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APRESENTAÇÃO   

  

A Proposta Pedagógica (PP) do Centro Educacional Darcy Ribeiro foi elaborada coletivamente 

com a participação da comunidade escolar (Professores, Direção, Equipe Pedagógica, 

Servidores, Funcionários, Pais, Mães ou Responsáveis e Alunos). Anualmente, o PP é 

apresentado durante a semana de planejamento e sua reelaboração representa o esforço coletivo 

de todos os sujeitos que fazem e vivem o dia a dia da escola sendo o documento norteador da 

práxis pedagógica que se desenvolve intencionalmente nas inúmeras relações e mediações 

complexas que acontecem no interior da escola. No seu conjunto, o nosso projeto explicita a 

concepção de ser humano que a escola pretende formar, a concepção de educação transmitida 

e socializada, e a concepção de sociedade e de mundo onde a escola está inserida. Além disso, 

explicita ainda o compromisso político da comunidade escolar com a construção da escola 

pública, enquanto espaço de transmissão e apropriação dos conhecimentos científicos, artísticos 

e filosóficos, historicamente produzidos e sistematizados pela humanidade. Tudo isso, 

fundamenta a forma como os nossos alunos aprendem e como ocorre o processo ensino 

aprendizagem, que envolve a relação entre o sujeito que ensina, o sujeito que aprende e o objeto 

a ser aprendido.  

  

O objetivo do PP do Centro Educacional Darcy Ribeiro é oferecer aos pais, professores, alunos 

e a todos aqueles que estão direta ou indiretamente ligados a esta instituição, uma visão da 

realidade, uma visão de totalidade das práticas educacionais do processo ensino-aprendizagem. 

Pelo fato de se constituir num projeto aberto que pode ser constantemente complementado com 

novas contribuições enriquecedoras da prática pedagógica, o PP configura-se num conjunto de 

intencionalidades e princípios, cuja efetivação em todas as suas dimensões, depende do 

engajamento o comprometimento político de todos os sujeitos que fazem a escola diariamente.  

  

As metas aqui propostas se efetivarão em parceria com toda a comunidade escolar e com o real 

comprometimento dos profissionais que o elaboraram. Esta proposta tem seu fundamento na 

construção de um conhecimento que não é pronto e acabado, mas que está em permanente 

avaliação e/ou reformulação, de acordo com os avanços dos principais paradigmas educacionais 

da atualidade.  

  

     



HISTÓRICO DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO  

  

O Centro Educacional Darcy Ribeiro está localizado na RA VII (Paranoá). No ano de 1957, 

começaram as obras da construção de Brasília e da barragem do lago Paranoá, assim os 

trabalhadores construíram uma pequena cidade, a Vila Paranoá e pouco tempo depois, em 1960, 

a cidade de Brasília foi inaugurada. No entanto, os trabalhadores responsáveis pela construção 

da Capital, cerca de três mil, resolveram permanecer na cidade devido à finalização das obras 

da usina hidrelétrica.  

  

A Vila Paranoá tornou-se Região Administrativa do Distrito Federal em 1964, através da Lei 

nº 4.545. No entanto, seu limite territorial só foi fixado 25 anos depois. A cidade buscou 

preservar o espaço do antigo acampamento, com a preservação ambiental e construção do 

Parque Vivencial, no local foram preservadas estruturas da antiga vila, dentre elas a caixa 

d’água e a escadaria da Igreja São Geraldo, construída em 1957 – a segunda igreja mais antiga 

do Distrito Federal – tombada pela Diretoria de Patrimônio Histórico e Artístico do Distrito 

Federal.  

  

Atualmente, o Paranoá tem aspecto de uma pequena cidade bem localizada e com uma avenida 

que corta toda cidade, com várias quadras e praças para o lazer. Tem uma população de 

aproximadamente 47 mil pessoas, em sua maioria constituída por imigrantes de outros estados 

que acreditaram que a Capital do país poderia lhes proporcionar um futuro promissor.  A cidade 

possui um comércio forte, mas não tem zona industrial, e a maioria de seus habitantes trabalha 

em Brasília ou no entorno. A região faz limite com outras regiões administrativas, a saber: São 

Sebastião, Lago Norte, Lago Sul, Itapoã, Brasília, Planaltina e Sobradinho.  

  

Foi dentro desse contexto que o Centro Educacional Darcy Ribeiro concebeu-se, estando 

vinculado ao crescimento demográfico e a demanda da comunidade local. Em 1996, por meio 

do programa “Orçamento Participativo”, a comunidade do Paranoá definiu, como uma das 

metas, a construção de um Centro de Ensino que atendesse os moradores das quadras 25 a 34 

da cidade, bem como os moradores dos condomínios e áreas rurais próximas.  

  

Em 1997, no dia 22 de fevereiro foi inaugurado o Centro de Ensino 01 do Paranoá. Na aula 

inaugural, contamos com a presença do então Governador, o professor Cristovam Buarque de 

Holanda, que durante sua explanação explicou aos presentes que em seu Estado de nascimento 



as escolas recebiam nomes de pessoas que de alguma maneira contribuíram para melhoria da 

educação em nosso país e/ou nossa cidade. Na oportunidade, o Governador comentou sobre o 

falecimento do professor Darcy Ribeiro, grande colaborador da educação em nosso país, 

ocorrido em 17 do mesmo mês. Neste momento, um aluno chamando Ivan Guedes sugeriu ao 

Governador que fizesse a mudança de nome da nossa escola, como homenagem ao ilustre 

professor falecido.  

  

No dia 02 de maio de 1997, mediante o Decreto nº 18.221, de 30 de abril de 1997 publicado no 

DODF nº 082, o Centro de Ensino 01 do Paranoá passou a se chamar Centro de Ensino 

Fundamental Darcy Ribeiro. Conforme Portaria nº 195 de 02 de junho de 2009, publicada no 

DODF n°111 de 10 de junho de 2009 passa a ser chamado de Centro Educacional Darcy 

Ribeiro.  

  

No ano de 2016, houveram eleições diretas para Diretor e Vice Diretor do Centro Educacional 

Darcy Ribeiro mediante a participação de toda a comunidade escolar, de acordo com os 

princípios da Lei de Gestão Democrática, lei 4.512/2012 que elegeu a Professora Aldeneide 

Conceição dos Santos Rocha como Diretora e Francisco Augusto Vasconcellos Silva como 

Vice-Diretor para o triênio 2017-2019.  

  

  

Identificação da Instituição de Ensino  

  

Nome da Instituição Educacional: Centro Educacional Darcy Ribeiro - CEDDR  

Código da Escola (INEP): 53011520  

Endereço completo: Quadra 31 Conjunto F - Área especial, s/nº - Paranoá/DF  

CEP: 71573-106  

Telefone: (61) 3901-7564    

E-mail: ceddarcyribeiro.paranoa@edu.se.df.gov.br  

Localização: Paranoá - DF  

Data de criação da Instituição Educacional: 22 de fevereiro de 1997  

Reconhecimento: 26/03/1997  

Credenciamento: Portaria 3 de 12/01/2004 - SEEDF.  

  

  



Caracterização Física da Instituição de Ensino  

  

O ambiente administrativo e pedagógico, consta de:  

13 salas de aula  

01 sala de Direção/Vice Direção   

01 sala para Supervisão e Coordenação Pedagógica  

01 sala de apoio e mecanografia  

01 sala de Serviço de Orientação Educacional  

01 sala de Coordenação Pedagógica  

01 sala dos Professores  

01 sala de secretaria e administrativo  

01 sala de Recursos Generalistas  

01 sala de Apoio Pedagógico  

01 cozinha  

01 almoxarifado merenda  

01 almoxarifado geral  

01 depósito material limpeza  

01 depósito de material Educação Física  

06 banheiros feminino/masculino (professores, funcionários e alunos)  

01 biblioteca  

01 laboratório de informática   

01 laboratório de ciências  

01 quadra poliesportiva  

01 pátio descoberto  

  

O Centro Educacional Darcy Ribeiro conta com 13 salas de aula, sendo que duas delas só 

comportam no máximo 29 alunos. Desde 2012, há um sistema de câmeras instalado em todas 

as dependências da escola, inclusive nas salas de aula. A escola possui 02 banheiros para 

professores; 02 banheiros para funcionários; 02 banheiros para alunos; e um banheiro para 

deficientes físicos no pavimento superior (desativado). As salas de aula estão equipadas com 

uma TV LED 40”, um quadro branco dividido com quadro negro e um ventilador.  Além disso, 

estão disponíveis para os professores 03 projetores multimídia e 03 projetores com tela digital. 

Visando a segurança física dos estudantes e professores, as salas de aula são protegidas com 

grades e tela moeda. Na sala da secretaria e administrativo são disponibilizados dois 



microcomputadores, com impressora interligados, que são utilizados para a organização de toda 

a documentação e escrituração escolar. Os professores contam com uma sala para coordenação 

e outra como assistência onde estão dispostos materiais pedagógicos diversos. A cantina é 

equipada com fogão industrial, forno, geladeira e freezer, onde é preparada a merenda escolar 

oferecida aos alunos, enviada e fornecida pelo Programa Nacional de Alimentação Escolar - 

PNAE - Merenda Escolar / MEC.  

   

Espaços Pedagógicos  

  

Sala de Leitura  

  

A Sala de Leitura da instituição de ensino é de médio porte e está aberta diariamente nos três 

turnos para atendimento aos alunos, professores e funcionários. Possui um acervo razoável de 

livros didáticos, paradidáticos e literários, bem como revistas de diversas editoras para pesquisa 

dos alunos e professores. Em 2005, mediante eleição realizada entre os alunos, a Sala de Leitura 

foi denominada- Biblioteca Encontro com o saber. Em abril de 2014, a escola adquiriu novos 

livros durante a II Bienal Brasil do Livro e da Leitura de Brasília. As funcionárias readaptadas 

responsáveis pela biblioteca seguem a proposta da equipe gestora da escola dando especial 

atenção aos alunos e incentivando-os à leitura e a pesquisa.  

  

Compete ao (s) responsável (s) pela Sala de Leitura:  

1. Conhecer o material disponível no setor;  

2. Organizar todo acervo bibliográfico da escola, realizando a catalogação 

do mesmo;   

3. Manter controle permanente dos empréstimos de materiais, comunicando 

à direção eventuais desvios ou anormalidades;  

4. Divulgar o acervo bibliográfico e videoteca junto aos alunos, professores 

e equipe técnico-pedagógica;  

5. Estimular a leitura junto às turmas com apoio pedagógico dos professores 

e equipe pedagógica;  

6. Colaborar com sugestões para o melhor aproveitamento do acervo 

bibliográfico e videoteca da escola;  

7. Orientar os alunos quanto ao uso e guarda dos livros;  



8. Providenciar carteira de usuário da biblioteca para cada aluno 

devidamente matriculado;  

9. Atender e orientar os leitores e/ou pesquisadores;  

10. Organizar, em conjunto com a equipe gestora o horário para atendimento 

dos alunos para trabalhos e pesquisas.  

  

  

Quando o professor necessita de material de apoio didático da biblioteca emprestado para uso 

na sala de aula, este deve seguir uma rotina:  

a) Ficará sob responsabilidade do professor que o retirou ou autorizou a retirada;  

b) Deverá ser entregue na biblioteca após o término da aula;  

c) Deverá conferir o material na chegada e saída da sala de aula e, em caso de falta de 

algum volume, cobrar da turma em que fez uso do material. Se ainda assim o material não 

for encontrado o responsável pela biblioteca deve ser informado para tomar as medidas 

cabíveis. 

d) O prazo para devolução ou renovação do material é de 15 (quinze dias); 

e) Em caso de extravio, o material deverá ser reposto;  

  

Sobre as atividades de pesquisa para os alunos:  

  

Antes de passar a atividade, o professor deverá comparecer à biblioteca, para verificar a 

disponibilidade do material necessário e para que os responsáveis pelo setor possam deixá-lo 

previamente separados. Ao utilizar a biblioteca para aula de leitura e/ou pesquisa, como uma 

atividade diferenciada, o (a) professor (a) deverá acompanhar os alunos durante toda a aula, 

sendo responsável também por encaminhá-los a sala no final da aula.  

  

O horário de pesquisa para os alunos, deverá ser realizada no contra turno de suas aulas.  

  

Do empréstimo de livros:  

● É direito do aluno devidamente matriculado, o empréstimo de livros 

literários mediante cadastro através de carteira de empréstimo;   

● O empréstimo do livro será feito pelo prazo de uma semana, podendo ser 

renovado por mais duas vezes no máximo, dependendo do conteúdo do mesmo, 

cabendo ao responsável pelo setor, definir a necessidade de renovação;  



● Livros com prazo de empréstimo vencido não terão renovação para o 

mesmo estudante.  

  

É dever do usuário da Sala de Leitura:  

● Primar pela boa conservação do livro;  

● Em caso de extravio da obra, o aluno será responsável pela reposição. ● 

A troca de livros deverá ser realizada em contra turno, ou seja, no horário em 

que o aluno não tenha aula, salvo em horário vago no caso da falta de algum 

professor. ● O empréstimo de livros se dará somente até duas semanas antes as 

férias do meio do ano, e três semanas do término do ano letivo.  

  

Do uso do espaço da Sala de Leitura:  

● O usuário tem o dever de manter o silêncio, a ordem e a disciplina na 

biblioteca;  

● Deverá identificar-se a pedido de qualquer funcionário sempre que 

solicitado;  

● Atender aos pedidos de comparecimento à biblioteca;  

● Assumir total responsabilidade sobre o extravio ou dano do material que 

estiver em seu poder, substituindo-o por outro igual;  

● Comunicar ao bibliotecário qualquer ocorrência em relação aos materiais 

utilizados.  

  

É vedado ao usuário da Sala de Leitura:  

● Utilizar as dependências da biblioteca para guardar objetos pessoais;  

● Sair da biblioteca com qualquer exemplar de consulta sem a devida 

autorização; 

● Trazer acompanhante (s) quando estiver em horário de pesquisa;  

● Trazer qualquer tipo de alimentos e bebidas a serem consumidos dentro 

da biblioteca;  

● Uso de aparelhos eletrônicos (celular, mp3, fones, etc) que possam a vir 

a atrapalhar o ambiente da biblioteca;  

● Permanecer na biblioteca se este for expulso da sala de aula, seja por 

problema de indisciplina ou qualquer outro motivo que não diga respeito às 

atividades da biblioteca;  



● Permanência na biblioteca em horário de aula sem prévio agendamento 

do professor.  

● A permanência dos alunos na biblioteca quando de aula vaga, só será 

permitida, com um planejamento prévio de atividade. Mesmo assim, a turma 

deverá estar acompanhada de um membro da equipe pedagógica ou outro 

responsável.  

  

  

Laboratório de Ciências  

  

O Centro Educacional Darcy Ribeiro possui um laboratório de física, química e biologia, com 

o objetivo de levar os estudantes a vivenciarem relações entre teoria e prática. Os experimentos 

podem ser o ponto de partida para a compreensão de conceitos, bem como para a percepção ou 

aperfeiçoamento das ideias discutidas nas aulas, portanto, o uso do laboratório nas aulas de 

biologia, física e química com que os alunos questionem seus conhecimentos, investiguem e 

compreendam a obrigatoriedade dos conhecimentos científicos superando a ideia de que são 

absolutamente verdadeiros, prontos e acabados. A atividade laboratorial está relacionada ao 

fazer com as mãos, com sentir, experimentar, introduzir conceitos, analisar e refletir, confrontar 

hipóteses, conectando teoria e a prática. Essa fase da atividade possibilita interação entre sujeito 

e conhecimento facilitando a aprendizagem.  

  

Para que o professor atinja seus objetivos em uma aula de laboratório, é importante que os 

envolvidos, em especial os alunos sejam orientados quanto às atitudes e cuidados a serem 

tomados naquele espaço no decorrer das atividades. As aulas experimentais devem constar no 

planejamento do professor. Assim, de posse desse planejamento, o professor poderá, com 

antecedência, providenciar materiais e equipamentos necessários para a realização das aulas.  

  

O Laboratório conta atualmente com quatro bancadas em MDF branco, cadeiras, balcão de 

mármore, com pias e torneiras, armários, vidraria, lupa e microscópio, utilizados em 

demonstrações e experimentos nas aulas práticas dos estudantes.  

  

Laboratório de Informática  

  



O Centro Educacional Darcy Ribeiro dispõe de uma sala onde funciona o laboratório de 

informática. A sala conta atualmente com 12 (doze) computadores em funcionamento 

conectados em rede. No ano de 2010, a escola recebeu mais computadores provenientes do 

Programa Proinfo/MEC, programa do Governo Federal em parceria com o Distrito Federal. O 

laboratório é utilizado pelos alunos, professores, funcionários como recurso de apoio 

tecnológico no processo de aprendizagem. A utilização da sala é feita mediante agendamento e 

deve seguir o roteiro do plano de aulas. Para auxiliar alunos e professores no uso dessa 

ferramenta metodológica o Laboratório fica sob a supervisão de um monitor vinculado ao 

Programa Educador Social Voluntário no período vespertino. 

  

  



DIAGNÓSTICO DA REALIDADE  

  

O Centro Educacional Darcy Ribeiro atende alunos provenientes em sua maioria do Paranoá e 

Itapoã, tanto da zona urbana quanto da zona rural. Comunidade de nível socioeconômico baixo, 

oriunda de famílias de trabalhadores do setor informal, trabalhadores domésticos e do comércio 

local. A região do Paranoá é marcada pela violência, por problemas de consumo e tráfico de 

drogas, roubos e assassinatos. Trata-se de uma população trabalhadora, pobre e carente, que 

convive diariamente com o crime e a marginalidade. Diante da problemática socioeconômica 

enfrentada por esta população, a delinquência entre os jovens e a convivência diária com o 

crime, banaliza a violência. A estrutura urbana oferece serviço de saneamento básico com água 

encanada, luz, asfalto, serviço de limpeza urbana em boa parte das casas, porém a falta de áreas 

de lazer adequadas para os jovens aprofunda ainda mais a instabilidade social dessa região.  

  

As instalações físicas da escola se encontram em bom estado de conservação no que diz respeito 

à estrutura geral do prédio. Pode-se inferir que o índice de vandalismo é baixo e em grande 

parte praticado pelos próprios alunos e compromete a manutenção e conservação 

principalmente das instalações sanitárias, paredes, janelas e portas. Há uma preocupação 

rigorosa no que se refere a disciplina desde a entrada do aluno no Centro Educacional Darcy 

Ribeiro e por meio de um trabalho em conjunto, conseguimos minimizar as pichações e 

depredações do patrimônio público em nossa escola.  

  

Desde 2011 a escola recebe em média 120 alunos da Educação Integral em seu contra turno. A 

cada ano, o planejamento das atividades é desenvolvido contemplando a necessidade desses 

alunos que passam a permanecer na escola por um período maior. Têm sido observados 

resultados positivos aos alunos participantes. Quanto à presença dos pais, estes em grande 

maioria não participam da vida escolar do aluno, pois não há evidências de incentivo ao hábito 

de estudos e acompanhamento domiciliar das atividades. Entretanto, a frequência destes às 

reuniões é boa e contamos com um número significativo de pais nas reuniões.  

  

Como registro de experiências bem-sucedidas e motivo de orgulho e exaltação de nossa escola, 

citamos aquelas reconhecidas e premiadas ao longo da sua existência:  

  



1. Escola destaque na Prova Brasil em 2005. Classificação de 06 alunos entre 

os cinquenta melhores alunos em português e matemática do Distrito 

Federal, destes, 03 conseguiram bolsa integral no Colégio Galois.  

2. Seleção para o encerramento do projeto Museu Escola do Superior 

Tribunal de Justiça (STJ). Os alunos criaram e encenaram peças teatrais 

para todos os ministros daquela instituição nos anos de 2002 e 2003.  

