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1. Apresentação 

 

Quando se fala em Proposta Pedagógica, algumas questões sempre surgem. 

O que é isso? Para que serve? Quem é responsável por sua elaboração? Quem é 

responsável por sua execução? 

São recorrentes esses questionamentos, justamente por não termos a prática 

de elaborarmos e executarmos um planejamento conjunto, feito de forma coletiva pela 

comunidade escolar e por ela assumido e implementado.  

Nosso esforço, neste momento, é o de juntos, refletirmos, analisarmos 

nossas práticas, avaliarmos as finalidades da escola e buscarmos alternativas, 

soluções que de fato atinjam os objetivos geral e específicos propostos pela escola. 

Isto significa avaliar se a escola está, de fato, cumprindo a sua função social. E qual 

é a sua função social? É o que queremos explicitar com esta Proposta. 

Cabe ressaltar que a Proposta Pedagógica de uma escola não é um projeto 

isolado e nem um projeto apenas da organização educativa. Mais que isso, é um 

projeto de sociedade, é a explicitação do tipo de sociedade que queremos construir, 

é o compromisso com uma sociedade cidadã, participativa, que no cotidiano constitui 

a sua emancipação.  

O projeto de uma escola é, em sua essência, social, pois impacta nas relações 

sociais além do cotidiano escolar. Daí ser imprescindível a compreensão da função 

social da escola, bem como seus objetivos e princípios, por todos aqueles que direta 

ou indiretamente vivenciam o cotidiano da organização educativa. 

O Centro Educacional do Lago, ao construir sua Proposta Pedagógica, a 

entende como uma ação processual, dinâmica, em que a participação da comunidade 

escolar é de suma importância para a sua constituição e implementação.  
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2. Origem histórica, Natureza e Contexto da Instituição 

2.1 Dados de Identificação da Escola 

 

Nome da instituição educacional: Centro Educacional do Lago 

Endereço: SHIS QI 9 – lote H - ÁREA ESPECIAL 

Telefone: 3901-2635 /7786  

Email: cedlagosul.ppc@edu.se.df.gov.br 

Site: bit.ly/cedlagosul 

Localização: A escola é localizada em área urbana, no Lago Sul de Brasília. Acesso 

fácil pela pista que contorna a QI 9. 

Coordenação de Ensino do Plano Piloto  

Data de criação da instituição: 16 de agosto de 1979 

Etapa de ensino ofertado:  

Ensino Médio (1º, 2º e 3º anos) 

Modalidades atendidas: ensino regular / escola inclusiva / escola em tempo integral 

Turnos de funcionamento: matutino e vespertino 

Turno matutino: Ensino Médio - 1º - 4 turmas – 140 alunos, 2º - 6 turmas – 210 alunos 

e 3º anos - 2 turmas – 80 alunos)  

Turno vespertino: Integral com todos os alunos 

Total: 430 alunos, nos turnos matutino e vespertino  

Total de alunos da escola: 430 

A equipe de profissionais do Centro Educacional do Lago é composta por 

professores efetivos, auxiliares de educação, professores temporários, quando 

necessário, e educadores sociais voluntários, conforme quadro a seguir: 

 

 

 

mailto:cedlagosul.ppc@edu.se.df.gov.br
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Tabela 1 – Quadro de funcionários da escola 

DIRETOR 

Fabian Garzon Jaqueira 

 

VICE-DIRETORA 

Rosana Gaviano Tavares 

 

APOIO À DIREÇÃO 

Lucas Ribeiro Borges 

Sonia Cristina S. da Silva 

  Waldemar Gagno Junior 

 

SUPERVISOR  

Gabriel Rizério de Brito 

 

CHEFE DE SECRETARIA 

Carolina V. Saraiva 

 

A. ADMINISTRATIVO 

Katia de Lourdes Silva 

Duarte 

Lourival José de Souza 

Marcelo Francisco Xavier 

 

COORDENAÇÃO 

PEDAGÓGICA 

Carine de Andrade Silva 

Vitor Rios Valdez 

André Luiz de O. e Silva 

SALA DE LEITURA 

    Adriano Batista de Araújo 

Raqueleide Brandão de 

Souza 

CORPO DOCENTE 

Aldo Cavalcante de 

Almeida  

Antônio Carlos de 

Medeiros 

Camila Cynara Lima de 

Almeida 

Carolina Bitencourt 

Moura Oliveira 

Deise Carla Souza 

Santos 

Giovanni Grassi 

Janete Araújo da Silva 

Karla Ferreira Eloi 

Katiane Muniz dos 

Santos 

Luciana Aguiar de Brito 

Marina Santos Brito 

Margareth Reis Costa 

Marco Antonio Alves 

Dias 

Mateus Henrique Oba 

Becker 

Rejane Caixeta 

Gonçalves 

Tatiana Rossela 

Duarte de Oliveira 

Rocha 

Túlio G. D. Roberto 

PROFESSORES – CT 

Ana Carolina de Sousa 

Castro 

Anna Luiza Jácomo de 

Paula Pinto  

Gean Carlos Xavier 

Pereira  

Jefferson da Silva 

Cardoso  

Juliana Barros 

Anunciação 

Luciana dos Santos 

Menino 

Niura Arrial Bastos 

Lancellotti  

Priscila Scotão Manzano 

Regina de Souza 

Maniçoba  

Rodrigo Aparecido 

Lemos Silva 

 Saulo Howstton 

Evangelista Silva 

 Thaís Marques dos 

Santos 

 

 

CONSERVAÇÃO E 

LIMPEZA 

Escola atendida por 

terceirizados 
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SALA DE APOIO 

Edna C. Martins Luza 

Vanessa N. P. e Lago 

        

EQUIPE ESPECIALIZADA 

        Alair Pinheiro Pereira 

Junior 

       

ORIENTAÇÃO EDUC. 

      Luciana Helena Paiva 

SERV. COPA/ 

COZINHA 

Escola atendida por 

terceirizados 

 

 

PORTARIA/ 

VIGILÂNCIA 

Escola atendida por 

terceirizados 

 

EDUCADOR SOCIAL 

Escola atendida por 

terceirizados 

Fonte: Grupo formado pelos gestores e coordenação. 

2.2 Histórico do CEL 

A Escola foi fundada em 16 de agosto de 1979. 

Este estabelecimento de ensino foi criado com a denominação de Ginásio do 

Lago (GILA) posteriormente modificado para CEL, em 1979. 

O Centro Educacional do Lago possui 14 salas de aulas, 1 laboratório de 

física, 1 cantina e 1 depósito, distribuídos em 3 blocos térreos; o bloco administrativo 

contém 1 sala de leitura (com 12 computadores para pesquisas e atividades 

pedagógicas mediadas), sala de apoio à aprendizagem, secretaria, banheiros 

masculino e feminino, sala de atendimento ao aluno, sala dos professores, sala de 

coordenação, sala de assistência ao aluno, reprografia, depósito e sala da direção. 

Na área externa tem 1 quadra poliesportiva, 2 vestiários (1 masculino e 1 feminino),  

A Escola possui uma Associação de Pais e Mestres (APM), entidade civil sem 

fins lucrativos e com personalidade jurídica própria. 

Para assegurar a participação efetiva dos diversos segmentos da 

comunidade escolar, implementou-se, no ano de 1996, o Conselho Escolar, 

composto por representantes de pais, alunos, auxiliares de educação e professores. 
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Seu caráter é deliberativo e consultivo, proporcionando então uma participação da 

comunidade no cotidiano escolar.  

No que se refere aos cargos de Direção da escola, ao final do ano de 2016, 

realizou-se eleição para Diretor e Vice-Diretor, a partir da apresentação do Plano de 

Ação, compromisso de metas e estratégias a serem executadas.  

2.3 Motivos da fundação do CEL e seu contexto 

O motivo para a fundação desta instituição de ensino está diretamente 

relacionado ao ideário de Anísio Teixeira, isto é, escolas públicas de fato inseridas 

nas comunidades locais, fazendo parte destas. Escolas de qualidade, democráticas, 

de responsabilidade da sociedade. Ainda muito há de se fazer para que o ideal de 

Anísio Teixeira seja uma realidade, pois atualmente a Escola enfrenta dificuldades na 

aproximação com as famílias dos estudantes. Isso se deve, em grande parte, ao fato 

de que os alunos atendidos moram em outras cidades do Distrito Federal, dentre 

outros aspectos. 

Como mencionado anteriormente, o CEL inicialmente se chamava Ginásio 

do Lago - GILA – situado no SHIS EQL 06/08 e posteriormente foi para o SHIS QI 05. 

Em 1979 veio, em definitivo, para o endereço atual, em 16 de agosto de 1979. 

No que se refere à localidade de moradia dos alunos atendidos no CEL, eles 

são oriundos de diversas localidades do Distrito Federal. São, em geral, filhos de 

famílias cujos pais trabalham nas proximidades da escola.  

 

2.4 Alunos com Atendimento Educacional Especializado 

Os alunos com Atendimento Educacional Especializado – AEE, na sala de 

recursos são: 

22 alunos atendidos: 05 com déficit (DPAC), 01 com deficiência auditiva (DA), 

02 com transtorno global de desenvolvimento (TGD, TDI), 02 com dislexia ,15 com 

transtorno de déficit de atenção e hiperatividade (TDAH). Os TDAH, DPAC, Disléxicos 

não recebem atendimento na sala de apoio por carência de vagas e devido a esta 

UE fazer parte do programa de EMTI /MEC impossibilitando-os assim de se 

deslocarem para o atendimento na referida sala. Sendo assim, recebem, na sala de 
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recursos, complementação e adequação dos conteúdos em que a aprendizagem é 

prejudicada pelos transtornos. A sala de recursos do CEL atende também os alunos 

do CEF 06 Brasília. 

 

3. Diagnóstico da Realidade e Função Social 

Ao se considerar que a escola não pode ser entendida unicamente como um 

“serviço”, reforça-se a concepção de que, para além de ensinar a ler e escrever, 

outros princípios estão em questão. Sendo assim, a escola tem como missão: 

“Garantir a educação de qualidade a todas as crianças de forma equitativa, 

com a oferta de boa escola e bons professores – acesso e permanência, com 

qualidade, a partir de um ambiente sustentado em princípios democráticos. As ações 

conduzidas de forma democrática levam, como fim, a uma sociedade democrática. 

Não é possível desejar uma sociedade democrática se suas instituições não praticam 

a democracia no cotidiano. ” 

Meirieu (2005) fortalece o fundamento acima ao trazer as palavras de Kant 

de que a missão da escola é “[...]ensinar e educar as crianças para que elas possam 

ocupar seu lugar na vida democrática”. (Ibidem: 27) 

Mas, ao optar pela democracia, os sujeitos da escola devem estar atentos a 

algumas questões, no sentido de garantir a democracia como finalidade e como 

processo. Segundo Meireu (2005), as questões são categorizadas em quatro planos. 

No plano antropológico, há de se ter três proibições: 1) proibição do incesto, 

o que obriga os sujeitos às trocas laterais e proporciona relações não são 

cristalizadas. A organização se dá em torno de objetivos comuns – Escola Aberta; 2) 

proibição da violência: possibilidade de engajar-se no discurso, tendo o diálogo papel 

fundamental nas relações desenvolvidas na escola – Escola da suspensão; 3) 

proibição de prejudicar: é proibido colocar em risco o que foi construído coletivamente 

ou aquilo que é do uso da coletividade – Escola do respeito. 

No plano político, cabe construir a ‘polis’, construir o ‘continente’ onde os 

sujeitos se reconhecem como parceiros, constituindo assim um coletivo solidário, isto 

é, a Escola deve ser “[...] uma escola que faça da descoberta do que une um de seus 
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principais fundamentos, o próprio fundamento da possibilidade de expressar, em 

seguida, de forma serena, o que diferencia e o que separa”. (Ibidem: p.28) 

No plano didático, a Escola deve proporcionar ao aluno a compreensão do 

mundo ao seu redor, assumindo o papel de sujeito nas discussões e decisões que 

impactem no seu futuro. Isso implica em uma educação de qualidade, a começar pelo 

acesso pelo domínio das linguagens fundamentais e pelo acesso aos conhecimentos 

construídos pela humanidade, social e historicamente. Sem saberes, não é possível 

ao sujeito participar e intervir nos debates. O acesso ao saber é uma ação de 

cidadania, essencial na Escola que se pretende democrática. 

No plano pedagógico, segundo Meirieu (2005), a Escola da democracia deve 

conseguir, ao mesmo tempo, garantir aos alunos o acesso ao conhecimento 

construído historicamente, bem como seus valores, bem como instrumentos para que 

o sujeito tenha a capacidade de “ler” e compreender o seu contexto, para daí 

transformá-lo, com consciência e autonomia: fazer conhecer  

[...] para permitir adentrar a domus, a casa que existe antes da 

chegada da criança e que já dispõe de sua história, de seus 

hábitos, de seus códigos. A casa sem a qual nenhum novo pode 

sobreviver. A casa na qual ele deverá integrar-se com o risco 

de um dia deixá-la. Porque a emancipação, inclusive daqueles 

e daquelas que o educaram, é a condição do exercício da 

democracia. Sem essa emancipação não há liberdade possível 

nem história. É uma imposição à residência. A obrigação de 

reproduzir o passado. A proibição de adentrar no futuro. 

(Ibidem: p.29) 

Enfim, a missão centrada nas práticas democráticas como processo e como 

finalidade traz em si a necessidade de identificação dos planos citados acima. É 

importante a clareza de que somos produtos e produtores da sociedade, praticando 

no cotidiano ações autoritárias em nome da democracia. É este o desafio: como 

vivenciar um cotidiano que se faça de fato emancipador e democrático, a partir de 

nossas posturas e ações, e não simplesmente palavras. 

Seguem abaixo o levantamento aproximado dos dados socioeconômicos dos 

estudantes realizado no início do ano de 2019: 
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● Faixa Etária entre 14 e 18 anos; 

● Aproximadamente 8,10% dos estudantes são naturais da região 

Nordeste, 5,40% da região Norte e 3,37% da região Sudeste, sendo em 

sua grande maioria naturais da região Centro Oeste, no próprio Distrito 

Federal. 

● A escola é composta por 430 estudantes, sendo 48% do sexo masculino 

e 52% do sexo feminino. 

● 79,7% dos estudantes se identificaram Heterossexuais, 12,8% 

Bissexuais, 1,4% Homossexuais, 0,7% Pansexuais e 5,4% não 

souberam afirmar.  

 

Pesquisa socioeconômica dos estudantes do CEL 2019 – Orientação sexual. 

Fonte: https://bit.ly/2Nqy6x6 

 

● 45,9% dos estudantes se declararam de cor/raça Parda, 35,1% Branca, 

11,5% Preta, 4,7% Amarela, 2% Indígena e 0,7% não declararam.    

● Os estudantes declararam com quem residem atualmente conforme 

gráfico abaixo: 
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Pesquisa socioeconômica dos estudantes do CEL 2019 – Os parentescos que residem na mesma 
casa que o(a) aluno(a). 

Fonte: https://bit.ly/2Nqy6x6 

  
 

Pesquisa socioeconômica dos estudantes do CEL 2019 – Cor/ raça dos alunos. 

Fonte: https://bit.ly/2Nqy6x6 

 

● Os estudantes atendidos pela escola declararam que atualmente 

residem nas seguintes regiões:  28% São Sebastião, 14% Jardim 

Botânico, 13% Jardins Mangueiral, 11% Lago Sul, 10% Itapoã, 9% 

Jardins ABC, 5% Paranoá, 3% Paranoá, 3% Cidade Ocidental, 2% 

https://bit.ly/2Nqy6x6
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Tororó, 2% Planaltina, 1% Núcleo Bandeirantes, 1% Asa Sul e 1% Park 

Way. 

● Considerando todas as pessoas que trabalham e possuem renda e 

residem na casa do estudante, a renda mensal da família é conforme 

gráfico abaixo. 

 

Pesquisa socioeconômica dos estudantes do CEL 2019 – Renda mensal familiar. 

