auxiliar no processo educacional, demaneira ampla, 

privilegiando o desenvolvimento de todos os alunos no que se refere ao aprender, a 

ser, aprender a fazer, aprender a conviver e aprender a aprender,  atuando 

principalmente no âmbito dos temas transversais. 

Nesta perspectiva, são metas do SOE: 

 Combater a evasão escolar; 

 Divulgar normas de convivência; 

 Trabalhar a orientação de estudos; 

 Implantar projetos sobre a orientação sexual e puberdade; 

 Desenvolver projetos de atendimento; 

 Desenvolver projetos de combate ao uso de entorpecentes; 

 Estabelecer parcerias com entidades de saúde a fim de fazer 

encaminhamentos; 

 Implementar projetos de orientação profissional; 
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 Implementar projetos de auxílio aos pais na educação familiar; 

 Participar de reuniões extraordinárias e da coordenação coletiva 

 Participar da construção da PP; 

 Informar aos pais sobre as redes de apoio. 

 

7. Atuação dos/as educadores/as sociais voluntários/as 

 

Os educadores Sociais Voluntários atuam em nossa Unidade escolar 

atendendo os alunos com necessidades Especiais. São atendidos estudantes do 

ensino regular, da EJA Interventiva I e II e da Classe especial de TGD. São 

profissionais imprescindíveis para  a segurança, locomoção e bem-estar dos ANEE. 

 São algumas das suas atribuições: 

I - Auxiliar os(as) estudantes, sob a supervisão do(a) professor(a), nos horários 

das refeições, no uso do banheiro, nas atividades relacionadas às aulas de educação 

física, em atividades extraclasse, na locomoção dentro e fora da UE, ou seja, deverão 

estar presentes nas atividades diárias, autônomas e sociais que os(as) estudantes 

com Deficiência e Transtorno Global do Desenvolvimento/TGD/TEA realizarão dentro 

e, quando necessário, fora do espaço escolar;  

II – Realizar, sob a supervisão do(a) professor(a), o controle de postura do(a) 

estudante, como ajudá-lo(la) no sentar-se/levantar-se na/da cadeira de rodas, carteira 

escolar, colchonete, vaso sanitário,  

III – Acompanhar e auxiliar o(a) estudante cadeirante, que faz uso de órtese e 

prótese, para todos os espaços escolares a que ele necessitar ir, como também, em 

outros, fora do ambiente escolar;  

IV - Auxiliar os(as) estudantes que apresentam dificuldades na organização dos 

materiais escolares;  

V - Informar ao(à) professor(a) regente as observações relevantes relacionadas 

ao(à) estudante, para fins de registro e/ou encaminhamentos necessários; 

 VI - Acompanhar e auxiliar o(a) estudante durante as atividades para aquisição 

de condutas adaptativas em sala de aula e extraclasse de acordo com as orientações 

do(a) professor(a);  

VII - Apoiar o(a) estudante que apresente episódios de alterações no 

comportamento, observando os sinais de angústia e ansiedade buscando intervenção 

prévia.  

VIII - Intermediar a comunicação e a interação social do(a) estudante com seus 

pares e demais membros da comunidade escolar;  
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IX - Executar outras ações similares que se fizerem necessárias com o mesmo 

grau de complexidade e responsabilidade.  

 

VI - PRÁTICAS E ESTRATÉGIAS DE AVALIAÇÃO DO PROCESSO DE 

ENSINO- APRENDIZAGEM 

 

1. Prática avaliativa: procedimentos, instrumentos e critérios de 

aprovação 

 

O Ensino Médio requer organização do trabalho pedagógico voltado para o 

avanço 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 aponte as necessidades de intervenções no processo de 

aprendizagem dos estudantes. É importante ressaltar que os instrumentos/ 

procedimentos avaliativos devem expressar claramente os objetivos de aprendizagens 

e os critérios de avaliação.  

As produções dos estudantes devem ser apreciadas e analisadas com o intuito 

de se oferecerem novas possibilidades de aprendizagem. Comparam-se as 

aprendizagens do próprio estudante para conhecer sua trajetória e impulsioná-la. 

Igualmente importante e necessária é a real participação dos estudantes no processo 

avaliativo. Sendo assim, os estudantes serão avaliados da seguinte forma: 

 Prova Interdisciplinar valendo 2 pontos; 

 Redação valendo 1 ponto; 

 Prova multidisciplinar valendo 2 pontos; 

 No 1º e 4º bimestres, os outros 5 pontos serão distribuídos em, no 

mínimo, 3 atividades avaliativas com autonomia de escolha do 

professor. Estas atividades serão informadas e publicizadas para a 

comunidade escolar; 

 No 2º e 3º bimestres as atividades referentes aos projetos de 

sustentabilidade e preparação para o PAS e ENEM, respectivamente, 

valerão 2 pontos em cada um dos referidos bimestres. Os 3 pontos 

restantes serão distribuídos pelos professores de forma autônoma, 

sendo distribuídos em 2 atividades avaliativas, no mínimo. Estas 

atividades avaliativas serão informadas e publicizadas para a 

comunidade escolar. 

Os resultados das avaliações serão analisados, através de gráficos, dados e 

individualmente pelos professores orientadores, representantes de turma, 



37 
 

coordenação pedagógica e serviços de apoio. Essa análise será feita com as turmas 

também. Analisaremos, ainda, o número de faltas e cabulações dos estudantes. Após 

o levantamento, será feita uma premiação, como incentivo, aos estudantes que 

obtiveram maior êxito na turma e aos que tiveram uma frequencia de 100% no 

bimestre. Aqueles estudantes que superaram suas fragilidades receberão um 

reconhecimento público. Estes estudantes serão apontados pelos professores. 

Além dessa análise, os professores farão a recuperação contínua dos 

estudantes, durante o ano letivo, a partir do 2º bimestre. O projeto interventivo também 

será executado, nos dois semestres letivos, buscando dirimir fragilidades no processo 

de aprendizagem dos estudantes e oportunizando que as disciplinas semestrais e os 

descritores da prova diagnóstica sejam trabalhados com todos os estudantes. 

 

2. Recuperação Contínua 

A “recuperação de estudos” é prevista na Lei nº 9.394/96, tem o regimento em 

seu artigo 12, inciso V, para “prover meios para a recuperação dos alunos de menor 

rendimento”. Assim concebida, destina-se à obtenção de nota que possibilite ao 

estudante ser promovido de um ano/bloco a outro. Um longo caminho precisa ser 

percorrido para que a recuperação de estudos se associe à avaliação formativa. 

Reitera-se que não se deve esperar pelo término de uma semana, de um 

bimestre, semestre ou ano letivo para as intervenções necessárias; estas devem 

ocorrer desde o primeiro dia de aula, de forma contínua. Nada fica para depois. 

A recuperação continuada dar-se-á através da monitoria de estudantes com 

bom desempenho, supervisionados pelo professor regente, atuando como facilitadores 

e auxiliando os colegas com dificuldade e na compreensão do conteúdo. 

Os estudantes farão um trabalho, no molde estudo dirigido, proposto pelo 

professor regente durante o segundo, terceiro ou quarto bimestre, conforme sua 

necessidade de recuperar os estudos. 

Os estudantes participarão de uma semana de intensivo trabalho de 

recuperação, com aulas destinadas a esse fim.A avaliação de recuperação será feita 

na sexta-feira desta semana. A participação do estudante em todas as etapas desse 

processo também será avaliada. 

 

3. Conselho de Classe 

 

O Conselho de Classe planejado e executado na perspectiva da avaliação 

formativa é, ao mesmo tempo, espaço de planejamento, organização, avaliação e 
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retomada do trabalho docente, do processo de aprendizagem e da Proposta 

Pedagógica da escola.  

Quando o Conselho de Classe consegue refletir sobre os índices de 

desempenho, sobre o espaço da coordenação pedagógica, sobre os projetos e demais 

atividades realizadas no âmbito da escola e das salas de aula, sobretudo com vistas 

às aprendizagens de todos, potencializa sua caminhada na direção da avaliação aqui 

defendida e consegue promover aprendizagens significativas. O Conselho de Classe 

insere-se como um colegiado potencializador da gestão pedagógica e democrática da 

escola. O Conselho de Classe reúne-se ordinariamente ao final de cada bimestre e 

extraordinariamente, sempre que convocado pela equipe gestora da escola. 

No CED 16, dede o ano de 2018, o Conselho de Classe bimestral conta com a 

participação dos estudantes. Os representantes de turma, professores, Serviços de 

Apoio e o Supervisor Pedagógico participam desse espaço colegiado, que é registrado 

em ata específica anexa preenchida pelo professor orientador. O Conselho de Classe 

é presidido pela coordenação pedagógica.  

Neste espaço avalia-se o trabalho de todos os envolvidos no processo de 

aprendizagem dos estudantes de cada turma. O desempenho da turma em seus 

diversos aspectos e o desempenho de cada estudante, além das aulas e do trabalho 

de cada professor com a turma, bem como a frequencia, pontualidade e aspectos 

relacionais que prejudiquem o processo de aprendizagem. 

O Conselho de Classe ordinário das turmas EJA Interventiva I e II e das 

Classes Especiais não conta com a participação dos estudantes. O registro é feito na 

ata da escola. Participam todos os professores regentes das turmas citadas, a 

coordenação pedagógica, o supervisor pedagógico e os Serviços de Apoio. São 

tratados assuntos relativos ao desempenho da turma e de cada estudante, alterações 

na adequação curricular, possibilidades de avanço ou inclusão no ensino regular, 

situações de saúde mental dos estudantes, frequencia, pontualidade, aspectos 

relacionais e acompanhamento familiar. 