3. Prêmio de melhor redação e desenho artístico (categoria 8º Ano) também 

no Superior Tribunal de Justiça (STJ), em 2004/2005.  

4. Seleção de 08 alunos para exposição de trabalhos no espaço cultural ECO. 

Os alunos foram selecionados em meio a 40.000 alunos atendidos no 

referido espaço.  

5. Realização da primeira mostra escola Brasil/Panamá/2007. 

6. Escola destaque no programa “ De Olho no Futuro”.  

7. Terceira colocada no circuito Banco do Brasil de Voleibol, nos anos de 

2003/2004.  

8. Projeto Leitor do futuro - Correio Braziliense.  

9. Projeto interdisciplinar da Agência Espacial Brasileira - AEB – uma das 

05 escolas do DF escolhida para representar o DF na III Jornada Espacial.  

10. Escola Destaque no projeto Superação Jovem.  

11. Olimpíada Nacional de Língua Portuguesa 2008: redação de uma aluna do 

2º ano do Ensino Médio selecionada para representar o Paranoá no gênero 

artigo de opinião.  

12. Ganhadora do Festival da Cultura do Ensino Fundamental-2009 com o 

vídeo: Paranoá Muitas Histórias...  Uma cidade; 

13. Nove alunos premiados no concurso Leio e Escrevo meu Futuro em 2009 

e um em 2010.; 

14. 3º Lugar no trabalho apresentado na Semana Nacional da Ciência e 

Tecnologia em 2013. 

 

Vale ressaltar que é expressivo o número de alunos com aprovação nos vestibulares não 

somente da Universidade de Brasília - UnB mas, também, em diversas instituições particulares 

de ensino superior para vários cursos, entre eles: Direito, Relações Internacionais, Letras, 

Engenharia Civil, Educação Física, Biologia, Ciências Políticas, etc. Em 2015, inclusive, 



registramos alunos que passaram no vestibular da UnB antes do término do Ensino Médio e 

que entraram na escola desde o primeiro ano do Ensino Fundamental.  

  

Nossa maior dificuldade no presente é diminuir o número expressivo de abandono escolar 

(especialmente no turno noturno) e aumentar a taxa de rendimento escolar e, consequentemente, 

a aprovação dos estudantes.  

  

  

Taxa de Rendimento  

  

As principais taxas informadas no Censo Escolar são: Aprovação, Reprovação e Abandono.  

 

TAXA DE APROVAÇÃO, REPROVAÇÃO E ABANDONO 

 

Ensino Fundamental - Anos Finais  

 TAXA DE APROVAÇÃO % - ENSINO FUNDAMENTAL – ANOS FINAIS  

ESFERA  2008  2009  2010  2011  2012  2013  2014  2015  2017  

Brasil  83.8  85.2  86.6  83.4  88.2  88  87.8  -  -  

Estado  89.2  88.7  88.7  88.1  87.6  89.4  85.6  -  -  

CED Darcy Ribeiro  78  72  66.8  64.1  79.2  64  74  62,2  71,1  

  

TAXA DE REPROVAÇÃO % - ENSINO FUNDAMENTAL – ANOS FINAIS  

ESFERA  2008  2009  2010  2011  2012  2013  2014  2015  2017  

Brasil  11.8  11.1  10.3  12.4  9.1  9.4  9.6  -  -  

Estado  8.9  9.7  10.1  10.8  11  9.4  12.7  -  -  

CED Darcy Ribeiro  15.7  25.8  32.7  33.3  20.6  32.5  15.2  -  -  

  

 

TAXA DE ABANDONO % - ENSINO FUNDAMENTAL – ANOS FINAIS   

ESFERA  2008  2009  2010  2011  2012  2013  2014  2015  2017  

Brasil  4.4  3.7  3.1  4.2  2.7  2.6  2.6  -  -  

Estado  1.9  1.6  1.2  1.1     7.3    1.2 1.7  -  -  



    

CED Darcy Ribeiro  6.3  2.2  0.5  2.6  -  3.5 10.8  -  -  

 -  : dado não informado  

Fonte: <http://pddeinterativo.mec.gov.br> e <http://idebescola.inep.gov.br>, acessado em 

18/06/2019.  

  

Ensino Médio  

 TAXA DE APROVAÇÃO % - ENSINO MÉDIO    

ESFERA  2008  2009  2010  2011  2012  2013  2014  2017  

Brasil  74.9  77.2  77.2  77.4    78.7 

  

  78.1 

  

78.3  -  

Estado  82  76.6  74.8  74.2    74.1 

  

  79.4 

  

74.7  -  

CED Darcy Ribeiro  60.4  65.7  54.7  48.1    48.5   63.6 74.2  75,3  

  

TAXA DE REPROVAÇÃO % -ENSINO MÉDIO    

ESFERA  2008  2009  2010  2011  2012  2013  2014  2017  

Brasil  12.3  12.6  12.5  13.1    12.2 

  

  12.7 

  

13.1  -  

Estado  13  16.1  18.6  18.5    18.6 

  

  15.1 

  

18.3  -  

CED Darcy Ribeiro  17.2  24.7  24.4  38.7    51.3   25.0 13.5  -  

  

 TAXA DE ABANDONO % -ENSINO MÉDIO    

ESFERA  2008  2009  2010  2011  2012  2013  2014  2017  

Brasil  12.8  11.5  10.3  9.5     9.1 

  

   9.2 

  

8.6  -  

Estado  -  -  -  7.3  -  -  -  -  

CED Darcy Ribeiro  22.4  9.6  20.9  13.2  -  -  -  -  

 -  : dado não informado  

Fonte: <http://pddeinterativo.mec.gov.br> e <http://idebescola.inep.gov.br>, acessado em 

18/06/2019.  

http://pddeinterativo.mec.gov.br/
http://pddeinterativo.mec.gov.br/
http://pddeinterativo.mec.gov.br/
http://pddeinterativo.mec.gov.br/


  

 Avaliações Nacionais  

  

Índice de Desenvolvimento da Educação Básica - IDEB  

  

O Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) foi criado para medir a qualidade de 

cada escola e de cada rede de ensino. O indicador é calculado com base no desempenho do 

estudante e nas taxas de aprovação. Assim, para que o IDEB de uma escola ou rede cresça é 

preciso que o aluno aprenda, não repita o ano e frequente a sala de aula. O Índice é apresentado 

numa escala de 0 (zero) a 10 (dez) e é medido a cada dois anos. O objetivo é que o Brasil tenha 

nota 6 em 2022 - correspondente à qualidade do ensino em países desenvolvidos.  

  

 ENSINO FUNDAMENTAL – ANOS FINAI S   

ESFERA  IDEB    

2005  2007  2009  2011  2013  2015  2017  2019  

IDEB Brasil  3.5  3.8  4.0  4.1  4.0  4.5  4.7  -  

IDEB Estado  3.3  3.5  3.9  4.4  3.9  4.5  4.9  -  

IDEB CED  

Darcy Ribeiro  

2.6  3.1  3.5  3.5  3.1  3.1  4.0  -  

Metas CED  

Darcy Ribeiro  

-  2.7  3.0  3.4  4.0  4.4  4.7  4.9  

  

   ENSINO MÉDIO      

ESFERA    IDEB     

2005  2007  2009  2011  2013  2015  2017  2019  

IDEB Brasil  3.4  3.5  3.6  3.7  3.7  3.7  3.8  -  

IDEB Estado  3.6  4.0  3.8  3.8  4.0  4.0  4.1  -  

IDEB CED  

Darcy Ribeiro  

-  -  -  -  -  -  -  -  

Metas CED  

Darcy Ribeiro  

-  -  -  -  -  -  -  -  

 -  : dado não informado  

Fonte: <http://ideb.inep.gov.br>, acessado em 18/06/2019.  

http://ideb.inep.gov.br/
http://ideb.inep.gov.br/


  

O IDEB dos anos finais da escola não regrediu e ficou abaixo da média estadual e nacional nas 

últimas medições disponíveis.  

  

Prova Brasil e Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica - Saeb  

  

A Prova Brasil e o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica (Saeb) são avaliações 

para diagnóstico e avaliação da qualidade do ensino oferecido pelo sistema educacional 

brasileiro. Nos testes aplicados no 5º e 9º anos do Ensino Fundamental e na 3ª série do Ensino  

Médio, os estudantes respondem a questões de Língua Portuguesa (com foco em leitura) e 

Matemática (com foco na resolução de problemas). No questionário socioeconômico, os 

estudantes fornecem informações sobre fatores de contexto que podem estar associados ao 

desempenho.  

  

As médias de desempenho nessas avaliações ajudam a definir ações de aprimoramento da 

qualidade da educação e também subsidiam o cálculo do Índice de Desenvolvimento da 

Educação Básica (IDEB), ao lado das taxas de aprovação nessas esferas.  

  

E NSINO FUNDAMENTAL – ANOS FINAIS    

ESFERA  LÍNGUA PORTUGUESA    

2005  2007  2009  2011  2013  2015  2017  

Brasil  231.82  234.64  244.01  245.20  239.39  253,5  260,73  

Estado  236.25  236.87  242.87  254.91  242.90  259,71  265,94  

CED Darcy Ribeiro  243.64  247.29  242.84  258.65  244.53  257,01  268,37  

  

ENSINO FUNDAMENTAL – ANOS FINAIS  

ESFERA    MATEMÁTICA    

2005  2007  2009  2011  2013  2015  2017  

Brasil  239.52  247.39  248.74  252.77  243.79  257,73  260,76  

Estado  248.43  250.70  249.36  265.01  248.05  265,34  269,71  

CED Darcy Ribeiro  249.59  254.49  253.63  268.39  248.76  255,46  262,61  

  

  



  ENSINO MÉDIO    

ESFERA   LÍNGUA PORTUGUESA    

2005  2007  2009  2011  2013  2015  2017  

Brasil  257,59  261,38  268,83  268,57  264,06  267,87  268,45  

Estado  278,22  288,41  278,85  283,06  279,21  284.42  270.44  

CED Darcy Ribeiro  -  -  -  -  -  -  ND  

  

  ENSINO MÉDIO    

ESFERA   MATEMÁTICA    

2005  2007  2009  2011  2013  2015  2017  

Brasil  271,28  272,89  274,72  274,83  270,15  267,6  270,57  

Estado  297,83  300,31  285,65  290,16  287,49  280.41  271.7  

CED Darcy Ribeiro  -  -  -  -  -  -  ND  

- : Dado não informado.  

ND - Número de participantes no SAEB insuficiente para que os resultados sejam divulgados.  

Fonte: <http://ideb.inep.gov.br>, acessado em 18/06/2019.  

  

    

FUNÇÃO SOCIAL  

  

No contexto socioeconômico em que a escola está inserida, nossa clientela se torna especial na 

medida em que são eles verdadeiros sobreviventes, para os quais o dia a dia se transforma numa 

batalha constante pela manutenção da vida e dos poucos bens materiais de que dispõem. Dentro 

desse quadro, estudar, para uns, torna-se a única forma de escapar de tal ambiente hostil – e 

para outros, uma atividade de rotina. Essa realidade nos leva – direção, coordenação, 

orientação, supervisão e docentes – à tarefa diária de oferecer-lhes as melhores condições 

possíveis de educação e inserção no meio social.  

  

No que se refere à prática pedagógica, nosso desafio para os próximos anos está em diminuir 

os índices de evasão e repetência e aumentar o rendimento dos alunos, levando a escola 

estabelecer metas de excelência, priorizando a superação de tais deficiências.  

     

http://ideb.inep.gov.br/
http://ideb.inep.gov.br/


PRINCÍPIOS  

  

Buscando solidificar a identidade do Centro Educacional Darcy Ribeiro e ao mesmo tempo 

identificar características que garantam sua incorporação, propomos dentro do tema gerador, 

os seguintes eixos norteadores:  

● Valorização dos alunos e profissionais desta instituição de ensino.  

● Destaque para a ética em todos os campos de atuação, com ênfase no 

âmbito profissional.  

● Comprometimento com a educação de qualidade.  

● Responsabilidade social.  

  

Dessa forma, pensamos em despertar no aluno uma reflexão a partir de sua realidade e história 

de vida, vislumbrando seu projeto para o futuro pautado nas ações do presente. É necessário 

conscientizar o aluno de que ele é protagonista de sua própria história e, por conseguinte, 

responsável por ações transformadoras positivas capazes de garantir melhorias na qualidade de 

sua vida e no exercício de sua cidadania. Estudando as possibilidades de desenvolver de 

maneira eficaz as ações pedagógicas, reunimos o corpo docente para traçar alguns princípios 

didático pedagógicos que foram assim estabelecidos para 2018 e com ênfase para continuidade 

em 2019:  

  

1) Subprojetos: oficinas de leitura, o prazer da escrita, matemática;  

2) Confecção de livros e portfólio;   

3) Utilização de recursos audiovisuais, com apresentação de filmes, cujos títulos 

pertencem ao  

Programa de Avaliação Seriada - PAS/UnB;  

4) Estudo dos direitos e deveres do aluno na escola;  

5) Trabalho sobre autoestima por meio de dinâmicas;  

6) Debates sobre o tema: mercado de trabalho e confecção de murais e outras atividades 

relacionadas ao tema;  

7) Entrevistas e palestras com profissionais de diversas áreas de trabalho – valorização 

profissional;  

8) Visitas a instituições de ensino superior, como por exemplo, ao Centro Universitário de  

Brasília - UNICEUB;  

9) Histórico da escola (fotos), resgate de valores, entrevistas com antigos alunos da escola;  



10) Criação e encenação de peças teatrais;  

11) Comparação das relações familiares para a conquista de harmonia saudável com fé, 

amor e compreensão na vivência familiar e escolar;  

12) Valorização das regras de convivência escolar (Manual do Aluno);  

13) Programação de passeios realizados com alunos (teatro, cinema, shows, espetáculos 

teatrais, visita noturna ao zoológico de Brasília); 

14)  Exploração de textos com temas da atualidade; 

15) Estudos sobre a evolução do mundo com seus benefícios e malefícios, desmatamento, 

aquecimento global, doenças sexualmente transmissíveis, drogas e violência na escola; 

16) Revitalização da rádio escola. 

17) Realização de uma semana cultural e científica.  

  

As atividades relacionadas são apenas algumas ações práticas do que poderemos desenvolver 

em sala de aula durante os bimestres/semestres, visando não perder o foco principal da nossa 

proposta pedagógica. Além disso, destacamos o bom relacionamento professor/aluno, por meio 

da figura do professor conselheiro com objetivo principal de promover a gestão em sala de aula 

de modo integrado e sanar problemas de forma pacífica e consciente. Assim, no início do ano, 

após a seleção do docente que representará cada turma, entregamos em sala de aula um 

Certificado de Professor Conselheiro junto com as funções que desempenhará em relação à 

turma. Na ocasião, o aluno representante lê uma mensagem de agradecimento e elogio ao 

referido professor.   

  

A fim de oferecermos à comunidade escolar momentos de aprendizagem que favoreçam e 

ampliem suas vivências, propusemos um ciclo de palestras que será divulgado e implementado 

no decorrer do ano. As prioridades dos temas serão submetidas à apreciação dos professores e 

dos alunos por meio de um questionário, que também visa identificar momentos adequados 

para a execução das atividades. Os temas foram escolhidos levando em conta observações feitas 

diariamente no âmbito escolar, são eles: a) Educação Inclusiva.  

b) Limite e Disciplina na escola.  

c) Violência doméstica e na escola.  

d) Depredação do patrimônio escolar.  

e) Trabalho e consumo.  

f) O trabalho na era da globalização.  

g) Valorização da educação/educador.  



h) Profissões e profissionais que constroem o Brasil.  

i) Dengue e suas consequências   

j) Princípios de higienização.  

  

O Centro Educacional Darcy Ribeiro conta com atividades tradicionais e que fazem parte de 

nossas ações voltadas para as diversas manifestações artísticas e culturais. É importante 

ressaltar que, embora haja um projeto para direcionar nossas ações, estamos sempre atentos 

para possíveis surpresas no meio do caminho que possam repercutir em novas atitudes por parte 

da direção, coordenação, professores, auxiliares e a escola como um todo. Isso inclui inserção 

de atividades específicas sobre determinados assuntos, como: drogas, alimentação saudável, 

dislexia, bullying, orientação sexual e outros.    

  

Enfim, a educação integral do aluno só é possível quando se trabalha de forma integrada. Dessa 

maneira, todas as nossas sugestões e ações educativas estarão voltadas para essa visão:  

● A escola como espaço de socialização.  

● A escola como contexto educativo.  

● A escola como ambiente construtivo do saber.  

● A escola como espaço de reciprocidade afetiva. 

 

 

MISSÃO E OBJETIVOS DA EDUCAÇÃO, DO ENSINO E DAS APRENDIZAGENS  

  

Missão da Instituição de Ensino  

  

O Centro Educacional Darcy Ribeiro, na visão crítica de todos aqueles que constituem a sua 

comunidade, envolvidos no processo educacional, tem como missão assegurar um ensino de 

qualidade, garantindo o acesso e a permanência dos alunos na escola, formando cidadãos 

críticos, conscientes e competentes, capazes de agir na transformação da sua comunidade, 

orientados dentro de um contexto social, ético, moral, solidário e participativo.   

  

Objetivo Geral da Instituição de Ensino  

  

Para cumprir com a sua finalidade específica, a escola deve garantir aos educandos a 

transmissão e socialização dos conhecimentos científicos, artísticos e filosóficos, 



historicamente produzidos e sistematizados pela humanidade. Diante disso, as atividades 

pedagógicas educacionais realizadas na instituição de ensino devem ser enriquecidas e 

enriquecedoras para fazer despertar nos alunos o gosto pelas formas mais elevadas da cultura. 

dessa forma a proposta do Centro Educacional Darcy Ribeiro é proporcionar aos estudantes 

condições teóricas para compreender e desvendar a realidade socioeconômica, política, cultural 

e ideológica da sociedade em que estão inseridos.  

  

 Objetivos Específicos  

  

1. Promover a inclusão social de nossos alunos mediante promoção de um ensino de 

qualidade; 

2. Combater a evasão escolar e os altos índices de repetência;  

3. Proporcionar aos educandos momentos de entretenimento e lazer visando à socialização 

durante sua permanência na escola;  

4. Trazer para o convívio escolar a contribuição de profissionais de diferentes áreas;  

5. Trabalhar eixos temáticos atuais bastante explorados pela mídia, proporcionando 

momentos de discussão e informação.  

6. Garantir palestras que possibilitem a aquisição de informações úteis àqueles cujo futuro 

profissional ainda é uma incógnita;  

7. Esclarecer sobre o papel da família e o cumprimento de seus deveres perante a educação 

do aluno;  

8. Melhorar as relações interpessoais na unidade escolar;  

9. Estimular o uso diário do currículo da educação básica das escolas públicas do DF e as 

diretrizes para a avaliação da aprendizagem – ensino fundamental – anos finais e ensino 

médio como ferramentas principais de trabalho;  

10. Promover ações internas e junto à comunidade escolar de valorização da educação e do 

educador;  

11. Refletir sobre práticas pedagógicas mais eficazes no âmbito educacional;  

12. Desenvolver metodologias que favoreçam a aquisição de competências e habilidades 

previstas para a série;  

13. Executar ações que favoreçam o desenvolvimento dos subprojetos propostos para o ano 

letivo;  

14. Tornar o ambiente escolar favorável e sociável para o aluno;  



15. Divulgar e incentivar a participação do corpo docente nos cursos de formação 

continuada, que contribuirá com a melhoria da prática pedagógica;  

16. Promover a verificação de aprendizagem junto aos professores a fim de detectar 

habilidades que necessitam ser reforçadas;  

17. Detectar causas de evasão e repetência a fim de buscar mecanismos que reduzam sua 

ocorrência, realizando intervenções junto aos professores e às famílias;  

18.  incentivar a frequência diária de alunos faltosos;  

19. Incentivar a participação efetiva do corpo docente nas coordenações pedagógicas, 

considerando ser o momento de planejamentos, estudos e debates;  

20. Promover ações que integrem os diversos segmentos que compõem a comunidade 

escolar; estimular a participação dos alunos no Exame Nacional do Ensino Médio - 

ENEM e na Prova Brasil, bem como melhorar tal desempenho.  