Fonte: https://bit.ly/2Nqy6x6 

 

 3.1 Avaliação Institucional 

 Ao final do ano letivo de 2018, foi realizada uma Avaliação Institucional com 

os estudantes, onde pudemos coletar grande quantidade de dados referentes aos 

Projetos Pedagógicos e Eventos realizados no ano. Os estudantes também avaliaram 

as estratégias de ensino adotadas pelos professores, listando aquelas que 

dificultavam a aprendizagem e aquelas que facilitavam a aprendizagem, de forma 

que pudemos ter uma visão mais ampla das qualidades e dos pontos sensíveis nosso 

corpo docente. A partir desse resultado, começamos a traçar um conjunto de ações 

para trabalharmos esses pontos junto a eles ao longo do ano letivo de 2019. 

 A equipe gestora também avaliou as práticas pedagógicas de cada docente, 

individualmente. Foram elaboradas duas listas, que contém todas as práticas 

observadas: as que facilitavam o trabalho pedagógico e as que o dificultavam. 

 Os resultados consolidados encontram-se nas tabelas abaixo. 

 

https://bit.ly/2Nqy6x6
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Resultados Avaliação Institucional 2018 

 

Projetos Pedagógicos 

Feira de Ciências 

Os objetivos foram alcançados? 

Objetivos: 1) desenvolver habilidades de pesquisa; 2) desenvolver a noção de que qualquer 

um pode fazer ciência; 3) associar que práticas científicas podem ser usadas para solucionar 

problemas do cotidiano. 

Não alcançou os obje 

 

tivos: Os estudantes não tiveram orientação e as avaliações não foram formativas. 

Alcançou: O aprendizado é melhor quando o estudante se envolve com o que gosta. 

 

Comentários e Sugestões dos Estudantes: 

- O tema atrapalhou porque foi muito abrangente e não orientou bem para uma ideia. O tema 

deve ser mais direcionado e objetivo. 

- O tema atrapalhou porque restringiu muito as ideias. Ele deveria dar mais liberdade. 

- Faltou empenho, apoio e orientações dos professores. Os estudantes nunca haviam feito 

uma feira de ciências antes e não sabiam como fazer as pesquisas. 

- Pouco tempo para preparação e muitos gastos de dinheiro. 

- As avaliações foram injustas, muito criteriosas. Os professores cobraram muito, mas não 

deram apoio para que os trabalhos alcançassem as exigências. 

- As avaliações foram justas, pois é um projeto importante. Os estudantes que não 

aproveitaram bem. 

- Foi trabalho a mais, sem orientação e os trabalhos não tiveram impacto na formação dos 

estudantes. 

- Os estudantes estavam desinteressados e aproveitaram muito mal o tempo que tiveram. 

 

Comentários e Sugestões dos Professores: 

Todos concordam que os projetos devem continuar acontecendo, mas que precisa de mais 

tempo para preparativos. Rejane indica que os estudantes precisam de mais orientações por 
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parte dos professores. A parte científica ficou muito superficial, e os estudantes 

demonstraram não compreender os procedimentos científicos. Ela indica que é necessária 

uma estrutura mais organizada e com mais antecedência de preparativos. Carine indica que 

os estudantes deveriam receber uma cartilha de orientações dos projetos do ano inteiro, logo 

no início do ano, indicando prazos, objetivos e critérios de avaliação. Mateus indica que seria 

interessante determinar uma data muito antes da culminância para apresentação de um pré-

projeto, que deverá ser avaliado e criticado por um professor, com prazo para as melhorias 

necessárias. 

Semana de Educação Para a Vida 

Os objetivos foram alcançados? 

Objetivo: Realização de atividades de temas que não são desenvolvidos normalmente na 

escola. 

Alcançou os objetivos: foram desenvolvidas atividades de culinária, DJ, meio ambiente, 

poesia, dança, hip hop, graffiti, caligrafia, esportes, etc. Tudo muito interessante. 

 

Comentários e Sugestões dos Estudantes: 

- Deve continuar como foi, com mais atividades que tenham temas diferentes. 

- Foi muito legal e deveria acontecer mais vezes durante o ano. 

- Os oficineiros deveriam dar mais liberdade para os alunos participantes. 

- Deveriam ter mais vagas nas oficinas. 

- Fazer atividades dos temas: Orientação Vocacional, profissões, empreendedorismo, carreiras 

diferentes (musicais, artísticas, esportivas), orientação sexual, depressão, ansiedade, suicídio, 

saúde, obesidade, jogos, música  

- Deveríamos fazer mais atividades para usar a churrasqueira e o espaço gourmet. 

- Deveria ter um Show de talentos na escola. 

- Deveria ser mais organizada com as atividades que vão acontecer em cada lugar e em cada 

dia. 

- Deveria ser divulgado com mais antecedência.  

- Alguns alunos reclamam que foi muito tempo de aula perdido. 

 

Comentários e Sugestões dos Professores: 
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Os alunos gostaram bastante das atividades, conheceram coisas novas e se envolveram em 

muitas atividades. Carine indica que quando tinham jogos com palestras simultâneas, as 

palestras ficaram esvaziadas. Giovanni indica que os professores deveriam ter sido mais 

envolvidos e participarem mais. 

Gincana Cultural 

Os objetivos foram alcançados? 

Objetivo: Promover integração entre estudantes com provas e disputas de conhecimentos, 

lúdicas e de contribuição para a festa junina da escola. 

Alcançou os objetivos: A proposta foi legal. 

Alcançou em parte: Faltou muita organização e divulgação das atividades, regras mudavam 

muito e os árbitros foram tendenciosos. 

 

Comentários e Sugestões dos Estudantes: 

- Foi interessante juntar turmas, pois permitiu grande interação e novas amizades. 

- Não foi bom juntar turmas, pois gerou confusão e estresse, quando uma das turmas não 

estava interessada.  

- Gerou um sentimento muito forte de competitividade, disputa e rixa.  

- Os times deveriam obrigatoriamente ter integrantes das duas turmas. 

- Ter temas de continentes, bandeiras, gritos de guerra e caracterização foi legal. 

- As regras não foram divulgadas com antecedência, ninguém sabia o que ia acontecer em 

cada dia, nem os professores, e elas mudavam o tempo todo. As regras devem ser claras, não 

podem ter exceções e devem ser respeitadas por todos os alunos, professores e direção. 

- É preciso repensar as provas, ter menos atividades de arrecadação de dinheiro e que 

dependam do gasto de dinheiro, pois quem pode pagar mais, ou quem tem padrinhos que 

pagam, ganham mais pontos. 

- Faltou organização, tiveram muitos atrasos, atividades que foram corridas e atividades 

simultâneas atrapalharam. 

- Deveriam diluir as atividades ao longo do ano. 

- Deveriam ter campeonatos de truco, jiu-jitsu...  

- Professores de equipes foram tendenciosos e os que se envolveram beneficiaram muito as 

suas equipes. 
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- Não foi justa, pois os professores mais envolvidos beneficiaram muito as suas turmas. 

- Os juízes devem ser de fora da escola e mais profissionais, pois os professores e alunos que 

arbitraram foram tendenciosos e injustos. 

- Muitos alunos estavam desinteressados e isso prejudicou algumas equipes.  

 

Comentários e Sugestões dos Professores: 

Carine diz que faltaram regras escritas, divulgação dessas regras com antecedência e que as 

regras não fossem mudadas. Como as primeiras provas foram todas de arrecadação, isso 

desmotivou turmas, depois as que não se envolveram no início sentiram que não era mais 

possível vencer e desmotivaram mais ainda. Juntar as turmas em equipes foi muito bom, pois 

promoveu muita interação entre estudantes. Eduardo diz que os professores padrinhos 

deverão ser sorteados, não escolhidos, e divulgados com antecedência. Mateus diz que os 

murais podem ser usados para divulgar as atividades e que elas aconteçam exatamente como 

divulgado antes. Daniel indica que redes sociais podem ser usadas para divulgar as atividades. 

Karla acha que uma semana completa foi muito tempo para as atividades. Alair indica que a 

gincana pareceu desorganizada. Giovanni indica que as atividades têm que ter mais cunho 

pedagógico e menos teor lúdico. Sempre relacionar a algum aprendizado. Marco indica que 

os torneios esportivos aconteceram em dois momentos, no interclasse e na gincana. Se eles 

fossem unificados ganharíamos tempo para as demais atividades. Carine, Daniel e Mateus 

defendem que devem ter atividades lúdicas, sim, pois toda atividade trabalha múltiplas 

aprendizagens e desenvolvimentos, inclusive sociais e de interação. É apresentada a ideia de 

estudantes, de diluir os jogos do interclasse ao longo de todo o primeiro semestre.   

Baile Fantasma 

(a maioria das avaliações foi feita uma semana antes da festa) 

Os objetivos foram alcançados? 

Objetivo: Explorar a cultura americana e mexicana relacionadas ao Halloween e Dia de Los 

Muertos. 

Parece que não vai alcançar: pois já é semana que vem e ninguém orientou, explicou e está 

tudo parado. 
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Alcançou mais ou menos: pois não teve aulas integradas com o tema. A festa foi legal, mas 

durou pouco, teve muitos problemas com drogas, preços caros e som que era interrompido o 

tempo todo. 

 

Comentários e Sugestões dos Estudantes: 

- Os alunos deveriam ser mais ouvidos e participar mais da organização. 

- Preparativos sem organização, os estudantes não têm orientação e as instruções mudam o 

tempo todo. 

- Os estudantes não estão integrados, poucos estão envolvidas e o projeto pode dar 

problemas, pois está chegando em cima da hora e ninguém fez quase nada. 

- Os professores não dão tempo para os preparativos durante as aulas. 

- Os professores estão desenvolvendo, nas aulas, atividades integradas à proposta, para 

complementar os preparativos. 

- Os professores não estão fazendo aulas relacionadas e não fornecem orientações e recursos. 

- Divulgar as orientações com mais tempo e antecedência. 

- Exigir menos gasto de dinheiro dos estudantes. 

- A ideia de uma festa é legal, mas não é proveitosa, especialmente para os 3os anos, com a 

pressão dos vestibulares e as aulas perdidas para preparação. 

- Deveria ter mais segurança, controle na estrada, revista de mochilas e formas de impedir 

pessoas estranhas de entrarem. 

 

Comentários e Sugestões dos Professores: 

Feira das Nações 

Os objetivos foram alcançados? 

Objetivo: Levar estudantes a conhecerem, pesquisarem e compartilharem a cultura, política, 

gastronomia e relações de diversos países do mundo. 

Alcançou os objetivos: Foi ótimo para aprendermos mais sobre os outros países, 

principalmente entender sobre suas riquezas, culturas e diferenças. Apresentações culturais 

foram uma ótima ideia, apesar de alguns grupos desfocarem de seus temas. Os alunos foram 

muito atenciosos tb em suas apresentações em salas, nas explicações e a decoração foi 

maravilhosa.  
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Comentários e Sugestões dos Estudantes: 

(Avaliações antes) 

- Os terceiros ano ficaram com temas diferentes dos demais e menos interessantes. Deveriam 

ter países também. 

- Os terceiros anos estão super desinteressados, porque seus temas são diferentes e eles não 

participaram dessa escolha. Sentimento de imposição. 

- Falta orientação dos professores conselheiros. 

- Sugestão: explorar mais o “Dia da Consciência Negra” 

- Não tem relação com os conteúdos estudados nas disciplinas.  

- É muito importante aprender sobre outras culturas, em especial as africanas. 

- Toma muito tempo dos 3os anos. Esse deveria ser um projeto só para 1os e 2os anos. 

- Pouco tempo para preparação. Informações deveriam ser dadas com mais antecedência. 

- Cada turma deveria ser um grupo só. 

(Avaliação depois) 

- Não deve acontecer em final de bimestre ou época de teste/prova, pois dá muito trabalho. 

- Deveria ser mais cedo no ano. No fim do ano, a pressão com os vestibulares e PAS aumenta 

e o projeto exige muita dedicação. 

- Projeto estressante, professores impacientes. Pouco tempo para preparação, reuniões e 

produção e muita pressão. Gerou muito gasto de dinheiro. 

- Teve pouco tempo para preparação. A divulgação e instruções podiam ser passadas com 

mais antecedência. 

- Deveria ter horários específicos para preparação dos trabalhos. 

- Os conselheiros deveriam ajudar mais e ajudar no contato com as embaixadas, pois é difícil 

acessar algumas. 

- A ideia de várias feiras, com focos diferentes foi muito interessante. 

- O estímulo à escolha de países menos conhecidos foi bom. 

- Na feira gastronômica, a divisão do espaço estava malfeita, ficou muito ruim se locomover 

entre os grupos. 

- Em relação ao observatório da África, creio que se deve manter ano que vem. São temas 

mais complexos e detalhados que todos devem conhecer. 
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- Gostei do foco em África e negritude. Todos os anos poderiam ter uma temática própria para 

todo o evento. 

- Alguns grupos ficaram com excesso de trabalho em relação a outros. O evento poderia ser 

menor ou feito juntando turmas e envolver mais as oficinas. 

- A simulação foi muito proveitosa, mas poderia ser mais longa, tipo duas ou três sessões e/ou 

envolver diferentes comitês. Também poderia ser menos engessado e seguir o formato de 

outras simulações como a SiNUS ou SICOM. E estimular os participantes a se prepararem mais 

para a simulação. 

- Poderia ser um evento de menos dias com um atrativo a mais, como uma festa das nações, 

para chamar mais público para as apresentações culturais. 

- Faltou divulgação para outras escolas virem visitar o evento, pelo menos uma escola por dia 

de evento. 

- As feiras gastronômica e literária poderiam ficar no próprio estande. 

- “A Feira das Nações do CEL é um evento que, particularmente, me deixa entusiasmada 

antecipadamente. Seus objetivos e valores são coisas que chegam a me emocionar. A 

interação de cada nação ali presente em diversos assuntos abordados é algo lindo de se ver.  

- Levando em consideração a edição passada, a II Feira das Nações do CEL do ano de 2018 

apresentou muitos pontos positivos. Um deles foi a maior interação entre direção e alunos e 

também entre as turmas. Como era uma quantidade menor de países, eu acho que iso 

unificou mais a minha sala. Outro ponto positivo foi o maior aprendizado sobre cultura e 

ciência dos países já que todos, aparentemente, se programaram para as exposições.  

- O observatóroo da Africa foi algo novo para mim e inesperado por todos. Tanto nas 

exposições quanto na AGNUCEL, os líderes africanos nos fizeram encher os olhos d'água e sem 

nenhuma superestimação dos fatos. Parabéns 3° ano! 

- A AGNUCEL (o evento mais aguardado por mim) foi muito legal, o tema foi incrível já que 

englobava todos os Estados que ali se faziam presentes, contudo, o tempo foi muito corrido. 

Eu mal pude rebater todos que me atacaram (rsrs). Uma sugestão é que o tempo de simulação 

seja maior.  

- A Feira Literária também foi algo novo em nosso conhecimento. Eu particularmente acho 

que não foram muito bem explicados os requisitos para uma boa apresentação da literatura. 

Meu grupo em especial estava perdido sobre o que fazer. Mas, para todos os efeitos, literatura 
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também mexe comigo, então eu amei. Sugestão para as próximas vezes é que tenhamos mais 

apoio dos professores para com esse assunto.  

- A Feira Gastronômica e as apresentações culturais foram lindas. O choque cultural é algo que 

me abala já que eu amo essa diversidade. Todos arrasaram muito. O local de apresentações 

também foi muito melhor do que anteriormente proposto.  

- Por fim, eu gostaria de apresentar os meus parabéns a todos os envolvidos que fizeram isso 

acontecer (em especial à professora Carine que sempre se propunha a nos auxiliar) e também 

espero que tenham se divertido, porquê eu me diverti bastante e já sinto um gostinho de 

quero mais.  

- Uma observação que eu não coloque 

i anteriormente é que mesmo que seja diferente pra você tal costume, não cabe a você julgar. 

Rolou xenofobia sim e eu presenciei bem de perto esse caso.  

- Observação 2: Deveríamos divulgar, não só a Feira das Nações como todos os eventos da 

escola, ao máximo para que mais pessoas possam conhecer e reconhecer o nosso trabalho. 