O Conselho de Classe extraordinário acontece sempre que se percebe que 

alguma turma está com problemas mais pontuais: indisciplina, apatia, problemas 

relacionais, cabulações etc. Nestes conselhos, reúnem-se além dos atores do 

Conselho de Classe ordinário, os responsáveis pelos estudantes. Há um envolvimento 

de todos nas decisões e a responsabilização de cada membro no processo de 

aprendizagem, trazendo a consciência e o consenso da importância do estudo e da 

função social da escola. O registro é feito na ata da escola e todos assinam. 
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VII - ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DA PROPOSTA PEDAGÓGICA 

 

Dentro da Proposta Pedagógica a avaliação é o acompanhamento das metas 

traçadas para atender às necessidades da instituição escolar. A PP terá 

acompanhamento sistemático para que se possa verificar a adequação do 

planejamento, objetivos que foram alcançados, metas que não foram atingidas e 

ações que necessitam de redirecionamento. A avaliação poderá ser compreendida 

como uma análise propositiva do percurso de ação, seja ela curta, seja prolongada. 

Todos os seguimentos da escola estarão envolvidos neste processo. Enquanto o 

planejamento dimensiona o que se vai construir, a avaliação subsidia essa construção, 

pois fundamenta e aponta novas decisões e caminhos. 

As reuniões coletivas serão na semana pedagógica e no final de cada 

semestre letivo direcionadas às discussões das ideias para o aperfeiçoamento da 

Proposta. Além disso, o movimento dialético e dialógico, bem como as observações e 

críticas, colhidas durante reuniões, término de um trabalho, descontentamentos 

evidenciados e avaliações orais ou por escrito formam um conjunto imprescindível 

para a retomada e reestruturação desta Proposta. 
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 Progressão Curricular Linguagens 

 

Organização Curricular 2019 

Unidade Escolar: CED 16            Ensino Médio : 1º, 2º e 3º anos - Blocos 1 e 2 

 Área de Conhecimento e componentes curriculares: Linguagens - Artes, Educação 

Física, Espanhol, Inglês e Língua Portuguesa  

Multiletramento: 1º Semestre - Criatividade e movimento e Apreciação estética e ética  

2º Semestre: Apreciação estética e ética  e Ciência, reflexão e análise crítica 

Professores: Ellen, Eva, Joãozinho, Joselma, Leiriane, Lisiani, Marcos, Míria, Moisés, 

Paulo, Silvana 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1º Ano - Bloco 1 - 1º Semestre - Criatividade e movimento e Apreciação estética e 

ética   

 

GDF – SEE – SUBEB 
Coordenação Regional De Ensino Ceilândia 

Centro Educacional 16 
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de 

Avaliação 

Cronogram
ade 

Trabalho 

 

. Garantir o 
domínio 
progressiv
o as 
práticas 
sócio-
verbais 
condizente
s com seu 
nível de 
ensino. 

 

. 
Desenvolv
er a 
competênc
ia 
linguística 
do aluno. 

 

. Incentivar 
o prazer 
pela 
leitura. 

 

. Promover 
atividades 

.Leitura e 
interpretação 
de textos 

. Sintaxe 

   - Período 
Simples 
(revisão) 

   - Período 
Composto 
por 
Coordenação 

   - Período 
Composto 
por 
Subordinaçã
o:        
.Orações  
Subord. 
Substantivas 

. Oraçoes 
Subord. 
Adverbiais 

. Orações 
Subord. 

Adjetivas 

 

 

 

. Ética 

. Respeito 
mútuo 

. Justiça 

. Diálogo 

. 
Solidariedad
e 

. Meio 
ambiente 

. 
Sustentabilid
ade 

. O ser 
humano 
como agente 
social e 
produtor de 
cultura 

. Pluralidade 
cultural e 
cidadania 

. Orientação 

. Aula 
expositiva 

. Discussão 
em classe a 
partir dos 
conteúdos 
trabalhados 

. Leituras 
individuais e 
em grupo 

. Exercícios 
direcionados 

. 
Contextualiza
ção dos 
conteúdos 
desenvolvido
s. 

. Aplicação 
de projeto 

. Grau de 
envolvimen
to do aluno 
com as 
avaliações 
propostas. 

. 
Produções 
orais e 
escritas. 

. Trabalhos 
de 
pesquisa. 

. Exercícios 
realizados 
em sala de 
aula. 

. Avaliação 
bimestral 

. Estudo 
Dirigido 

. 
Seminário. 

. Avaliação 
interdiscipli
nar. 
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de 
compreenç
ão e 
produção 
de textos. 

 

. 
Desenvolv
er 
atividades 
de grupo 
que 
promovam  
a 
socializaçã
o 

 

Projeto 
Sustentabilid
ade: A seca 
como motivo 
literário 

Dissertação 

 

Literatura 

 . Pré-
Modernismo 

 . 
Modernismo 
no Brasil 

 . O 
Romance de 
1930 

sexual 

 

 

 

3º Ano - Bloco 2 - 1º Semestre - Criatividade e movimento e Apreciação estética e 

ética 

Objetivos 
de 

aprendizag
em 

Conteúdos 
Curriculares 

Eixos 
Transversais 

Estratégias 
de Ensino e 
aprendizage

m 

Estratégias 
de 

Avaliação 

Cronogram
ade 

Trabalho 

 

 

. Garantir o 
domínio 
progressiv
o as 
práticas 
sócio-
verbais 
condizente
s com seu 
nível de 
ensino. 

 

. 
Desenvolv
er a 
competênc
ia 
linguística 

. Leitura e 
interpretação 
de textos 

 

 

Gramática 

. 
Concordânci
a Nominal e 
Verbal 

. Regência 
Nominal e 
Verbal 

. Colocação 
pronominal 

. A crase e 
seu uso 

. Ética 

. Respeito 
mútuo 

. Justiça 

. Diálogo 

. 
Solidariedad
e 

. Meio 
ambiente 

. 
Sustentabilid
ade 

. O ser 
humano 
como agente 
social e 
produtor de 

. Aula 
expositiva 

. Discussão 
em classe a 
partir dos 
conteúdos 
trabalhados 

. Leituras 
individuais e 
em grupo 

. Exercícios 
direcionados 

. 
Contextualiza
ção dos 
conteúdos 
desenvolvido
s. 

. Aplicação 

. Grau de 
envolvimen
to do aluno 
com as 
avaliações 
propostas. 

. 
Produções 
orais e 
escritas. 

. Trabalhos 
de 
pesquisa. 

. Exercícios 
realizados 
em sala de 
aula. 

. Avaliação 
bimestral 
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do aluno. 

 

. Incentivar 
o prazer 
pela 
leitura. 

 

. Promover 
atividades 
de 
compreenç
ão e 
produção 
de textos. 

 

. 
Desenvolv
er 
atividades 
de grupo 
que 
promovam  
a 
socializaçã
o 

 

 

 

 

  

Literatura 

. A Geração 
de 1945 

. A Prosa 
pós-moderna 

. Tendências 
Contemporân
eas 

 

.Projeto: 
Obras do 
PAS 

 

. Projeto 
Consciência 
Negra: A 
África que 
fala 
português 

 

Produção 
Textual 

. Dissertação 

. Resenha 

cultura 

. Pluralidade 
cultural e 
cidadania 

. Orientação 
sexual 

 

de projeto . Estudo 
Dirigido 

. 
Seminário. 

. Avaliação 
interdiscipli
nar. 

 

3º Ano - Bloco 1 - 2º Semestre - Apreciação estética e ética  e Ciência, reflexão e 

análise crítica 

Objetivos de 
aprendizage

m 

Conteúdos 
Curriculare

s 

Eixos 
Transversai

s 

Estratégias 
de Ensino e 
aprendizage

m 

Estratégia
s de 

Avaliação 

Cronogramad
e Trabalho 
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3º Ano - Bloco 2 - 2º Semestre - Apreciação estética e ética  e Ciência, reflexão e 

análise crítica 

Objetivos 
de 

aprendizag
em 

Conteúdos 
Curriculare

s 

Eixos 
Transversais 

Estratégias 
de Ensino e 
aprendizage

m 

Estratégias 
de 

Avaliação 

Cronogram
ade 

Trabalho 

 

. Garantir o 
domínio 
progressivo 
as práticas 
sócio-
verbais 
condizente
s com seu 
nível de 
ensino. 

 

. 
Desenvolv
er a 
competênci
a 
linguística 
do aluno. 

 

. Incentivar 
o prazer 
pela leitura. 

 

. Promover 
atividades 
de 
compreenç
ão e 
produção 
de textos. 

 

Leitura e 
interpretaçã
o de textos 

. Sintaxe 

   - Período 
Simples 
(revisão) 

   - Período 
Composto 
por 
Coordenaç
ão 

   - Período 
Composto 
por 
Subordinaç
ão:        
.Orações  
Subord. 
Substantiva
s 

. Oraçoes 
Subord. 
Adverbiais 

. Orações 
Subord. 

Adjetivas 

 

 

Projeto: 
Obras do 

. Ética 

. Respeito 
mútuo 

. Justiça 

. Diálogo 

. 
Solidariedad
e 

. Meio 
ambiente 

. 
Sustentabilid
ade 

. O ser 
humano 
como agente 
social e 
produtor de 
cultura 

. Pluralidade 
cultural e 
cidadania 

. Orientação 
sexual 

. Aula 
expositiva 

. Discussão 
em classe a 
partir dos 
conteúdos 
trabalhados 

. Leituras 
individuais e 
em grupo 

. Exercícios 
direcionados 

. 
Contextualiza
ção dos 
conteúdos 
desenvolvido
s. 