21. Incentivar a participação no Programa de Avaliação Seriada – PAS, da Universidade de 

Brasília - UnB, bem como a participação na Olimpíada de Matemática - OBMEP e no 

Sistema de Avaliação de Desempenho das Instituições Educacionais do Distrito Federal 

- SIADE;  

22. Desenvolver a capacidade para tomada de decisões a partir de análises;  

23. Formar juízo de valor a partir da vivência no ambiente social;  

24. Aprender a cooperar individual e coletivamente em situações particulares, locais e 

globais; 

25. promover ações de conscientização para a comunidade escolar com o intuito de evitar a 

violência no ambiente escolar.  

  

Para atingir tais objetivos, muitas ações serão necessárias e todas deverão convergir para um 

único objetivo maior: desenvolver no educando a capacidade intelectual, psicológica, social e 

física, visando seu crescimento sadio, bem como seja participante como elemento produtivo da 

sociedade.   

  



FUNDAMENTOS TEÓRICOS-METODOLÓGICOS  

  

Em nossa escola, desde 1997, os entendimentos sobre o processo educacional são construídos 

por meio de elaborações com a comunidade escolar e refletidos em nossa organização e práticas 

pedagógicas. Entendemos a educação pública como um direito do estudante materializado em 

um tempo e espaço institucional de aprendizagem, de promoção e de socialização da cultura e 

da ciência. A escola e todos aqueles atores que a compõem assumem, assim, essa função de 

transmissão, de contestação e de diálogo com conhecimento acumulado historicamente pela 

sociedade.  

  

Os pressupostos teóricos do Currículo em Movimento da SEEDF pretendem promover a 

formação integral dos sujeitos resgatando a própria história de Brasília. Em consonância com 

as ideias de Anísio Teixeira, o Currículo em Movimento concebe a escola como espaço de 

múltiplas funções e de convívio social, buscando o desenvolvimento integral do ser humano. 

Longe de uma visão de escola como instituição total ou panaceia para todos os males, é nesse 

contexto educacional que a educação integral deve ser pensada, pois não pretende substituir o 

papel e a responsabilidade da família ou do Estado ou ainda de sequestrar o educando da própria 

vida, mas que vem responder às demandas sociais do seu tempo. A SEEDF propõe um novo 

paradigma para a Educação Integral que compreenda a ampliação de tempos, espaços e 

oportunidades educacionais.   

  

Para além da ampliação de tempos, espaços e oportunidades, o currículo da SEEDF propõe 

alguns princípios para o planejamento, organização e execução da Educação Integral nas 

escolas. São eles: integralidade, intersetorialização, transversalidade, diálogo escola e 

comunidade, territorialidade e trabalho em rede. Em suma, desenvolver um projeto de 

Educação Integral para a rede de ensino de Distrito Federal pressupõe reconhecer as 

fragilidades de um modelo de educação que tem dificultado o acesso ao conhecimento em todas 

as suas formas de manifestação e contribuindo para aprofundar o fosso social entre os 

estudantes da escola pública.   

Como referência, a professora Dra. Silvia M. Gasparian Colello nos ajuda a pensar que 

atualmente, a realidade de nossas escolas apresenta o desafio de colocar o esforço pedagógico  

(o ensino) a serviço das metas educacionais, visando o equilíbrio entre o “ser saber” e o “saber 

ser”. A revisão dos projetos pedagógicos e as reformas curriculares legitimam-se pela busca de 



uma nova relação entre homem e conhecimento visando democratizar o saber e fazer dele uma 

bússola capaz de nortear a formação de posturas críticas e as tomadas de decisão.  

  

Do ponto de vista teórico, os educadores não podem desconsiderar a contribuição de 

importantes pesquisadores, como é o caso de Piaget, para quem a aprendizagem depende de um 

processo pessoal e ativo de constante abertura para o novo em um contexto de significados 

(razão pela qual o ensino não se encerra em si mesmo). Além dele, a abordagem interacionista 

da psicologia russa prestou enorme contribuição às concepções de intervenção escolar pela 

ênfase no poder das mediações entre o sujeito e o objeto de conhecimento, mecanismo essencial 

para o descobrimento do mundo e construção de si mesmo.  

  

Do ponto de vista prático, há um consenso praticamente geral de que a escola não mais pode se 

fechar aos dramas de nossa realidade: a devastação ambiental, a intolerância, o racismo, as 

drogas, a violência, a incidência de doenças sexualmente transmissíveis, a gravidez precoce.  

  

  

Assim, em face da amplitude e complexidade das metas educativas, a escolaridade deixa de ser 

concebida como mera sucessão de ensinamentos pré-determinados e válidos por si só, cuja 

somatória garantisse necessária e definitivamente a educação humana. Seja no plano teórico, 

seja na dimensão prática, a educação atual clama pela aproximação entre o ser e o saber pelo 

rompimento dos muros que separam a escola e o mundo.  

  

Nesse sentido, a escola se apresenta também como um espaço privilegiado de representação 

política. Não necessariamente a política partidária, mas o jogo de interesses presentes nas 

relações humanas. Seguindo por esse caminho, Santos (1991) propõe uma Pedagogia dos 

Conflitos Sociais que realiza uma crítica da Pedagogia Histórico Crítica, ao colocar como 

preocupação básica a compreensão da vinculação da escola na esfera da produção do 

conhecimento e sua vinculação com os interesses políticos e sociais.   

  

A professora Pura L.O. Martins (1989) defende a ideia de que para transformar o eixo da 

transmissão no eixo da sistematização coletiva do conhecimento, professores e alunos devem 

tornar-se sujeito e objetos tanto do processo de apropriação do conhecimento tanto do controle 

sobre ele e afirma que: “as teorias pedagógicas são geradas na prática. No dia a dia de nossas 

escolas se constrói uma didática prática em antítese à didática teórica. ” (Martins, 1989, p.13).  



  

Desde então, temos construído um projeto histórico que organiza nossa prática pedagógica a 

partir dessas referências. Um projeto histórico que enuncia o tipo de sociedade que queremos e 

os meios que devemos colocar em prática para sua consecução, motivo pelo qual a comunidade 

escolar se reúne ao final de cada ano letivo para avaliar o trabalho desenvolvido e reconstruí-lo 

para o ano seguinte. Assim, nossa organização e práticas pedagógicas refletem um movimento 

de reformulação constante do entendimento e dos interesses que a comunidade escolar tem 

sobre a educação, sobre a escola e sobre o estudante do Centro Educacional Darcy Ribeiro.  

  

  



ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO PEDAGÓGICO  

  

Nível de Ensino Ofertado  

  

Matutino: Ensino Fundamental de 9 anos - Anos Finais - Ciclos (6º, 7º, 8º e 9º anos), desde 

2018  

Vespertino: Ensino Médio Regular - Semestralidade (1ª, 2ª e 3ª séries), desde 2014  

Noturno: Ensino Médio Regular - Semestralidade (1ª, 2ª e 3ª séries), desde 2013  

  

  

Turnos e Horário de Funcionamento  

  

Matutino: 07h15min às 12h15min  

Vespertino: 13h00min às 18h00min  

Noturno: 19h00min às 23h00min  

  

  

Total de Estudantes Atendidos  

  

Ano Letivo: 2019  

Ensino Fundamental de 9 Anos  

6º ano (4 turmas)   124  

7º ano (3 turmas)   100  

8º ano (2 turmas)   73  

9º ano (4 turmas)   147  

 Ensino Médio - Diurno  



1ª série (5 turmas)   180  

2ª série (4 turmas)   137  

3ª série (4 turmas)   124  

 Ensino Médio - Noturno  

1ª série (5 turmas)   200  

2ª série (4 turmas)   145  

3ª série (3 turmas)   118  

  

Total de alunos matriculados na Escola: 1348 alunos  

  

Alunos participantes do Programa Mais Educação - Educação Integral: Previsão de 120 alunos  

  

  

Equipe da Instituição de Ensino  

  

Diretora: Aldeneide Conceição dos Santos Rocha  

Vice-Diretor: Francisco Augusto Vasconcellos Silva  

Supervisão Pedagógica: Thiago Marques Pereira  

  

Coordenadoras Pedagógica: Aloma Costa de Macedo   

Karina Hollanda Costa de Lacerda   

Regina Mayumi Kawahara  

Marlete Batista Nascimento  

Ana Paula Barbosa  

Juliete Silva Neves  

  

Serviço de Orientação Educacional:   Karine Galvão Damasceno  

Graziele Borges de Oliveira  



  

Supervisão Administrativa: Lindomar Elias de Oliveira  

         Luiz Carlos dos SantosFontoura  

  

Secretária Escolar: Fernanda Fonsêca Ferreira   

  

Sala de recursos: Robert Martins Diniz (Exatas)   

  

EEAA: Isabel Cristina Freire Botão  

  

  

Quadro de Funcionários – 2019   

CARREIRA  QUANTIDADE  

Professores em regência  59  

Direção e Supervisão  03  

Coordenação Pedagógica  05  

Coordenação Cine Mais  01  

Coordenação Escola Integral / Mais Educação  00  

Serviço de Orientação Educacional  02  

Secretaria   01  

Administrativo  04  

Servidores readaptados / biblioteca  03  

Apoio Pedagógico  01  

Sala de recursos  01  

Guarda patrimonial / vigia  04  

Merendeiros  09  

Limpeza  10  

TOTAL  103  

  

  

  



Gestão Democrática  

  

No contexto escolar, o exercício da cidadania se apresenta com a consciência pedagógica que 

é demonstrada pela participação dos integrantes da comunidade escolar nos processos 

educacionais. Desenvolver uma cultura de participação e comprometimento supõe um 

redimensionamento dos papéis tradicionalmente executados e a utilização efetiva de órgãos 

colegiados existentes na escola. Da direção escolar espera-se o exercício efetivo e a condução 

adequada dos processos escolares, atuando como elemento integrador e catalisador dos esforços 

do grupo. Por outro lado, a escolha dos membros da comunidade escolar que atuam nas 

entidades colegiadas e a eleição da direção da escola, consolida o processo da Gestão 

Democrática nas escolas públicas do DF.  

  

Conferir à escola maior poder de decisão é sem dúvida, livrá-la das amarras que constituem 

entraves à realização dos seus projetos, porém, isso implica aumento de responsabilidades para 

seus membros, sobretudo para o diretor. Espera-se dele um trabalho de articulação tanto em 

nível interno, com seus pares, com a comunidade de pais e representantes da comunidade 

escolar e ainda com as lideranças locais, a fim de obter o apoio necessário para a execução dos 

projetos assumidos pela comunidade escolar.  

  

Sendo assim, a gestão da escola deve ser entendida como um processo que rege o seu 

funcionamento, compreendendo a tomada de decisões, planejamento, execução, 

acompanhamento e avaliação referentes às políticas educacionais no âmbito da unidade escolar, 

com base na legislação em vigor e de acordo com as diretrizes fixadas pela Secretaria de Estado 

de Educação do DF.  

  

  

Metas da nossa escola dentro da Gestão Democrática  

● Equilibrar e integrar as interfaces e diferentes áreas de ação da escola e a 

interação entre as pessoas, em torno de um ideário educacional comum, visão, missão e 

valores da escola.  

● Liderar a atuação integrada e cooperativa de todos os participantes da escola, na 

promoção de um ambiente educativo e de aprendizagem, orientado por elevadas 

expectativas, estabelecidas coletivamente e amplamente compartilhadas.  



● Demonstrar interesse genuíno pela atuação dos professores, dos funcionários e 

dos alunos da escola, orientando o seu trabalho em equipe, incentivando o 

compartilhamento de experiências e agregando resultados coletivos.  

● Estimular participantes de todos os segmentos da escola a envolverem-se na 

realização dos projetos escolares, melhoria da escola e promoção da aprendizagem e 

formação dos alunos, como uma causa comum a todos, de modo a integrarem-se no 

conjunto do trabalho realizado.  

● Encorajar e orientar a participação dos membros mais apáticos e distantes, 

levando-os a apresentar suas contribuições e interesses para o desenvolvimento 

conjunto e do seu próprio desenvolvimento.  

● Fomentar práticas de co-liderança, compartilhando responsabilidades e espaços 

de ação entre os participantes da comunidade escolar, como condição para a promoção 

da gestão compartilhada e da construção da identidade da escola.  

● Promover a articulação e integração entre escola e comunidade próxima, com o 

apoio e participação dos colegiados escolares, mediante a realização de atividades de 

caráter pedagógico, científico, social, cultural e esportivo.  

● Organizar o Conselho de Classe nos finais de bimestres, diagnosticando os 

pontos positivos e negativos, buscando soluções dentro da proposta pedagógica.  

● Socializar com a equipe pedagógica, funcionários e professores todas as 

informações obtidas: Leis, instruções, Normas que regulamentam o processo 

educacional.  

● Assegurar o cumprimento do Regimento Escolar, através de encontros 

periódicos com professores e equipe pedagógica para efetivação da aprendizagem e 

permanência do aluno.  

● Garantir a socialização das informações, sejam elas legais ou financeiras via 

quadros específicos afixados na escola ou via internet..  

  

  

Formação Continuada de Professores  

  

O Pacto Nacional pelo Fortalecimento do Ensino Médio - PNEM foi regulamentado pela 

Portaria Ministerial Nº 1.140, de 22 de novembro de 2013. Através dele, o Ministério da 

Educação e as Secretarias Estaduais e Distrital de Educação assumem o compromisso pela 

http://pactoensinomedio.mec.gov.br/
http://pactoensinomedio.mec.gov.br/
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=15069&Itemid=
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=15069&Itemid=
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=15069&Itemid=


valorização da formação continuada dos professores e coordenadores pedagógicos que atuam 

no ensino médio público, nas áreas rurais e urbanas.   

  

Em 2014, todos professores do Centro Educacional Darcy Ribeiro foram convocados a 

participarem do PNEM. No entanto, no turno matutino, apenas sete (07) professores e dois (02) 

coordenadores pedagógicos aderiram a formação. As aulas aconteceram, desde março de 2014, 

todas as quartas-feiras durante a coordenação pedagógica, ou seja, no chão da escola. Além da 

formação continuada os professores participantes recebem uma bolsa de estudos.  No turno 

matutino a Coordenadora Pedagógica Professora Karina Hollanda (Geografia) é a Orientadora 

de Estudos responsável pela replicação do curso na escola. No turno noturno, o Orientador de 

Estudos é o Coordenador Pedagógico Professor Marco Aurélio (Ed. Física).  

  

  

Conselho Escolar  

  

O Conselho Escolar é um colegiado constituído, de acordo com as normas estabelecidas pela 

Secretaria de Estado de Educação do DF, por representantes dos pais, dos alunos, professores 

e profissionais da carreira de assistência à Educação, ou seja, por todos os segmentos 

representativos da escola. Tem natureza deliberativa, cabendo-lhe estabelecer para o âmbito da 

escola, diretrizes e critérios relativos à sua ação, organização, funcionamento e relacionamento 

com a comunidade, compatíveis com orientações e diretrizes, participando e se 

responsabilizando social e coletivamente pela implementação e deliberações.  

  

O Conselho Escolar é um órgão consultivo e deliberativo composto por todos os segmentos da 

comunidade escolar, integrante da estrutura das Escolas Públicas da Rede de Ensino do Distrito 

Federal, eleito conforme as leis vigentes, atuando desde 2005. Como órgão assim caracterizado, 

tem reunido uma vez por mês para analisar o andamento das ações e metas estabelecidas, bem 

como a aplicação e fiscalização dos recursos financeiros. Busca juntamente com a direção da 

escola a ampliação de nossa capacidade física, construção do nosso auditório, incentivo a 

campanhas, participação de eventos e projetos a serem desenvolvidos junto a comunidade do  

Paranoá, como por exemplo, passeata contra dengue, realizada em parceria com o SLU, 

Secretaria de Saúde e corpo de Bombeiros. Assim, o Conselho cumpre o seu papel de 

instrumento da ação democrática na escola.    

  



Trata-se é uma nova forma de organizar a gestão da escola através da divisão de 

responsabilidades. Através dele é possível ampliar as possibilidades de soluções dos problemas 

e reforçar compromissos, criando a possibilidade de mudança porque permite a união entre as 

pessoas. Com o auxílio do Conselho Escolar a escola também pode tornar-se mais justa, pois 

nela estão representados os interesses dos diversos segmentos da comunidade. Dia 26 de abril 

de 2017 houve eleições para novos membros do Conselho Escolar.  

 

Representantes de Turma  

  

Em nossa escola os estudantes terão assegurado o direito de organizarem-se livremente com 

apoio da Equipe Pedagógica, para escolherem o seu representante através de eleição. Assim 

cada turma terá o seu representante que será o principal articulador entre a turma, a qual 

representa, e os profissionais que atuam no espaço escolar.  

  

A formação política ajuda na gestão democrática através do poder de envolver os alunos em 

questionamentos e atividades que contribuem para o crescimento contínuo da comunidade 

escolar. Percebemos também o interesse de alguns alunos em implantar o Grêmio Estudantil, 

porém em discussão recente com professores e demais segmentos decidimos primeiramente 

buscar maiores informações ou experiências de sucesso que possam nos servir de referência na 

implantação do mesmo. Sabemos da importância do Grêmio para a formação política de nossos 

alunos, portanto consideramos de fundamental importância que também os alunos estejam bem 

informados sobre a função do Grêmio no espaço escolar não servindo apenas para organizar 

festas ou criticar sem fundamentos ou consciência política, mas que através dos seus 

representantes possam colocar sua opinião sobre os problemas da escola e propor soluções para 

ampliar a vida escolar e a comunidade em que vive.  

 

Conselho de Classe Participativo  

  

O Conselho de classe participativo é formado pelo colegiado de professores, um representante 

da direção, o coordenador pedagógico, pais/mães ou responsáveis e os alunos, com o objetivo 

primordial de acompanhar e avaliar a escola, o processo de educação, de ensino e de 

aprendizagem dos educandos. Visa ainda diagnosticar as causas dos desempenhos 

insatisfatórios e prognosticar meios adequados à superação de tais deficiências.  

  



Ressalta-se que o Conselho de classe não pode ser reduzido a constatação e a contemplação dos 

percentuais estatísticos de alunos aprovados e reprovados. Deve, ao contrário, promover e 

fortalecer na comunidade escolar, o compromisso com o processo pedagógico por meio da 

reflexão e da discussão da prática, auxiliando na avaliação do cotidiano escolar, traçando 

caminhos que minimizem a evasão e a repetência escolar, possibilitando principalmente a 

consolidação da proposta curricular, por isso passamos a realizar o conselho de classe 

participativo nos três turnos, conforme descrito anteriormente.  

  

A partir desta análise, somos capazes de verificar alguns pontos que deixaram a desejar, e 

posteriormente seremos conscientes de que é preciso transformar os métodos aplicados 

compostos por falhas possíveis de serem corrigidas.  

  

Parceiros e Amigos da Escola  

  

No ano de 2000, tivemos como parceiro cultural a embaixada do Panamá, assim montamos a 

mostra BRASIL – PANAMÁ com exposição de artefatos panamenhos e apresentações 

artísticas brasileiras.   

  

Em 2007/2008 foi implantado o Sistema de Correção de Fluxo Idade/Série – Aceleração. Uma 

parceria da SEEDF com a Fundação Roberto Marinho. Na oportunidade, os professores 

passaram por um curso de formação, a escola recebeu televisores e todo o material didático 

específicos para o desenvolvimento das atividades.  