 

Comentários e Sugestões dos Professores: 

● O Envolvimento de toda a equipe pedagógica precisa aumentar/melhorar. 

● Dar feedbacks aos alunos após as apresentações (positivos e negativos). 

● Havia grupos bem preparados, que pesquisaram a fundo os países, mas havia alguns 

que pesquisaram apenas superficialmente. (MELHORAR ACOMPANHAMENTO DOS 

PROFESSORES AO LONGO DA PREPARAÇÃO DA FEIRA) 

● Data: final de novembro ficou muito apertado (em agosto, setembro ou outubro 

seria melhor, pois o 4º Bimestre é muito enxuto) 

● Tempo para realizar a Feira deve ser externo às aulas. Os alunos devem aproveitar 

melhor o tempo das aulas sem professor. 

● Os professores devem atuar mais como orientadores, tentando estimular o 

envolvimento mais pelo aprendizado do que pelas notas. Pesquisar sobre aspectos 

interessantes e curiosidades para motivar os estudantes, também sobre estratégias 

para apresentar. 

● Professores devem incentivar e orientar para pesquisas de mais profundidade e 

qualidade.   
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● Apresentações Países: Prioridade e empenho diferenciado de alunos ao 

apresentarem aos professores (mesmo não avaliadores) – impressão de alunos e 

alguns poucos professores. 

● Feira Literária: Apresentações “fracas”, com poucas exceções. Para 2019 os 

professores de língua portuguesa podem intensificar a orientação e dar sugestões de 

abordagens das obras. 

● Podem ser destinadas dias e horários de coordenações de área para atendimento e 

orientação dos grupos. 

● Deve ocorrer mais cedo no ano e afastada de avaliações importantes. 

Semana de Arte Moderna 

Os objetivos foram alcançados? 

Objetivo: Trabalhar o modernismo no Brasil através de uma recriação da Semana de Arte 

Moderna de 1922. 

Alcançou os objetivos: Foi muito bom! Tema interessante e cultural brasileiro. Bem 

organizado, apresentações organizadas e legais. Teve bastante orientação e tempo para 

fazer as atividades. Muita liberdade para estudar, recriar os trabalhos e apresentar. 

 

Comentários e Sugestões dos Estudantes: 

- O evento deveria durar mais tempo e ser num espaço maior. 

- Como eram só os 3os anos foi mais organizado e promoveu interesse, envolvimento. 

- Alunos tiveram muita liberdade e a avaliação foi tranquila. 

- O dia foi meio bagunçado. Faltou divulgação e organização. 

 

Comentários e Sugestões dos Professores: 

Tiago indica que os grupos de visitantes foram muitos grandes, em um espaço muito apertado, 

muito barulhento e não foi muito proveitoso. Se tivesse maior divulgação para professores, 

eles poderiam ter se envolvido e integrado suas aulas com o tema do projeto. Rejane indica 

que os professores poderiam ter combinado explorar temas relacionados ao período.  
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Eventos 

Comentários e Sugestões dos Estudantes 

Torneios Interclasse 

● Organizar melhor. Valeu a pena, novas estratégias, ambientes descontraídos. 

● Juízes de fora, imparciais 

● Ótimo, deveria ter mais, mas com arbitragem imparcial 

● Premiação fraca. Melhorar medalhas e troféus 

● Muito bom 

● Quadra inteira, arbitragem imparcial e externa. Adicionar queimada. Ter times para 

torneios externos. Diluir ao longo do ano. 

● Melhorar a arbitragem e a organização. Árbitros profissionais e imparciais. Deveria 

ter mais um. Distribuir um grande interclasse ao longo do ano: futsal e vôlei. 

Concurso de redação (Landell de Moura) 

● Valeu a pena, deveriam ter mais. Manter inscrições por interesse. 

● Deveria ter mais 

● Foi bom. Excelente. 

● Ninguém participou por preguiça (apesar de reclamarem que não tem redação na 

escola). Deveria ter pelo menos uma redação por mês (independente da disciplina). 

Tema desinteressante 

● Bom e ter de desenho. 

● Deveria ser de um tema mais abrangente, contextualizado 

● Pra quem soube aproveitar foi bom 

Saídas de campo (Jardim Botânico e Loja Maçônica) 

● Valeram muito a pena, mas deveriam ser divulgadas com antecedência. Deveriam ter 

mais. 

● Qualquer saída é bom 

Universidades (UnB, UNIP e UDF) 

● Valeram muito a pena, mas deveriam ser divulgadas com antecedência. Deveriam ter 

mais. 

- Deveriam ter mais saídas para universidades, palestras fora, orientações sobre IES, 

cursos e mercado de trabalho. 
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- Deveriam avisar com mais antecedência, avisar TODAS as turmas. Deveriam ter mais 

passeios. Pensar em viagens pedagógicas. 

- Muito bom, mas deveria ser mais organizado e com mais orientações. 

- Muito bom. Colocar nos dias do integral. Mais tempo lá. 

- Foi muito bom. Fazer no horário de aula e durar mais tempo. 

Circuito de ciências (CEMI Cruzeiro e Pavilhão do Parque da Cidade) 

● Valeram muito a pena, mas deveriam ser divulgadas com antecedência. Deveriam ter 

mais. 

● Muito bom! Divulgar com mais antecedência 

● Deveria ter mais, ter controle de quem se inscreve e quem vai. 

Aulas Peripatéticas 

● Muito bom, é uma aula muito diferente, na natureza, saindo. 

● Muito legais, mas não ensinam nada, deveria se preocupar mais com os conteúdos. 

● Obrigatórias, sol, despreparo, o objetivo não ficou claro, ou não aprenderam. 

● Não prepara a turma, não avisa, não programa. (Johannes) sim. As saídas são muito 

boas quando são integradas. 

● Excelente: Valeu a pena pois foi a mesma aula num ambiente melhor. 

● Tivemos duas, foi muito bom porque é diferente, muda o ambiente e isso ajuda na 

atenção. Casou bem com o conteúdo e contribuiu para o aprendizado: Tema 

“felicidade” 

● Valeu muito a pena, aula diferente ao ar livre. Deveria ter mais. Não teve 

aproveitamento de conteúdo. O benefício era o lazer e relaxamento. 

● Não valeu a pena pois teve muita caminhada e pouco tempo para assuntos que não 

contribuíram muito. Deveria ser opcional e em lugar mais perto 

Propostas adicionais 

● Criar viagens pedagógicas para cada ano. 

● Valeram muito a pena. Consultar os alunos para as atividades: mais passeios - CCBB, 

zoológico, projetos da UnB, centros culturais, êxodos para todos os alunos. 

 

Comentários e Sugestões dos Professores: 
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● Marco chama atenção para a participação dos estudantes nos grupos de voluntários. 

Alguns alunos não conseguem lidar com muitos projetos e as aulas. 

● Giovanni indica que a Loja Maçônica tem interesse em continuar com a parceria com 

a escola. Marco indica que esses projetos são bem-vindos, mas que eles devem ser 

optativos para os estudantes. A obrigatoriedade e a valorização com nota podem 

acabar incluindo alunos desmotivados e prejudicando a proposta. Marco sugere que 

a primeira proposta pode ser um concurso de redação e a segunda um concurso 

cultural, com formas diversificadas de produção.  

 

Tabela 2 – Estratégia de ensino segundo os alunos. 

Estratégias de Ensino 

(avaliação por estudantes) 

Facilitam a aprendizagem Dificultam a aprendizagem 

A) Desenvolve conteúdos durante uma 

série de aulas, explicando com clareza, 

resolvendo exercícios e tirando dúvidas. 

 

B) Contextualiza os temas das aulas com 

situações práticas do cotidiano. 

 

C) Constrói o conhecimento junto com os 

estudantes, partindo de informações mais 

básicas e aumentando a complexidade 

gradualmente.  

 

D) Se percebe defasagem de 

conhecimentos, revisa assuntos anteriores, 

de base, antes de prosseguir com os 

conteúdos.  

 

A) Sequência rápida de conteúdo, onde cada 

aula tem um tema diferente e não há tempo 

para exercitar e fixar os assuntos. 

 

B) Falta de integração com outras disciplinas, 

oficinas, projetos e temas cotidianos atuais. 

 

C) Faz apenas aula-palestra, onde fala sem 

parar, sem interação e atuação dos 

estudantes. 

 

D) Trabalha conteúdos apenas de forma 

superficial, sem aprofundar, exercitar ou tirar 

dúvidas. 

 

E) Aulas monótonas, sem estímulos, atividades 

e participação dos estudantes. 
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E) Tem paciência para explicar mais de uma 

vez, de forma diferente, dar exemplos e 

tirar dúvidas. 

 

F) Busca estratégias diferenciadas e mais 

práticas para melhorar a qualidade da aula. 

Em linguagens: focadas na conversação, 

pronúncia, escrita e interpretação. Em 

ciências: observando, reproduzindo ou 

produzindo fenômenos e situações 

experimentais. Em artes: observando, 

reproduzindo ou produzindo materiais e 

obras artísticas. 

 

G) Promove integração com outras 

disciplinas e oficinas da tarde (oficinas de 

reforço, de base ou de aprofundamento). 

 

H) Trabalha obras, assuntos e questões do 

PAS, ENEM e vestibulares. 

 

I)  Trata os estudantes com relações claras, 

horizontais e possui abertura para 

conversar e ouvi-los. Respeita opiniões 

contrárias, críticas e sugestões. 

 

J) Aulas divertidas e descontraídas, com 

humor e curiosidades relacionadas ao 

conteúdo. 

 

   

F) Slides ou quadro com muito conteúdo, 

muito para copiar e a explicação se resume a 

ler as informações. 

 

G) Avaliações são mais complexas e 

aprofundadas do que o nível das aulas e 

atividades. 

 

H) Não trata bem os estudantes. É rude, 

autoritário, não respeita opiniões contrárias e 

se exalta 

 

I) Perde muito tempo de aula esperando 

silêncio, fazendo chamada e arrumando 

equipamentos. 

 

J) Divaga, foge do conteúdo e promove 

discussões sem uma conclusão clara e 

relacionada ao tema da aula. 

 

K) Não é disponível, não motiva, ajuda e 

fornece orientação aos estudantes em 

atividades, trabalhos e projetos. 

 

L) Demonstra não preparar adequadamente as 

aulas. Frequentes imprevistos e acidentes 

atrapalham as atividades. 
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K) Incentiva, motiva e estimula os 

estudantes a se envolverem em atividades 

e se desenvolverem mais. 

M) Falta e se atrasa muito, prejudicando o 

tempo, aproveitamento e continuidade das 

aulas. 

Fonte – Avaliação presencial coletiva ocorrida no final do 2º semestre. 

 

Tabela 3 – Práticas pedagógicas elaboradas pela supervisão e coordenação pedagógica. 

Práticas Pedagógicas 

(avaliação pela supervisão/coordenação pedagógica) 

Facilitam o trabalho pedagógico Dificultam o trabalho pedagógico 

1) Respeita demandas, prazos e orientações 

referentes a avaliações, notas, 

planejamentos e processos pedagógicos. 

 

2) Se envolve nas atividades e projetos da 

escola, se colocando à disposição para 

orientar estudantes e conduzir atividades 

quando necessário. 

 

3) Demonstra zelo e preocupação para com 

o avanço e cumprimento dos conteúdos 

programáticos. 

 

4) Conhece e aproxima suas práticas dos 

processos de seleção para o Ensino 

Superior (PAS, ENEM, vestibulares, trabalho 

com obras do PAS) 

 

5) Aceita críticas, reconhece erros e busca 

alterar comportamentos inadequados. 

 

1) Não respeita demandas, prazos e 

orientações referentes a avaliações, notas, 

planejamentos e processos pedagógicos. 

 

2) Não se envolve nas atividades e projetos da 

escola. Não é disponível para orientar 

estudantes e conduzir atividades quando 

necessário. 

 

3) Não demonstra preocupação para com o 

avanço e cumprimento dos conteúdos 

programáticos. 

 

4) Não aproxima suas práticas dos processos 

de seleção para o Ensino Superior (PAS, ENEM, 

vestibulares, trabalho com obras do PAS) 

 

5) Não aceita críticas, não reconhece erros ou 

busca alterar comportamentos inadequados. 
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6) Se autoavalia, reflete suas práticas e 

busca estratégias alternativas para a 

melhoria da qualidade do ensino. 

 

7) Realiza críticas e contribuições 

construtivas nas coordenações e espaços 

para discussão e planejamento pedagógico. 

 

8) Aproveita o espaço das coordenações 

pedagógicas para as demandas e pautas a 

que são destinadas, contribuindo com as 

estratégias estabelecidas. 

 

9) É aberto a novas propostas, contribui no 

planejamento e execução visando o 

sucesso delas. 

 

6) Não se autoavalia ou reflete suas práticas 

em busca de estratégias alternativas para a 

melhoria da qualidade do ensino. 

 

7) Quando realiza críticas e contribuições em 

coordenações e espaços de discussão elas não 

são construtivas. 

 

8) Não aproveita o espaço das coordenações 

pedagógicas para as demandas e pautas a que 

se destinam. Fica alheio às discussões, 

realizando atividades alternativas. 

 

9) É fechado a novas propostas. Não contribui 

no planejamento e atua dificultando o sucesso 

delas. 

 

10) Ocasiona excesso de críticas e reclamações 

por parte dos estudantes e/ou comunidade. 

 

11) Não é pontual com horários de chegada, 

saída, retorno do intervalo e liberação de 

turmas.  

Fonte – Avaliação presencial coletiva ocorrida no final do 2º semestre. 

 

4. Princípios orientadores das práticas pedagógicas 

4.1 Princípios epistemológicos 

O CEL tem como orientação para a sua ação a Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação – LDB 9394/96, que em seu Art. 1º define o sentido da educação (1998: 

p.7): 
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Art.1º. A educação abrange os processos formativos que se 

desenvolvem na vida familiar, na convivência humana, no 

trabalho, nas instituições de ensino e pesquisa, nos movimentos 

sociais e organizações da sociedade civil e nas manifestações 

culturais. 

§1º Esta Lei disciplina a educação escolar, que se desenvolve, 

predominantemente, por meio do ensino, em instituições 

próprias. 

§2º A educação deverá vincular-se ao mundo do trabalho e a 

prática social. 

O art. 35 da LDB prevê o Ensino Médio como etapa final da Educação Básica, 

em continuidade ao Ensino Fundamental, com os seguintes objetivos: 

I -  a consolidação e aprofundamento dos conhecimentos 

adquiridos no ensino fundamental, possibilitando o prosseguimento de 

estudos; 

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

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

adaptar com flexibilidade a novas condições de ocupação ou 

aperfeiçoamentos posteriores; 

III - o aprimoramento do educando como pessoa humana, 

incluindo a formação ética e desenvolvimento de autonomia intelectual 

e pensamento crítico; 

IV – a compreensão dos fundamentos científico-tecnológicos, 

dos processos produtivos, relacionando teoria-prática, no ensino de 

cada disciplina. 

4.2 Princípios didático-pedagógicos 

A aplicação do Currículo em sala de aula busca enfocar tanto a missão e os 

objetivos da escola quanto considerar as habilidades e competências a serem 

trabalhadas no cotidiano. 
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Considera-se de extrema relevância a aquisição de conhecimentos 

construídos historicamente, mas aliados à sua compreensão histórico-social, sua 

relação com a realidade e possíveis impactos no futuro.  

Para isso, há de se considerar o aluno como sujeito de sua aprendizagem, e 

o professor como o orientador, o articulador dos processos cognitivos e sociais. 

O diálogo surge como o grande dispositivo na constituição de grupos de 

aprendizagem. Este dá dinâmica à sala de aula e às relações sociais ali vivenciadas, 

além de contribuir para combater uma das grandes doenças sociais do final do século 

XX e início do século XXI: a violência.  

A sala de aula é um espaço de criação, de descobertas, de constituição de 

sujeitos. Os conteúdos ali trabalhados devem ter como referência as competências e 

habilidades que de fato possibilitem a consciência crítica, cidadã, solidária frente à 

sociedade, no sentido de reconhecê-la e agir no sentido de dar mais qualidade a ela, 

em todas as suas dimensões, dentre elas a individual, a social, a profissional.   