. Aplicação de 
projeto 

. Grau de 
envolviment
o do aluno 
com as 
avaliações 
propostas. 

. Produções 
orais e 
escritas. 

. Trabalhos 
de 
pesquisa. 

. Exercícios 
realizados 
em sala de 
aula. 

. Avaliação 
bimestral 

. Estudo 
Dirigido 

. Seminário. 

. Avaliação 
interdiscipli
nar. 
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. 
Desenvolv
er 
atividades 
de grupo 
que 
promovam  
a 
socializaçã
o 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PAS 

 

. Projeto 
Consciênci
a Negra: A 
África que 
fala 
português 

 

Produção 
Textual 

.Dissertaçã
o 

 

Literatura 

 . Pré-
Modernism
o 

 . 
Modernism
o no Brasil 

 . O 
Romance 
de 1930 
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APÊNDICE II - Progressão Curricular Matemática 

 

Organização Curricular 2019 

Unidade Escolar: CED 16Ensino Médio :1º, 2º e 3º anos -  

 Área de Conhecimento e componentes curriculares: Matemática - Matemática 

Multiletramento: 1º Semestre - Cultura, sociedade, meio ambiente e ética e Lógica, 

análise e representação2º Semestre:Lógica, análise e representação e Ciência, 

tecnologia e criatividade    

Professores:Calixto, Isabela, Wilton 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1º Ano -Cultura, sociedade, meio ambiente e ética e Lógica, análise e representação    

Objetivos de 

aprendizagem 

Conteúdos 

Curriculares 

Eixos 

Transversa

is 

Estratégias 

de Ensino 

e 

aprendizag

Estratégias 

de 

Avaliação 

Cronograma

de Trabalho 

 

GDF – SEE – SUBEB 
Coordenação Regional De Ensino Ceilândia 

Centro Educacional 16 
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em 

PAS 

Vestibulares 

Concurso 

Preparação 

do mercado 

de trabalho. 

Encaminhame

nto para 

estágios. 

 

 

 

 

 

Teoria de 

conjuntos. 

Intervalos 

na reta real. 

Difinição de 

funções. 

Função do 

1º grau e 2º. 

Representa

ção grafica 

de funções. 

Progressão 

aritmética. 

Progressão 

geométrica, 

Áreas de 

figuras 

geométricas

. Calculo de 

volumes. 

Matemática 

financeira. 

Juros e 

porcentage

m. 

Teorema de 

Tales. 

Semana 

mundial da 

agua. 

Sexualidad

e; 

Gravidez 

na 

adolescen

cia. 

Drogas 

D.s.t 

Uso do 

GPS. 

 

 

Livro 

didático. 

Estudos 

dirigidos; 

Pesquisas; 

Exercicios 

de reforço; 

Prova; 

Projetos; 

 

Participaçã

o 

Testes 

Provas 

Apresentaç

ões de 

trabalho; 

Work shop 

Estudo 

dirigido. 

Trabalho 

em grupo 

Feira de 

ciências. 

Desenvolvid

o durante o 

ano letivo, 

Matematica, 

nao está na 

semestralida

de. 

 

2º AnoCriatividade e movimento e Apreciação estética e ética 

Objetivos 

de 

aprendiz

agem 

Conteú

dos 

Curricul

ares 

Eixos 

Transver

sais 

Estratégi

as de 

Ensino e 

aprendiz

agem 

Estraté

gias de 

Avaliaç

ão 

Cronogra

made 

Trabalho 

Estabelecer 

conexões 

entre 

Trigonomet

ria: razões 

trigonométr

Sustentabili

dade 

Uso do livro 

didático 

Provas 1° bimestre: 

Trigonometria

, Sequencias 
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diferentes 

áreas do 

conheciment

o. 

Aplicar os 

conheciment

os 

matemáticos 

em situações 

diversas e 

nas 

atividades 

cotidianas. 

Preparação 

para as 

avaliações 

externas 

(PAS, ENEM 

e 

vestibulares)

. 

Encaminham

ento para 

estágios 

para o 

mercado de 

trabalho em 

geral. 

Desenvolvim

ento de 

atitudes de 

autonomia e 

cooperação. 

icas, 

relações 

trigonométr

icas, 

funções 

trigonométr

icas, lei dos 

senos e lei 

dos 

cossenos. 

Função 

exponencia

l e Função 

logarítmica. 

Matrizes e 

Sistemas 

lineares. 

Sequencias 

e 

progressõe

s. 

Análise 

combinatóri

a. 

Geometria 

espacial. 

Sexualidad

e 

Violencia 

Drogas 

Avanços 

tecnológico

s 

Projetos 

Relacionar 

teoria e 

prática 

Leitura e 

interpretação 

de textos e 

questões 

Testes 

Avaliação 

contínua 

Participaç

ão 

Estudos 

dirigidos 

Listas de 

exercícios 

Pesquisas 

e 

Progressões. 

2° bimestre: 

Função 

exponencial 

e Função 

logarítmica. 

3° bimestre: 

Matrizes e 

Sistemas 

lineares. 

4° bimestre: 

Geometria 

espacial e 

Análise 

combinatória. 

 

3º Ano- Criatividade e movimento e Apreciação estética e ética 

Objetivos 

de 

aprendiz

agem 

Conteú

dos 

Curricul

ares 

Eixos 

Transve

rsais 

Estratégi

as de 

Ensino e 

aprendiz

agem 

Estraté

gias de 

Avaliaç

ão 

Cronogra

made 

Trabalho 

Compreende

r os 

Probabilida

de e 

Sustentabili Uso do livro Provas  
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conceitos 

matemáticos 

para 

desenvolver 

estudos 

posteriores. 

Aplicar os 

conheciment

os 

matemáticos 

em situações 

diversas e 

nas 

atividades 

cotidianas. 

Desenvolver 

a 

capacidade 

de raciocínio 

e resolução 

de 

problemas. 

Desenvolvim

ento de 

atitudes de 

autonomia e 

cooperação. 

Preparação 

para as 

avaliações 

externas 

(PAS, ENEM 

e 

vestibulares)

. 

Encaminham

ento para 

estágios 

para o 

mercado de 

trabalho em 

geral. 

Noções de 

estatística. 

Números 

complexos. 

Polinomios. 

Geometria 

analítica 

dade 

Sexualidade 

Violencia 

Drogas 

Avanços 

tecnológico

s 

didático 

Projetos 

Relacionar 

teoria e 

prática 

Leitura e 

interpretação 

de textos e 

questões 

Testes 

Avaliação 

contínua 

Participaç

ão 

Estudos 

dirigidos 

Listas de 

exercícios 

Pesquisas 
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APÊNDICE II - Progressão Curricular Ciências da Natureza 

 

Organização Curricular 2019 

 

Unidade Escolar: CED 16 Ensino Médio : 1º, 2º e 3º anos - Blocos 1 e 2 

 Área de Conhecimento e componentes curriculares: Ciências da Natureza: Biologia, 

Física e Química 

Multiletramento: 1º Semestre - Ciência Cultura e ética e Tecnologia, informação e 

criatividade2º Semestre:Lógica, análise e representação e Natureza, trasnformação e 

sociedade 

Professores:Denise, Jefferson, Matson, Roberta e Rosana 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1º Ano - Bloco 1 - 1º Semestre -  Ciência Cultura e ética e Tecnologia, informação e 

criatividade    

 

GDF – SEE – SUBEB 
Coordenação Regional De Ensino Ceilândia 

Centro Educacional 16 
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Objetivos de 

aprendizage

m 

Conteúdos 

Curriculare

s 

Eixos 

Transversai

s 

Estratégias 

de Ensino e 

aprendizage

m 

Estratégia

s de 

Avaliação 

Cronogramad

e Trabalho 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

1º Ano - Bloco 2 - 1º Semestre - Ciência Cultura e ética e Tecnologia, informação e 

criatividade    

Objetivos de 

aprendizage

m 

Conteúdos 

Curriculare

s 

Eixos 

Transversai

s 

Estratégias 

de Ensino e 

aprendizage

m 

Estratégia

s de 

Avaliação 

Cronogramad

e Trabalho 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

1º Ano - Bloco 1 - 2º Semestre - Lógica, análise e representação e Natureza, 

trasnformação e sociedade 

Objetivos de 

aprendizage

Conteúdos 

Curriculare

Eixos 

Transversai

Estratégias 

de Ensino e 

Estratégia

s de 

Cronogramad

e Trabalho 
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m s s aprendizage

m 

Avaliação 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

1º Ano - Bloco 2 - 2º Semestre - Lógica, análise e representação e Natureza, 

trasnformação e sociedade 

Objetivos de 

aprendizage

m 

Conteúdos 

Curriculare

s 

Eixos 

Transversai

s 

Estratégias 

de Ensino e 

aprendizage

m 

Estratégia

s de 

Avaliação 

Cronogramad

e Trabalho 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

2º Ano - Bloco 1 - 1º Semestre - Ciência Cultura e ética e Tecnologia, informação e 

criatividade    

Objetivos 

de 

aprendizag

Conteúdos 

Curriculares 

Eixos 

Transvers

Estratégias 

de Ensino e 

aprendizag

Estratégi

as de 

Avaliaçã

Cronograma

de Trabalho 
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em ais em o 

 

 

 

 

 

 

 

• Classificação dos 

elementosquimicos

: 

• História e 

evolução da 

classificacao 

• Tabela Periódica 

Moderna 

• Relação com os 

subniveisenergetic

os 

• Estudo das 

propriedadesperIod

icas 

eaperiodicas. 