  

Em 2008, o nosso parceiro foi a construtora DALLOCA, que forneceu a mão de obra na pintura 

da escola.   

  

No ano de 2009, contamos com a colaboração dos ex-alunos: Neiva Terezinha, Adriano Diniz 

e Denise Silva, que nos ajudam na biblioteca no período noturno. Além de Isabel Neves, 

colaborando no lanche uma vez por semana e da Catedral Metropolitana Nossa Senhora 

Aparecida mediante a doação de cestas básicas, palestras, empréstimos de cadeiras, tapetes para 

formatura, doação de bicicletas para alunos carentes.  

  



Em 2010 e 2011, continuamos com os parceiros: Neiva Terezinha, Isabel Bezerra Neves e a 

Catedral Metropolitana Nossa Senhora Aparecida. Nesse período, contamos com a parceria da 

Academia da Polícia Federal com aulas de Judô ministrada aos alunos da Educação Integral.  

  

Em 2013, contamos com a colaboração de monitores vinculados ao Programa Jovem Educador 

Social Voluntário  

.  

Desde o início do ano de 2014, integra o Programa Educador Social Voluntário, com a 

finalidade de fortalecer o protagonismo juvenil, dar suporte às atividades dentro da escola. A 

atividade do Jovem Educador Voluntário é considerada de natureza voluntária na forma da Lei 

nº 9.608/1998.  

  

 Em 2014, contamos o Pré-Enem, realizado aos sábados, trata-se de curso preparatório para o 

Exame Nacional de Ensino Médio – ENEM. Este projeto foi idealizado pelo Professor de 

Matemática do vespertino, Vinicius Elias da Costa que voluntariamente se dispôs a auxiliar 

todos os alunos que prestarão este exame. Após o início das atividades, outros professores 

apoiaram a iniciativa. Os alunos puderam ter aulas de: História e Redação.  

  

Relação com a Comunidade Escolar   

  

O Centro Educacional Darcy Ribeiro, desde a sua fundação, realiza trabalhos significativos 

para toda a comunidade escolar, sempre contando com profissionais comprometidos com a 

educação. Atividades extracurriculares e extraclasses voltadas para o desenvolvimento global 

do aluno, sempre foram ressaltadas, apesar das adversidades dos diferentes momentos. Além 

de festas, cursos, empréstimo de instalações para diferentes eventos, exposições, abertos à 

comunidade. Assim, essa integração escola/comunidade é fundamental para o sucesso de nossa 

proposta, na medida em que a comunidade passa a se sentir parte atuante de nossa Proposta 

Pedagógica. Diante da realidade descrita, surge o desafio de implantarmos uma educação de 

qualidade, desenvolvendo uma política de gestão participativa de processos voltada para a 

busca da excelência dos serviços prestados à comunidade escolar.  

   

Manual do Aluno  

  



O Centro Educacional Darcy Ribeiro, no ano de 2009, pensando em um trabalho bem-sucedido 

no que tange à disciplina dentro da escola, produziu o Manual do Aluno, instrumento com o 

qual pretendíamos atingir o corpo discente de maneira construtiva em relação à prática 

disciplinar. Esse manual foi entregue a cada aluno na primeira semana de aula e seu conteúdo 

discutido em sala pelos professores, direção, orientadores e alunos de forma crítica e 

democrática. A importância da correta utilização desse documento está relacionada à 

convivência harmoniosa em nossa escola com o cumprimento dos deveres a partir da garantia 

dos direitos. Nossos educandos precisam compreender que nada no mundo pode ser organizado 

sem regras que existem para facilitar o convívio. O manual possui também função de agenda 

de comunicação entre a escola e os pais, mães e/ou responsáveis.  

   

Projetos Desenvolvidos  

  

● Festa Junina temática;  

● Festa Folclórica, realizada no final do mês de agosto;  

● Noite Filosófica, realizada no final do mês de novembro (até 2012);  

● Festival da Paz, foram realizadas 12 Edições (2001 a 2012);  

● Teia do conhecimento (até 2012);  

● Assalto Cultural (até 2012);  

● Avaliação Interdisciplinar com Redação bimestrais e semestrais;  

● Simulados;  

● Painel de Honra;  

● PDE - Escola (Plano de Ação);  

● Programa Mais Educação;  

● Ensino Médio Inovador;  

● Projeto Sexualidade (até 2011);  

● Cine Mais Cultura;   

● Semana Cultural e Científica;  

● Projeto Ler e Escrever para o futuro (desenvolvido em Parte 

Diversificada - PD); ●  Projeto OBMEP (desenvolvido voluntariamente 

pelos professores de matemática);  

● Projeto MEIO AMBIENTE (desenvolvido em Parte Diversificada - PD); 

● Curso Extensivo para o Exame Nacional do Ensino Médio - ENEM (Pré 

– ENEM);  



● Curso Extensivo para o Programa de Avaliação Seriada da UnB - (Pré –  

PAS/UnB);  

● Avaliação Diagnóstica;  

● Conselho de Classe Participativo;  

● PNEM – Pacto Nacional Ensino Médio;  

● Programa Saúde na Escola (PSE);  

● Projeto Onda - Orientação da Profa. Márcia Acioli;  

● Jogos Escolares;  

● Atividades Interdisciplinares (Aulão/Obras do PAS);  

● Educador Social Voluntário;  

● Semana da Consciência Negra;  

● Educação Integral (atende 120 alunos);  

● Capoeira;  

● Semana de Educação para a Vida;  

● Semana do Uso Sustentável da Água nas Unidades Escolares do DF;  

● Projeto Prevenção e Combate à Violência Escolar;  

● Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência - PIBID.  

● Pré ENEM e Pré PAS  

  

 

Plano de Ação da Equipe Especializada de Apoio à Aprendizagem 

 

 PLANO DE AÇÃO PARA O ANO LETIVO DE 2019 

Anos finais do Ensino Fundamental e Ensino Médio 

 

Profissionais do SEAA: Isabel Cristina Freire Botão  

 

OBJETIVO GERAL: Apresentar as ações que serão desenvolvidas ao longo no ano 

letivo de 2019, com objetivo de favorecer o desempenho escolar dos estudantes, 

auxiliando-os na superação de dificuldades com vista ao sucesso escolar.  

INTRODUÇÃO: O trabalho do Serviço Especializado de Apoio à Aprendizagem é 

pautado por três grandes dimensões, desenvolvidas concomitantemente, articuladas 

dialeticamente ao longo da atuação das EEAA. São elas: 

 Mapeamento institucional; 



 Assessoria ao trabalho coletivo dos professores; 

 Acompanhamento do processo de ensino-aprendizagem. 

Ao longo do ano de 2019 realizaremos atividades relativas as três dimensões do 

trabalho, buscando desenvolver um trabalho integrado a comunidade escolar. 

 

UNIDADES ESCOLARES DO POLO: 

PERÍODO 

DIMENSÃO 1 – MAPEAMENTO INSTITUCIONAL 

Metas Estratégias Período Envolvidos 

Realizar o 

Mapeamento 

Institucional. 

 

Entrevista 

com 

professores, 

equipe 

gestora e 

auxiliares; 

Observação 

dos espaços e 

dinâmicas 

pedagógicas;  

Análise 

documental; 

Participação 

nas 

coordenações 

coletivas; 

Apropriação 

do Projeto 

Político 

Pedagógico 

da Escola.  

O ano 

todo 

TODA 

COMUNIDADE 

ESCOLAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DIMENSÃO 2 – ASSESSORIA AO TRABALHO COLETIVO 

Metas Estratégias Período Envolvidos 

Apresentar a EEAA, bem como 

esclarecer as linhas de 

assessoramento e intervenção;  

 

 

 

 

 

 

Apresentar o plano de ação para 

2019; 

 

 

 

 

Mapear as queixas escolares 

apresentadas pelos professores; 

 

 

 

 

Realizar momentos de formação 

com os professores sobre temas 

priorizados a partir do 

mapeamento institucional; 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apresentação dialogada; 

 

 

 

 

 

 

 

Apresentação dialogada; 

 

 

 

 

Participação nos conselhos 

de classe, coordenações 

coletivas e atendimento 

individualizado na sala da 

EEAA; 

 

 

Realizar rodas de conversa 

com o corpo docente sobre 

os transtornos específicos 

de aprendizagem, entre 

outros temas; 

 

Realizar rodas de conversa 

com o corpo docente sobre 

adaptação curricular; 

 

Realizar rodas de conversa 

com o corpo docente sobre 

as especificidades de cada 

1º Bimestre 

 

 

 

 

 

 

 

1º / 2º Bimestre 

 

 

 

 

Durante todo o ano 

 

 

 

 

 

Durante todo o ano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EEAA, 

PROFESSORES, 

COORDENADORES, 

EQUIPE GESTORA, 

SALA DE 

RECURSOS, SOE 

 

 

 

 

 

EEAA, 

PROFESSORES, 

COORDENADORES, 

EQUIPE GESTORA, 

SALA DE 

RECURSOS, SOE 

 

 

EEAA, 

PROFESSORES, 

COORDENADORES, 

EQUIPE GESTORA 

 

 

 

EEAA, 

PROFESSORES, 

COORDENADORES, 

EQUIPE GESTORA, 

SALA DE 

RECURSOS, SOE 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Implementar projeto de transição 

com os estudantes dos 6 anos do 

ensino fundamental e 1 anos do 

ensino médio; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Participar das ações coletivas da 

escola; 

etapa, em especial 6º, 9º e 

1º anos; 

 

Reflexão permanente sobre 

o contexto escolar, seus 

atores e a resposta 

pedagógica; 

 

 

 

Roda de conversa (por 

turma) com os estudantes 

dos 6 anos do ensino 

fundamental e 1 anos do 

ensino médio; 

 

 

 

 

 

 

 

Reunião com pais e 

responsáveis dos 

estudantes do projeto de 

transição; 

 

 

 

Participação nos eventos 

coletivos: Semana Cultural 

e Científica, Festa do 

Folclore, Semana dos Jogos 

Escolares, entre outros. 

 

 

 

 

 

 

1º Bimestre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1º Bimestre 

 

 

 

 

Durante todo o ano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EEAA, EQUIPE 

GESTORA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EEAA, EQUIPE 

GESTORA 

 

 

 

 

TODA A 

COMUNIDADE 

ESCOLAR 

 



DIMENSÃO 3 – ACOMPANHAMENTO DO PROCESSO DE ENSINO-APRENDIZAGEM 

Metas Estratégias Período Envolvidos 

 Realizar intervenções específicas a 

partir das queixas escolares. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Implementar intervenções 

pedagógicas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Participação nos Conselhos 

de Classe e nos momentos 

de coordenação coletiva; 

 

Atendimento 

individualizado ao 

professor; 

 

Atendimento 

individualizado aos 

estudantes quando 

necessário; 

 

Atendimento 

individualizado a 

coordenação e equipe 

gestora, quando necessário; 

 

Observações em sala de 

aula quando necessário; 

 

 

 

Atendimento 

individualizado às famílias 

dos estudantes que já estão 

em acompanhamento; 

 

 

Atendimento 

individualizado aos 

estudantes que estão em 

Durante todo ano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ano todo 

 

 

 

 

Ano todo 

 

 

 

 

Ano todo 

 

 

 

 

 

 

 

EEAA, 

PROFESSORES, 

EQUIPE 

GESTORA, SOE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EEAA, FAMÍLIAS 

 

 

 

 

EEAA, 

ESTUDANTES 

 

 

 

 

EEAA, 

PROFESSORES 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Implementar projeto de transição 

com os estudantes dos 6 anos do 

ensino fundamental e 1 anos do 

ensino médio; 

 

acompanhamento, quando 

necessário; 

 

 

Atendimento 

individualizado aos 

professores sempre que 

necessário;  

 

Discussão sobre as 

concepções de ensino-

aprendizagem dos 

professores e seus impactos 

na prática pedagógica; 

 

 

Monitoramento das 

técnicas e rotina de estudos 

propostas no âmbito do 

projeto de transição.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ano todo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EEAA, 

PROFESSORES, 

ESTUDANTES, 

EQUIPE 

GESTORA, SOE 

 

  

  

    



ESTRATÉGIAS DE AVALIAÇÃO  

  

Avaliação da Aprendizagem  

  

O conhecimento não deve ser considerado apenas como mera transmissão de conteúdos 

programados, mas sim como transformação contínua. A avaliação da aprendizagem, no Centro 

Educacional Darcy Ribeiro segue as Diretrizes de Avaliação da Secretaria de Educação do 

Distrito Federal (SEDF) que propõem uma avaliação de caráter formativo. Em nossa 

concepção, a avaliação é entendida como parte do processo de ensinar e aprender. Por isso, 

ganha um caráter formativo, uma vez que redimensiona o planejamento do professor e, 

consequentemente, sua prática. Desta forma, a avaliação não pode ser instrumento de exclusão 

dos alunos, deve ser democrática, favorecendo o desenvolvimento da capacidade do aluno de 

apropriar-se de conhecimentos científicos, sociais e tecnológicos, produzidos historicamente, 

resultado de um processo coletivo de avaliação diagnóstica. Diante do exposto, faz-se 

necessário que o professor perceba o real sentido da avaliação, a qual deve ser usada como 

recurso pedagógico a favor do aluno, permitindo melhorar a qualidade do ensino e das 

diferentes aprendizagens.  

  

Nesta perspectiva, consideramos que a avaliação deve ser processual, contínua e diagnóstica. 

Compreender a avaliação como diagnóstico significa ter o cuidado constante de observar, nas 

produções e manifestações dos alunos, os sinais ou indicadores de sua situação de 

aprendizagem. É por meio da avaliação de aprendizagem que são averiguados o alcance e a 

abordagem dos objetivos constantes do planejamento do professor, com vistas a redirecionar 

ou refazer o trabalho pedagógico, de forma a garantir o alcance da finalidade educativa que os 

orienta.    

  

 A aprendizagem é considerada parte de uma ação coletiva que busca a formação dos estudantes 

em seu percurso formativo, garantindo o desenvolvimento em todos os aspectos. Essa 

concepção parte da premissa de que todos podem aprender a partir de seu ritmo e no seu tempo 

e, para que as aprendizagens sejam significativas, a Escola oferece oportunidades, ações e 

estratégias. Neste contexto, a avaliação é tema recorrente do planejamento, uma vez que 

contribui, também, para a construção da autonomia de todos os envolvidos na tomada de 

decisões.   

  



Uma proposta de avaliação que rejeite o caráter mecânico descontextualizado e classificatório 

do processo de ensino-aprendizagem não deve se restringir ao julgamento do sucesso ou 

fracasso do aluno deve ser compreendida como um conjunto de atuações que tenham a função 

de alimentar, sustentar e orientar a intervenção pedagógica. Deve acontecer contínua e 

sistematicamente por meio da interpretação qualitativa do conhecimento construída pelo aluno.  

  

Analisando o processo de aquisição ou apropriação do conhecimento na visão históricocultural, 

conforme Vygotski, constatamos que a construção do conhecimento é contínua e cumulativa. 

A aprendizagem de acordo com essa perspectiva é promotora do desenvolvimento cognitivo e 

social do indivíduo, cabendo ao professor atuar como mediador nesse processo, provocando 

aquisição de conhecimentos que o aluno ainda não possui. Nesse sentido, o registro e avaliação 

do professor em cada etapa do desenvolvimento do aluno é fundamental para que se possa 

estabelecer diagnósticos constantes do desempenho escolar do educando.  

  

Portanto as tarefas e os desafios propostos devem ser claros para que a resposta do aluno 

permita ao professor avaliar como ele se situa na apropriação dos conteúdos e na atividade de 

conhecer seus acertos, dúvidas, relações que estabelece, etc. Este mapeamento deve sinalizar 

ao professor os rumos da atuação docente e as intervenções necessárias como acompanhamento 

dos alunos, para que percebam seu processo e emitir juízos com base nas produções dos alunos 

em sala de aula como parte das atividades desenvolvidas, porém essas produções não são 

instrumentos suficientes para avaliar o aluno.  

  

O que caracteriza esta proposta de avaliação, é seu caráter contínuo, diagnóstico e de 

acompanhamento, sempre tendo em vista o progresso dos alunos e sua aproximação dos 

objetivos pretendidos, a partir de sua situação real. Tem um forte traço qualitativo, não pretende 

medir aprendizagem segundo escalas ou valores, mas interpretar a caminhada dos alunos com 

base nos registros e apreciações sobre seu trabalho.  

  

É função da escola realizar a mediação entre o conhecimento prévio dos alunos e o 

conhecimento sistematizado, propiciando formas de acesso ao conhecimento científico, 

respeitando o tempo e a capacidade de buscar e organizar informações individuais, no 

desenvolvimento de seu pensamento e na formação de conceitos. O processo de ensino deve, 

pois, possibilitar a apropriação dos conteúdos e da própria atividade de conhecer, respeitando 



as suas especificidades. Nesse sentido levando em consideração também a realidade do aluno 

trabalhador.  

  

Além disso, os professores são orientados a fazer uma adaptação curricular e recomposição de 

conteúdo visando ao atendimento e acompanhamento nos casos em que tenhamos alunos que 

não tiveram acesso a determinados conteúdos, entre outros Instrumentos da Avaliação:  

● Provas escritas e/ ou orais;  

● Trabalhos em salas de aula;  

● Pesquisa;  

● Seminários informativos;  

● Relatórios de atividades;  

● Apresentação de trabalhos;  

● Tarefas;  

● Participação em atividades extracurriculares;  

● Trabalhos de elaboração de ideias, análise e síntese.  

  

  

Princípios norteadores das práticas avaliativas  

  

1) Considerar a individualidade de cada sujeito em seu processo de aprendizagem;  

2) Elaborar estratégias quantas forem necessárias para auxiliar os alunos a se 

desenvolverem; 3) Avaliação e aprendizagem são elementos indissociáveis no processo 

educacional.  

  

  

 Avaliação e Estratégias de Intervenção no Ciclos para as Aprendizagens  

  

A partir do ano de 2018, o Centro Educacional Darcy Ribeiro implementou a Organização em 

Ciclos para as aprendizagens (3º Ciclo). Conforme as diretrizes de intervenção nos ciclos o 

CEDDR realizou neste 1º Bimestre uma avaliação diagnóstica, ponto de partida para o processo 

interventivo na nossa visão. Assim, nos 2º, 3º e 4º bimestres iremos trabalhar em um período 

quinzenal com oficinas interventivas de todas as disciplinas. Realizaremos reagrupamento entre 

classes e nas classes uma vez por semana.  

  



No início do 2º Semestre faremos uma nova avaliação diagnóstica para comparar os avanços 

obtidos e as novas propostas de intervenção.  

  

 Recuperação Contínua  

  

De acordo com o Regimento escolar, Art. 145, é direito do aluno que não atingiu o 

aproveitamento mínimo recuperar o conteúdo não absorvido. O acompanhamento e a 

recuperação contínua, após cada avaliação realizada ao longo do bimestre, permitem a cada 

docente verificar falhas durante o processo de aprendizagem caracterizam um processo de 

ensino/aprendizagem voltado para o indivíduo e suas dificuldades pontuais, tendo em vista a 

possibilidade de observar a evolução de cada aluno e sua verificação de conteúdo por ciclos. 

Isso torna a avaliação um meio menos desgastante para as pessoas envolvidas. O professor tem 

a condição de analisar o desenvolvimento dos alunos de maneira mais direcionada e específica, 

enquanto os alunos podem estudar conteúdos necessariamente significativos, que consistem em 

pré-requisitos para aprendizados posteriores.  