4.3 Princípios éticos 

O CEL tem como um de seus princípios a convivência positiva e o respeito 

às diferenças. Compreende a importância e a necessidade de um ambiente saudável 

para a harmonia das relações sociais, bem como para a construção do conhecimento.  

Para tanto, o projeto geral da escola tem por objetivo construir a relação ética 

entre as pessoas, a partir da apropriação de valores humanistas, que visam à 

constituição de uma sociedade de fato solidária. 

Sendo assim, a Supervisão Pedagógica encontra-se à frente para discutir, 

refletir e buscar alternativas para uma relação ética e solidária na escola. 

 

4.4 Princípios estéticos 

No que se refere ao princípio estético, a escola busca proporcionar um 

ambiente agradável para a comunidade escolar, além das salas climatizadas, a 

“estação”, local coberto com palco para eventos, e espaços de convivência, com 

bancos e mesas de ping-pong e totó espalhados pela escola.  
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Também há o enfoque no patrimônio público, como um bem a ser usufruído, 

protegido e preservado, com o projeto Re(vi)vendo Êxodos, que busca abrir uma 

reflexão sobre a identidade e o patrimônio do aluno num esforço para que a postura 

frente ao patrimônio público se altere. 

Ao enfocar o princípio ético, busca-se vinculá-lo ao princípio estético já que 

saber cuidar da escola, saber cuidar do ambiente é construir um lugar agradável para 

a convivência entre as pessoas. Um local agradável, limpo, é propício à construção 

de conhecimentos. Esta é uma tarefa contínua, diária: saber cuidar de mim, do outro, 

da nossa morada.  

 

5. Objetivos do Centro Educacional do Lago 

5.1 Objetivo geral 

● Proporcionar ao aluno um espaço social de práticas democráticas, para acesso a 

educação de qualidade, a partir dos conhecimentos social e historicamente 

construídos e da compreensão do seu papel cultural e ecológico, no sentido de 

reconhecer a construção da humanidade e os reflexos na sua história de vida, 

bem como reconhecer-se como um sujeito que conhece, e conhecendo, age sobre 

seu ambiente, intervém com responsabilidade ecológica – saber cuidar. 

5.2 Objetivos específicos 

● Proporcionar aos alunos o acesso e a permanência a uma educação pública e 

de qualidade, independentemente de sua condição social, cultural e econômica; 

● Constituir a escola do respeito, em que os sujeitos presentes em seu cotidiano 

reconheçam a importância da coletividade e materializem esse reconhecimento 

nas ações de preservação do patrimônio público, de respeito aos bens pessoais 

e coletivos, de respeito às pessoas e às coisas; 

● Desenvolver a arte do diálogo como instrumento de constituição de sujeitos, isto 

é, fazer do diálogo uma prática diária como forma de minimizar a violência na 

escola e, consequentemente, na sociedade; 
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● Reconhecer as diversidades culturais, sociais, étnicas, religiosas no ambiente 

escolar, identificando-as e respeitando-as, isto é, a unidade na diversidade e 

diversidade na unidade; 

● Reconhecer e respeitar os alunos portadores de necessidades educativas 

especiais, compreendendo a escola e os sujeitos ali presentes com uma ‘polis’, 

em que as descobertas sobre o que une as pessoas passam a ser essenciais 

na constituição de um grupo solidário; 

● Garantir ao aluno o acesso aos conhecimentos construídos social e 

historicamente pela humanidade, como forma de se reconhecer como sujeitos 

e, através do saber adquirido, terem a capacidade argumentativa de intervenção 

social, e empoderados com esse saber para enfrentar os concursos de 

admissão tais como o PAS e ENEM. 

● Reconhecer nos objetivos das aprendizagens trabalhadas sua interface com a 

realidade, no sentido de se vincular a teoria trabalhada em cada um dos 

componentes curriculares à prática social; 

● Promover, através das práticas pedagógica, o interesse pela pesquisa como 

fator fundamental para os processos de aprendizagens (ALUNO 

PESQUISADOR); 

● Promover ações que de fato envolvam a comunidade escolar no cotidiano da 

escola, enfatizando a existência da escola como espaço da comunidade; 

● Proporcionar espaços de aprofundamento teórico-metodológico para os 

profissionais da escola, com o intuito de possibilitar um trabalho mais efetivo e 

contextualizado. 

 

6. Concepções Teóricas 

A escola é um bem público, isto é, as pessoas têm direito ao acesso e à 

educação de qualidade, independentemente de sua classe social, etnia ou outros 

aspectos de individualização do sujeito. 
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Pode também ser entendida como um “serviço público”. Segundo Meirieu 

(2005), “[...] ela presta serviços e deve prestá-los de maneira absolutamente equitativa 

a todos”. (p.24) 

O autor, no entanto, ressalta que a simples redução da escola a um “serviço 

público” é perigosa, pois naquela instituição, em seu cotidiano, estão implícitos valores 

e princípios que vão além do grau de satisfação de seus “clientes”: 

Não se pode reduzir a escola a um simples “serviço”, ainda que 

seja “público”, destinado a distribuir conhecimentos, e ainda que 

essa distribuição seja a mais equitativa possível. A Escola não é 

– nem pode ser – uma máquina de ensinar e de aprender. Ela 

não é redutível a uma lógica de “serviço público”. Ela não 

depende da simples eficácia de suas funções sociais. Ela remete 

a valores, ou mais precisamente, a princípios. (Idem) 

Isso significa afirmar que a escola não pode ser apenas medida pelo grau de 

satisfação dos alunos, pais ou professores.  

Isto é, 

[.. ] Essa satisfação não é suficiente em nenhuma circunstância, 

e não se trata de obtê-la a qualquer preço. Não se pode julgar a 

qualidade da Escola pela satisfação de seus usuários e de seus 

funcionários [...] A escola também deve ser instituída. É óbvio 

que temos o direito – e mesmo o dever – de querer melhorar o 

funcionamento do “serviço público de educação” em todos os 

âmbitos[...] Deve-se trabalhar para que as condições de 

escolarização sejam as mais equitativas possíveis, para que 

todas as crianças possam verdadeiramente beneficiar-se de 

boas escolas e de bons professores[...] Mas tudo isso deve estar 

relacionado aos princípios fundamentais da “instituição Escola”. 

Para fazer progredir a Escola, é preciso saber como fazer a 

Escola. E o professor que “faz a escola” deve, simultaneamente, 

“fazer a Escola”.  

Importante ressaltar que compreender a Escola como uma instituição significa 

reconhecê-la como um conjunto de normas, valores e crenças construídos social e 
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historicamente. Esses valores, assumidos socialmente, materializam-se nas 

organizações, em particular nas organizações educativas. A Escola, então, não é algo 

“divino”, perene, que nos foi herdada. Ela é, sim, fruto e processo da construção 

humana – social e histórica apropriada socialmente a partir dos valores considerados 

relevantes em determinadas sociedades, como também as suas regras, normas de 

convivência e comportamento. 

Esta é uma reflexão importante, na medida em que os atores sociais inseridos 

na comunidade escolar reconheçam sua capacidade de criar, de intervir, de participar 

efetivamente do cotidiano escolar, reconhecendo-se como sujeitos naquele espaço 

social. A Escola e seu funcionamento são instituídos socialmente, mas carregam o 

espaço do instituinte, do novo, da criação. E o novo se faz pelos sujeitos que ali se 

relacionam, sejam eles alunos, pais, professores e demais funcionários. Para que o 

novo aconteça, é necessário que os sujeitos se reconheçam na origem de..., se 

percebam como indivíduos que têm capacidade de agir, de intervir, a partir de 

princípios e valores claros e apropriados pela comunidade em questão.  

O ensino médio na LDB 9394/96 

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

de três anos, terá como finalidades: 

I - a consolidação e o aprofundamento dos conhecimentos adquiridos no ensino 

fundamental, possibilitando o prosseguimento de estudos; 

II - a preparação básica para o trabalho e a cidadania do educando, para 

continuar aprendendo, de modo a ser capaz de se adaptar com flexibilidade a novas 

condições de ocupação ou aperfeiçoamento posteriores; 

III - o aprimoramento do educando como pessoa humana, incluindo a formação 

ética e o desenvolvimento da autonomia intelectual e do pensamento crítico; 

IV – a compreensão dos fundamentos científico-tecnológicos dos processos 

produtivos, relacionando a teoria com a prática, no ensino de cada disciplina. 

Ao se falar em formação básica do cidadão, compreende-se que educação 

vai além dos conteúdos planejados, é uma relação social, é compreensão da dinâmica 

da sociedade, é a capacidade de ver e reconhecer os diversos contextos sociais com 
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criticidade e com ação. É colocar-se na posição de sujeito e não na condição de não-

sujeito, ou seja, uma pessoa passiva, submissa, que se coloca na sociedade na 

condição de servo de uma classe dita ‘superior’. 

Sendo o objetivo da escola a formação básica do cidadão, a avaliação 

também passa a ser uma ação formativa, crítica e argumentativa, e não apenas o 

“referendo” pelo professor dos “mais fortes sobre os mais fracos”. 

 

7. Organização do Trabalho Pedagógico 

O Centro Educacional do Lago adota a organização curricular e matrizes 

curriculares propostas no Currículo em Movimento da Educação Básica, a Matriz 

curricular do Ensino Médio em Tempo Integral. EMTI (Lei nº 6.036, 21 de dezembro 

de 2017) e a reorganização dos tempos e espaços escolares (semestralidade, 

estratégia 3.3 da meta 3 do PDE- Plano Distrital de Educação). 

Entende-se o currículo como o projeto que determina os objetivos da 

educação escolar e propõe um plano de ação adequado para a consecução de tais 

objetivos.  Supõe selecionar de tudo aquilo que é possível ensinar, o que vai ensinar 

num entorno educativo concreto. O Currículo especifica o que, como e quando 

ensinar; e o que e quando avaliar.   

Quanto à organização do currículo, o art. 8º das Diretrizes Curriculares 

Nacionais para o Ensino Médio (DCNEM) estabelece quatro áreas do conhecimento: 

Linguagens (Língua Portuguesa, Língua Estrangeira-Inglês e espanhol, Educação 

Física e Artes; Ciências da Natureza (Física, Química, Biologia); Matemática e 

Ciências Humanas (Sociologia, Filosofia, Geografia e História), estabelecendo 

metodologias que evidencie a contextualização e interdisciplinaridade, fazendo que o 

aluno desenvolva as capacidades e a apropriação dos conteúdos necessários para a 

compreensão da realidade e a participação nas relações sociais, políticas e culturais.   

A Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal aderiu ao Programa 

de Fomento às Escolas de Ensino Médio em Tempo Integral do Ministério da 

Educação (MEC), cujo intuito é apoiar os sistemas de ensino público a atender à meta 

6 do Plano Nacional de Educação (PNE), que prevê, até 2024, a oferta da educação 

em tempo integral em pelo menos 25% dos estudantes da educação básica. 
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O aluno vivenciará uma jornada ampliada de estudos, recebendo formação com 

projetos diversificados, o que resultará em uma formação escolar mais sólida para 

suas vidas. A carga horária estendida possibilita que o jovem vivencie e interaja mais 

no espaço escolar, pois a matriz curricular, além da base comum, será reestruturada 

com foco na prática de projetos para desenvolvimento de habilidades, para orientação 

de estudos e preparação para o mundo do trabalho. Esses projetos possibilitarão, a 

esses jovens, melhores condições para criarem ou repensarem projetos de vida mais 

significativos, consistentes e exequíveis. Os estudantes contarão com as disciplinas 

obrigatórias, de acordo com a Base Nacional Comum, além das disciplinas da Parte 

Diversificada e da Parte Flexível, que serão oferecidas de acordo o Projeto Político 

Pedagógico de cada Unidade Escolar. 

A articulação e complementaridade entre a base nacional comum e a parte 

diversificada é orientada no sentido dos (as) alunos (as) ao aprenderem 

conhecimentos e valores da base nacional comum e da parte diversificada, construam 

a sua identidade como cidadãos, capazes de serem protagonistas de ações 

responsáveis, solidárias e autônomas em relação a si próprios, às suas famílias e às 

comunidades. 

Com esta interação é possível evidenciar a importância da participação de 

todos os segmentos da escola no processo de elaboração da proposta pedagógica e 

utilizar a parte diversificada/flexível para enriquecer e complementar a base nacional 

comum. Ou seja, tanto a base nacional comum como a parte diversificada/flexível são 

fundamentais para que o currículo faça sentido como um todo. 

Os Projetos Interdisciplinares/flexíveis – têm como proposta a integração de 

disciplinas da base nacional comum para sua execução voltado para os concursos 

de seleção ao ensino superior, possibilitando assim uma ação mais efetiva no que se 

refere aos conteúdos trabalhados, bem como a formação integral dos alunos, quando 

oferece a possibilidade de escolhas dos projetos que irão participar, para 

complementação da carga horária. 

Em 2019, o Centro Educacional do Lago oferece aos alunos 55 (cinquenta e 

cinco) Projetos Interdisciplinares/flexíveis, em que os alunos podem escolher dentro 

de cada horário de projeto aquele que melhor lhe atende na formação da escola e os 

professores, dentro da carga horária da parte diversificada, oferecem oficinas 
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diversificadas complementando a formação do aluno. A partir da reflexão de que os 

projetos interdisciplinares não existem para preenchimento de carga horária de 

professores, mas sim representam uma demanda da comunidade escolar, 

coordenados por leis que enquadram temas ao Currículo Escolar e devem estar 

interagindo com os demais professores e componentes curriculares, optou-se por 

temas direcionados à capacitação do aluno para realização dos PAS e ENEM. Assim, 

além da possibilidade de um maior aprofundamento dos temas em questão, garantiu-

se a ação de planejamento entre os diversos professores, com execução e avaliação 

dos Projetos mais constante, durante as coordenações de área. 

 

7.1 Matriz Curricular do Centro Educacional do Lago 

Tabela 4 – Carga horária por bloco. 

 

 

Partes do 

Currículo 

 

 

Áreas do 

Conhecim

ento 

 

 

Componen

tes 

Curriculare

s 

Carga Horária Semanal 

Séries 

1º 

bloco 

1 

1º 

bloco 

2 

2ª 

bloco 

1 

2ª 

bloco 

2 

3ª 

bloco 

1 

3ª 

bloco 

2 

Base 

Nacional 

Comum 

Linguagens 

Língua 

Portuguesa 
4h/a 4h/a 4h/a 4h/a 4h/a 4h/a 

Arte  4h/a  4h/a  4h/a 

Educação 

Física 
2h/a 2h/a 2h/a 2h/a 2h/a 2h/a 

Língua 

inglesa 
4h/a  4h/a  4h/a  

Língua 

espanhola 
 2h/a  2h/a  2h/a 

Matemática Matemática 3h/a 3h/a 3h/a 3h/a 3h/a 3h/a 

Ciências da 

Natureza 

Física  4h/a  4h/a  4h/a 

Química 4h/a  4h/a  4h/a  

Biologia 4h/a  4h/a  4h/a  

História 4h/a  4h/a  4h/a  
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Ciências 

Humanas 

Geografia  4h/a  4h/a  4h/a 

Filosofia 4h/a  4h/a  4h/a  

Sociologia  4h/a  4h/a  4h/a 

Parte Diversificada Projetos* 1h/a 3h/a 1h/a 3h/a 1h/a 3h/a 

Parte flexível 

Matemática 3h/a 3h/a 3h/a 3h/a 3h/a 3h/a 

Língua 

Portuguesa 
2h/a 2h/a 2h/a 2h/a 2h/a 2h/a 

Parte 

flexível 
10h/a 10h/a 10h/a 10h/a 10h/a 10h/a 

Total Aulas Semanais 45 45 45 45 30 30 

Total Semestral  900 900 900 900 600 600 

Total Anual  1800 1800 1800 1800 1200 1200 

Fonte – Supervisão pedagógica. 

*A Escola opta por não oferecer Ensino Religioso. Essa carga horária, portanto, é destinada 

aos projetos da Parte Diversificada. 