• Ligações 

químicas: 

• Ligações 

Intermoleculares 

• Ligações 

• Modelos 

atômicos: 

•Evolução do 

Modelo 

Atomico de Dalton 

a 

Rutherford-Bohr 

Intramoleculares 

• Importancia 

ecologica e 

economica 
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de vertebrados e 

invertebrados: 

• Doenças viróticas 

e 

saude publica. 

• Sistemas de 

defesa – 

Nocoes de 

imunologia. 

 

2º Ano - Bloco 2 - 1º Semestre - Ciência Cultura e ética e Tecnologia, informação e 

criatividade    

Objetivos de 

aprendizage

m 

Conteúdos 

Curriculares 

Eixos 

Transversai

s 

Estratégias 

de Ensino e 

aprendizage

m 

Estratégia

s de 

Avaliação 

Cronogramad

e Trabalho 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• 

Concepções 

científicas 

e do senso 

comum 

acerca do 

conceito de 

calor. 

•Evolução 

histórica dos 

conceitos de 

calor e 

temperatura 

•Escalas 

termométrica

s: 

abordagem 

qualitativa 

•Formas de 
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propagação 

de calor. 

 

2º Ano - Bloco 1 - 2º Semestre -Lógica, análise e representação e Natureza, 

trasnformação e sociedade 

Objetivos de 

aprendizage

m 

Conteúdos 

Curriculares 

Eixos 

Transversai

s 

Estratégias 

de Ensino e 

aprendizage

m 

Estratégia

s de 

Avaliação 

Cronogramad

e Trabalho 

 

 

 

 

 

 

 

• Geometria 

Molecular 

(abordagem 

qualitativa) 

• Polaridade 

• Funções 

Inorgânicas: 

• Óxidos 

• Bases 

• Ácidos 

• Reações de 

Neutralizacao 

• Sais 

• 

Característic

as gerais e 

ciclo de 

reproducao 

dos 

Virus 

• Principais 

protoctistas 

parasitas 

humanos 

• Relações 
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ecológicas – 

liquens e 

micorrizas 

• 

Criptógamas, 

Briófitas e 

Pteridofitas 

• Importância 

ecológica e 

economica 

(etnobotanica

) 

• Animais 

Invertebrados 

Animais 

Vertebrados 

• 

Característic

as gerais 

dos Fungos 

• 

Classificação 

dos 

Fungos 

 

2º Ano - Bloco 2 - 2º Semestre - Lógica, análise e representação e Natureza, 

trasnformação e sociedade 

Objetivos de 

aprendizage

m 

Conteúdos 

Curriculares 

Eixos 

Transversai

s 

Estratégias 

de Ensino e 

aprendizage

m 

Estratégia

s de 

Avaliação 

Cronogramad

e Trabalho 

 

 

 

• 

Fenômenos 

ondulatorio

s: reflexao, 

refracao, 
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difracao, 

ressonancia 

e 

interferênci

a 

 

 

3º Ano - Bloco 1 - 1º Semestre - Ciência Cultura e ética e Tecnologia, informação e 

criatividade    

Objetivos de 

aprendizage

m 

Conteúdos 

Curriculares 

Eixos 

Transversai

s 

Estratégias 

de Ensino e 

aprendizage

m 

Estratégia

s de 

Avaliação 

Cronogramad

e Trabalho 

 

 

 

 

 

 

 

• 

Termoquímic

a: 

• Noções de 

reações 

exotermicas 

e 

endotermicas 

• Lei de 

Hess. 

• Código 

Genético 

• Base da 

vida: os 

ácidos 

nucleicos.• 

Biotecnologia 

e 

bioetica. 
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3º Ano - Bloco 2 - 1º Semestre - Ciência Cultura e ética e Tecnologia, informação e 

criatividade    

Objetivos de 

aprendizage

m 

Conteúdos 

Curriculares 

Eixos 

Transversa

is 

Estratégias 

de Ensino e 

aprendizage

m 

Estratégia

s de 

Avaliação 

Cronograma

de Trabalho 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• 

Propriedades 

eletricas dos 

materiais 

condutores, 

semicondutor

es e 

isolantes. 

• Leis de 

Ohm. 

 

    

 

3º Ano - Bloco 1 - 2º Semestre - Lógica, análise e representação e Natureza, 

trasnformação e sociedade 

Objetivos de 

aprendizage

m 

Conteúdos 

Curriculares 

Eixos 

Transversai

s 

Estratégias 

de Ensino e 

aprendizage

m 

Estratégia

s de 

Avaliação 

Cronograma

de Trabalho 

 

 

 

 

 

 

 

• Equilíbrio 

Químico: 

• Estado de 

Equilíbrio 

• Caráter 

dinâmico 

• Fatores que 

afetam o 

Equilibrio 

• pH e pOH 
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• Mendel e a 

hereditarieda

de 

• Conceitos 

básicos de 

genetica 

• Leis de 

Mendel 

• 

Probabilidade 

e 

Combinação 

• Teoria 

Evolucionista 

• Mito racial 

• Evidências 

da evolução 

• Mecanismos 

da evolução 

• Genética 

das 

populações 

• Conquista 

do ambiente 

terrestre por 

animais e 

plantas 

• Evolução do 

ser humano 

 

3º Ano - Bloco 2 - 2º Semestre - Lógica, análise e representação e Natureza, 

trasnformação e sociedade 

Objetivos de 

aprendizage

Conteúdos 

Curriculares 

Eixos 

Transversa

Estratégias 

de Ensino e 

aprendizage

Estratégi

as de 

Cronograma

de Trabalho 
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m is m Avaliação 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Natureza e 

tipos de 

radiacões 

eletromagnetic

as e seus 

efeitos 

• Fenômenos 

eletromagnetic

os 

nos sistemas 

de 

telecomunicac

ao 

    

 

 

APÊNDICE IV - Progressão Curricular Ciências Humanas 

 

Organização Curricular 2019 

Unidade Escolar: CED 16  Ensino Médio : 1º, 2º e 3º anos - Blocos 1 e 2 

 Área de Conhecimento e componentes curriculares: Ciências Humanas: Filosofia, 

Geografia, História e Sociologia 

Multiletramento: 1º Semestre -Sociedade, culturas, espaço/tempo e Ciências, meio 

ambiente e educação2º Semestre:Indivíduos, identides e diversidades e Estado, 

Política e trabalho 

Professores:Cláudio, Danilo, João Marcos, José, Juracy, Priscilla, Rejane e Saulo 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1º Ano - Bloco 1 - 1º Semestre -  Sociedade, culturas, espaço/tempo e Ciências, meio ambiente 

e educação 

Objetivos de Conteúdos 

Curriculare

Eixos 

Transversai

Estratégias 

de Ensino e 

Estratégias de Cronogramad

 

GDF – SEE – SUBEB 
Coordenação Regional De Ensino Ceilândia 

Centro Educacional 16 
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aprendizagem s s aprendizage

m 

Avaliação e Trabalho 

Possibilitar que 

o estudante 

entenda a 

sociedade em 

que vive como 

fruto da ação 

humana, que 

se faz e refaz 

num processo 

dotado de 

historicidade. 

Permitir ao 

estudante 

compreender o 

espaço 

ocupado pela 

sociedade 

como espaço 

construído e 

modificado a 

partir de suas 

interferências, 

entendendo-se 

também como 

produto dessas 

relações.  

Proporcionar 

experiências 

para que o 

estudante 

compreenda os 

processos de 

socialização e 

coletividade, 

conscientizand

o-se dos 

diferentes 

espaços de 

interação social 

e refletindo 

sobre as 

Surgimento 

da 

Filosofia: 

mito e 

razão  

O 

despertar 

do filósofo  

Filosofos 

pré-

socraticos  

Conceito 

de filosofia  

Pensament

o e 

linguagem  

Civilização 

Clássica. 

Idade 

média 

Colonizaçã

o no Brasil 

Meio 

ambiente  

Trabalho  

Ética  

Cidadania 

Identidade  

 

 

Aula 

expositiva 

dialogada. 

Estudo de 

caso. 

Aulas 

práticas 

Aulas lúdicas  

Júri Simulado 

 

Seminários  

Jogos 

pedagógicos  

Avaliação 

interdisciplinare

s. 

Avaliação 

Multidisciplinare

s. 

Avaliação 

formativa.  

Resenhas 

Pesquisas. 

As avaliações 

serão feitas 

durante o 

semestre.  
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individualidade

s e 

diversidades 

culturais e 

individuais 

neles 

presentes.  

 

1º Ano - Bloco 2 - 1º Semestre - Sociedade, culturas, espaço/tempo e Ciências, meio 

ambiente e educação 

Objetivo

s de 

aprendiz

agem 

Conteúdos 

Curriculares 

Eixos 

Transv

ersais 

Estratégi

as de 

Ensino e 

aprendiz

agem 

Estratég

ias de 

Avaliaçã

o 

Cronogra

made 

Trabalho 

Possibilitar 

que o 

estudante 

entenda a 

sociedade 

em que vive 

como fruto 

da ação 

humana, 

que se faz e 

refaz num 

processo 

dotado de 

historicidade

. 