  

A recuperação processual, como meio de verificação de desempenho, poderá ainda ter sua 

aplicação ao final de cada bimestre. Após o fechamento de notas e constatação de alunos com 

rendimento abaixo da média 5,0 (cinco), no início do bimestre seguinte são ministradas aulas 

do conteúdo a ser recuperado. No decorrer do processo, aplica-se uma nova avaliação composta 

por 70% de questões discursivas e 30%, objetivas. A nota deste exame poderá substituir a do 

bimestre a ser recuperado se for superior à anterior. Ressaltamos também que a recuperação 

poderá ser realizada ao longo do processo, de forma fragmentada e de acordo com a verificação 

de rendimento insuficiente em determinados conteúdo. Nesse caso, lançamos mão de mais uma 

forma de analisar o aproveitamento do educando durante o ano letivo.  

  

  

Regime de Dependência  

  

 Este estabelecimento de ensino oferece o regime de dependência aos alunos de acordo com a 

Portaria nº 483, de 20 de novembro de 2001. O processo aplica-se da seguinte maneira:  

 

● Identificação dos alunos em dependência, bem como a média atingida no ano 

anterior;  



● Organização de conteúdos e de exercícios direcionados e significativos pelo 

professor responsável pela série em que o aluno está cursando; ● Repasse de 

listagem de conteúdos e de exercícios para os alunos;  

● Acompanhamento e esclarecimento de dúvidas de acordo com a disponibilidade 

do professor e a necessidade do aluno. Geralmente esses encontros ocorrem no 

contra turno.  

● Aplicação das avaliações de dependência;  

● Realização de provas e trabalhos (somatória de notas).  

  

A nota compor-se-á do somatório de três momentos avaliativos ao longo do ano letivo, sendo 

duas notas não-presenciais (40%) e uma última presencial (60%). Caso o aluno não atinja a 

média 5,0 (cinco), terá a chance de ser promovido se cursar com aproveitamento o(s) 

componente(s) curricular(es) da série subsequente àquele em que apresentem insuficiência 

(Portaria nº 483, de 20 de novembro de 2001).  

  

  

Avaliação Diagnóstica  

  

Desde 2009, instituímos um mecanismo importante no que se refere ao diagnóstico da 

aprendizagem do educando: a avaliação diagnóstica – aplicada nas primeiras semanas do ano 

letivo – composta por Língua Portuguesa e Matemática como base para a exploração dos 

demais conteúdos. A relevância de tal instrumento reside no fato de que com base no resultado 

dessa avaliação o professor adquire elementos suficientes para realizar seu planejamento, 

determinando conteúdos e grau de aprofundamento de acordo com pré-requisitos 

representativos.  

  

Todas as atividades desenvolvidas pelo aluno no dia a dia, sua participação em atividades de 

oralidade, criticidade, realização de trabalhos extraclasses, verificações de aprendizagem, 

empenho na realização de todas as atividades propostas tanto quanto da auto avaliação serão 

entre outros, meios utilizados para a avaliação qualitativa da aprendizagem.   

  

Não podemos esquecer que a avaliação deve ser entendida como uma ferramenta a serviço da 

aprendizagem cujo objetivo é a melhoria das práticas educativas e sua constante qualificação, 

possibilitando identificar problemas, encontrar soluções, corrigir rumos para estabelecer uma 



aprendizagem significativa. Nesse contexto, a reavaliação do planejamento torna-se 

imprescindível e tal ferramenta deve ser vista como, acima de tudo, uma atitude crítica do 

educador diante de seu trabalho docente. Diante dessa visão, será delineado e reavaliado todo 

ano o conteúdo mínimo a ser trabalhado no ano subsequente, por meio do planejamento anual.  

  

A recuperação será contínua, paralela, respeitando as limitações individuais dentro do contexto 

da sala de aula com o objetivo de referenciar as determinações estabelecidas pelas Diretrizes 

de Avaliação da SEDF. Ao final de cada bimestre, o rendimento de cada turma será apresentado 

graficamente para análise e possíveis intervenções.  

  

  

Nota Formativa  

  

Um outro instrumento merecedor de destaque em nosso sistema avaliativo é a nota formativa, 

cujos critérios valorizam assiduidade, comprometimento, disciplina, realização de atividades, 

dentre outros. Essa ferramenta compõe a nota final do aluno e vale até 1 (um) ponto.  

Nas coordenações coletivas, haverá momentos de troca de ideias, planejamentos e 

reestruturações de ações pedagógicas. Além disso, já dispomos da coordenação pedagógica 

semanal – espaço privilegiado para troca de experiências – que tem por finalidade planejar, 

orientar, acompanhar e avaliar as atividades didático-pedagógicas, a fim de dar suporte ao 

projeto educativo da escola. Um elemento inserido neste ano será a análise de filmes com temas 

significativos, que serão sugeridos pelo grupo pedagógico.  

  

  

Avaliação Interdisciplinar  

  

Desde o ano de 2010 instituímos a prática das avaliações interdisciplinares como mecanismos 

de avaliação e comprovação de êxitos e insucessos nas várias áreas do conhecimento. Para 

2019, permaneceremos com a aplicação de avaliações integradas e interdisciplinares 

semestralmente nos moldes da Prova Brasil, do PAS, do ENEM e do SIADE. Assim, esperamos 

averiguar a nossa prática pedagógica e levantar carências a serem sanadas. As notas dos 

simulados farão parte da média bimestral do aluno, cujo valor será decidido em reunião de 

coordenação pedagógica a partir da análise de corpo docente, coordenação, supervisão e 

direção. Vale ressaltar que, ao analisar o desempenho dos alunos e a eficácia dos mecanismos 



avaliativos, mudanças de planejamento podem ocorrer durante o processo, tendo em vista 

lograrmos êxito quanto ao sucesso escolar de nossos educandos.  

  

    

ORGANIZAÇÃO CURRICULAR  

  

Livro Didático  

  

Todos os alunos da escola são atendidos pelo Programa Nacional do Livro Didático - PNLD, 

para melhor assimilação e fixação das estratégias de aprendizagem desenvolvidas. Os livros 

didáticos são escolhidos pelos professores através do Guia do Livro Didático fornecido pelo 

Ministério da Educação - MEC. São enviados de acordo com censo do ano anterior e, caso não 

sejam suficientes há um remanejamento (troca de livros) entre escolas da rede de ensino pública 

do DF. Recebem livro didático todos os alunos do Ensino Fundamental e do Ensino Médio.  

  

  

Semestralidade  

  

A proposta da semestralidade foi implementada em nossa escola desde o ano de 2013 para o 

turno noturno e desde o ano de 2014 para o turno matutino. A opção pela semestralidade foi 

escolha dos professores durante a Avaliação Institucional ocorrida ao final do ano letivo. É 

importante ressaltar que a semestralidade está sendo submetida a um processo de reavaliação 

por parte dos professores do Centro Educacional Darcy Ribeiro ao final deste ano.  

  

 Nesta nova proposta, há a divisão dos componentes curriculares em dois blocos semestrais, 

com o propósito de reduzir o número de disciplinas por semestre para o estudante e o número 

de turmas para o professor, proporcionando, assim, uma relação mais próxima entre estes. A 

redução de disciplinas a serem cursadas pelo estudante favorece os estudos de cada componente 

curricular. Ocorre também um aumento no número de aulas das disciplinas que são oferecidas 

em apenas um dos blocos, o que promove mais tempo disponível com cada professor.   

  

Com relação ao corpo docente, a semestralidade possibilita um trabalho mais efetivo com o 

aluno, podendo identificar pontualmente as necessidades de aprendizagem do mesmo. Além 

disso, com menos turmas, os professores terão mais tempo para planejar suas aulas, 



proporcionando mais qualidade pedagógica às mesmas, melhor acompanhamento da frequência 

e das aprendizagens dos estudantes, tomando medidas preventivas com a equipe pedagógica 

para ações contra a evasão. Existe também a mudança nas práticas de conselho de classe ao 

longo do semestre, quando o professor vai, por ter mais tempo com o aluno, conhecê-lo melhor.   

  

Para melhor compreensão, seguem abaixo, como modelos, os quadros de distribuição dos 

componentes curriculares por blocos. Cabe ressaltar que esses blocos não sofrem alterações, 

sendo definitivos para todas as escolas da Secretaria de Educação do Distrito Federal que 

implantaram a proposta.  

  

   

Matriz Curricular SEMESTRALIDADE – DIURNO – 1ª, 2ª e 3ª Série  

   

BLOCO 1 
CARGA 

HORÁRIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BLOCO 2 
CARGA 

HORÁRIA 

LÍNGUA PORTUGUESA  04  LÍNGUA PORTUGUESA  04  

MATEMÁTICA  03  MATEMÁTICA  03  

HISTÓRIA  04  GEOGRAFIA  04  

FILOSOFIA  04  SOCIOLOGIA  04  

BIOLOGIA  04  FÍSICA  04  

QUÍMICA  04  ARTE  04  

INGLÊS  04  ESPANHOL  02  

PD1 – Ensino Religioso  01  ED. FÍSICA  02  

ED. FÍSICA  02  PD2  02  

      PD1 – Ensino Religioso  01  

Total semanal  30  Total semanal  30  

   

   

Matriz Curricular SEMESTRALIDADE – NOTURNO – 1ª Série  

   

BLOCO 1  CARGA 

HORÁRIA  

   

   

   

   

   

   

   

BLOCO 2  CARGA 

HORÁRIA  

LÍNGUA PORTUGUESA  04   LÍNGUA PORTUGUESA  04  

 MATEMÁTICA  03   MATEMÁTICA  03  

 HISTÓRIA  04   GEOGRAFIA  04  

 FILOSOFIA  02   SOCIOLOGIA  04  



 BIOLOGIA  04     

   

  

 FÍSICA  04  

 QUÍMICA  04   ARTE  02  

 INGLÊS  02   ESPANHOL  02  

Ensino Religioso   02  EDUCAÇÃO FÍSICA  02  

Total semanal  25   Total semanal  25  

   

   

  Matriz Curricular SEMESTRALIDADE – NOTURNO – 2ª e 3ª Série  

   

BLOCO 1  CARGA 

HORÁRIA  

   

   

   

   

   

   

BLOCO 2  CARGA 

HORÁRIA  

LÍNGUA PORTUGUESA  04   LÍNGUA PORTUGUESA  04  

 MATEMÁTICA  03   MATEMÁTICA  03  

 HISTÓRIA  04   GEOGRAFIA  04  

 FILOSOFIA  04   SOCIOLOGIA  04  

 BIOLOGIA  04   FÍSICA  04  

QUÍMICA 04  ARTE 02 

 INGLÊS  02    ESPANHOL  02  

   EDUCAÇÃO FÍSICA  02  

Total semanal  25   Total semanal  25  

         

 

De acordo com os quadros apresentados acima, observa-se que Língua Portuguesa e 

Matemática permeiam os dois blocos, permanecendo ao longo de todo o ano letivo. Isto ocorre 

devido à carga horária dessas disciplinas ser maior que a das outras, o que ocasionaria um 

número elevado de aulas no semestre. A Educação Física também ocorrerá ao longo de todo o 

ano letivo para o turno diurno e, no noturno, apenas no bloco 2, porque a carga horária deste é 

menor do que diurno. E também conforme orientação da Coordenação de Educação Física e 

Desporto Escolar – CEFDESC, o desenvolvimento motor é parte de todo o comportamento 

humano. O desenvolvimento cognitivo, afetivo e o motor estão relacionados, por isso o corpo 

deve estar em movimento durante todo o ano.   

  

A oferta de Ensino Religioso está presente no quadro do turno diurno durante todo o ano letivo, 

porém cabe ressaltar que sua permanência é uma opção da comunidade escolar. Caso não seja 

uma disciplina escolhida, essa carga horária será utilizada para as aulas da Parte Diversificada, 

conforme estipulado pelas Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais da Educação Básica e do 



Ensino Médio. No turno noturno, caso haja a opção da comunidade, essa disciplina será ofertada 

apenas para a 1ª série do ensino médio; se isso não ocorrer, essa carga horária será acrescida ao 

componente curricular de Filosofia. Com essa organização, não há déficit na carga horária do 

corpo docente e discente, ou seja, atende ao estipulado pela modulação dos professores e pela 

Matriz Curricular da Secretaria de Educação do Distrito Federal.   

  

  

O Currículo  

  

As experiências vivenciadas na escola contribuem para a assimilação de valores, hábitos e 

atitudes que favorecerão a construção da cidadania e a valorização da função social da referida 

instituição. Assim, a organização dos subprojetos, embora aconteçam de forma coletiva, não 

deixa de considerar a particularidade de cada série, bem como suas competências e habilidades 

previstas. Por conseguinte, o trabalho do professor deverá adequar-se às possibilidades e aos 

limites do educando, respeitando as diferenças, mas com o princípio supremo de fazer da prática 

de ensinar uma prática de levar a pensar.  

  

Dentro deste contexto curricular, o aperfeiçoamento da leitura e da escrita será buscado por 

meio do acesso contínuo a leituras diversas, da constante produção de textos entre outras 

atividades estimuladoras para o alcance deste objetivo precípuo na formação dos educandos. 

Oferecer oportunidades para que o desenvolvimento do raciocínio lógico indutivo/dedutivo e a 

análise crítica em busca de resposta para situações-problemas sejam uma constante no processo 

de ensino- aprendizagem. Nesse contexto, estabelecer relações entre o saber teórico e sua 

prática cotidiana é inevitável.  

  

Direcionaremos esforços para alcançar através da integração e a sequência dos componentes 

curriculares do Ensino Fundamental e do Ensino Médio, abordadas nos planos escolares e com 

amplas discussões nos planejamentos e reuniões, sempre com embasamento nas diretrizes 

traçadas no Currículo em Movimento da Educação Básica – Ensino Fundamental Anos Finais 

e Ensino Médio - da SEDF. Serão oferecidas aos nossos alunos situações e oportunidades 

diversas de convívio e experiências de construção e apreciação da arte, do lúdico, em suas 

diferentes formas e meios.   

  



Os objetivos do Ensino no Fundamental e Médio no CED Darcy Ribeiro estão pautados nas 

Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Básica e ressignificados pelas Diretrizes 

Pedagógicas:   

● Possibilitar as aprendizagens, a partir da democratização de saberes em uma 

perspectiva de inclusão considerando os eixos transversais: Educação para a 

Diversidade, Cidadania e Educação em e para Direitos Humanos, Educação para a  

Sustentabilidade;  

● Promover as aprendizagens tendo como meios básicos o pleno domínio da 

leitura, da escrita e do cálculo e a formação de atitudes e valores, permitindo vivências 

de diversos letramentos;  

● Oportunizar a compreensão do ambiente natural e social, dos processos 

histórico-geográficos, da diversidade étnico cultural, do sistema político, da economia, 

da tecnologia, das artes e da cultura, dos direitos humanos e de princípios em que se 

fundamenta a sociedade brasileira latino-americana e mundial;  

● Fortalecer vínculos da escola com a família, no sentido de proporcionar diálogos 

éticos e a corresponsabilização de papéis distintos, com vistas a garantia de acesso, 

permanência e formação integral dos estudantes;  

● Compreender o estudante como sujeito central do processo de ensino, capaz de 

atitudes éticas, críticas e reflexivas, comprometido com suas aprendizagens, na 

perspectiva do protagonismo infanto-juvenil.  

  

Os conteúdos estão organizados a partir de diferentes áreas do conhecimento, porém, articulam-

se em uma perspectiva de unidade, progressividade e espiralização, vinculados, diretamente, à 

função social. Cada área do conhecimento apresenta o desafio de promover a ampliação para 

as aprendizagens contextuais, dialógicas e significativas em que o ponto de partida deve ser 

orientado por levantamento de conhecimentos prévios do grupo de estudantes com o qual o 

professor atua. Desta forma, a organização curricular deve proporcionar a discussão e reflexão 

da prática pedagógica, que busque ensinar na perspectiva de instigar, provocar, seduzir para o 

desejo de aprender, por meio de relações que possam ser estabelecidas entre conteúdos e a 

realidade dos estudantes.  

  

Assim, a organização curricular do Centro Educacional Darcy Ribeiro obedece às diretrizes da 

Secretaria de Estado de Educação do DF que se ancora na pedagogia histórico-crítica e na 

psicologia histórico-cultural pois considera que o trabalho pedagógico apoia-se na prática social 



e, por meio da mediação, da linguagem e da cultura, as aprendizagens ocorrerão na interação 

do sujeito com o meio e com os outros.  

  

  

EIXOS TRANSVERSAIS  

Educação para a Diversidade  

Cidadania e Educação em e para Direitos Humanos  

Educação para a Sustentabilidade  

EIXOS INTEGRADORES  

Ludicidade e Letramentos  

COMPONENTES CURRICULARES  

Língua Portuguesa  

Língua Estrangeira Moderna  

Arte: Arte Visuais, Arte Cênicas, Música,  

Educação Física,  

Matemática  

Ciências Naturais  

História  

Geografia  

  

  



QUADRO PARA SÍNTESE DOS PROJETOS INDIVIDUAIS, EM GRUPOS E OU  

INTERDISCIPLINARES DESENVOLVIDOS NA ESCOLA  

   

Projeto  

 

Objetivos  Principais Ações  Professor 

Responsável  

Avaliação do/no Projeto  

JOGOS ESCOLARES 

Trata-se de uma semana de 

realização de jogos  

interclasses e atividades de 

lazer com a participação e 

envolvimento de todos os 

alunos e professores nos três 

turnos da escola.   

- Valorização da 

disciplina de educação física e 

o incentivo ao lazer e a prática 

esportiva.  

- Proporcionar maior 

integração entre alunos e 

professores.  

Competições em diversas 

modalidades esportivas: vôlei, 

atletismo, futsal, handebol, tênis de 

mesa, xadrez,  

atletismo, totó, peteca, queimada e 

outras. 

Professores de 

Educação 

Física 

(organizadores) 

   

Demais 

professores 

(auxiliares)  

A avaliação dos Jogos  

Escolares acontece na 

Coordenação Coletiva dos 

professores.  

 

 

 

 

 

SEMANA DA  

CONSCIÊNCIA NEGRA  

Desenvolvimento de ações 

educativas de combate ao 

racismo e a discriminação.  

Um projeto de atividades 

culturais que foi idealizado 

inicialmente por professores 

do noturno envolvendo todas 

as disciplinas e a Cultura 

Afro-brasileira.  

   

   

Desenvolver atividades 

culturais visando a integração 

dos alunos matriculados nos 

três turnos valorizando a 

experiência de vida dos 

alunos e suas aprendizagens 

vinculadas às suas relações 

com pessoas brancas, negras e 

mestiças no conjunto da 

sociedade.  

   

Desfile de personalidades negras e 

sua biografia;  

Pesquisa sobre um país africano: 

histórico, renda, bandeira, comidas 

típicas; Montagem de mural;  

Apresentação de dança;  

Apresentação de paródias; 

Apresentação de gêneros musicais: 

samba, rap, axé, reggae, etc; 

Concurso de poesias/redações 

relacionadas ao povo afro descentes 

e sua cultura; Pintura/grafitagem – 

apresentar obras que retratam a 

figura do negro.  

Todos os 

professores, 

coordenadores, 

supervisores e 

Direção.  

   



FESTA FOLCLÓRICA  

Atividades desenvolvidas a 

partir de várias referências e 

conteúdos encontrados na 

nossa cultura popular 

brasileira: artesanato, 

literatura de cordel, lendas, 

contos, parlendas, advinhas, 

festas religiosas e a 

contribuição das diversas 

regiões na formação de 

nossa capital.  

- Confraternização da 

comunidade escolar; ampliar 

o conhecimento cultural sobre 

o folclore brasileiro.  

Realização de uma festa que é 

aberta a toda comunidade, na qual 

são realizadas apresentações 

artísticas e degustação de comidas 

típicas. A festa conta com a 

participação dos pais que ajudam 

inclusive na confecção das 

vestimentas e das comidas.  

   

Todos os 

professores, 

coordenadores, 

supervisores e 

Direção.  

      

SEMANA  

CULTURAL E 

CIENTÍFICA   

Realizada ao final do 2º  

Bimestre aos moldes de uma  

Feira de Ciências cujo 

objetivo principal é levar o 

aluno a construir seu próprio 

conhecimento com base na 

experimentação.  