A organização pedagógica desta instituição de ensino é baseada na seguinte 

modalidade de ensino: atendimento a alunos do primeiro e segundo ano do Ensino 

Médio, turno matutino e vespertino, modalidade Ensino Médio em tempo Integral – 

EMTI- e atendimento a alunos dos terceiros anos do Ensino Médio, turno matutino, 

modalidade regular. O número de alunos, no início de 2018, e de 480 (quatrocentos 

e oitenta) de acordo com a seguinte distribuição: 

● No turno matutino, são atendidos 240 (duzentos e quarenta alunos) 

alunos de primeira série, distribuídos em: turma 1ª A: 40 alunos; turma 1ª 

B: 40 alunos; turma 1ª C: 40 alunos, 1ª D: 40 alunos; turma 1ª E: 40 

alunos; turma 1ª F: 40 alunos; 120 (cento e vinte) alunos de alunos de 2ª 

série, assim distribuídos: turma 2ª A: 40 alunos; turma 2ª B: 40 alunos; 

turma 2ª C: 40 alunos; 120 (cento e vinte) alunos terceiro ano, assim 

distribuídos: turma 3ª A: 40 alunos; turma 3ª B: 40 alunos; turma 3ª C: 40 

alunos; totalizando 480 (quatrocentos e oitenta) alunos no turno matutino. 

● No turno vespertino, são atendidos os alunos das 1ªs e 2ªs séries, em 

tempo integral, totalizando 360 (trezentos e sessenta) alunos no turno 

vespertino.  



 

40 
 

Os alunos, durante a parte flexível, escolhem as oficinas e, em dois horários 

de oficina, são atendidos na sala de recursos, possibilitando um atendimento com 

professores e com os alunos do CEF 06 Brasília durante o horário da base nacional 

comum. 

 Em relação à carga horária dos professores, estes atuam 40h ou 20h, 

conforme contrato de trabalho. 

Considerando que todas as escolas são inclusivas, faz-se necessário que, 

em alguns momentos, façamos adequações curriculares para determinados alunos 

com necessidades educativas especiais.  

Partindo-se do princípio de que a escola é um direito de todos, e em todas as 

suas dimensões – acesso, permanência, qualidade social, em alguns casos faz-se 

necessária uma dinamicidade curricular que permita ajustar o fazer pedagógico às 

necessidades dos alunos.  

Proporcionar a adequação curricular aos alunos com Atendimento 

Educacional Especializado (AEE) significa considerar o cotidiano da escola, levando-

se em conta as necessidades e capacidades dos seus alunos, além de ser uma 

possibilidade educacional para os profissionais em educação atuarem frente às 

dificuldades de aprendizagem dos alunos e de fazer parte das atribuições do 

professor, conforme legislações específicas do Ministério da Educação e da 

Secretaria de Educação, especificadas em um projeto específico da Sala de Recurso. 

O CEL possui uma Sala de Recursos que tem por objetivo dar suporte 

educacional aos alunos e professores. São duas professoras para o atendimento. 

Formação Continuada 

Entendemos que o processo de aperfeiçoamento dos profissionais da 

Educação deve ser contínuo e, por isso, propomos regularmente formações 

continuadas diversificadas, geralmente realizadas nos horários de coordenação 

através de parcerias com instituições públicas, privadas ou pessoas físicas com 

notável saber em determinada área. 

O assunto central de 2019 é Competências Socioemocionais. No primeiro 

semestre, por exemplo, será realizado o curso Cultivating Emocional Balance (CEB) 

para os professores e funcionários. O CEB é um curso de 20 horas de duração 
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oferecido pelo Santa Barbara Institute for Consciousness Studies (SBI), que visa 

instrumentalizar as pessoas, das mais diversas áreas, para que possam lidar melhor 

com suas emoções e, com isso, possam ter uma vida mais equilibrada, em diversos 

aspectos. Ele é baseado em estudos científicos realizados por psicólogos 

pesquisadores de universidades estadunidenses e será ministrado por um parceiro 

(pessoa física), que o ofereceu gratuitamente à Escola. 

Horários de Trabalho dos Profissionais de Educação da Rede Pública do 

Distrito Federal 

No que se refere às coordenações pedagógicas para planejamento, estudos 

e execução de atividades, seguimos a Portaria Nº 562, de 27 de dezembro de 2017. 

Em consonância com a Portaria a coordenação/supervisão definiram ações 

e estratégias com relação as atividades da coordenação:  

Coordenações individuais ou de formação, segundas-feiras:  

- Demandas individuais dos professores; 

- Formação continuada; 

- Socialização das atividades aplicadas, partilhamento e criação de 

oportunidades de conhecerem o que deu e o que não deu certo nas 

atividades pedagógicas da semana. 

Coordenações por área de conhecimento:  

Os professores direcionam suas atividades para:  

1) aulas de dependência e reforço;  

2) organização do material didático e preenchimento de diário;  

3) planejamento das atividades pedagógicas; 

4) adequação curricular na Sala de Recursos; 

5) Organização transdisciplinar das práticas pedagógicas da semana, escolha de 

textos sociais para desenvolvimento de atividades em conjunto com um ou mais 

colegas; 

6) Leitura de jornais, tendo por objetivo, acrescentar as notícias importantes nos 

assuntos do seu componente curricular; 
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7) Atendimento da coordenação aos professores por área de conhecimento ou 

interdisciplinaridade; 

8) elaboração e correção semanal do banco de exercício; 

9) Acompanhamento de Aprendizagem das turmas, Registro das Recuperações 

Contínuas no Diário; 

10) Organização das atividades programadas do bimestre; 

11) verificação da avaliação diagnóstica e preenchimento dos relatórios da avaliação 

diagnósticos. 

 

Coordenação Geral: 

-   Assuntos Gerais: Espaço para assuntos administrativos e tomadas de decisões 

conjuntas; 

-  Pré-Conselho, Autoavaliação das práticas pedagógicas; 

-  Elaboração de Provas Temáticas Interdisciplinares etc.; 

-  Palestra, curso ou estudo com os temas: avaliação, planejamento, aprendizagem, 

estratégia de ensino e interdisciplinaridade. 

 

Relação escola-família 

Busca-se uma aproximação cada vez maior para obtenção de um espaço 

adequado para a educação dos estudantes. Uma das estratégias adotadas pela 

Escola é a marcação de encontros aos sábados ou, durante a semana, no horário de 

almoço para possibilitar a participação a um maior número de responsáveis pelos 

alunos, contando inclusive com eventos: palestras, exposições e outros. 

 

A Implementação dos Canais de Participação 

Para que uma gestão seja de fato democrática, faz-se necessário que os 

canais de comunicação fluam de forma dinâmica.  
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O Conselho Escolar e as Assembleias têm que ser atuantes. Os encontros 

têm que atrair as famílias cada vez mais. Precisamos mobilizar mais pessoas. Para 

tanto, precisamos proporcionar às famílias momentos agradáveis na escola. A escola 

não pode ser mais para os pais um espaço de reclamações de seu filho, um local em 

que a família não tem direito à manifestação, mas sim um espaço de convivência, de 

respeito e de amorosidade. 

É um exercício à tolerância, à solidariedade. Todos precisamos aprender o 

significado dessas palavras. 

Sobre Associação de Pais e Mestres – APM, ainda não conseguimos uma 

direção forte. Os pais, além dos profissionais desta escola, não têm muito interesse 

em participar dessa Associação. Mas a crescente participação dos pais na escola 

pode gerar, em tempo próximo, também uma outra visão sobre a APM, que não é 

simplesmente a arrecadação da contribuição. APM, Direção, Conselho Escolar, 

Assembleia Geral e Grêmio Estudantil precisam atuar na unidade, coletivamente. A 

Gestão só faz sentido quando seus diversos canais proporcionam aos sujeitos a 

efetiva participação, isto é, aquela em que o sujeito reflete, discute, argumenta e se 

posiciona frente às diversas situações, após a prática do diálogo. É um exercício 

democrático. 

Em relação ao Grêmio Estudantil, em 2019, a equipe Gestora criará 

mecanismos para sua implantação e implementação. Iniciamos a discussão, para a 

formação de uma assembleia, estatuto e eleição do Grêmio. 

Nosso compromisso é o de buscar envolvê-los para que assumam questões 

que têm relação direta com eles. Como exemplos, a Rádio – Escola, o Recreio 

Dirigido, a Assembleia de Estudantes, a Formatura dos Alunos, dentre outros.   

 

Interação escola-comunidade 

Um dos pontos cruciais para que uma escola de fato cumpra seu papel de 

socializar, educar, instruir, constituir sujeitos individuais e sociais é a presença da 

família no seu cotidiano; é o sentimento da família de ser bem quista ali, de fazer parte 

daquela comunidade.  
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Não é um sentimento fácil de se constituir, porque historicamente essas 

famílias têm sido expulsas das escolas dos seus filhos, por diversos fatores, como: a 

escola não aceita, geralmente, as críticas das famílias sobre o processo educativo: ‘o 

que os pais entendem de educação; não conseguem educar seus filhos em casa e 

querem ensinar um professor a dar aulas? ’; ou, ‘os pais abriram mão de seus filhos e 

acham que o professor virou babá’, além de outras rotulações. 

É evidente que as famílias, como a sociedade de maneira geral, têm passado 

por uma crise de valores, presente na sociedade pós-moderna.  

A escola sofre com a ausência da família no acompanhamento da vida escolar 

de seus filhos, pede ajuda. 

A família sofre com uma desestruturação social e pede ajuda à escola para 

educar seus filhos além da educação formal. 

É um momento em que só será possível o sucesso escolar se os profissionais 

do CED do Lago passarem a caminhar juntos com as famílias, representadas ou não 

pelo Conselho Escolar. Precisamos de ações coletivas e compartilhadas. 

Sala de Leitura Informatizada 

 

Em 2019, o CEL fez uma adaptação no espaço da biblioteca, tornando-o um 

ambiente propício a leitura, trabalhos em grupo, estudo individual, pesquisa e aulas 

diferenciadas. Os professores que desejam usar o espaço fazem a reserva junto aos 

educadores sociais e a sala permanece aberta durante os intervalos entre as aulas e 

de almoço.  

 

8. Estratégias de Avaliação - Concepção e Práticas 

As Diretrizes de Avaliação objetivam 

organizar e envolver — de maneira articulada — 

os três níveis da avaliação: aprendizagem, 

institucional e em larga escala (ou de redes), tendo 

a função formativa como indutora dos processos 

que atravessam esses três níveis por 
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comprometer-se com a garantia das 

aprendizagens de todos. 

Quando se propõe a discutir avaliação escolar, muitos questionamentos vêm 

à tona. O que é avaliar? Como avaliar? O que avaliar? Quem avaliar? 

8.1 Compreendendo as concepções de avaliação 

Inicialmente, é importante ressaltar que o entendimento sobre avaliação 

escolar vem se alterando ao longo do tempo, havendo, hoje, diversas concepções 

que se cruzam no cotidiano das escolas. É visível a presença da avaliação 

quantitativa, classificatória, que impõe uma margem de aprendizagem como normal 

e tenta enquadrar os alunos a essa determinação. Há, por outro lado, uma avaliação 

que constrói, que desmistifica o erro, que passa a ser visto como um passo para 

retomada de conceitos, para avaliação do processo de constituição do conhecimento 

e de autoavaliação da escola como um todo, a partir de seu projeto político 

pedagógico, e não apenas do aluno. E há, também, a mesclagem dessas concepções 

de avaliação, já que a ação é dialética, é um aprendizado diário por parte dos 

profissionais de educação e dos estudantes. E esse aprendizado é dinâmico, é 

conflituoso, mas é vivo, faz parte das relações sociais. 

A avaliação quantitativa e classificatória está diretamente relacionada à 

“educação bancária”1, aquela em que o professor é entendido como o irradiador de 

todo o saber, e 

[...] o conhecimento se confunde com um ato de depósito – 

bancário. Nessa concepção, o conhecimento é algo que existe 

fora e independente das pessoas envolvidas no ato pedagógico 

[...] na concepção bancária da educação, o educador exerce 

sempre um papel ativo, enquanto o educando está limitado a 

uma recepção passiva. (SILVA, 2003: p.59) 

Isso implica afirmar que o processo avaliativo visa a apresentar os alunos 

muito bons, os alunos medianos e os alunos fracos, sem uma reformulação da prática 

pedagógica do professor, já que o fracasso escolar é entendido como uma ação 

                                            
1 Conceito de Paulo Freire, como crítica à educação que apenas transfere conhecimentos 
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específica do aluno. É o aluno o culpado por seu fracasso, já que o professor tratou 

a todos da mesma forma, deu o mesmo conteúdo a todos. Isto é, nesta concepção, 

o contexto não é analisado, as relações sociais não são analisadas. É uma visão 

positivista da educação, em que aqueles alunos que não conseguem acompanhar os 

conteúdos devem ser “excluídos” da escola: evasão escolar, repetência. Pode-se 

perceber esta linha de pensamento na história brasileira a partir do número de alunos 

inseridos na Educação de Jovens e Adultos, modalidade que representa parte do 

quantitativo de alunos que, em algum momento de sua vida escolar, foram excluídos 

da educação formal, e que agora tentam resgatar o mínimo do tanto que foi perdido 

e, em muitos casos, são excluídos mais uma vez. 

Como contraponto à “educação bancária”, Silva (2003) apresenta o conceito 

de Paulo Freire sobre “educação problematizadora”: 

Na base dessa “educação problematizadora” está uma 

compreensão radicalmente diferente do que significa 

“conhecer”. Aqui, a perspectiva de Freire é claramente 

fenomenológica. Para ele, o conhecimento é sempre 

conhecimento de alguma coisa. Isso significa que não existe 

uma separação entre o ato de conhecer e aquilo que se 

conhece[...] o conhecimento é sempre “intencionado”, isto é, 

está sempre dirigido para alguma coisa[...] O ato de conhecer 

envolve fundamentalmente o tornar “presente” o mundo para a 

consciência. (Idem: p. 59) 

A concepção de “educação problematizadora” compreende a avaliação como 

um processo que vai além da simples quantificação, da simples classificação dos 

alunos. É a constituição de uma avaliação contínua, processual, que não existe para 

punir o aluno, mas sim para subsidiar a ação educativa, como um instrumento de 

avaliação /reavaliação da prática pedagógica e do projeto político pedagógico 

assumido pela comunidade escolar. A avaliação é reflexão, é retomada de ações, é 

flexibilização de conteúdo. Ela existe para a comunidade escolar e não apenas para 

o aluno. Daí o reconhecimento da ação dialética nas relações sociais. As coisas não 

estão certas ou erradas, há contextos que precisam ser reconhecidos. No processo 

avaliativo, deve-se ter a clareza da real função da escola para a comunidade escolar. 
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A avaliação deve ser clara, objetiva. Os critérios avaliativos devem ser discutidos 

coletivamente e socializados com transparência, e obrigatoriamente, ser um 

elemento diagnóstico. Uma avaliação séria implica em informações claras e precisas. 

Partindo do entendimento de que a avaliação se constitui em instrumento de 

crescimento cognitivo e relacional do cotidiano da escola, esta é inerente à ação 

educativa. Sendo assim, não é possível compreendê-la em momentos estanques, a 

partir de práticas isoladas. 

Ao compreender que a parte diversificada/flexível enriquece e complementa 

a base nacional comum, o Centro Educacional do Lago, estabeleceu que a média da 

nota bimestral dos alunos será composta em 20% pelas avaliações da parte 

flexível/diversificada e 80% pelas avaliações da Base Nacional Comum. Ou seja, 

tanto a base nacional comum como a parte diversificada/flexível são fundamentais 

para que o currículo faça sentido como um todo. 

 

O Centro Educacional do Lago estabeleceu, entendendo para melhor 

andamento das aulas e o bom funcionamento da instituição, sem atrapalhar os outros 

espaços, que, em dia de aplicação de instrumentos de verificação de aprendizagem 

específico/individual da disciplina, caso ocorra em “aulas duplas”, esse momento 

acontecerá na “segunda aula” com o professor utilizando a “primeira aula” para 

explanação/revisão de conteúdos significativos de aprendizagem.  