 

Permitir ao 

estudante 

compreende

r o espaço 

ocupado 

pela 

sociedade 

como 

espaço 

construído e 

modificado a 

partir de 

suas 

interferência

s, 

entendendo-

Natureza e cultura 

Etnocentrismo  

Tempo e espaço 

nas ciências 

humanas 

Diferentes espaços 

geográficos e 

paisagens naturais, 

globais e 

humanizadas 

História da Terra: 

eras geológicas 

Geografia física: 

clima, relevo, 

vegetação e 

hidrografia. 

Cibercultura. 

Conceitosbásicos:T

rabalho, Cultura e 

Sociedade. 

•Educação/Escola: 

•Papel da

 escola 

•Comunidade. 

 

Meio 

ambiente  

Trabalho  

Ética  

Cidadania 

Identidade  

 

Aula 

expositiva 

dialogada. 

Estudo de 

caso. 

Aulas 

práticas 

Aulas 

lúdicas  

Júri 

Simulado 

 

Seminários  

Jogos 

pedagógico

s  

Avaliação 

interdisciplin

ares. 

Avaliação 

Multidiscipli

nares. 

Avaliação 

formativa.  

Resenhas 

Pesquisas. 

As 

avaliações 

serão feitas 

durante o 

semestre. 
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se também 

como 

produto 

dessas 

relações.  

 

Proporcionar 

experiências 

para que o 

estudante 

compreenda 

os 

processos 

de 

socialização 

e 

coletividade, 

conscientiza

ndo-se dos 

diferentes 

espaços de 

interação 

social e 

refletindo 

sobre as 

individualida

des e 

diversidades 

culturais e 

individuais 

neles 

presentes. 

 

1º Ano - Bloco 1 - 2º Semestre - Indivíduos, identides e diversidades e Estado, Política e 

trabalho 

Objetivos 

de 

aprendiza

gem 

Conteúd

os 

Curricul

ares 

Eixos 

Transver

sais 

Estratégia

s de 

Ensino e 

aprendiza

gem 

Estratégi

as de 

Avaliação 

Cronogra

made 

Trabalho 

Possibilitar 

que o 

estudante 

entenda a 

sociedade em 

que vive 

como fruto da 

ação humana, 

Senso 

critico e 

senso 

comum  

Ética e 

conceitos de 

Meio 

ambiente  

Trabalho  

Ética  

Cidadania 

Aula 

expositiva 

dialogada. 

Estudo de 

caso. 

Aulas práticas 

Seminários  

Jogos 

pedagógicos  

Avaliação 

interdisciplina

res. 

As avaliações 

serão feitas 

durante o 

semestre. 
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que se faz e 

refaz num 

processo 

dotado de 

historicidade. 

Permitir ao 

estudante 

compreender 

o espaço 

ocupado pela 

sociedade 

como espaço 

construído e 

modificado a 

partir de suas 

interferências, 

entendendo-

se também 

como produto 

dessas 

relações.  

Proporcionar 

experiências 

para que o 

estudante 

compreenda 

os processos 

de 

socialização e 

coletividade, 

conscientizan

do-se dos 

diferentes 

espaços de 

interação 

social e 

refletindo 

sobre as 

individualidad

es e 

diversidades 

culturais e 

individuais 

neles 

presentes. 

etmologia. 

Consciência 

mítica  

Pensamento 

e linguagem  

Civilização

 Clás

sica. 

Idade média 

Colonização 

no Brasil 

Identidade  

 

Aulas lúdicas  

Júri Simulado 

 

Avaliação 

Multidisciplin

ares. 

Avaliação 

formativa.  

Pesquisas. 

 

1º Ano - Bloco 2 - 2º Semestre - Indivíduos, identides e diversidades e Estado, Política e 

trabalho 

Objetivos Conteúdos Eixos Estratégi Estratégi Cronogra
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de 

aprendiz

agem 

Curriculare

s 

Transve

rsais 

as de 

Ensino e 

aprendiz

agem 

as de 

Avaliaçã

o 

made 

Trabalho 

Possibilitar 

que o 

estudante 

entenda a 

sociedade 

em que vive 

como fruto 

da ação 

humana, que 

se faz e refaz 

num 

processo 

dotado de 

historicidade. 

Permitir ao 

estudante 

compreender 

o espaço 

ocupado pela 

sociedade 

como espaço 

construído e 

modificado a 

partir de suas 

interferências

, 

entendendo-

se também 

como 

produto 

dessas 

relações.  

Proporcionar 

experiências 

para que o 

estudante 

compreenda 

os processos 

de 

socialização 

e 

coletividade, 

conscientizan

do-se dos 

diferentes 

espaços de 

 Urbaniz

ação. 

 Agricult

ura. 

Natureza e 

cultura: 

relativismo 

cultural  

Identidade , 

diversidade e 

gênero 

População: 

Identidade e 

diversidade 

cultural, sexual, 

de gênero e 

geracional. 

Aspectos 

antropológicos 

e sociológicos 

da formação do 

povo brasileiro. 

O ser humano 

como ser 

social e 

político. 

Corrupção: o 

público e o 

privado nas 

relações 

interpessoais e 

comunitárias.  

Meio 

ambiente  

Trabalho  

Ética  

Cidadania 

Identidade  

 

Aula 

expositiva 

dialogada. 

Estudo de 

caso. 

Aulas 

práticas 

Aulas lúdicas  

Júri Simulado 

 

Seminários  

Jogos 

pedagógicos  

Avaliação 

interdisciplin

ares. 

Avaliação 

Multidisciplin

ares. 

Avaliação 

formativa.  

Pesquisas. 

As avaliações 

serão feitas 

durante o 

semestre. 
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interação 

social e 

refletindo 

sobre as 

individualidad

es e 

diversidades 

culturais e 

individuais 

neles 

presentes. 

 

2º Ano - Bloco 1 - 1º Semestre - Sociedade, culturas, espaço/tempo e Ciências, meio 

ambiente e educação 

Objetivos 

de 

aprendiza

gem 

Conteúd

os 

Curricul

ares 

Eixos 

Transver

sais 

Estratégia

s de 

Ensino e 

aprendiza

gem 

Estratégi

as de 

Avaliação 

Cronogra

made 

Trabalho 

 

Possibilitar 

que o 

estudante 

entenda a 

sociedade em 

que vive 

como fruto da 

ação humana, 

que se faz e 

refaz num 

processo 

dotado de 

historicidade. 

Permitir ao 

estudante 

compreender 

o espaço 

ocupado pela 

sociedade 

como espaço 

construído e 

modificado a 

partir de suas 

interferências, 

entendendo-

se também 

como produto 

dessas 

 Meio 

ambiente  

Trabalho  

Ética  

Cidadania 

Identidade  

 

Aula 

expositiva 

dialogada. 

Estudo de 

caso. 

Aulas práticas 

Aulas lúdicas  

Júri Simulado 

 

Seminários  

Jogos 

pedagógicos  

Avaliação 

interdisciplina

res. 

Avaliação 

Multidisciplin

ares. 

Avaliação 

formativa.  

Pesquisas. 

As avaliações 

serão feitas 

durante o 

semestre. 
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relações.  

Proporcionar 

experiências 

para que o 

estudante 

compreenda 

os processos 

de 

socialização e 

coletividade, 

conscientizan

do-se dos 

diferentes 

espaços de 

interação 

social e 

refletindo 

sobre as 

individualidad

es e 

diversidades 

culturais e 

individuais 

neles 

presentes. 

 

 

2º Ano - Bloco 2 - 1º Semestre - Sociedade, culturas, espaço/tempo e Ciências, meio 

ambiente e educação 

Objetivos 

de 

aprendiza

gem 

Conteúd

os 

Curricul

ares 

Eixos 

Transver

sais 

Estratégia

s de 

Ensino e 

aprendiza

gem 

Estratégi

as de 

Avaliação 

Cronogra

made 

Trabalho 

Possibilitar 

que o 

estudante 

entenda a 

sociedade em 

que vive 

como fruto da 

ação humana, 

que se faz e 

refaz num 

processo 

dotado de 

historicidade. 

 Meio 

ambiente  

Trabalho  

Ética  

Cidadania 

Identidade  

 

Aula 

expositiva 

dialogada. 

Estudo de 

caso. 

Aulas práticas 

Aulas lúdicas  

Júri Simulado 

 

Seminários  

Jogos 

pedagógicos  

Avaliação 

interdisciplina

res. 

Avaliação 

Multidisciplin

ares. 

Avaliação 

As avaliações 

serão feitas 

durante o 

semestre. 
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Permitir ao 

estudante 

compreender 

o espaço 

ocupado pela 

sociedade 

como espaço 

construído e 

modificado a 

partir de suas 

interferências, 

entendendo-

se também 

como produto 

dessas 

relações.  

Proporcionar 

experiências 

para que o 

estudante 

compreenda 

os processos 

de 

socialização e 

coletividade, 

conscientizan

do-se dos 

diferentes 

espaços de 

interação 

social e 

refletindo 

sobre as 

individualidad

es e 

diversidades 

culturais e 

individuais 

neles 

presentes. 

formativa.  

Pesquisas. 

 

2º Ano - Bloco 1 - 2º Semestre -Indivíduos, identides e diversidades e Estado, Política e 

trabalho 

Objetivos 

de 

aprendiza

gem 

Conteúd

os 

Curricul

ares 

Eixos 

Transver

sais 

Estratégia

s de 

Ensino e 

aprendiza

gem 

Estratégi

as de 

Avaliação 

Cronogra

made 

Trabalho 
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Possibilitar 

que o 

estudante 

entenda a 

sociedade em 

que vive 

como fruto da 

ação humana, 

que se faz e 

refaz num 

processo 

dotado de 

historicidade. 