A Semana  

Cultural e  

Científica visa a integração de 

ciência e cultura por meio da 

elaboração e construção de 

projetos pelos estudantes.  

A Semana  

Cultural e  

Científica é dividida em duas 

partes:  

1. Elaboração de um trabalho 

escrito, orientado pelo 

professor conselheiro. 

2. Execução do projeto e 

apresentação dos trabalhos 

na semana de culminância.  

Todos os 

professores, 

coordenadores, 

supervisores e 

Direção.  

É preciso entender que a 

melhor maneira de se 

aprender alguma coisa é 

praticando, mesmo que 

algo saia errado e isso, 

ocorre quando trabalhamos 

com experiências reais. 

Assim, sem dúvida esse 

projeto dialoga com os 

objetivos principais de 

nossa escola: educar para a 

vida.  

FESTA JUNINA 

Festa interdisciplinar 

abrangendo toda a 

comunidade escolar.  

Realizar uma festa 

interdisciplinar que agregue 

toda a comunidade escolar.  

Atividades desenvolvidas a partir 

de várias referências e conteúdos 

encontrados na nossa cultura 

popular brasileira: artesanato, 

literatura de cordel, lendas, contos, 

parlendas, advinhas, festas 

religiosas, quadrilhas. A 

Toda a 

comunidade 

escolar.  

 



culminância acontece com a 

realização da festa junina, 

envolvendo os três turnos. A escola 

envolve todos os alunos por meio 

de uma gincana para arrecadação 

de produtos para realização da 

festa.  

  Leitura e interpretação de 

textos -Parte  

Diversificada  

No Centro  

Educacional  

Darcy Ribeiro, as aulas de 

PD – Parte  

Diversificada são 

ministradas por professor de 

Língua Portuguesa num 

trabalho que envolve 

especificamente, a leitura, 

produção e interpretação de 

textos.  

   

   

 Incentivar a leitura 

espontânea e prazerosa.  

 Promover discussões 

saudáveis acerca dos 

temas abordados nas 

diferentes leituras 

realizadas pelos alunos.  

 Desenvolver o raciocínio e 

a capacidade de 

interpretação crítica dos 

alunos.  

 Ler e interpretar textos 

diversos; desenvolver a 

oralidade do aluno por 

meio da leitura em voz 

alta; produzir textos com o 

intuito de aprimorar a 

escrita.  

      Professor de  

Língua  

Portuguesa da 

disciplina de 

PD.  

Ao longo dos anos é 

notável o desenvolvimento 

dos alunos e maior 

participação na elaboração 

de redações.  

LÍNGUA ESTRANGEIRA  

MODERNA ESPANHOL -  

PARTE DIVERSIFICADA  

Desenvolver nos alunos o 

gosto pela língua espanhola, 

gerando uma proximidade 

com os países do nosso 

continente.  

   

Aulas de Espanhol voltadas aos 

alunos de Ensino Médio nos turnos 

matutino e noturno.  

   

Professores da 

disciplina de 

Espanhol.  

      



PROGRAMA MAIS  

EDUCAÇÃO / 

EDUCAÇÃO INTEGRAL  

O Programa Mais 

Educação, criado pela 

Portaria Interministerial nº 

17 de 24 de abril de 2007, 

aumenta a oferta educativa 

nas escolas públicas por 

meio de atividades optativas 

que foram agrupadas em 

macro campos como  

acompanhamento 

pedagógico, meio ambiente, 

esporte e lazer, direitos 

humanos, cultura e artes, 

cultura digital, prevenção e 

promoção da  

Este programa tem por 

finalidade contribuir para a 

melhoria da aprendizagem por 

meio de ampliação do tempo 

de permanência dos alunos 

matriculados em escola 

pública, mediante oferta de 

educação básica em tempo 

integral.  

Desde 2011, nossa escola atende 

em média 120 alunos na Educação  

Integral. São alunos selecionados 

entre o 6º e 9º anos. Os alunos da 

Educação Integral, durante todo o 

período letivo, atendem à jornada 

escolar de sete horas diárias, todos 

os dias da semana comparecendo às 

atividades realizadas nas 

dependências internas e externas da 

escola. Desde sua implantação 

foram oferecidas oficinas de 

pintura, xadrez, letramento 

(matemática e português), aulas de 

judô e recreação. O projeto foi 

coordenado pelas professoras: 

Maria José Santana (2010/2012);  

Isabella Garcez (2013); Aloma  

Costa (2015); e Andrea Prado 

(2016-2018).  

 

Coordenadora 

do Projeto Mais  

Educação –  

Escola 

Integral;  

Direção. 

      

CAPOEIRA E  

CIDADANIA 

Este projeto é 

desenvolvido há 12 anos 

em nossa unidade. São 

nossos parceiros os alunos 

e o Mestre Luís da escola 

NAGÔ DE CAPOEIRA  

DO PARANOÁ.  

   

O objetivo principal é a 

manutenção da cultura da  

Capoeira no Paranoá/Itapoã e 

o regate de alunos em 

situação de risco, criando 

uma possibilidade de vida 

melhor por meio da prática 

da capoeira – esporte bastante 

reconhecido em nossa 

comunidade.  

Prática da Capoeira.  Direção.  Os alunos participantes do 

projeto são acompanhados 

tanto pedagógica como 

disciplinarmente. Trata-se 

de uma ação contínua, 

realizada três vezes por 

semana no horário das 18h 

às 19h.  

      



PAINEL DE HONRA  

Projeto criado para motivar 

o estudo. A cada final de 

bimestre um painel é 

montado com fotos dos 

alunos que tiveram excelente 

desempenho escolar.  

   

• Estimular o aluno em 

busca do seu sucesso escolar, 

na tentativa de elevar o índice 

de aprendizagem e de 

aprovação com qualidade.  

• Reduzir o índice de 

evasão escolar.  

• Elevar a autoestima do 

aluno que se destaca 

bimestralmente em cada 

turma com base nos seguintes 

critérios:  

1.Melhor média associada aos 

aspectos da avaliação de 

desempenho;  

2.Conduta/ disciplina ilibada;  

3.Comprometimento com a 

escola;  

4.Interesse e, sobretudo, 

superação. 

Montagem do  

painel  

Direção;  

Supervisão e  

Coordenação  

      

   

PROFESSOR 

CONSELHEIRO  

Projeto que tem por 

finalidade eleger um 

professor conselheiro para 

cada turma. O professor é 

eleito por voto direto entre os 

alunos.  

   

O professor conselheiro tem 

por finalidade ser um 

padrinho e/ou madrinha da 

turma e apoiar a turma e/ou o 

aluno individualmente em 

suas necessidades no âmbito 

da escola.  

Além de facilitar o 

desenvolvimento do processo 

educativo, visando à maior 

Atribuições do  

Professor Conselheiro:    

 Esclarecer a turma sobre a 

função do Professor 

Conselheiro e do 

Representante de Turma.  

 Observar os alunos e 

proceder à distribuição de 

lugares, caso haja 

necessidade.  

 Traçar o perfil da turma.  

Professores 

Conselheiros  

A avaliação acontece nos  

Conselhos de  

Classe e ao longo do 

processo educativo.  

Geralmente observa-se um 

maior rendimento da turma 

quando há participação 

efetiva do professor 

conselheiro.  



integração da turma com os 

diferentes segmentos do  

Centro  

Educacional Darcy Ribeiro.  

   

   

 Expor, discutir, buscar 

soluções para os problemas 

de sua turma junto aos 

professores e à direção. 

 Colaborar na organização e 

na execução de eventos 

promovidos, orientando, 

incentivando e 

acompanhando, quando 

necessário, sua turma. 

 Ter ética profissional. 

 Ouvir e orientar a turma. 

 Atender aos alunos quando 

solicitado;  

 Manter contato constante 

com seus colegas, levando 

ao conhecimento deles as 

dificuldades e/ou 

reivindicações dos alunos. 

 Atender aos pais quando 

solicitado. 

 Estar atento ao uso do 

uniforme e à organização da 

sala. 

 Participar das reuniões de 

pais, se for o caso. 

 Encaminhar à direção os 

alunos que necessitarem de 

um acompanhamento. 

 Possuir liderança positiva, 

ou seja, capacidade de 



orientar, dirigir e modificar 

atitudes do grupo. 

PROGRAMA 

INSTITUCIONAL DE 

BOLSAS DE INICIAÇÃO 

A DOCÊNCIA - PIBID  

O PIBID é uma iniciativa 

para o aperfeiçoamento e a 

valorização da formação de 

professores para a educação 

básica.  

• Incentivar a formação 

de docentes em nível 

superior para a educação 

básica;  

• Contribuir para a 

valorização do magistério;  

• Elevar a qualidade da 

formação inicial de 

professores nos cursos de 

licenciatura, promovendo a 

integração entre educação 

superior e educação básica;  

Inserir os licenciandos no 

cotidiano de escolas da rede 

pública de educação, 

proporcionando-lhes 

oportunidades de criação e 

participação em experiências 

metodológicas, tecnológicas e 

práticas docentes de caráter 

inovador e interdisciplinar que 

busquem a superação de 

problemas identificados no 

processo de ensino-

aprendizagem;  

Incentivar escolas públicas de 

educação básica, mobilizando 

seus professores como 

coformadores dos futuros 

O programa concede bolsas a 

alunos de licenciatura participantes 

de projetos de iniciação à docência 

desenvolvidos por Instituições de 

Educação Superior (IES) em 

parceria com escolas de educação 

básica da rede pública de ensino. 

Os projetos devem promover a 

inserção dos estudantes no contexto 

das escolas públicas desde o início 

da sua formação acadêmica para 

que desenvolvam atividades 

didático-pedagógicas sob 

orientação de um docente da 

licenciatura e de um professor da 

escola.  

O Centro Educacional  

Darcy Ribeiro, desde o início de  

2014, conta com o auxílio e 

acompanhamento de alunos de 

cursos de licenciatura da  

Universidade de Brasília – UnB, 

bolsistas do PIBID. Na escola o 

PIBID é supervisionado pelo 

Professor  

Thiago Marques (Educação  

Física).  

Supervisor 

Pedagógico  

      



docentes e tornando-as 

protagonistas nos processos 

de formação inicial para o 

magistério; e  

• Contribuir para a 

articulação entre teoria e 

prática necessárias à 

formação dos docentes, 

elevando a qualidade das 

ações acadêmicas nos cursos 

de licenciatura.  

 

MOSTRA DE 

PROFISSÕES  

O objetivo da  

Mostra de  

Profissões é viabilizar o 

contato dos estudantes com 

diversas possibilidades 

inerentes ao mundo do 

trabalho. A Mostra de 

Profissões será dividida em 

quatro momentos distintos:  

1) Visitações à 

Instituições de  

Ensino Superior;  

Objetivo: conhecer as 

Instituições de Ensino 

Superior e seus cursos, 

motivando os estudantes a 

seguirem uma carreira de 

nível superior.  

   



2) Realização de 

Orientação  

Vocacional aos estudantes do 

Ensino Médio; Objetivo: 

possibilitar maior 

conhecimentos sobre as 

diversas áreas do 

conhecimento e profissões 

oferecidas pelo mercado de 

trabalho, aproximando-se da 

sua vocação. 3) Realização de 

palestras com professores e 

instituições externas à escola; 

Objetivo: promover o contato 

dos estudantes com 

profissionais de diversas 

áreas, ampliando o 

conhecimento e as 

possibilidades de inserção ao 

mundo do trabalho. 4)  

Culminância com a Mostra de 

Profissões no CED Darcy 

Ribeiro.  

Objetivo: reunir em um dia 

todas as informações sobre o 

mundo do trabalho adquiridas 

ao longo das visitas, palestras 

e orientações. No dia da 

culminância, os estudantes 

serão os protagonistas e 

apresentarão para toda a 

escola os conhecimentos 



adquiridos sobre as 

profissões, em um sistema de 

visitações em salas. 

  

PROJETO LEIO E 

ESCREVO MEU FUTURO  

O projeto tem como objetivo 

trabalhar temas da atualidade 

visando aprimorar as 

habilidades de leitura e escrita 

do educando. Serão utilizados 

textos de jornais e revistas, 

músicas e filmes que abordem 

diferentes temas em voga na 

sociedade. Os educandos irão 

produzir textos em diferentes 

formatos, como: jornais, 

revistas, livros, painéis e 

outras formas. Durante o ano 

será realizado um sarau 

literário, concurso de redação, 

feira do livro, um livro com 

melhores trabalhos e jornal da 

escola.  

   

PRÉ PAS E PRÉ  

ENEM  

Nos fins de semana, são 

organizadas aulas extras 

preparatórias para o ENEM e 

para PAS. As aulas são 

realizadas por professores 

voluntários e objetivo será 

preparar os estudantes para 

serem aprovados em 

   



 

 

 

avaliações de ingresso em 

instituições de nível superior.  

Secundariamente, objetiva um 

melhor rendimento dos alunos 

nas disciplinas escolares. 

Poderão participar os alunos 

das 3 séries do EM.  



 

PLANO DE AÇÃO PARA IMPLEMENTAÇÃO DA PROPOSTA PEDAGÓGICA  

  

Plano de Ação  

  

No ano de 2007, a escola, mesmo tendo resultados expressivos na Prova Brasil, ficou 

classificada entre as 29 escolas do DF com baixo índice no Índice de Desenvolvimento da 

Educação Básica– IDEB. Assim fomos selecionados pelo Ministério da Educação - MEC para 

compormos o quadro de escolas que receberiam suporte para melhorias pedagógicas, o PDE-

Escola, conforme determina o Decreto-Lei nº 6094/07. Durante a elaboração do plano de ação 

do PDE-Escola, percebeu-se que as taxas de reprovação, abandono e distorção série/idade 

estavam ruins e deveriam ser atacadas prioritariamente.  

  

Nosso plano de ação foi elaborado juntamente com a comunidade escolar e aprovado pelo MEC 

no ano de 2008 e 2009, a partir de então durante o ano letivo contamos com ações que objetivam 

a melhoria de rendimento escolar dos alunos e das práticas pedagógicas da escola, tais como: 

realização de projetos interdisciplinares, planejamento de aulas práticas e diversificadas e 

elaboração/aplicação de avaliações interdisciplinares, promoção avaliação com simulados 

alusivos ao ENEM e ao PAS. Tudo isso como forma de atrair os alunos de diferentes maneiras.  

  

A equipe pedagógica do Centro Educacional Darcy Ribeiro tem buscado reforçar o caráter 

democrático da instituição mediante realização de reuniões constantes para avaliação de suas 

ações junto aos diversos segmentos da comunidade escolar para concretização de todos os 

objetivos propostos inicialmente, entre elas:  

● Reuniões semanais com os membros da direção e coordenação pedagógica para 

traçar metas e avaliar as ações desenvolvidas durante o bimestre letivo.  

● Realização de coordenações pedagógicas em que a troca de experiência 

prevaleça, bem como desenvolvimento e integração de atividades para que ocorram com 

êxito.   

● Prestação de contas dos recursos financeiros, visando a aplicação adequada 

desses recursos.  

  

A realização de parcerias, o acompanhamento integral das ações pedagógicas e o conhecimento 

dos projetos desenvolvidos na instituição são funções de uma gestão preocupada com o 



andamento de seu grupo. Dentro da perspectiva de que o gestor escolar deve trabalhar na 

integração das pessoas que compõem os segmentos da comunidade escolar, de maneira 

organizada e unificadora e atuando de forma colaborativa, observa-se no Centro Educacional 

Darcy Ribeiro um diferencial na gestão escolar: pratica-se a pedagogia da presença na qual cada 

gesto é valorizado e o indivíduo pode propor ações que serão apreciadas pelo grupo e colocadas 

em prática se esse for o desejo da maioria. Essas ações evidenciam o caráter democrático da 

instituição.  

  

O comprometimento, a parceria e o envolvimento com a comunidade escolar, principalmente 

com o grupo de professores contribuem para um melhor desempenho dessa instituição. 

Acreditamos também, que nossa ação à frente da escola, no que se refere ao aspecto 

administrativo, colabora para que o Centro Educacional Darcy Ribeiro obtenha destaque 

perante a comunidade do Paranoá.  

  

Entendemos também, que a escola de qualidade seja a democrática, sem abrir mão da 

autonomia e respeito à hierarquia, uma escola onde todos os alunos se sintam parte integrante 

do processo educacional. Uma escola onde o aluno consiga perceber que existam perspectivas 

de um futuro melhor.  

  

O norteador das ações do Centro Educacional Darcy Ribeiro é a política para Educação do 

GDF. A partir da assinatura do termo de compromisso, a nossa escola tem buscado ir além das 

metas estabelecidas, como por exemplo:  

● Superamos já no ano de 2008 nosso índice para 2009 no IDEB que era 

de 3.0, já chegamos 3.1.  

● Continuamos a obter as melhores notas na Prova Brasil – DRE/Paranoá. 

● Adotamos a política de diminuição em 2% cada bimestre o número de 

alunos com resultados negativos por disciplina, com relação ao bimestre 

anterior.  

● Estimulamos a participação dos membros da comunidade escolar nos 

concursos promovidos pela SEEDF e diversos órgãos do GDF, onde fomos 

premiados em algumas competições.  

● Realizamos reuniões de pais por turma.  

  



Assim sendo, esperamos continuar contribuindo para a elevação cultural de nossa comunidade, 

mas deixando claro que aquilo que apresentamos aqui não é um projeto acabado, pois a 

comunidade escolar será responsável pelo direcionamento de um melhor trabalho para 

adequarmos nossas propostas à dinâmica das mudanças comportamentais de nossa sociedade e 

do mundo. De um ponto primordial não podemos nos esquecer:  

  

Todo mundo espera que a escola faça a diferença na vida de seu aluno. Isso quer 

dizer que queremos que todo estudante saia da escola diferente de como nela 

entrou: que saiba mais sobre si e sobre o meio físico social; que pense a respeito 

da realidade a sua volta; e que consiga discernir, no ambiente em que vive o 

justo do inaceitável, agindo de maneira coerente e consequente. (Extraído do 

Módulo IV, Pro gestão Programa de Capacitação a Distância para Gestores 

Escolares, 2001, p.15).  

  

Esperamos com essa proposta atingir o objetivo de construir, para a comunidade escolar, um 

ambiente de qualidade educacional e pretendemos seguir a prerrogativa de que o processo 

educativo é um eterno agir, repensar e fazer.   

  

  

Metas  

  

São metas para 2019:  

● Construir melhores índices de aprovação;  

● Aprovar 50 alunos em Instituições públicas de Ensino Superior;  

● Estimular a participação de 100% dos alunos do Ensino Médio no PAS e 

ENEM; 

● Reduzir gradativamente os índices de evasão escolar para todas as séries 

e turnos.  

  

  

    

  



ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DA PROPOSTA PEDAGÓGICA  

  

Avaliação Institucional  

  

A avaliação institucional é realizada semestralmente e ao final do ano letivo pela Escola, com 

o objetivo de levantar, junto de sua comunidade escolar, se os propósitos, as metas, as práticas 

e os encaminhamentos têm sido atendidos em todas as suas dimensões. Tal processo toma como 

base o planejamento da Proposta Pedagógica da instituição juntamente com a Secretaria de 

Estado de Educação do Distrito Federal – SEDF, que permite a revisão e a delimitação de 

indicadores compatíveis com os objetivos propostos desde o início do ano. Os dados coletados 

e os resultados obtidos são utilizados a fim de rever ações, analisando-as para posteriores 

aperfeiçoamentos, implementação de novas metas, formação continuada e outras ações que o 

contexto exigir.  

     



PROJETOS ESPECÍFICOS  

  

Nossa instituição de ensino desenvolve também os projetos descritos abaixo, autorizados pela 

Secretaria de Estado de Educação do DF.  