Os momentos de verificação de aprendizagem interdisciplinar terão logística 

única para todas as séries e com participação de todos os professores regentes no 

início da aplicação do instrumento, sendo considerado um dia letivo. 

Segundo as Diretrizes de Avaliação da Seedf (2014), “o conselho de classe 

se torna formativo quando planejado e executado com a intencionalidade de 

acompanhar para intervir, didaticamente, a fim de garantir as aprendizagens de 

todos”. Estamos alinhados com essa perspectiva e consideramos o Conselho de 

Classe um dos momentos mais importantes de avaliação formativa de nossos 

estudantes, onde podemos conhece-los de maneira mais ampla, já que os 

professores têm a oportunidade de conhecer as perspectivas de outros colegas sobre 

cada estudante e também podemos avaliar a eficácia de nossas práticas 

pedagógicas. 



 

48 
 

O conselho de classe da unidade escolar é uma das instâncias potenciais 

para que esse nível da avaliação se desenvolva. Os espaços e tempos da 

coordenação pedagógica e os encontros com as famílias dos estudantes e a 

comunidade escolar também. A metodologia utilizada pela unidade escolar para 

realizar esse nível da avaliação é variável, pode contar com análise documental, 

aplicação de questionários, entrevistas e outros que permitam coletar dados para 

uma análise ética do que produz a instituição  

8.2 Recuperar o quê? 

O que vem a ser a recuperação? O que se pretende recuperar: nota, 

conteúdo, atitudes, comportamentos? 

Esta é mais uma discussão que perpassa a ação educativa. Fala-se em 

recuperação contínua, mas na realidade não se compreende muito o que este termo 

representa. Trabalha-se, geralmente, com a recuperação de notas, feita ao final de 

etapas.  

A LDB 9394/96, em se tratando de verificação do rendimento escolar, observa 

os seguintes critérios: 

a) Avaliação contínua e cumulativa do desempenho do aluno, com 

prevalência dos aspectos qualitativos sobre os quantitativos e dos 

resultados ao longo do período sobre os de eventuais provas finais; 

b) Possibilidade de aceleração de estudos para alunos com atraso 

escolar; 

c) Possibilidade de avanço nos cursos e nas séries mediante verificação 

do aprendizado; 

d) Aproveitamento de estudos concluídos com êxito;  

e) Obrigatoriedade de estudos de recuperação, de preferência paralelos 

ao período letivo, para os casos de baixo rendimento escolar, a serem 

disciplinados pelas instituições de ensino em seus regimentos. 

(Senado Federal, 1996: p.14) [...] 
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Isto é, a LDB 9394/96 cita os estudos de recuperação contínua como uma 

ação preferencial para os casos de baixo rendimento escolar. 

Mas aqui cabe um questionamento: por que apenas os alunos com baixo 

rendimento escolar têm direito à recuperação contínua? É apenas a nota, a 

mensuração que dita quem precisa e quem não precisa de recuperação? Se o aluno 

“alcançou“ o mínimo necessário para a aprovação, significa que a situação desejada 

em relação a ele já foi alcançada e nada mais precisa ser feito, pois este alcançou a 

“linha de corte” entre os ditos aprovados e os de recuperação? 

Recuperação contínua não se traduz em momentos estanques, com alunos que têm 

média inferior à prevista em Lei para aprovação, mas sim em um processo contínuo, 

dinâmico e diferenciado, de acordo com as evidências de aprendizagem de cada 

aluno. Para tanto, há necessidade de projeto específico para a recuperação contínua, 

que requer planejamento e ações específicas, a partir do entendimento de 

recuperação e avaliação compreendidas pela comunidade escolar, presentes na 

constituição do projeto político pedagógico. 

8.3 Verificação do Rendimento Escolar 

De acordo com o Regimento Escolar da Rede Pública de Ensino do Distrito 

Federal, os critérios adotados para avaliação da aprendizagem deverão estar em 

consonância com o proposto no documento Diretrizes de Avaliação. 

Importante compreender que o aluno tem cotidianamente o direito de 

recuperar a aprendizagem e o professor tem o dever de identificar as dificuldades dos 

alunos e intervir também cotidianamente. 

O Regimento também determina que [...] no caso de serem adotados 

testes/provas, como instrumento de avaliação, o valor a eles atribuído não pode 

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

No que se refere à frequência do aluno às aulas, ele deve ter [...] frequência 

mínima de 75% (setenta e cinco por cento) do total de horas letivas estabelecido para 

o ano ou semestre letivo, para promoção, computados os exercícios domiciliares 

amparados por lei. O referido documento encontra-se nas escolas para conhecimento 

e orientação dos professores. Demais pontos sobre a verificação do rendimento 
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escolar estão bem especificados no Regimento Escolar e no documento Diretrizes de 

Avaliação. 

8.4 Avaliações diagnósticas: 

Desde 2018, o CEL realiza, no início do ano letivo, uma avaliação diagnóstica 

elaborada pelos professores da Escola. Essa avaliação engloba todas as disciplinas 

e oferece informações complementares àquelas geradas pela Avaliação Diagnóstica 

em Rede, organizada pela Suplav, da Seedf. O principal objetivo dessa atividade é 

reconhecer as dificuldades dos alunos, buscar estratégias de intervenção para sanar 

as deficiências e, com isso, poder planejar as aulas com base nas reais necessidades 

de aprendizagem do grupo.  

Os dados da avaliação diagnóstica interna não foram tabulados, mas segue 

abaixo o conjunto de informações diagnósticas provenientes da Avaliação em 

Destaque. 

 

9. Projetos 

Com o objetivo de melhoria do ensino aprendizado, o Governo federal, 

implantou o programa de fomento a Educação em Tempo Integral (ETI). A 

implantação dos Projetos flexíveis na Grade Curricular é fruto de avaliações sobre 

qual é de fato o sentido da escola e do conhecimento sistematizado. 

A escola passou a ter a liberdade de escolher, de definir sobre o tema a ser 

trabalhado nessa carga horária. Mas, como a sua implantação não foi devidamente 

discutida e apropriada pelos professores por ter sido feita fora de uma ação coletiva, 

seu objetivo, que era o de levar para o cotidiano da escola temas de relevância da 

comunidade escolar, não foi atingido. Mais uma vez, sua concepção não se fez tão 

clara a ponto de os professores desejarem atuar com eles. 

Passamos por dificuldades, mas acreditamos ter encontrado um caminho que 

tornou a implementação dos Projetos flexíveis uma realidade na escola, a partir de 

consulta aos alunos buscando resgatar o sentido de se ter projetos interdisciplinares 

e com temas relevantes, que venham a contribuir na formação integral. 
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Cada um dos Projetos tem a carga horária de 2h/aulas semanais, e 

relacionados com as disciplinas da base nacional comum, o que implica em 

planejamento coletivo e semanal. Há também os Projetos Especiais que são 

trabalhados de forma transdisciplinar. 

É importante ressaltar que os projetos são uma das formas de organizar o 

trabalho didático, que pode integrar diferentes modos de organização curricular. Pode 

ser utilizado, por exemplo, em momentos específicos do desenvolvimento curricular 

de modo a envolver mais de um professor e uma turma, articular o trabalho de várias 

áreas, ou realizar-se no interior de uma única área. 

A organização dos conteúdos em torno de projetos, como forma de 

desenvolver atividades de ensino e aprendizagem, favorece a compreensão da 

multiplicidade de aspectos que compõem a realidade, uma vez que permite a 

articulação de contribuições de diversos campos de conhecimento. Esse tipo de 

organização permite que se dê relevância aos temas escolhidos, pois os projetos 

podem se desenvolver em torno deles e serem direcionados, para metas objetivas, 

com a produção de algo que sirva como instrumento de intervenção nas situações 

reais (como um jornal, por exemplo). Professores e alunos compartilham os objetivos 

do trabalho e os conteúdos são organizados em torno de uma ou mais questões. Uma 

vez definido o aspecto específico de um tema, os alunos têm a possibilidade de usar 

o que já sabem sobre o assunto; buscar novas informações e utilizar os 

conhecimentos e os recursos oferecidos pelas diversas áreas para dar sentido amplo 

à questão. 

Para isso é importante que os professores planejem uma série de atividades 

organizadas e direcionadas para a meta preestabelecida, de forma que, ao realizá-

las, os alunos tomem, coletivamente, decisões sobre o desenvolvimento do trabalho 

(no caso de um jornal, por exemplo, os assuntos que deverão conter, como se 

organizarão para produzir as matérias, o que cada matéria deverá abordar etc.), assim 

como conheçam e discutem a produção um dos outros. 

Ao final do projeto, é interessante que seu resultado seja exposto 

publicamente, na forma de alguma atividade de atuação no meio, isto é, de uso no 

âmbito coletivo (seja no interior da classe, no âmbito da escola ou da comunidade) 

daquilo que foi produzido. Existem múltiplas possibilidades de projetos que visem 
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resultados voltados para a vida comunitária, tais como os que envolvem a questão do 

lixo, o desperdício, a necessidade de reciclagem e reaproveitamento de materiais, a 

qualidade ambiental da comunidade, o que fazer em casa, na escola, no bairro, e que 

podem ter resultados significativos na mudança de atitudes e práticas de todos os 

envolvidos, sendo o principal deles o fato de que os alunos se vejam como verdadeiros 

cidadãos. 

Assim os alunos sabem claramente o que, por que e para que estão fazendo, 

aprendem também a formular questões e a transformar os conhecimentos em 

instrumento de ação. Para conduzir esse processo é necessário que os professores 

tenham clareza dos objetivos que querem alcançar e formulem também claramente 

as etapas do trabalho. 

A organização do projeto deverá ser previamente planejada de forma a 

comportar as atividades que se pretende realizar dentro do tempo e do espaço que se 

dispõe. Além disso, devem ser incluídas no planejamento, saídas da escola para 

trabalho prático, para contato com instituições e organizações. Deve-se ter em conta 

que essa forma de organização dos conteúdos não representa um aumento de carga 

horária ou uma atividade extra.  

Os projetos do CEL dividem-se em quatro categorias. 

 

9.1 Grandes Projetos 

 

Envolvem a participação de todos os professores da Escola e possuem como 

objetivo principal o desenvolvimento das competências socioemocionais de nossos 

estudantes. 

 

Feira de Ciências 

 Os estudantes são desafiados a propor, usando a metodologia científica, 

soluções para problemas reais, relacionados ou não com a Escola. É dado um tema 

geral - geralmente o mesmo proposto para a Semana Nacional de Ciência e 

Tecnologia - e as pesquisas dos estudantes devem relacionar-se a ele. As avaliações 

são realizadas  
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Semana de Educação para a vida 

Reunião de dezenas de atividades pontuais relacionadas às mais diversas 

áreas da vida humana. Abrangem Arte (plásticas, musicais e cênicas), gastronomia, 

saúde, temas sociais e ambientais relevantes, tecnologia, preparação para estudos 

em outros países, entre outros temas.  

 

Torneio interclasse 

 Campeonato interno de voleibol e de futsal que tem como objetivo integrar os 

estudantes de todas as turmas por meio do esporte. 

 

Gincana Cultural 

 Atividades lúdicas e recreativas com o objetivo de integração dos estudantes e 

melhoria do ambiente físico escolar, tendo em vista que uma das principais atividades 

deste projeto é a apropriação e revitalização de espaços da Escola. 

 

Festa Fantasma (Halloween e Dia de Los Muertos)  

Projeto interdisciplinar entre a área de Códigos e Linguagens. Consiste na 

culminância de elementos da cultura de países de língua inglesa e espanhola em uma 

festa para a comunidade escolar. Tem como objetivos fazer conhecer características 

dos 2 festejos populares (do México e dos EUA) e integrar a comunidade escolar em 

um momento lúdico. 

 

Feira das Nações 

Projeto que propõe atividades pedagógicas conjuntas entre as diferentes áreas 

do conhecimento. Possui dois eixos temáticos norteadores: CULTURA e CIÊNCIA, ou 

seja, a Feira das Nações não é apenas uma mostra das características gerais de 

alguns países, mas uma apresentação dos diversos aspectos culturais (história, 

literatura, artes, costumes, etc.) e científicos (meio ambiente, tecnologias, pesquisas, 

etc.) relacionados a eles. 

A Feira das Nações é a culminância de trabalhos realizados ao longo dos 3º e 

4º bimestres e é formada por seis atividades principais: Exposição, Observatório da 

África, Feira Literária, Feira Gastronômica, Apresentações Culturais e Simulação da 
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Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas do Centro Educacional do Lago 

– AGNUCEL. 

 

Feira Literária 

 Projeto que estimula a leitura e também releituras de obras literárias brasileiras 

e internacionais. Nesse Projeto, os alunos são desafiados a apresentarem obras ou 

autores de maneira criativa e inovadora, de maneira a incentivarem seus colegas a 

conhecerem mais profundamente o universo literário. 

 

Festa Junina 

 Projeto tradicional que tem como objetivos: integrar toda a comunidade escolar 

(pais, alunos, servidores, funcionários e vizinhança); estimular a apropriação cultural 

de festa tipicamente brasileira; proporcionar ao público momentos de interação social 

e alegria; arrecadar recursos para investimento em melhorias físicas da Escola. 

 

 

9.2 Ementas de Projetos do EMTI 

 

Oferecidos em formato de oficinas diversificadas. Os alunos têm a possibilidade 

de inscreverem-se em até 12 projetos diferentes por ano. 

 

Exames – Matemática 

Neste Projeto, os alunos colocam suas habilidades em prática, conhecem diferentes 

tipos de processos seletivos, revisam conteúdos, aprendem conteúdos novos e se 

habituam a fazer uma longa prova de matemática. 

 

Pré-PAS Química 

Com base em provas do PAS, o conteúdo de Química é (re)apresentado e 

aprofundado, sanando as possíveis carências que os alunos apresentem com relação 

à disciplina. 

 

Pré-PAS Física 
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Com base em provas do PAS, o conteúdo de Física é (re)apresentado e aprofundado, 

sanando as possíveis carências que os alunos apresentem com relação à disciplina. 

 

Pré-PAS Biologia 

Com base em provas do PAS, o conteúdo de Biologia é (re)apresentado e 

aprofundado, sanando as possíveis carências que os alunos apresentem com relação 

à disciplina. 

 

Pré-PAS Geografia 

Com base em provas do PAS, o conteúdo de Biologia é (re)apresentado e 

aprofundado, sanando as possíveis carências que os alunos apresentem com relação 

à disciplina. 

 

Pré-PAS Filosofia e Sociologia 

Com base em provas do PAS, o conteúdo de Filosofia e Sociologia é (re)apresentado 

e aprofundado, sanando as possíveis carências que os alunos apresentem com 

relação à disciplina. 

 

Leituras do PAS - Português 

É apresentada parte das obras que constam na Matriz de Referência do PAS para 

que os estudantes façam uma leitura crítica destas a partir de uma consolidação de 

letramento multimodal. 

 

Redação para PAS, ENEM e Concursos 

Conceito e produção de redações dos gêneros mais cobrados em provas de acesso. 

 

Matemática Básica 

Visa diminuir as deficiências na aprendizagem dos conteúdos do ensino fundamental. 

Em geral, os alunos matriculados têm dificuldade com a matéria e precisam revisar 

conteúdos anteriores. Nesta oficina são trabalhados conteúdos como regra de sinais, 

potenciação, radiciação, expressões numéricas, equação de 1° e 2° grau, frações, 

regra de três, entre outros. 
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Química na Prática 

Experimentação com produtos de fácil acesso, presentes na rotina deles. 

 

Física na Prática 

Experimentação com materiais de fácil acesso, presentes na rotina deles. 

 

Geometria na Prática 

Conceitos de geometria aplicados em situações do cotidiano. 

 

Leitura e Produção de Textos Científicos 

Conceito e produção dos principais gêneros científicos: fichamento, resenha crítica, 

ensaio, artigo, etc. 

 

Investigação Científica Bilíngue 

Estudo e resolução de casos com fundamentação na metodologia de Aprendizagem 

Baseada em Problemas, em português e inglês. 