Permitir ao 

estudante 

compreender 

o espaço 

ocupado pela 

sociedade 

como espaço 

construído e 

modificado a 

partir de suas 

interferências, 

entendendo-

se também 

como produto 

dessas 

relações.  

Proporcionar 

experiências 

para que o 

estudante 

compreenda 

os processos 

de 

socialização e 

coletividade, 

conscientizan

do-se dos 

diferentes 

espaços de 

interação 

social e 

refletindo 

sobre as 

individualidad

es e 

diversidades 

culturais e 

individuais 

 Meio 

ambiente  

Trabalho  

Ética  

Cidadania 

Identidade  

 

Aula 

expositiva 

dialogada. 

Estudo de 

caso. 

Aulas práticas 

Aulas lúdicas  

Júri Simulado 

 

Seminários  

Jogos 

pedagógicos  

Avaliação 

interdisciplina

res. 

Avaliação 

Multidisciplin

ares. 

Avaliação 

formativa.  

Pesquisas. 

As avaliações 

serão feitas 

durante o 

semestre. 
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neles 

presentes. 

 

2º Ano - Bloco 2 - 2º Semestre - Indivíduos, identides e diversidades e Estado, Política e 

trabalho 

Objetivos 

de 

aprendiza

gem 

Conteúd

os 

Curricul

ares 

Eixos 

Transver

sais 

Estratégia

s de 

Ensino e 

aprendiza

gem 

Estratégi

as de 

Avaliação 

Cronogra

made 

Trabalho 

Possibilitar 

que o 

estudante 

entenda a 

sociedade em 

que vive 

como fruto da 

ação humana, 

que se faz e 

refaz num 

processo 

dotado de 

historicidade. 

Permitir ao 

estudante 

compreender 

o espaço 

ocupado pela 

sociedade 

como espaço 

construído e 

modificado a 

partir de suas 

interferências, 

entendendo-

se também 

como produto 

dessas 

relações.  

Proporcionar 

experiências 

para que o 

estudante 

compreenda 

os processos 

de 

socialização e 

coletividade, 

 Meio 

ambiente  

Trabalho  

Ética  

Cidadania 

Identidade  

 

Aula 

expositiva 

dialogada. 

Estudo de 

caso. 

Aulas práticas 

Aulas lúdicas  

Júri Simulado 

 

Seminários  

Jogos 

pedagógicos  

Avaliação 

interdisciplina

res. 

Avaliação 

Multidisciplin

ares. 

Avaliação 

formativa.  

Pesquisas. 

As avaliações 

serão feitas 

durante o 

semestre. 
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conscientizan

do-se dos 

diferentes 

espaços de 

interação 

social e 

refletindo 

sobre as 

individualidad

es e 

diversidades 

culturais e 

individuais 

neles 

presentes. 

 

3º Ano - Bloco 1 - 1º Semestre - Sociedade, culturas, espaço/tempo e Ciências, meio 

ambiente e educação 

Objetivos 

de 

aprendiza

gem 

Conteúd

os 

Curricul

ares 

Eixos 

Transver

sais 

Estratégia

s de 

Ensino e 

aprendiza

gem 

Estratégi

as de 

Avaliação 

Cronogra

made 

Trabalho 

 

Possibilitar 

que o 

estudante 

entenda a 

sociedade em 

que vive 

como fruto da 

ação humana, 

que se faz e 

refaz num 

processo 

dotado de 

historicidade. 

Permitir ao 

estudante 

compreender 

o espaço 

ocupado pela 

sociedade 

como espaço 

construído e 

modificado a 

partir de suas 

interferências, 

 Meio 

ambiente  

Trabalho  

Ética  

Cidadania 

Identidade  

 

Aula 

expositiva 

dialogada. 

Estudo de 

caso. 

Aulas práticas 

Aulas lúdicas  

Júri Simulado 

 

Seminários  

Jogos 

pedagógicos  

Avaliação 

interdisciplina

res. 

Avaliação 

Multidisciplin

ares. 

Avaliação 

formativa.  

Pesquisas. 

As avaliações 

serão feitas 

durante o 

semestre. 
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entendendo-

se também 

como produto 

dessas 

relações.  

Proporcionar 

experiências 

para que o 

estudante 

compreenda 

os processos 

de 

socialização e 

coletividade, 

conscientizan

do-se dos 

diferentes 

espaços de 

interação 

social e 

refletindo 

sobre as 

individualidad

es e 

diversidades 

culturais e 

individuais 

neles 

presentes. 

 

3º Ano - Bloco 2 - 1º Semestre - Sociedade, culturas, espaço/tempo e Ciências, meio 

ambiente e educação 

Objetivos 

de 

aprendiza

gem 

Conteúd

os 

Curricul

ares 

Eixos 

Transver

sais 

Estratégia

s de 

Ensino e 

aprendiza

gem 

Estratégi

as de 

Avaliação 

Cronogra

made 

Trabalho 

Possibilitar 

que o 

estudante 

entenda a 

sociedade em 

que vive 

como fruto da 

ação humana, 

que se faz e 

refaz num 

processo 

 Meio 

ambiente  

Trabalho  

Ética  

Cidadania 

Identidade  

 

Aula 

expositiva 

dialogada. 

Estudo de 

caso. 

Aulas práticas 

Aulas lúdicas  

Júri Simulado 

Seminários  

Jogos 

pedagógicos  

Avaliação 

interdisciplina

res. 

Avaliação 

Multidisciplin

As avaliações 

serão feitas 

durante o 

semestre. 
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dotado de 

historicidade. 

Permitir ao 

estudante 

compreender 

o espaço 

ocupado pela 

sociedade 

como espaço 

construído e 

modificado a 

partir de suas 

interferências, 

entendendo-

se também 

como produto 

dessas 

relações.  

Proporcionar 

experiências 

para que o 

estudante 

compreenda 

os processos 

de 

socialização e 

coletividade, 

conscientizan

do-se dos 

diferentes 

espaços de 

interação 

social e 

refletindo 

sobre as 

individualidad

es e 

diversidades 

culturais e 

individuais 

neles 

presentes. 

 ares. 

Avaliação 

formativa.  

Pesquisas. 

 

3º Ano - Bloco 1 - 2º Semestre - Indivíduos, identides e diversidades e Estado, Política e 

trabalho 

Objetivos 

de 

aprendiza

Conteúd

os 

Curricul

Eixos 

Transver

sais 

Estratégia

s de 

Ensino e 

aprendiza

Estratégi

as de 

Avaliação 

Cronogra

made 

Trabalho 
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gem ares gem 

Possibilitar 

que o 

estudante 

entenda a 

sociedade em 

que vive 

como fruto da 

ação humana, 

que se faz e 

refaz num 

processo 

dotado de 

historicidade. 

Permitir ao 

estudante 

compreender 

o espaço 

ocupado pela 

sociedade 

como espaço 

construído e 

modificado a 

partir de suas 

interferências, 

entendendo-

se também 

como produto 

dessas 

relações.  

Proporcionar 

experiências 

para que o 

estudante 

compreenda 

os processos 

de 

socialização e 

coletividade, 

conscientizan

do-se dos 

diferentes 

espaços de 

interação 

social e 

refletindo 

sobre as 

individualidad

es e 

diversidades 

 Meio 

ambiente  

Trabalho  

Ética  

Cidadania 

Identidade  

 

Aula 

expositiva 

dialogada. 

Estudo de 

caso. 

Aulas práticas 

Aulas lúdicas  

Júri Simulado 

 

Seminários  

Jogos 

pedagógicos  

Avaliação 

interdisciplina

res. 

Avaliação 

Multidisciplin

ares. 

Avaliação 

formativa.  

Pesquisas. 

As avaliações 

serão feitas 

durante o 

semestre. 
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culturais e 

individuais 

neles 

presentes. 

 

3º Ano - Bloco 2 - 2º Semestre - Indivíduos, identides e diversidades e Estado, Política e 

trabalho 

Objetivos 

de 

aprendiza

gem 

Conteúd

os 

Curricul

ares 

Eixos 

Transver

sais 

Estratégia

s de 

Ensino e 

aprendiza

gem 

Estratégi

as de 

Avaliação 

Cronogra

made 

Trabalho 

Possibilitar 

que o 

estudante 

entenda a 

sociedade em 

que vive 

como fruto da 

ação humana, 

que se faz e 

refaz num 

processo 

dotado de 

historicidade. 

Permitir ao 

estudante 

compreender 

o espaço 

ocupado pela 

sociedade 

como espaço 

construído e 

modificado a 

partir de suas 

interferências, 

entendendo-

se também 

como produto 

dessas 

relações.  

Proporcionar 

experiências 

para que o 

estudante 

compreenda 

os processos 

de 

 Meio 

ambiente  

Trabalho  

Ética  

Cidadania 

Identidade  

 

Aula 

expositiva 

dialogada. 

Estudo de 

caso. 

Aulas 

práticas 

Aulas lúdicas  

Júri Simulado 

 

Seminários  

Jogos 

pedagógicos  

Avaliação 

interdisciplina

res. 

Avaliação 

Multidisciplin

ares. 

Avaliação 

formativa.  

Pesquisas. 

As avaliações 

serão feitas 

durante o 

semestre. 
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socialização e 

coletividade, 

conscientizan

do-se dos 

diferentes 

espaços de 

interação 

social e 

refletindo 

sobre as 

individualidad

es e 

diversidades 

culturais e 

individuais 

neles 

presentes. 