  

  

Cine Mais Cultura  

Processo SEI: 00080-00067154/2017-40  

  

O Centro Educacional Darcy Ribeiro (CED DR) tem como missão oferecer um ensino de boa 

qualidade contribuindo na formação de cidadãos críticos conscientes de suas ações dentro do 

seu contexto social. Todo trabalho desenvolvido ao longo dos anos privilegia a concepção das 

aprendizagens significativas e o desenvolvimento de expectativas de aprendizagem, bem como 

conteúdos relevantes trabalhados de maneira interdisciplinar. Nossa preocupação está em 

transformar a escola em um centro de convivência, despertando o interesse do jovem, 

reconhecendo e estimulando habilidades e aptidões individuais e coletivas.  

  

Inserida em uma comunidade carente, do ponto de vista socioeconômico, o CED DR se torna 

um relevante espaço de interação social. Por meio da implantação do Programa Cine Mais 

Cultura, programa do governo federal desenvolvido pelo Ministério da Cultura, nossa escola 

foi beneficiada com equipamentos de tecnologia digital de exibição, conteúdo programático de 

filmes concedido pela Programadora Brasil e oficina de capacitação no qual a contrapartida 

desta instituição de ensino deverá ser a exibição de filmes nacionais brasileiros.   

  

O Cinema nos traz sem dúvida muitas possibilidades de encantamento, reflexão e aprendizado. 

Trata-se de uma ferramenta para expressarmos nossas ideias, sensações, opiniões; uma nova 

maneira de entrarmos em contato com outras pessoas e com o mundo ao nosso redor. A partir 

da implantação do Programa Cine Mais Cultura em nossa escola será possibilitado o acesso às 

obras cinematográficas visando à formação sociocultural e política no âmbito escolar e na 

comunidade local. Assim, o cinema será utilizado como recurso didático para inserção dos 

temas transversais na sala de aula e, além disso, esse projeto propõe ampliar o espaço de lazer 

e enriquecimento cultural da escola, incentivando a formação crítica e apreciativa, 

principalmente, das produções brasileiras e locais.  

  



Nesta perspectiva, a proposta é aliar a implantação de um cineclube com as iniciativas do 

Ensino Médio Inovador na medida em que se trata de uma iniciativa inovadora que diversificará 

as estratégias de ensino-aprendizagem em nossa escola. Por consequência, diante dos eixos 

temáticos a serem trabalhados ao longo do ano letivo de 2011, a saber: saúde, trabalho, 

diversidade cultural, meio ambiente e tecnologia poderão tornar-se mais atraente e garantir 

formação integral ao aluno.  

  

Justificativa  

  

O CED Darcy Ribeiro localiza-se numa comunidade carente. Localizado a 28 km do centro de 

Brasília, o Paranoá ocupa uma área de 853,33 km², e possui cerca de 63 mil habitantes, o que 

corresponde a 14,74% da população do Distrito Federal. A clientela do Centro Educacional 

Darcy Ribeiro não difere de outras escolas públicas da periferia de Brasília: alunos carentes, 

muitas vezes desnutridos, provenientes de lares desfeitos ou desestruturados pela falta de 

emprego ou atividade econômica, alcoolismo, e uso de drogas.   

  

A delinquência entre os jovens e a convivência diária com o crime banaliza a violência e a 

marginalidade. Esse contexto transforma nossos alunos em verdadeiros sobreviventes, para os 

quais o dia a dia se transforma numa batalha constante pela manutenção da vida e dos poucos 

bens materiais de que dispõem. Dentro desse quadro, estudar, para uns, torna-se a única forma 

de escapar desse ambiente – e para outros, uma atividade de rotina, desvinculada da finalidade 

da cultura do estudo, que nos levam – direção, coordenação e docentes – à tarefa diária de 

oferecer-lhes as melhores condições possíveis de educação e inserção no ambiente social. Não 

há salas de cinemas disponíveis à população nas áreas próximas. Há que se ressaltar a falta de 

oportunidade de acesso dessa comunidade a espaços de cultura e lazer. A maioria dos filmes 

produzidos no país permanecem inéditos para grande parte de sua população.  

  

ESPAÇOS CULTURAIS NO PARANOÁ-DF  

DISCRIMINAÇÃO  ENDEREÇO  

Ginásio do Galpão Múltiplas Funções  Praça Central Área Especial  

Picasso Não Pichava  Antiga  Feira  ao  do  Restaurante  

Comunitário  

Ginásio Coberto  Praça Central Área Especial  



Ginásio Poliesportivo  Quadra 03  

Estádio de Futebol JK  Quadra 03  

CEDEP  Quadra 09  

FONTE: Administração Regional do Paranoá/Abril 2003.  

  

Desta forma, pode-se inferir que o CEDDR poderá se tornar um local alternativo para promoção 

da inclusão social de crianças e jovens em vulnerabilidade social e econômica do Paranoá por 

meio do debate propiciado através da exibição de filmes.  

  

Objetivos:  

● Inserir a arte do cinema no processo de ensino-aprendizagem por meio 

de uma visão multidisciplinar como um meio de aproximar toda a comunidade 

escolar da narrativa audiovisual;  

● Oportunizar o acesso ao conhecimento da linguagem audiovisual;  

● Apresentar o cinema como fonte de cultura e agente transmissor de 

conhecimento;  

● Desenvolver o senso crítico, estético e cultural sobre nossa localidade, 

nosso país e o mundo de modo geral;  

● Possibilitar o debate inter e transdisciplinar em torno de temáticas atuais 

apresentadas através de filmes e documentários;  

● Promover a integração e o desenvolvimento social, além de oferecer 

momentos de lazer à comunidade local.  

● Formar um banco de dados habilitado a contabilizar o público do circuito 

não comercial do país, capaz de emitir relatórios por filme. 

  

Público Alvo:  

Alunos do CED DR que hoje conta com aproximadamente 1.200 alunos e toda a comunidade 

do Paranoá/DF e entorno.  

  

Metodologia  

Todas as ações promovidas pelo Cine Mais Cultura exigem dos contemplados:  

● A efetiva realização de, no mínimo, 01 (uma) sessão semanal fixa (sempre 

mesmo local, dia da semana e horário) pelo Cine, ao longo de 2 (dois) anos, sendo 

http://mais.cultura.gov.br/category/acoes/cultura-e-cidadania/cine-mais-cultura/


vedada a utilização dos equipamentos de projeção em qualquer outro local público ou 

privado;  

● A exibição de produção audiovisual, sendo a brasileira em percentual não 

inferior a 60% (sessenta por cento) de todo o acervo anual apresentado no Cine.  

  

Operacionalização  

Estando atenta para o fato de que um dos principais problemas da atividade cineclubista 

brasileira sempre foi o acesso a conteúdos para exibição, a ação Cine Mais Cultura, para o 

cumprimento das condições acima, vale-se do excelente trabalho de programação, da qualidade 

e da quantidade de obras disponíveis no catálogo da Programadora Brasil, para garantir aos  

“Cines” sessões inéditas e semanais.  

  

O cineclube do CED DR será contemplado com 104 programas nos quais constam filmes em 

DVD da Programadora Brasil, que serão fornecidos em parcelas trimestrais de até 12 DVDs, 

conforme escolha realizada. O pedido de novos filmes a cada trimestre está condicionado à 

apresentação de relatórios à Coordenação Executiva da ação Cine Mais Cultura.  

  

A replicação do projeto em outras áreas e contextos acontecerá pela ação dos beneficiados no 

envolvimento de redes de solidariedade e da ação resultante da consciência e formação 

adquiridas ao longo do desenvolvimento do projeto Cine Mais Cultura. A participação da 

comunidade se dará em um primeiro momento na aplicação de um diagnóstico rápido e 

participativo no qual poderão nortear os inícios das atividades. Temas relevantes seriam 

levantados junto à comunidade escolar visando a participação efetiva de todos. A escola contará 

com um coordenador responsável para o turno diurno e para o turno noturno. Além disso, a 

coordenação pedagógica do CED DR será responsável por todo o processo técnico de 

implantação e acompanhamento do Cine Mais Cultura.  

  

A integração com outros setores/segmentos da sociedade civil organizada será essencial na 

colaboração de divulgação da proposta do Cine Mais Cultura. A escola buscará parcerias de 

empresas e instituições que tenham um compromisso social. O plano de comunicação com a 

sociedade local será realizado mediante comunicados entregues aos alunos. Cartazes e folders 

poderão ser elaborados. A expectativa é que se divulgue ao comércio local, outras instituições 

escolares, ONGs locais, Administração Regional, a Diretoria Regional de Ensino, na rádio da 

comunidade, jornal de circulação, etc. A articulação com outros projetos como o Ensino Médio 



Inovador será uma das principais estratégias utilizadas por nossa instituição. Temos a 

expectativa que o Cine Mais Cultura motive a comunidade escolar em vários aspectos e tenha 

resultados positivos.  

  

Avaliação  

  

O cinema servirá como um instrumento de debate e reflexão importantes. O Cine Mais Cultura 

demonstra uma relevância na tentativa de agregar valores, vivências e reflexões comuns a 

diversas disciplinas do currículo, possibilitando um espaço de discussão permanente dentro da 

escola. Pretende-se que seja executado ao longo de todos os meses letivos inserido na Proposta 

Pedagógica com respectivas adequações necessárias na programação das atividades 

pedagógicas de forma a trazer o cinema para dentro de todas as disciplinas numa visão de 

aprendizado totalizador e inovador tendo como aliado as propostas do Ensino Médio Inovador. 

Espera-se que haja uma integração entre os conteúdos e atividades propostas por todos os 

professores, das mais diversas disciplinas.  

  

  

Ensino Médio Inovador  

  

Projeto do Ministério da Educação - MEC que visa o apoio técnico e financeiro para 

desenvolvimento de projetos que visem o aprimoramento de propostas curriculares na 

perspectiva de articulação interdisciplinar com atividades integradoras, a partir das 

interrelações entre os eixos trabalho, ciência, tecnologia e a cultura tendo o trabalho como 

princípio educativo.  

  

Ações:   

● Fortalecimento da Gestão escolar- com formação para os membros da 

direção;   

● Melhoria das condições do trabalho docente e formação continuada;  

● Utilização de novas tecnologias educacionais- apoio ás práticas docentes; 

● Revitalização da rádio escolar -desenvolver o protagonismo juvenil e 

apoio ao aluno jovem e adulto trabalhador;   

● Fortalecimento do grupo de teatro;  

● Incentivo à pesquisa (Teia do Conhecimento);  



● Fortalecimento das instituições educacionais – melhoria dos ambientes 

escolar.  

  

Projeto Ler e Escrever para Compreender o Mundo Processo SEI: 00080-

00055048/2017-13  

  

Introdução  

Ao longo dos anos, o trabalho desenvolvido com a Parte Diversificada – PD, tanto para o Ensino 

Fundamental quanto para o Ensino Médio no Centro Educacional Darcy Ribeiro, tem 

demonstrado que esta disciplina muitas vezes é ministrada por um professor como forma de 

aproveitamento de carga horária residual. Desta forma, na implementação do PD, podem ser 

incluídas disciplinas de livre escolha da escola versus professor, conforme os interesses e as 

possibilidades de execução, portanto, acreditamos que não haja restrições em relação à escolha 

da proposta de trabalho do projeto.  

  

Durante os anos letivos de 2012 a 2018, o projeto foi aplicado com muito sucesso, segundo 

nossa avaliação. Os professores atuaram promovendo leitura, interpretação e produção de 

textos com os estudantes que puderam explorar de forma sistematizada suas potencialidades. 

Tivemos também a oportunidade de contar com a parceria de outros projetos como o Projeto 

Cine Mais Cultura e com a intervenção da ONG Transforme, que permitiu a roteirização de 

textos dos estudantes, transformados em vídeos que exploram, na sua maioria, os contextos e 

as vivências dos estudantes, reforçando a vocação e o olhar interdisciplinar do projeto.  

  

Em 2015, observou-se uma melhora na leitura e na escrita dos alunos do ensino fundamental, 

que chegaram muito desfasados. No ensino médio, constatou-se, por meio do Relatório do 

Simulado da SEEDF (Programa por dentro dos Exames do Ensino Médio), que houve uma 

evolução nos resultados dos estudantes no eixo REDAÇÃO. (Relatório em anexo). Apesar 

dessa significativa melhora dos resultados, o projeto ainda se faz necessário, visto que 37,5% 

dos estudantes ainda se encontram no nível 1 (abaixo de 500 pontos, numa escala de 0 a 1000) 

da avaliação realizada. A nota média nas avaliações de Redação do Enem dos alunos do CED 

Darcy Ribeiro mostrou evolução ao longo dos anos. Em 2013, a média foi de 459,93 e, em 

2014, foi de 503,71, demonstrando que um trabalho a longo prazo, do ensino fundamental ao 

médio, tem surtido resultados positivos. Acreditamos na intensidade reflexiva e transformadora 

do projeto e desejamos dar continuidade às nossas ações desde o início do ano letivo, para que 



possamos aproveitar o interesse e o entusiasmo de professores e estudantes. Observamos 

também que a não obrigatoriedade de uma delimitação temática, apesar do acompanhamento e 

das orientações concedidas aos professores por parte da Coordenação Pedagógica, tornou a 

proposta facilmente adaptável, gerando o surgimento de outros projetos na escola.   

  

A Proposta Pedagógica da escola já dá um indicativo da preocupação coletiva em oferecer aos 

estudantes a possibilidade de reflexões mais profundas, oriundas de uma visão mais crítica da 

sociedade e transformadora do indivíduo. Ainda que alguns conteúdos já tenham sido 

trabalhados com os alunos, merecendo destaque em nossa escola, como os temas relacionados 

a diversidade, tanto sexual quanto étnico racial, a preparação para o trabalho entre outros, 

observamos a necessidade de uma intervenção ainda mais sistematizada e um trabalho 

cuidadoso focado no debate desses temas, mas alicerçado na leitura e na escrita – base para as 

demais áreas do conhecimento.  

  

Sendo assim, partindo do pressuposto de que o currículo escolar se forma a partir das 

necessidades de cada escola e de cada aluno, implementar um único conteúdo para ser 

trabalhado, cujo tema será: Ler e escrever para compreender o mundo, como forma de 

organização e obtenção de efetivos resultados de aprendizagem.  

  

Nessa proposta de reformulação, pretende-se que seja demonstrada a identidade do Centro 

Educacional Darcy Ribeiro pela priorização da leitura e da escrita, a fim de evitar que as 

possíveis inovações se tornem, apenas, mais uma experiência curricular, descoladas da prática 

escolar e, portanto, fadadas ao fracasso.  

  

O ano de 2016, no que concerne ao objetivo de tornar o projeto bem-sucedido, foi muito 

significativo. Observou-se seu aprimoramento, resultando, assim, em maior valorização do PD 

enquanto disciplina, tanto por parte dos professores quanto, e mormente, dos alunos, como 

denotam os seguintes resultados:  

● 1º lugar no concurso de contos da Jornada Literária do DF, para a qual o CED 

Darcy Ribeiro foi convidado pelo renomado escritor João Bosco Bezerra.  

● Participação dos alunos do 2º ano do ensino médio em mesa redonda sobre 

produção de textos literários presidida pelos escritores João Bosco Bezerra e Jéferson 

Assumção, para cujo debate foram convidados os professores à frente do Projeto Ler e 

Escrever, Joana Melo e Hugo Braga.  



● 1º lugar do DF no 2º Concurso de Redação da Defensoria Pública da União, cujo 

tema proposto foi “Diga não ao tráfico de pessoas”.  

● 2º lugar do DF no concurso de redação Jovem Senador, com o tema Esporte e 

inclusão.  

● Visitas à exposição Frida, na Caixa Cultural, e à peça Antígona, no projeto 

Quartas Literárias da UnB, com posterior produção de resenhas críticas pelos alunos. ● 

Classificação do aluno Luiz Mateus Guarino de Melo entre as 100 melhores redações 

do projeto Jovem Escritor.  

● Participação, a convite da poeta e militante de movimento de mulheres negras 

do DF Cristiane Lobo, no Sarau Poesia, Memória e Resistência, com debates e sorteios 

de livros aos alunos do CED Darcy Ribeiro.  

● Realização, pela professora Joana Melo, de oficinas de redação, no contra turno, 

para preparar estudantes do ensino médio para o concurso de redação Igualdade de 

Gênero – CNPQ  

● Organização de oficinas de leitura de textos relacionados a temas da atualidade 

para preparação para o Enem e para o PAS/UnB.  

● Realização de campanha de doação de livros didáticos e literários a alunos dos 

dois turnos.  

● Obtenção de notas 10 na redação do PAS/UnB por alunos do 1º ano do ensino 

médio do CED Darcy Ribeiro.  

● Desenvolvimento do blogueprojetoceddarcyribeiro.blogspot.com.br, que visa à 

publicação de textos produzidos por alunos dos ensinos fundamental e médio.  

  

Justificativa  

Acreditamos que ensinar os alunos a ler e escrever seja um dos principais objetivos da escola.  

“Escrever e ler são atividades que servem para poder comunicar-se, para expressar ideias, 

experiências, opiniões, sentimentos, fantasias, realidades, e para ter acesso ao que os demais 

seres humanos, ao longo do espaço e do tempo, viveram, pensaram, sentiram.” (AUTO et.al.  

2000, p.69).  

  

Ao conceber a linguagem como um lugar de interação, onde sujeitos se constituem pelo 

processo de interlocução, Geraldi (1997) propõe para o ensino da língua portuguesa atividades 

baseadas em três práticas interligadas:  

● leitura de textos;  



● produção de textos;  

● análise linguística.  

 

Para o autor, tais práticas possuem dois objetivos: “tentar ultrapassar, apesar dos limites da 

escola, a artificialidade que se institui na sala de aula quanto ao uso da linguagem; possibilitar, 

pelo uso não artificial da linguagem, o domínio da língua padrão em sua modalidade oral e 

escrita” (Op. Cit., p.106).  

  

Para Vygotsky (apud Baquero, 2001), a língua escrita demanda muito mais trabalho, pois é uma 

linguagem que:  

a) possui maior grau de descontextualização;  

b) os interlocutores encontram-se em situações diferentes, excluindo a possibilidade de 

compartilhar um mesmo sujeito em seu pensamento;  

c) requer mais palavras do que a linguagem oral, ou seja, necessita de um vocabulário mais 

rico;  

d) há regras particulares que são impostas, tais como: a sintaxe, o vocabulário, a variedade 

linguística adequada, etc.  

e) exige do sujeito a criação de uma situação, ou seja, imaginá-la em seu pensamento;  

f) considera um processo psicológico avançado.  

  

Dessa forma, o papel do professor como mediador é imprescindível para a realização da prática 

da escrita. Daí ser desenvolvida em sala de aula, porque:  

  

O professor pode intervir durante o processo como um guia que proporciona a sustentação que 

os aprendizes necessitam para resolver os múltiplos problemas das tarefas de composição, e, 

desse modo, ir ultrapassando pouco a pouco os conhecimentos e procedimentos requeridos para 

se tornarem escritores autônomos. (CAMPS, 2006, p. 20).  

  

Logo, o presente projeto surgiu da real necessidade de despertar nos alunos de ensino 

fundamental e médio o interesse pela leitura e pela escrita por meio do exercício e da 

aplicabilidade no cotidiano como forma de aquisição de conhecimento e interação social. 

Acreditamos que a reflexão acima justifica a intenção desse projeto, uma vez que, busca a 

recuperação ou o renascimento qualitativo da leitura e, ao mesmo tempo, repensa e altera as 

funções do espaço pedagógico, como um todo. Por isso, pretendemos proporcionar aos alunos 



espaços significativos de aprendizagem, momentos de experimentação, realização, confronto 

para se atingir êxito.  

  

Público-alvo  

O projeto está interligado a Proposta Pedagógica do Centro Educacional Darcy Ribeiro e terá 

sua continuidade no ano de 2019, estendendo-o para os próximos anos.  