 

Application 

Tem por objetivo preparar o aluno para concorrer a uma vaga numa faculdade no 

exterior. Para tanto, os alunos são incentivados a procurar bolsas e se inteirar acerca 

dos processos e pré-requisitos para a seleção. 

 

Jiu-Jitsu 

Atividades marciais e disciplinares que proporcionam a vivência de valores essenciais, 

como o respeito, além do desenvolvimento físico e emocional. 

 

Equipes de Treinamento 

Desenvolver e aperfeiçoar habilidades esportivas nas modalidades voleibol e futsal, 

além do trabalho em equipe. Composição da equipe que representa a Escola em 

torneios e campeonatos. 

 

Treinamento Funcional 
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Através de exercícios simples e diversificados, desenvolve-se consciência corporal e 

auxilia-se na manutenção da saúde física dos estudantes. 

 

Jogos Matemáticos 

Construção de jogos que estimulam o desenvolvimento de habilidades matemáticas. 

 

Interpretações em Literatura 

Leitura e interpretação de textos variados dos gêneros literários narrativo, lírico e 

dramático de produção nacional ou estrangeiro, antigo ou contemporâneo. 

Iniciação Musical 

É realizado o estudo de teoria musical básica, com estímulo à composição e à 

construção de instrumentos musicais com material reciclável. 

 

Iniciação ao Canto 

São realizados exercícios de vocalizes e respiração para dar suporte à prática de 

Canto Coral. 

 

Dança Contemporânea 

Introdução aos movimentos da dança e desenvolvimento de consciência corporal. 

 

Interpretação e Teatro 

Objetiva que os estudantes compreendam aspectos básicos da linguagem teatral, tais 

como consciência corporal e espacial, sensibilidade, jogos teatrais, improviso, etc. a 

partir de atividades práticas. 

 

Produção Audiovisual 

Objetiva que os estudantes compreendam os principais aspectos da linguagem 

audiovisual dentro dos processos de pré-produção, produção e pós-produção fílmica, 

a fim de que os estudantes produzam narrativas audiovisuais a partir de histórias que 

eles queiram contar. 

 

Jornalismo 



 

58 
 

Conceito e produção dos principais gêneros jornalísticos: notícia, reportagem, artigo 

de opinião, crônica, etc. a fim de construir um jornal da escola. 

 

Roteiros Cinematográficos 

Objetiva permitir que estudantes entrem em contato com aspectos gerais do 

letramento em linguagem cinematográfica e especificamente com a estrutura do 

roteiro storytelling. 

 

Libras 

Noções básicas da língua de sinais brasileiras. Proporciona conhecimento de 

diferentes realidades relacionadas à comunicação e possibilita comunicação inicial 

entre deficientes e não deficientes auditivos. 

 

Educacional Patrimonial: Re(vi)vendo Êxodos 

Informação, conscientização e cidadania considerando o conceito de lugar. Estímulo 

à identificação com paisagem por meio de debates, dinâmicas orientadas, atividades 

com fotografias e filmes. 

 

Diálogos para Vida 

Rodas de conversa com temas relevantes para o desenvolvimento humano. 

 

Protagonismo Juvenil 

Engajamento dos estudantes na resolução de problemas reais vivenciados por eles. 

 

Educação Financeira 

Planejamento, controle, disciplina e metas na vida financeira. Capacitação do aluno 

para pensar de maneira lógica sobre como gastar o seu dinheiro e evitar as dívidas.   

 

Agrofloresta 

Implementação de conceitos agroecológicos junto à implementação de sistemas 

agroflorestais. 
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9.2.2 Projetos integradores 

 

Organizados e realizados pelos professores do EMTI, esses projetos integram 

oficinas diversificadas. 

 

Simulado do PAS 

Criação de prova simulada em padrão idêntico ao do Programa de Avaliação Seriada 

da Universidade de Brasília, com questões atualizadas e inéditas, e ranking com fator 

de correção. 

 

Sarau Cultural 

Conjunto de atividades culturais que exponham a culminância de projetos 

desenvolvidos ao longo do semestre, como apresentações musicais, teatrais, 

contação de histórias, leitura de poemas, exposição fotográfica, entre outros. 

 

9.3 Voluntários do CEL 

 

Duas vezes por ano é realizado um processo seletivo de alunos interessados 

em contribuir mais ativamente com a melhoria do ambiente escolar. Dessa forma, 

são formadas/rearranjadas as equipes de voluntários do CEL. 

Atualmente existem 4 equipes: meio ambiente, patrimônio, comunicação e 

currículo. Cada equipe propõe e executa, com a supervisão da equipe gestora da 

Escola, atividades relacionadas aos seus respectivos temas. 

Ao longo do ano, ocorrem as avaliações dos integrantes de cada equipe, que 

são associadas à aquisição de troféus e medalhas, o que caracteriza um processo 

de gameficação. Os estudantes podem acompanhar seu desenvolvimento na página 

bit.ly/guardioesdocel. 

 

9.4 Educação em Língua Estrangeira – Projeto Salas de Vivência 

 

Tendo em vista a decisão da comunidade escolar, a partir do convite feito pelo 

gabinete da Secretaria de Educação do DF, da transformação desta Escola em uma 

Escola Intercultural Bilíngue em língua inglesa, iniciamos um movimento entre os 
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professores e estudantes no sentido de possibilitar mais experiências pedagógicas na 

segunda língua. Nesse sentido, nossa expectativa é que em 2020 tenhamos, além de 

outras formações aos professores e à equipe gestora (a exemplo de parcerias 

institucionais como a firmada recentemente com a Casa Thomas Jefferson), a 

presença das Salas de Vivência. 

 Justificativa: 

 As políticas de ensino de línguas estrangeiras (LE) no Brasil não têm atingido os 

resultados esperados. Na Educação Básica, os profissionais de LE enfrentam obstáculos 

estruturais, políticos e pedagógicos que resultam em um quadro de ineficiência em seus 

resultados. Muitos pesquisadores (FERNANDEZ, 2015; ALMEIDA FILHO, 2010; 

SANT’ANA, 2017; entre outros) têm constatado um quadro de inconsistências e 

descontinuidade de políticas no ensino de línguas no último século. Paiva (apud 

Mascarenhas, 2005), por exemplo, afirma que os PCN (1998) propõem que o ensino de 

línguas se adapte às condições desfavoráveis ao ensino presentes nas escolas brasileiras 

ao reduzir a concepção de língua a uma ferramenta pragmática. 

Almeida Filho (2010) afirma que o campo profissional do ensino de línguas 

enfrenta problemas estruturais desde o início do século passado. O autor levanta registros 

que datam desde 1935 em que se observa que “o ensino de “línguas vivas” é apontado 

como um dos pontos mais fracos da educação brasileira de então” (LEÃO, 1935 apud 

ALMEIDA FILHO, 2010, s/p). Vários fatores que indicam problemas estruturais antecipam 

dificuldades que se repetem com outra roupagem ao longo do tempo, tais como formação 

de professores insuficiente e acesso a materiais de apoio aos mestres e estudantes. Para 

o autor, ainda hoje é flagrante a improvisação por parte de professores com formação 

inadequada e, podemos acrescentar, de governos que permitem a repetição das condições 

que resistem ao funcionamento adequado das operações de ensino. Esse quadro pode ser 

qualificado como de precariedade. 

Apesar de o ensino de línguas em escolas públicas da Secretaria de Educação do 

DF ainda enfrentar muitos dos fatores de perturbação comuns a esse componente 

curricular, existem documentos e propostas de trabalho que vêm marcando uma nova 

perspectiva no ensino de línguas no âmbito da educação pública no Distrito Federal (DF). 

Além da bem-sucedida política de educação em línguas estrangeiras materializada nos 

Centros Interescolares de Línguas (CIL), o Currículo em Movimento e o Plano Distrital de 
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Educação (PDE) reforçam o interesse institucional de valorização e qualificação do 

processo de ensino/aprendizagem de idiomas no sistema público de educação. O Currículo 

em Movimento, no texto introdutório do componente LEM (2014, p. 28), afirma que a 

perspectiva de ensino de línguas estrangeiras “visa à substituição do eixo gramatical 

(metalinguística, das práticas e funções gramaticais) como condutor da prática de ensino e 

da aprendizagem pelo uso da língua como comunicação genuína, caracterizado por 

práticas sociais significativas e reais (ALMEIDA FILHO, 1993). ” Isso implica uma ampliação 

da percepção institucional de que a abordagem de ensinar em ação importa no processo e 

nos resultados do ensino. 

O Plano Distrital de Educação, instituído pela Lei nº 5.499, de 14/7/2015, é outro 

documento legal que aponta para esse avanço no DF. Nele, está prevista a instalação de 

uma política que trate fatores que desqualificam o ensino de línguas nesse ente da 

federação. Trata-se do Projeto Salas de Vivência, o qual deverá ser implantado em escolas 

regulares da rede pública no Ensino Fundamental/Anos Finais e Ensino Médio da Educação 

Integral até o fim do decênio, 2024. 

O projeto Salas de Vivência é relevante por apresentar uma proposta de 

programa que pretende responder ao quadro precário vivido pelos sujeitos envolvidos no 

ensino de línguas na Educação Básica na rede pública do Distrito Federal. O projeto tem 

como objetivo aprimorar o ensino de línguas na escola pública, notadamente o inglês e o 

espanhol. Ele é voltado para estudantes e professores de escolas de Educação Integral e 

toca aspectos estruturais que interferem no resultado final do ensino de línguas, tais como 

quantidade de estudantes por sala, carga horária e abordagem de ensino. 

Por essa proposta, o atendimento deverá se dar nos seguintes moldes: 

 - na modulação, as turmas serão compostas com a quantidade de 16 a 20 

estudantes, de modo a permitir que os sujeitos se envolvam mais facilmente em relações 

que produzam insumo de qualidade por meio do desenvolvimento de abordagens de ensino 

estimuladoras de aprendizagens significativas em contexto adequado à comunicação em 

língua estrangeira(Krashen, 1982);  

- a carga horária deverá ser de três a quatro horas-aula semanais, haja vista o fato 

de muitos estudiosos e profissionais da área do ensino de línguas considerarem insuficiente 

o tempo dedicado atualmente ao ensino de línguas nas escolas públicas (cf. Almeida Filho, 

2012), o que inviabiliza um adequado processo de aquisição de um novo idioma;   
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- os espaços físicos deverão contar com recursos pedagógicos voltados ao ensino 

e à aprendizagem de línguas - materiais audiovisuais e impressos, livros didáticos e 

paradidáticos - cedidos por outras instituições educacionais e entidades que venham a 

apoiar o projeto (CIL, universidades públicas e privadas, missões diplomáticas, etc.). 

 Eixos: 

O Projeto Salas de Vivência se organiza em três eixos principais. O primeiro está 

relacionado à formação de profissionais do ensino de línguas. Esse eixo sustenta o 

desenvolvimento profissional pelo viés da formação reflexiva, isto é, busca-se levar o 

profissional a refletir sobre as concepções que orientam sua atuação no ensino de línguas 

e suas práticas. Levam-se em consideração também as condições contextuais que 

circundam e influenciam os resultados do trabalho de professoras/es e estudantes. 

O eixo da formação abrange dois aspectos fundamentais: a qualificação 

linguística e o desenvolvimento da abordagem de ensinar. A qualificação linguística visa a 

fortalecer o domínio que professoras/es têm da língua que ensinam. Para que o ensino seja 

efetivo, pressupõe-se que o ambiente da sala de aula tenha insumo linguístico de 

qualidade, o que demanda profissionais capazes de oferecer e sustentar a circulação da 

língua-alvo nesse ambiente. 

O desenvolvimento da abordagem aponta para uma mudança na maneira como 

cursos e aulas têm sido tradicionalmente concebidos. A abordagem é o componente da 

operação de ensino que orienta em essência e qualidade todo o processo. Desse modo, as 

concepções que definem o tipo de curso e de aula são postas sob análise e reflexão. Essa 

perspectiva propicia redefinição dos elementos tomados como principais organizadores dos 

cursos de línguas. Assim, os itens linguísticos não precisam mais ser vistos como os 

principais organizadores de currículos ou planos de aula. Nessa perspectiva, temas, 

projetos ou atividades que privilegiem o sentido e situações reais de uso da língua podem 

ser tomados como eixos organizadores de cursos e aulas. 

O segundo eixo trata das condições de trabalho/estudos. Ele se refere a 

aspectos infraestruturas que condicionam toda a operação de ensinar e de aprender uma 

língua. Compõem esse eixo fatores como a carga horária adequada e limite de número de 

estudantes por turma. A carga horária deve possibilitar tempo necessário para que as ações 

de ensino e de aprendizagem possam ser concluídas a fim de que os agentes do processo 

completem um ciclo significativo de trabalho. 
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O número de estudantes por turma é fator relevante, pois turmas 

sobrecarregadas de estudantes não permitem atuação mais individualizada e condições 

para que professoras/es dispensem adequada atenção a cada estudante. O número de 

estudantes, portanto, apresenta um limite crítico para que a língua circule no ambiente da 

sala de aula e de modo que todos tenham possibilidades de assumir o papel de 

protagonismo nesse processo de aprendizagem. 

O terceiro eixo diz respeito a acesso a materiais didáticos e procedimentos 

interventivos na construção das aprendizagens. Esse eixo se apresenta em par com o 

primeiro, pois toca o relevante aspecto das condições de desenvolvimento do trabalho 

docente e discente. Materiais didáticos são considerados quaisquer dispositivos (textos, 

canções, vídeos etc.) usados com fins de ensino da língua. Os procedimentos interventivos 

se referem a ações de professoras/es ou estudantes com objetivo de promover a 

aprendizagem ou aquisição da língua. 

Com os três eixos operando como sistema, pode-se garantir o contexto 

necessário para que a língua estrangeira venha a ser ensinada com qualidade e a 

aprendizagem ou, mais desejável, a aquisição de novos idiomas ocorra nas escolas 

públicas na Educação Básica. 

  

Princípios: 

- Concepção de professor de línguas reflexivo, questionador da própria abordagem 

e da prática de ensino e do contexto de sua atuação; 

- Valorização do protagonismo dos/das estudantes; 

- Ensino focado no sentido; 

  

 

  Resultados esperados: 

Como resultado do trabalho apresentado no projeto, espera-se que os 

estudantes 

a) possam expressar ideias, sentimentos e opiniões oralmente na língua-alvo, 

de forma clara e persuasiva, demonstrando um posicionamento crítico; 

b) possam expressar ideias, sentimentos e opiniões de forma escrita na 

língua-alvo, de maneira clara e persuasiva, demonstrando um 

posicionamento crítico; 
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c)  sejam capazes de compreender textos orais e multimodais na língua-alvo 

e reconhecer o(s) posicionamento(s) crítico(s) do(s) interlocutor(es) em 

sua(s) fala(s); 

d)  possam ler, compreender, interpretar e posicionar-se diante de ideias, 

opiniões e sentimentos expressos em textos escritos, reconhecendo 

posicionamentos críticos; 

e)   possam se expressar claramente na modalidade escrita, argumentando 

de maneira a defender seus próprios pontos de vista e ideias acerca de 

diversos assuntos. 

 

10. Implantação, Acompanhamento e Avaliação da Proposta Pedagógica do 

CED do Lago 

A elaboração e a implantação da Proposta Pedagógica desta instituição 

iniciaram-se na semana pedagógica de 2019. Pontos desta PP são constantemente 

revistos em reuniões com os professores, em assembleias gerais e em sala de aula 

com os alunos. Entendemos a PP como em processo de construção constante, sendo 

assim, as avaliações pontuais e suas correções ocorrem no decorrer do ano e, a cada 

intervenção, prevê-se sua avaliação. Os feedbacks são recorrentes com toda a 

comunidade escolar. 

Ao final de cada semestre faremos avaliação ampla da Proposta Pedagógica 

para ajustes nas ações previstas com questionários on-line, assembleias gerais e GTs 

com alunos. 

11. Corpo Docente, Serviços Especializados 

O Centro Educacional do Lago conta com 29 (vinte e nove) professores 

regentes, nos turnos matutino e vespertino. 