 

 

 

 

APÊNDICE V - Ata do Conselho de Classe 

 

 

REGISTRO DO 
CONSELHO DE CLASSE 

 
Ensino Médio 

2019 

 

GDF – SEE – SUBEB 
Coordenação Regional De Ensino Ceilândia 

Centro Educacional 16 
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Bimestre Orientador 

1º  

2º  

3º  

4º  

 

2. DIAGNÓSTICO DA TURMA 

PRINCIPAIS AVANÇOS E POTENCIALIDADES DA TURMA/ ESTRATÉGIAS 
UTILIZADAS 

1º bimestre  

Data do conselho: ____/____/____ 

 

 

 

 

 

 

2º bimestre  

Data do conselho: ____/____/____ 

 

 

 

1º A 
Representante:  

Vice: 

 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
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3º bimestre  

Data do conselho: ____/____/____ 

 

 

 

 

 

 

4º bimestre  

Data do conselho: ____/____/____ 

 

 

 

PRINCIPAIS NECESSIDADES OU FRAGILIDADES DA TURMA 

 

1º bimestre  

Data do conselho: ____/____/____ 

 

 

 

 

 

2º bimestre  

Data do conselho: ____/____/____ 

 

 

 

 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
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3º bimestre  

Data do conselho: ____/____/____ 

 

 

 

 

 

4º bimestre  

Data do conselho: ____/____/____ 

 

 

 

 

 

ENCAMINHAMENTOS DE AÇÕES 

 

1º bimestre  

Data do conselho: ____/____/____ 

 

 

 

 

 

2º bimestre  

Data do conselho: ____/____/____ 

 

 

 

 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

________________________________________________ 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

____________________________________________________ 
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3º bimestre  

Data do conselho: ____/____/____ 

 

 

 

 

 

4º bimestre  

Data do conselho: ____/____/___ 

 

 

 

 

 

 

APÊNDICE VI - Planos de Ação dos Serviços de Apoio 

 

 

Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal - GDF 
Subsecretaria de Educação Básica - SUBEB 

Gerência Serviço Especializado de Apoio à Aprendizagem - GSEAA 
Coordenação Regional de Ensino - Ceilândia - CREC 

Unidade Regional de Educação Básica - UNIEB 
Coordenação Intermediária dos Serviço de Apoio à Aprendizagem 

CENTRO EDUCACIONAL 16                                       

 

Plano de Ação 2019 

 

Equipe Especializada de Apoio à Aprendizagem - EEAA 

 

COORDENAÇÃO REGIONAL DE ENSINO DE CEILÂNDIA 

UNIDADE ESCOLAR: CED 16 
                                                                                       TELEFONE: 998174758 

PEDAGOGO RESPONSÁVEL: FERNANDA FANTINI VIEIRA DE SOUZA 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

____________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

________________________________________________________ 
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           MATRÍCULA SEEDF: 24973-4     

TURNOS DE FUNCIONAMENTO DA UNIDADE ESCOLAR ( X  ) MATUTINO  
( X  ) VESPERTINO (   ) NOTURNO 

 

Plano de Ação 2019 

 

Eixo:   Organização do trabalho pedagógico. Qualificação dos 
espaços/tempos escolares 

Ações/Projetos/Demandas Objetivo Cronograma Avaliação 

Encontros nas coletivas e 
planejamentos prévios com 
a supervisão e 
coordenação pedagógicas. 

Atuar de forma 
coletiva no 
planejamento 
das 
coordenações e 
espaços 
pedagógicos 

Semanal ou 
bimestralmente 

Avaliar de forma 
propositiva ao 
final de cada 
encontro. 

Encontros nas 
coordenações coletivas, 

Redimensionamentos com 
a coordenação pedagógica 
e serviços de apoio. 

 

Organizar, 
fundamentar e 
planejar o 
projeto 
interventivo, o 
conselho de 
classe e o 
processo 
avaliativo 

 

Semanal ou 
mensalmente 

Avaliar 
considerando 
proposições 
que apontam as 
necessidades 
de intervenção. 

Reuniões com a comissão 
responsável pela PP 

Revisar a 
Proposta 
Pedagógica e 
assegurar sua 
aplicação, como 
documento 
democrático de 
construção 
coletiva e que 
traduz a 
identidade da 
escola; 

Durante o 1º 
bimestre 

Avaliar a 
funcionalidade e 
implementação 
da PP. 
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Eixo: Qualidade de vida nas situações de trabalho 

Ações/Projetos/Demandas Objetivo Cronograma Avaliação 

Momentos de escuta 
individuais com os docentes 
e discentes. Análise e 
propostas para dirimir 
situações de tensão 

Oferecer um 
espaço de escuta 
sensível e 
propositiva com 
os docentes e 
discentes;  

 

Conforme a 
necessidade 
dos 
professores.e 
estudantes 

Retomar o 
diálogo 
sempre que 
necessário. 
Feedback 
imediato. 

Durante os projetos, 
atividades diárias, 
planejamentos diversos e 
avaliações. 

Incentivar o 
trabalho 
colaborativo, 
interdisciplinar, 
intencional e de 
multiletramento; 

Durante o ano 
letivo 

Através da 
observação. 

 

Eixo: Transição entre Etapas 

Ações/Projetos/Demandas Objetivo Cronograma Avaliação 

Estudo sobre progressão 
curricular, BNCC e 
multiletramentos. 

 

Promover o 
planejamento da 
organização e 
progressão 
curricular 

2 encontros A avaliação 
será feita ao 
término de 
cada 
momento em 
formulário 
próprio. 

Planejar este momento junto 
com a coordenação 
intermediária do SEAA, do 
ensino médio e anos finais. 

Levar a proposta ao CEF 27 
para ser melhorada e 
executada. 

Organizar um 
espaço de 
planejamento, 
discussão e 
reflexão da 
transição dos 
estudantes do 
ensino 
fundamental do 
CEF 27 com o 
CED 16; 

 

2 encontros 
no segundo 
semestre 

Através de 
formulário 
próprio e da 
observação 
dos 
estudantes no 
ano de 2020. 
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Eixo: Formação continuada de professores e/ou outros profissionais 

Ações/Projetos/Demandas Objetivo Cronograma Avaliação 

Promovendo momentos de 
avaliação e autoavaliação 
constantes. 

Gráficos do desempenho das 
turmas e individuais. 

Fomentar a 
ação reflexiva 
docente e 
discente 

Conselhos de 
classe, 
coordenações 
coletivas. 

Avaliação 
propositiva. 

Produzindo murais e materiais 
gráficos para exposição, 
abrindo a biblioteca durante os 
intervalos, promovendo estudos 
e pesquisas. 

Implementar 
um ambiente 
acadêmico e 
de formação 
continuada 

Durante o ano 
letivo 

Observar a 
mudança de 
foco e 
cultural no 
âmbito 
escolar. 

 

Eixo: Processo de aprendizagem 

Ações/Projetos/Demandas Objetivo Cronograma Avaliação 

Reuniões individuais ou em 
grupos 

Reuniões com os 
representantes de turma. 

 

Acompanhar e 
orientar pais e 
estudantes acerca 
dos prejuízos 
causados pelas 
cabulações, atrasos 
e faltas;  

Ao final de 
cada 
bimestre e 
sempre que 
necessário. 

Observação 
das 
mudanças 
nos 
estudantes e 
no nível de 
rendimento 

Reuniões coletivas e/ou 
conselho de classe. 

Reuniões com os 
representantes de turma. 

Demonstrar através 
de gráficos, 
números e 
resultados as 
fragilidades do 
processo de 
aprendizagem para 
os docentes e 
discentes a fim de 
gerar propostas 
para avançar; 

Ao final de 
cada 
bimestre. 

Avaliação 
propositiva e 
reflexiva. 

Conselhos de classe, 
avaliações externas de 
rendimento. 

Acompanhar o 
desempenho dos 
estudantes e 
orientar os 
discentes sobre a 

Durante o 
ano letivo. 

Avaliação 
propositiva 
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importância dos 
hábitos de estudo 

 

Eixo: Clareza de papéis, funções e responsabilidades dos sujeitos da 
comunidade escolar 

Ações/Projetos/Demandas Objetivo Cronograma Avaliação 

Murais, materiais impressos e 
acessíveis 

Organizar, 
publicizar e 
utilizar os 
documentos, leis 
e diretrizes que 
subsidiam o 
trabalho docente; 

 

No 1º 
bimestre 

Observar a 
utilização e o 
uso das 
orientações. 

Apresentação das normas 
disciplinares nas turmas 
pelos representantes, mural 
com boletim informativo 

Corroborar com a 
implantação das 
normas 
disciplinares na 
escola; 

No 1º 
bimestre e 
reforçar 
sempre que 
necessário 

Observar a 
mudança 
relacional e 
disciplinar do 
ambiente. 

Reuniões ordinárias Acompanhar e 
orientar a atuação 
dos 
representantes de 
turma 

Uma vez por 
mês 

Observar a 
melhoria de 
rendimento e 
disciplinar da 
turma 

 

Eixo: Estratégia de Matrícula 

Ações/Projetos/Demandas Objetivo Cronograma Avaliação 

Encaminhar estudantes e 
decisões aos órgãos 
competentes 

 

Participar de estudos 
de caso, orientações 
às famílias e 
acompanhamento 
dos estudantes com 
necessidades 
educacionais 
especiais. 