  

  

CARGA HORÁRIA POR TURMA   

2 horas-aula por semana  20 horas-aula por bimestre  80 horas-aula no ano letivo  

  

  

QUANTIDADE DE ALUNOS PARTICIPANTES   

TURNO  MATUTINO  VESPERTINO  

QUANTIDADE DE TURMAS  13  12  

QUANTIDADE DE ALUNOS  430  437  

  

Diante do exposto, esclarecemos que há duas professoras responsáveis pelo projeto, as docentes 

Marlete Batista do Nascimento e Joana do Prado Melo Hardman, tendo em vista a necessidade 

de um profissional em cada turno de atendimento.  

  

Objetivo Geral  

  

O objetivo deste projeto é oferecer situações que possam despertar nos alunos o prazer e o 

interesse pela leitura, bem como ampliar as habilidades e competências, previstas nas Diretrizes 

Curriculares da Secretaria de Educação, a fim de que se tornem leitores e escritores autônomos, 

tendo como base os temas transversais adotados pela escola no ano letivo.  

  

Objetivos Específicos:  

  

● Desenvolver as habilidades linguísticas: falar, escutar, ler e escrever.  

●  Ler e analisar diferentes gêneros textuais, observando suas características 

específicas e semelhanças.  



● Preparar os alunos para o Programa de Avaliação Seriada (PAS/UnB/Prova 

Brasil), tendo em vista que a produção textual é cobrada em suas três fases avaliativas, 

e para o Enem  

● Trabalhar a ideia de escrever bem, ou seja, escrever com um propósito, 

expressando ideias para ser compreendido, além de adequar seu estilo de escrita, gênero 

textual e nível de linguagem a referido objetivo e ao público-alvo predeterminado. 

● Ampliar a percepção dos diversos gêneros textuais, mediante a leitura atenta de 

cada um. Observar, conhecendo os elementos e estratégias linguísticas utilizados para 

cada tipo de texto estudado, aspectos como: foco narrativo, mensagens implícitas, 

possíveis intenções e ideologias do discurso do autor, diferença entre fato/opinião, 

delimitar tese e argumentos.  

● Enfatizar a importância de se desenvolver textos argumentativos, tendo em vista 

que muitos vestibulares, exames de admissão para emprego, avaliações nacionais e 

concursos exigem uma proposta de redação cujo tema deve ser desenvolvido 

normalmente na forma de dissertação. Nesse caso, é importante trabalhar mais a 

capacidade de pensamento abstrato e de construção lógica do aluno.  

● Valorizar as produções textuais dos alunos, com incentivo à publicação e à 

divulgação dos textos produzidos.  

● Sensibilizar, difundir e favorecer a leitura nos espaços pedagógicos e 

comunitários, permitindo que a linguagem seja um fator interativo, ampliando o 

repertório dos que leem e constroem a sua própria história cidadã.  

● Utilizar músicas que fazem parte do cotidiano dos alunos, analisando suas letras. 

A análise criará situação-problema e, a partir de então, a elaboração de redações. 

● Abordar leitura, produção e interpretação de textos com linguagem não verbal, 

proporcionando interação entre os discentes e aproximação de situações de seu 

cotidiano.  

  

Metodologia e Cronograma de Atividades  

  

Para o desenvolvimento deste projeto, diversas ações devem ser desenvolvidas, tais 

como:  

● Destinação de dois professores de Língua Portuguesa, com carga horária de 40h, um 

para cada turno (matutino e vespertino).  



● Divisão do desenvolvimento programático em quatro etapas: leitura, apresentação oral, 

discussão em grupo e escrita.  

● Registro de produções dos alunos em jornais, revistas, livros, painéis e outras formas de 

divulgação para a comunidade escolar.  

● Avaliação qualitativa dos alunos ao longo do processo.  

● Utilização de textos de jornais e revistas, músicas e filmes que abordem temas como 

ditadura da moda; participação política dos jovens por meio das redes sociais; questões de 

gênero; o papel da mulher na sociedade contemporânea; a literatura como espaço crítico.   

● Exposição dos trabalhos produzidos na Semana Cultural e Científica por meio de um 

Sarau Literário.  

● Edição e distribuição do livro anual do Ced Darcy Ribeiro, contendo as melhores 

produções textuais.  

● Dar Continuidade ao Concurso de Redação iniciado no ano letivo de 2013  

● Realizar exercícios simples e rápidos de escrita, como a prática de gêneros como 

fichamento e mapa mental, em cada um dos tópicos supracitados.  

● Realização da Feira do Livro.  

● Realizar a produção editorial do Jornal do Darcy Ribeiro (uma edição por bimestre).  

  

Ademais, foram elaboradas estratégias voltadas a cada ano oferecido pela unidade de ensino, 

conforme explicitado a seguir:  

  

Ensino Fundamental  

  

6º ano  

Diagnosticar o que o estudante entende por ler e escrever  

Aprimorar a leitura oral  

Conto maravilhoso  

Fábula  

Abordar os elementos estruturais da narrativa  

Personagem  

Tempo  

Lugar  

Conflito  

Abordar a diferença entre fonema e letra  



Oralidade e escrita  

Gírias  

Emprego de s e z  

Conceituar gênero textual  

Produzir textos  

Fábulas  

Histórias fantásticas  

Crônicas  

Identificar diferentes classes morfológicas no texto  

Artigo  

Adjetivo  

  

7º ano  

Diagnosticar o que o estudante entende por ler e escrever  

Desenvolver estratégias de leitura  

Relações de causa e consequência  

Previsibilidade  

Conteúdo implícito x explícito  

Tradução de símbolos   

Propor a leitura e a (re)produção de textos em gêneros diversos  

Mito  

O herói mítico  

O herói do cinema  

O herói dos quadrinhos  

O herói de todo dia  

Produzir apresentações teatrais rápidas sobre os mitos escritos pelos estudantes  

Auxiliar, durante a leitura, o estudante a diferenciar g e j na escrita  

Promover idas à biblioteca da escola para escolher pequenos livros para leitura em classe  

Ensinar os estudantes a manusearem um dicionário  

Estimular o uso do dicionário como ferramenta de leitura  

Identificar diferentes classes morfológicas no texto  

Advérbio  

Verbo  

  



8º ano  

Diagnosticar o que o estudante entende por ler e escrever  

Apresentar os conceitos de ficção e realidade no texto  

Abordar os gêneros jornalísticos  

Notícia  

Reportagem  

Entrevista  

Relato de viagem  

Motivar a argumentação na produção escrita  

Crônica argumentativa  

Anúncio publicitário  

Utilizar os conectivos para estabelecer relação de sentido  

Adição  

Alternância  

Causa  

Consequência  

Revisar os tempos verbais como estratégia de leitura e produção de textos jornalísticos  

Estimular a produção de resenha crítica de livros lidos ao longo do ano Revisão 

do próprio texto  

  

9º ano  

Diagnosticar o que o estudante entende por ler e escrever  

Apresentar a televisão como meio de comunicação e formação de opinião por meio de temas 

como:  

Ditadura da moda  

O falso e o verdadeiro nas redes sociais  

Valores sociais  

Promover debates com preparação prévia de roteiros escritos  

Apresentar o fichamento, o mapa mental e o resumo como mecanismos de estudo  

Entender e debater as mídias da atualidade  

Snapchat  

Facebook  

Chat  

WhatsApp  



YouTube  

Estimular o posicionamento crítico  

Introdução dos elementos do texto dissertativo-argumentativo  

Tese  

Tópico frasal  

Proposta de intervenção  

Apresentar clássicos da Literatura brasileira e discutir sua importância  

Intertextualidade com clássicos  

Paráfrase  

Paródia  

  

Ensino Médio  

  

1º ano  

Introduzir a noção de apresentação textual  

Legibilidade  

Regularidade de margens  

Paragrafação  

Apresentar aspectos estilísticos e estruturais essenciais para a produção de texto  

Presença de ideia central  

Clareza e concisão  

Coesão e coerência  

Adequação à proposta  

Enumerar os elementos da comunicação  

Diferenciar conotação e denotação  

Apresentar noções básicas de variedade linguística  

Abordar noções de lexicologia  

Polissemia  

Sinonímia e antonímia  

Homonímia e paronímia  

Apresentar o gênero poema  

Análise e interpretação  

Métrica, ritmo e rima  

Revisar gêneros e tipos textuais  



Auxiliar o docente de língua portuguesa na leitura de obras literárias  

Estimular a produção de textos narrativos  

Contos  

Crônicas  

Revisar noções fundamentais do texto dissertativo  

Estrutura  

Tema  

Título  

Parágrafo  

Ordenação  

Produzir textos de vestibulares de todo o país em diferentes gêneros e tipos textuais  

  

2º ano  

Aprimorar a produção do texto argumentativo  

Ponto de vista  

Ambiguidade  

Análise literária  

Apresentar noções de retórica e oratória  

Técnicas de convencimento  

Discurso e debate  

Produzir textos de vestibulares de todo o país em diferentes gêneros e tipos textuais, com ênfase 

em narração e dissertação  

Verossimilhança  

Intertextualidade  

Paráfrase e paródia  

Ler textos literários utilizados como crítica a sociedades de diferentes épocas  

  

3º ano  

Revisar recursos para escrever um texto coerente e coeso  

Aprimorar a produção do texto dissertativo-argumentativo  

Enfoque em diferentes situações-problema do Brasil e do mundo como motivação para 

produção de: Contexto social  

Sentidos diversos  

Proposta de intervenção  



Apresentar formas de expor ponto de vista em situações formais e informais  

Conversas entre amigos  

Entrevista de emprego  

Seminários acadêmicos  

Produzir textos de vestibulares de todo o país em diferentes gêneros e tipos textuais, com ênfase 

em dissertação e argumentação  

  

Recursos Humanos e Materiais  

Destinação de dois professores de Língua Portuguesa (um para cada turno) para assumir as 

turmas com carga horária de duas horas-aula por semana em cada turma.  

Livros da biblioteca da escola.  

Textos de revistas e jornais.  

Filmes do Cine mais cultura.  

Materiais como caderno, tesoura, cola e materiais diversos, pertencentes aos alunos, para 

apresentações.  

Folhas A4  

Ressalta-se que existem recursos financeiro provenientes do FNDE/MEC, para a concretização 

do Jornal do Darcy, ação ligada ao Ensino Médio Inovador.  

  

Avaliação  

Dos alunos:  

A avaliação ocorrerá nos momentos de culminância da seguinte maneira:  

● Bimestralmente: as redações serão aplicadas nas avaliações interdisciplinares 

(simulado) e valerão 1,00 (um ponto). A pontuação comporá a nota bimestral da 

disciplina de Língua Portuguesa e demais componentes curriculares.  

● Semestralmente: ao final de cada semestre, com exposição de trabalhos 

produzidos ao longo do referente período letivo.  

● Na inscrição e acompanhamento dos alunos em diversos concursos de redação. 

Do projeto:  

Será feita ao longo do ano letivo em relatórios e reuniões bimestrais com a equipe de 

coordenadores da CRE-Paranoá e Itapoã. Almeja-se, ainda, incluir estudantes que participem 

do projeto para que possam avaliá-lo e propor melhorias. Na Avaliação Institucional realizada 

em 2017, foi aprovada a continuação deste Projeto devido a sua relevância para a comunidade 

escolar.  
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Projeto de Educação Ambiental  

   

1. TEMA – Educação Ambiental na Escola Gerando consciência ambiental  

  

2. OBJETIVOS   

2.1 Objetivo Geral  

Aplicar um enfoque interdisciplinar, aproveitando o conteúdo específico de cada área, de modo 

que se consiga uma perspectiva global da questão ambiental, capaz de despertar e integrar a 

comunidade escolar para uma consciência ambiental, oportunizando a cada educando um 

conhecimento que possa permitir uma mudança de comportamento voltado à proteção da 

natureza como um todo, além de oferecer um eficiente instrumento para a formação da 

consciência ambiental e para a formação cidadã.   

  

2.2 Objetivos Específicos  

• Compartilhar conhecimentos e ações de meio ambiente e cidadania com toda a 

comunidade escolar ;  



• Trabalhar a realidade do DF e Paranoá e de nossas escolas buscando soluções 

para questões ambientais, possibilitando a tomada de posição frente a problemas 

fundamentais e urgentes da vida social;  

• Modificar atitudes e práticas pessoais por meio da utilização do conhecimento 

sobre o meio ambiente, adotando posturas na escola, em casa e na comunidade que 

levem a interações construtivas na sociedade;  

• Sensibilizar a comunidade escolar com relação a atitudes e comportamentos 

ambientalmente corretos e voltados para a prática da cidadania;  

• Viabilizar a coleta seletiva do lixo na escola;  

• Conscientizar a comunidade sobre as diferentes formas de coleta e destino do 

lixo: na escola, casa e espaços em comum;  

• Trabalhar a coleta seletiva do lixo inserida numa perspectiva interdisciplinar do 

meio ambiente e da cidadania para que os alunos sejam capazes de intervir na realidade 

que os cerca, observando e analisando fatos e situações a todos os tipos de lixo do ponto 

de vista ambiental, de modo crítico, reconhecendo a necessidade e as oportunidades de 

atuar de modo propositivo, para garantir um meio ambiente saudável e a boa qualidade 

de vida;  

• Fazer com que o aluno possa perceber a importância da coleta seletiva e da 

reciclagem do lixo como instrumentos facilitadores para a sua aprendizagem e para 

melhoria da qualidade de vida. 

• Conscientizar os alunos para que possa utilizar de maneira correta as lixeiras 

seletivas da escola;  

• Multiplicar as informações para a comunidade escolar, familiar e seu entorno.  

  

 3. JUSTIFICATIVA  

 Este projeto de caráter interdisciplinar tem como foco o meio ambiente e a cidadania com o 

tratamento didático relacionado a uso consciente da água, fontes de água no mundo, 

reciclagem e coleta seletiva do lixo gerado nas escolas e na comunidade, vários tipos de 

poluição gerados pelo homem, conscientização da cidadania e melhorar a   qualidade de vida 

dos alunos e consequentemente da comunidade onde estão inseridos. 

O projeto visa propiciar um trabalho de conscientização da comunidade escolar como um todo. 

Ademais, subsidiará os alunos na apropriação das práticas utilizadas nos vários ambientes 

institucionais internos da escola.  



Assim sendo, a comunidade local, educadores, a família e as esferas governamentais estaduais 

estarão presentes e unidos para propor soluções adequadas para uma melhor qualidade de vida. 

O projeto tem por prioridade, colaborar na formação de pessoas que ajam com 

responsabilidades, autonomia e criatividade, assim como construir uma consciência ambiental 

crítica e cidadã. Neste momento histórico, julgamos pertinente que cada aluno e toda a 

comunidade escolar atentem de fato para as questões ambientais, visando os problemas de 

ordem universais, e principalmente nossas necessidades imediatas e futuras.   

Desejamos ainda que todo a comunidade escolar mediada por ações pedagógicas, pensem sobre 

as formas de ensinar e as várias de aprender e que se utilize destas informações para o sucesso 

do andamento do projeto.  

  

 4. METODOLOGIA   

 O Projeto “Meio ambiente e cidadania no contexto escolar: gerando consciência ambiental” 

será desenvolvido com os alunos das series finais do Ensino Fundamental Regular6º, 7º , 8º e 

9º anos do Centro Educacional Darcy Ribeiro de forma interdisciplinar juntamente com as 

disciplinas de  ciências, geografia, português, artes  em que são abordados conteúdos 

relacionados ao meio ambiente, pretendendo-se uma abordagem vinculada diretamente ao 

cotidiano do Distrito Federal e Paranoá e do aluno, de uma forma contextualiza, 

problematizadora, interativa e dialógica.   

O projeto será desenvolvido de forma interdisciplinar, envolvendo a interação professor e aluno 

em sala de aula, e em atividades extracurriculares, levar aos educandos uma forma de 

aprendizagem holística, fortalecendo seus valores e atitudes, permitindo seu desenvolvimento 

como um todo, proporcionando conceitos básicos de meio ambiente e dando ferramentas de 

aprendizagem adequadas e motivadoras.  

O projeto será desenvolvido através das seguintes estratégias e ações:  

• Elaboração de atividades para divulgação do projeto junto à comunidade escolar.  

• Sensibilização dos alunos por meio de vídeo, livros, estudo do meio, jornais, 

textos informativos, dinâmicas, oficinas e outros recursos que utilizem as múltiplas 

linguagens.  

• Conscientização dos alunos para o uso responsável e consciente da água.  

• Problemáticas sobre água: fontes, poluição de mananciais, estados físicos da 

água, composição do mundo e corpo humano.   

• Utilização efetiva e eficiente das lixeiras colocados nos corredores, pátio e em 

salas de aula.  



• Confeccionar slogans e cartazes;  

• Fazer uma campanha com os alunos p/ não misturarem lixo nas lixeiras;  

• Separação do lixo coletado, acondicionando-o em sacos plásticos que deverão 

ser guardados na própria escola.   

• Doar os materiais recicláveis selecionados na escola para entidades beneficentes 

ou catadores autônomos;  

• Discutir o conceito de lixo e introduzir o conceito materiais recicláveis, para 

certos “lixos”;  

• Fazer cartazes mostrando quanto tempo à natureza leva para absorver detritos;  

• Orientar os alunos para fazerem em casa a separação do lixo, criando o cesto para lixo 

úmido  (cascas de frutas e restos de comidas) e lixo seco (todos os materiais recicláveis, 

separados pelos cores convencionais).  

• Tipos de poluição e ação do homem no planeta. Poluição da água, ar, solo, visual.  

• Efeito estufa, aquecimento global.  

• O que é educação ambiental: do conceito a pratica.  

  

 5. ACOMPANHAMENTO  

 O projeto será avaliado gradativamente pela participação dos alunos, professores e 

comunidade. A mudança de valores, atitudes e posturas ocorre lentamente e a obtenção de um 

resultado positivo depende do envolvimento de todos em um exercício de cidadania.  

Parte da avaliação se dará através da aplicação de questionários, para os discentes, a fim de se 

investigar a concepção que têm acerca do tema Educação Ambiental, a abordagem 

metodológica conferida a ao tema trabalhado sobre o “Meio ambiente e cidadania no contexto 

escolar: gerando consciência ambiental ”.   

A outra parte se dará através de observação, principalmente das reações e atitudes dos alunos 

antes, durante e depois do desenvolvimento do projeto. Estes instrumentos de coleta de dados 

(questionários e observação) serão utilizados visando não causar nenhum tipo de 

constrangimento e deixar, alunos, à vontade para que expusessem as suas ideias sem sentir-se 

pressionados para tal. Semestralmente na avaliação interdisciplinar serão inseridas questões 

relativas a temática do meio ambiente. No segundo semestre será realizado uma culminância 

para exposições  das produções realizadas  durante o ano (vídeos , cartazes, fotografias das 

campanhas, etc).  

  

6.CRONOGRAMA  



O projeto será desenvolvido durante todo o ano letivo, dividido em subtemas nos bimestres.  

  

7. CARGA HORÁRIA   

Cada turma terá uma aula por semana de 50 min. Serão atendidas todas as turmas do Ensino 

Fundamental séries finais, num total de 13 turmas (418 alunos) nas aulas de PD.  

  

8. AVALIAÇÃO   

- Serão realizadas avaliações bimestralmente, por meio de questionários, relatórios de 

vídeos assistidos em sala, confecção de trabalhos manuais com materiais recicláveis, confecção 

de maquetes sobre poluição, confecção de cartazes sobre os diversos temas.   

- Serão considerados atingidos os objetivos se os alunos demonstrarem interesse pelas 

atividades, mudando sua postura frente as questões do meio ambiente, bem como demonstrarem 

conhecimento dos temas abordados no projeto através de auto avaliação e o registro do 

acompanhamento das demais atividades desenvolvidas no projeto. 

-  
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