Conforme 
agenda da 
CREC 

Observar o 
cumprimento 
das decisões 
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             Secretaria De Estado De Educação Do Distrito Federal 
       Subsecretaria De Educação Básica 

      Coordenação de Políticas Educacionais Transversais 

      Diretoria de Serviços e Projetos Especiais de EnsinoGerência de 
Orientação Educacional e Serviço Especializado de Apoio à Aprendizagem 

 

 

Plano de Ação do Serviço de Orientação Educacional (SOE) - 2019 

 

CRE: Ceilândia 

Unidade Escolar: Centro Educacional 16 

Telefone: 3901-6914 

Orientador(a) Educacional: Dalva Izidia Gomes Vieira 
                                                Matrícula: 242.963-2 

                                                Leidiane de Almeida Carneiro                    
                                               Matrícula: 243.113-0  

E-mail:      dalvaizigovi@gmail.com                              Celular: 98618-1256 

                  leidyallmeida@gmail.com                            Celular: 99149-2244 

Turno(s) de atendimento: matutino/ vespertino 

 

Contextualização e caracterização da Unidade Escolar  

Quantitativo de alunos:  

O CED 16 atende atualmente 642 alunos Ensino Médio, 105 alunos no  

Ensino Especial  e 638 alunos na Educação de Jovens e Adultos, totalizando 1385  

alunos matriculados.  

 Níveis de ensino atendido/outros atendimentos: 
Ensino Médio, Ensino Especial, EJA Interventivo e EJA regular. 

 Perfil da clientela: 
 A clientela é carente, existe um grande índice de violência, má  
distribuição de renda, desigualdade social, baixa autoestima, 
uso de drogas, exclusão, indisciplina. 

 Projetos da escola: 
  

mailto:dalva_ped@hotmail.com
mailto:leidyallmeida@gmail.com
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SUSTENTABILIDADE HOJE, VIDA MELHOR 

Público alvo: Estudantes do CED 16 

Tempo: Durante o 1º bimestre 

A VALORIZAÇÃO DA LEITURA COMO DEGRAU DE MUDANÇA 
SOCIOCULTURAL 

Público alvo: Estudantes da EJA noturno 

PREPARANDO PARA O PAS E ENEM 

Público alvo: Estudantes do ensino médio e EJA terceiro segmento   

PROJETO INTERVENTIVO: OBRAS DO PAS, LEITURA, INTERPRETAÇÃO  

E ESCRITA 

Público alvo: Ensino médio diurno 

Tempo: 5 semanas - entre os dias 13/05 e 14/06/19 

PROJETO ESCOLA VIRTUAL 

Público alvo: Estudantes do CED 16 

Tempo: Durante o ano letivo 

PROJETO PARA SABER MAIS 

Público alvo: Estudantes do CED 16 

Tempo: Durante o ano letivo 

 

 Levantamento coletivo de demandas e desafios: 
Relacionamento interpessoal baseado nos valores morais e éticos,  
envolvimento com a criminalidade e drogas, ausência da família no  
processo educacional, desmotivação dos alunos quanto aos estudos,  
infrequencia e evasão escolar.  

 

Objetivos da Orientação Educacional para 2019 

 

OBJETIVO GERAL 

 O Serviço de Orientação Educacional tem como objetivo auxiliar no 
processo educacional, de maneira ampla, privilegiando o 
desenvolvimento de todos os alunos no que se refere ao aprender, a 
ser, aprender a fazer, aprender a conviver e aprender a aprender, 
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atuando principalmente no âmbito  dos temas transversais. 

 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Combater a evasão escolar; 
 Divulgar as normas de convivência; 
 Trabalhar a orientação de estudos; 
 Implantar projetos sobre a orientação sexual e puberdade; 
 Desenvolver projetos de atendimento; 
 Desenvolver projetos de combate ao uso de entorpecentes; 
 Estabelecer parcerias com entidades de saúde/ instituições 
especializadas  a fim de encaminhamentos; 
 Implementar projetos de orientação profissional ; 
 Implementar projetos de auxílio aos pais na educação familiar; 
 Participar de reuniões coletivas extraordinárias e da coordenação 
coletiva; 
 Construir conjuntamente com os professores e demais segmentos 
da IE o Projeto Pedagógico PP; 
 Informar aos pais e familiares sobre os serviços de apoio social 
individualmente e/ ou coletivamente através de atendimentos ou reuniões 
com os pais; 
 Encaminhamentos de aluno para investigação e possíveis 
diagnósticos junto a EEAA, através de relatórios.  

 

Justificativa 

Todo empreendimento humano deve pautar-se pelo planejamento das 
ações visando maximizar a eficácia do mesmo. O Serviço de Orientação 
Educacional não é diferente, pois o Serviço de Orientação Educacional, 
 sem planejamento torna-se um ativismo inútil, correndo o risco de se 
perder e não alcançar nenhum objetivo válido no processo ensino-
aprendizagem. 

O plano é resultado de um planejamento prévio que visa uma intervenção 
responsável e consciente do Orientador Educacional no ambiente escolar, 
evitando que o mesmo seja tão somente um solucionador de problemas 
aleatórios e, individuais que não tem eficiência duradoura. 

Este não é um molde rígido ao qual está submetido o trabalho de Serviço 
de Orientação Educacional, mas um caminho que possibilita mudanças de 
rumo, como fruto das reavaliações que forem ocorrendo durante o ano 
letivo. 

 

PLANEJAMENTO DE AÇÃO DA ORIENTAÇÃO EDUCACIONAL  
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TEMÁTICAS 

 

ESTRATÉGIA
S 

PEDAGÓGICA
S 

 

 
ENVOLVIDO

S 

 

PERÍODO 

 

PARCEIROS 

 

EIXO DE AÇÃO 
DA 

ORIENTAÇÃO 
PEDAGÓGICA 

DA O.E 
DESENVOLVID

A 

 

 

 

Orientação 
Profissional  

Oficina: 
formas de 
acesso ao 
Ensino 
Superior 

 

Estudante
s do 

Ensino 
Médio 

 

4º bimestre 

 

professore
s 

 

Ação junto 
aos 

estudantes 

Oficina: 
Trabalho, 
carreira e 
profissão 

 

Estudante
s do 

Ensino 
Médio 

 

4º bimestre 

 

profissiona
l de 
diferentes 
áreas 

Oficina: 
Carreira 
universitária 
no exterior 

 

Estudante
s do 

Ensino 
Médio 

 

4º bimestre 

professore
s  

TEMÁTICAS 

 

ESTRATÉGIA
S 

PEDAGÓGICA
S 

 

 
ENVOLVIDO

S 

 

PERÍODO 

 

PARCEIROS 

 

EIXO DE AÇÃO 
DA 

ORIENTAÇÃO 
PEDAGÓGICA 

DA O.E 
DESENVOLVID

A 

 

Intervalo 
Interativo 

Músicas 
ambiente e 
exposição 
de obras 

literárias do 
PAS 

 

Estudante
s do 

Ensino 
Médio 

2º bimestre 

(terça-feira e 
quinta-feira) 

 

Equipe 
gestora 

 

Ação junto 
aos 

estudantes 

TEMÁTICAS 

 

ESTRATÉGIA
S 

PEDAGÓGICA
S 

 

 
ENVOLVIDO

S 

 

PERÍODO 

 

PARCEIROS 

 

EIXO DE AÇÃO 
DA 

ORIENTAÇÃO 
PEDAGÓGICA 

DA O.E 
DESENVOLVID

A 

 

Autoestima 

Deixar 
bilhetes 

motivacionai
s no espelho 
do banheiro 

Estudante
s do 

Ensino 
Médio 

 

Ao longo do 
ano Letivo 

Equipe 
gestora 

professore
s 

Ação junto 
aos 

estudantes 
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TEMÁTICAS 

 

ESTRATÉGIA
S 

PEDAGÓGICA
S 

 

 
ENVOLVIDO

S 

 

PERÍODO 

 

PARCEIROS 

 

EIXO DE AÇÃO 
DA 

ORIENTAÇÃO 
PEDAGÓGICA 

DA O.E 
DESENVOLVID

A 

 

Mural 
Interativo 

Expor regras 
relacionais, 

poemas, 
vagas de 
estágio  

Estudante
s do 

Ensino 
Médio 

 

Semanalment
e 

Equipe 
gestora 

professore
s 

Ação junto 
aos 

estudantes 

TEMÁTICAS 

 

ESTRATÉGIA
S 

PEDAGÓGICA
S 

 

 
ENVOLVIDO

S 

 

PERÍODO 

 

PARCEIROS 

 

EIXO DE AÇÃO 
DA 

ORIENTAÇÃO 
PEDAGÓGICA 

DA O.E 
DESENVOLVID

A 

 

Aulas 
Motivacionai

s 

oficinas 
sobre rotina 
e técnicas 

de estudo.   

Estudante
s do 

Ensino 
Médio 

 

2º bimestre 

 

Professore
s 

Ação junto 
aos 

estudantes 

TEMÁTICAS 

 

ESTRATÉGIA
S 

PEDAGÓGICA
S 

 

 
ENVOLVIDO

S 

 

PERÍODO 

 

PARCEIROS 

 

EIXO DE AÇÃO 
DA 

ORIENTAÇÃO 
PEDAGÓGICA 

DA O.E 
DESENVOLVID

A 

 

Palestras 
Instrutivas 

Oficinas 
sobre 

Prevenção 
de gravidez 

e DSTs  

Estudante
s do 

Ensino 
Médio 

2º bimestre 

 

Agentes 
de Saúde 

Ação junto 
aos 

estudantes 

Oficinas 
Depressão  

Estudante
s do 

Ensino 
Médio 

3º bimestre Psicólogo Ação junto 
aos 

estudantes 

Oficinas 
Drogas  

Estudante
s do 

Ensino 
Médio 

3º bimestre  PCDF Ação junto 
aos 

estudantes 
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