Na Sala de Leitura, há dois profissionais readaptados para o desenvolvimento 

das atividades, melhorando assim o atendimento pleno dos turnos matutino e 

vespertino. 
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O CED Lago conta também com a Sala de Recursos, onde atuam duas 

professoras, que têm, dentre outras funções, a tarefa de subsidiar a ação dos 

professores e acompanhar os alunos com necessidades educativas especiais. 

Outro ponto essencial na escola é a presença de um profissional da Equipe 

Especializada de Apoio à Aprendizagem e uma Orientadora Educacional, que atuam 

em parceria com os demais professores da instituição, auxiliando pais e alunos sobre 

questões relacionadas à superação das dificuldades no processo de ensino e 

escolarização. 

 A escola é dinâmica, e seus atores tramitam em suas esferas com demandas 

variadas, necessitando de um apoio para comunicação entre seus pares e agilidade 

na mediação dos conflitos existentes no cotidiano escolar. No Centro Educacional do 

Lago, reconhecendo a importância de mediadores exclusivos para esse fim, criou-se 

a Assistência ao Aluno, composta por quatro professores readaptados que atuam 

com:  

● Alunos retirados de sala; 

● Alunos que chegam atrasados; 

● Comunicação com pais/responsáveis de alunos; 

● Aplicação de sanções disciplinares aos alunos; 

● Apoio à Coordenação Pedagógica e à Orientação Educacional; 

● Atendimento aos alunos e pais; 

● Questões relacionadas a hábitos de estudos, convivência harmônica 

(tendo como base os princípios éticos que norteiam as relações 

humanas), conhecimento de Normas e Condutas da escola, 

importância do Representante de Turma, dentre outros. 

 

Os professores integrantes da Assistência ao Aluno estão subordinados à 

Direção da Escola e sua atuação deve estar em consonância com: 1) o plano de 

trabalho elaborado pela Orientação Educacional; e 2) as orientações da Direção da 

Escola. 
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O Educador Social Voluntário está previsto na PORTARIA Nº 22, DE 02 DE 

FEVEREIRO DE 2018. Sua função é dar suporte às atividades de Educação Integral, 

executando atividades de acompanhamento pedagógico, de aprendizagens culturais 

e artísticas, esportivas e de lazer, de direitos humanos, de meio ambiente, de inclusão 

digital e de saúde e diversidade e outras atividades que se fizerem necessárias, como:  

I. Auxiliar na os(as) estudantes nos horários das refeições, no uso do banheiro, 

na escovação dentária, no banho, nos intervalos/recreio, no momento do parque, em 

atividades no pátio escolar, na educação física, em passeios, ou seja, deverão estar 

presentes nas atividades diárias.  

II. Auxiliar na organização dos materiais pedagógicos.  

III. Desenvolver projetos e/ou oficinas com o(a) estudante, conforme Projeto 

Político Pedagógico da Unidade Escolar.  

IV. Aplicar atividades na ausência de professores 

V. Executar outras ações similares que se fizerem necessárias com mesmo 

grau de complexidade e responsabilidade.  

12. Gestão Administrativa e Pedagógica 

Como já foi mencionado anteriormente, a atual direção desta instituição foi 

eleita pela comunidade escolar, em novembro de 2016, mais precisamente em 23 de 

novembro 2016, com 67% dos votos. 

A eleição foi feita a partir da apresentação do Plano de Trabalho das duas 

chapas concorrentes, divulgado em audiência pública, no dia 07 de novembro de 

2016. 

A chapa vencedora tem, então, um documento de compromissos, firmados na 

linguagem escrita e na linguagem oral, de estratégias, metas e ações a serem 

desenvolvidas nos anos de 2017 a 2019, cabe lembrar que em outubro de 2016 foi 

implantado no CED Lago a ETI, portaria nº 1.145/16. A nova equipe gestora atualizou 

seu plano de ação em adequação às alterações, com avaliações institucionais e 

pedagógicas previstas no decorrer da gestão, conforme síntese a seguir: 

12.1 Objetivos: 

● Reestruturar a Gestão escolar: 
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- ação participativa e democrática; 

- proporcionar a integração escola com a comunidade 

- realização de uma programação sócio cultural. 

● Reelaborar o currículo da escola atendendo às necessidades dos 

alunos de forma interdisciplinar e contextualizada. 

● Reestruturar o Processo Ensino Aprendizagem de maneira 

desafiadora, significativa, respeitando a individualidade do aluno, a 

transformando o espaço escolar em ambiente formador com uma 

avaliação diagnóstica e processual. 

● Instituir uma prática de planejamento contextualizado que atenda as 

reais necessidades dos alunos, estimulando a utilização de 

recursos didáticos de forma criativa e instigadora.  

12.2 Metas: 

● Criação dos espaços de Formação Continuada e integração da 

Escola/Comunidade; 

● Elaboração de uma avaliação sistêmica;  

● Criação do centro cultural; 

● Revitalização do Grêmio estudantil; 

● Criação de um Centro Cultural; 

● Dinamização do Grêmio Estudantil; 

● Organização de encontros e seminários para discussão e 

reformulação do currículo da escola; 

● Revitalização dos ambientes formadores; 

● Implantação da ETI; 

● Implantação das Monitorias; 

● Implantação da Avaliação Institucional (avaliação de desempenho 

individual dos profissionais da escola e avaliação anual dos alunos); 

● Implantação da Avaliação do Processo Ensino Aprendizagem; 

● Implantação dos Projetos de Ensino; 

● Criação de uma Central de Recursos Didáticos (incluindo oficinas 

pedagógicas e apoios logístico). 
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12.3 Estratégias: 

● FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS: 

- Socialização da aprendizagem dos cursos formadores; 

- Realização de encontros sobre gestão participativa; 

- Organização e realização de cursos e Seminários sobre: 

A. Gestão Democrática; 

B. Autonomia da Escola; 

C. Relações Interpessoais; 

D. Ética Profissional. 

 

● CRIAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DO CENTRO CULTURAL: 

- Pesquisas sobre centros culturais escolares exitosos; 

- Levantamento de necessidades e interesses da comunidade 

escolar; 

- Organização e divulgação da Agenda Cultural. 

 

● IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES PARA FUNCIONAMENTO DO 

GRÊMIO ESTUDANTIL: 

-Sensibilização dos integrantes do Grêmio, quanto à importância de 

sua participação junto a Gestão Escolar através de reuniões; 

-Reelaboração da proposta de ações do Grêmio Estudantil, tendo em 

vista o atendimento às reais necessidades dos alunos; 

 

● CRIAÇÃO DO JORNAL ESCOLAR: 

-Sensibilização de toda comunidade escolar quanto à necessidade 

de criar mecanismo de comunicação interna; 

-Visita ao Correio Braziliense para pesquisa e contato com 

profissionais da área; 

- Curso de formação; 

- Definição da equipe do Jornal e atribuições; 

- Elaboração do jornal; 

- Redação de artigos, notícias, propagandas e ilustrações. 
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● CRIAÇÃO DA RÁDIO E TV ESCOLA: 

- pesquisas: Internet, revistas e livros pedagógicos; 

- visitas em rádios e TVs escolas exitosas; 

- Curso de formação; 

- Elaboração e execução da proposta de funcionamento da Rádio e 

TV. 

 

● DINAMIZANDO O CURRÍCULO: 

- Estudo do currículo em movimento; 

- Realização de curso sobre avaliação formativa; 

- Realização de curso sobre planejamento; 

- Realização do curso sobre interdisciplinaridade; 

- Realização do curso sobre pedagogia de projeto. 

 

● Revitalização da biblioteca, Laboratórios de informática, Física e 

Biologia: 

- Consulta a diversas fontes identificando experiências bem-

sucedidas desses ambientes escolares como espaço formador; 

- Participação dos profissionais envolvidos nesses ambientes em 

cursos promovidos pela SEDF; 

- Levantamento do acervo e equipamentos mobiliários necessários: 

- Aquisição dos equipamentos e mobiliários necessários; 

- Elaboração da proposta de funcionamento como espaço formador; 

- Informatização dos ambientes. 

 

● EMTI 

- Conhecimento da legislação que regulamenta o EMTI 

- Capacitação dos profissionais 

 

● PROJETO MONITORIA 

- Pesquisa de trabalhos exitosos realizados em instituições de 

ensino. 
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- Elaboração e implementação do Projeto Monitoria, visando 

eliminar dificuldades relacionadas ao processo de 

aprendizagem. 

- Formação dos monitores 

 

● AVALIAÇÃO: 

– Criar um instrumento de avaliação de desempenho; 

– Análise dos resultados dos alunos nos processos de seleção e 

avaliações externas; 

- Elaboração da proposta de trabalho para a melhoria do processo 

ensino aprendizagem a partir das avaliações. 

 

● ELABORAÇÃO DA PROPOSTA DE AVALIAÇÃO PROCESSUAL: 

- Implementação da avaliação diagnóstica, para replanejamento, 

concebendo os conteúdos ensinados na forma atitudinal, conceitual, 

factual e procedimental; 

- Projeto para atendimento aos alunos com dificuldades (psicólogos, 

pedagogos e professores). 

 

● PROJETOS 

- Estudar temas relacionados às teorias da aprendizagem e sobre 

projetos de trabalho. 

- Pesquisa e análise de experiências referentes à prática de projeto de 

trabalho no Ensino Médio. 

 

● CENTRAL DE RECURSOS DIDÁTICOS: 

- Identificação e conhecimento de experiências bem-sucedidas em 

outras escolas. 

- Levantamento e avaliação dos recursos didáticos existentes na 

escola. 

- Levantamento de equipamentos didáticos e tecnológicos a serem 

adquiridos. 



 

71 
 

- Elaboração de proposta de organização e funcionamento da Central 

de Recursos Didáticos. 

 

Os objetivos, metas e estratégias acima apresentados deverão ser avaliados 

sistematicamente, seja nas coordenações pedagógicas, que ocorrem semanalmente, 

seja nas reuniões ordinárias e extraordinárias com a comunidade escolar. 

Especificamente, no que se refere às metas para a utilização de recursos 

materiais, tem-se priorizado a contenção de gastos, a partir da utilização racional do 

material de consumo e de expediente, como papel, giz, copos, dentre outros. Essas 

ações têm relação direta com uma proposta de se ter uma Agenda Ambiental no CED 

Lago, que busca mudança nas ações com o objetivo de se criar uma sociedade 

sustentável, para o presente e para o futuro. 

As metas relativas aos recursos materiais impactam diretamente nos recursos 

financeiros: contenção de gastos relativa ao uso de telefone, energia, água, dentre 

outros pontos.  

É o início de um processo, mas já é um avanço na cultura institucional do CED 

Lago, que tenta introduzir uma nova maneira de se tratar dos gastos e recursos 

públicos. 

12.4 Planos de Ação 

 A partir dos diagnósticos levantados ao final de 2018 (Item 3), foram traçados 

os planos de ação que nortearão o trabalho pedagógico em 2019. 

12.4.1 Plano de Ação - Coordenação Pedagógica 

Tabela 5 – Plano de ação segundo o diagnóstico prévio. 

DIAGNÓSTICO 

METAS 

(OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS) 

AÇÕES 

1- Pouca orientação aos 

estudantes na Feira de 

Ciências 

1- Lançar edital da Feira 

com antecedência de 2 

meses 

1- Iniciar escrita do edital 

na Semana Pedagógica 

de 2019 
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2- Pouco tempo para os 

estudantes se prepararem 

2- Ter alunos bem 

orientados quanto ao que 

deve ser feito e cientes 

dos prazos e regras 

2- Reforçar importância 

das orientações ao longo 

das coordenações 

3- Agendar momentos de 

atendimento aos 

estudantes ao longo do 

primeiro bimestre 

1- Boa aceitação das 

atividades propostas na 

Semana de Educação 

para a Vida 

2- Divulgação pouco clara 

das atividades 

simultâneas 

3- envolvimento pequeno 

de considerável 

porcentagem de 

estudantes nas atividades 

propostas 

1- toda a comunidade 

escolar ciente das 

atividades, seus 

respectivos horários e 

datas 

2- envolvimento de 80% 

dos estudantes nas 

atividades propostas 

1- Elaborar cronograma 

detalhado das atividades 

2- Preparação da SEV e 

convite aos parceiros 2 

meses antes do evento 

1- Gincana cultural teve 

muitas alterações de 

regras depois de iniciada 

2- houve grande 

envolvimento dos 

estudantes 

1- não haver alteração de 

regras durante o evento 

2- manter o bom 

envolvimento dos 

estudantes nas atividades 

1- Formação de Equipe 

responsável pela Gincana 

Cultural 

2- Preparação de edital 

com antecedência de 3 

meses da data estipulada 

para início da Gincana 

3- divulgação do edital em 

tempo hábil para a 

preparação das equipes 

para determinadas provas 

Feira das Nações foi um 

sucesso em 

aprendizagem, 

Manter padrão de 

qualidade e de 

envolvimento 

1- Iniciar escrita do edital 

na Semana Pedagógica 

de 2019 
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organização e 

envolvimento dos 

estudantes 

2- Agendar momentos de 

atendimento aos 

estudantes ao longo do 

terceiro bimestre 

 

1- Eventos com grandes 

variações de avaliação 

dos estudantes 

2- Dificuldade de 

administrar autorizações 

de saídas de campo ao 

longo do ano 

1- Manter os eventos que 

agregaram no 

desenvolvimento de 

competências 

socioemocionais dos 

estudantes e retirar (ou 

repensar) os que pouco 

agregaram e forma mal 

avaliados 

2- Evitar perda de tempo 

da coordenação e da 

equipe gestora nas 

atividades que envolvem 

saídas da UE 

1- Avaliar entre os 

professores, nas 

coordenações, os prós e 

contras de cada tipo de 

evento sugerido 

2- Organizá-los com 

antecedência 

3- colher autorizações de 

saída de campo de todos 

os estudantes no início do 

ano letivo 

Presença de Estratégias 

de Ensino que facilitam e 

que dificultam a 

aprendizagem 

 

Incentivar o corpo docente 

a manter as estratégias de 

sucesso e a melhorar ou 

substituir estratégias que 

não facilitam a 

aprendizagem 

Proporcionar formações 

dos professores em 

estratégias pedagógicas 

eficazes nas 

coordenações 

Oportunizar a troca de 

experiências positivas 

entre os docentes nas 

coordenações 

Presença de Práticas 

pedagógicas que facilitam 

e que dificultam o 

cumprimento do Programa 

Escolar 

Incentivar o corpo docente 

a cumprir as metas e 

prazos estabelecidos pela 

equipe gestora ou por 

seus pares 

Servir como elo eficaz de 

comunicação entre a 

equipe gestora e o corpo 

docente, evitando falhas 

de entendimento de 
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 necessidades de cada 

parte 

Contribuir para a criação 

de ambiente favorável ao 

entendimento de colegas 

e à melhora do Clima 

Escolar 

Fonte: Coordenação pedagógica. 

 

12.4.2 Plano de Ação – Sala de Recursos 

Tabela 6 – Plano de ação para a sala de recurso. 

Objetivo Específico: Oferecer Atendimento Educacional Especializado complementar 

aos estudantes com deficiência e TGD matriculados no Centro Educacional do Lago. 

  

Ações  Responsáveis  Cronograma  Avaliação  

Captar a demanda de  

atendimento do ano em 

curso; Preparar 

levantamentos e listagens, 

atualizar documentos e 

formulários usados na sala 

de recursos generalista;  

Produzir recursos pedagógico 

s para os atendimentos; 

Apresentar o trabalho da sala 

de recursos aos familiares da 

demanda do AEE, reforçando 

a importância de seu  

envolvimento para o 

progresso escolar só filho;  

Professoras da  

sala de recursos 

generalista :  

Edna Luza  

Vanesssa 

Paranaguá   

Durante o ano 

letivo 2018  

Através da observação 

do desempenho dos 

alunos nas atividades 

realizadas na sala de 

recursos e pelo  

acompanhamento do 

rendimento escolar 

(notas e socializaçāo ). 
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Articular com os professores 

regentes e gestão escolar 

durante as coordenações 

(geral e individuais) para 

orientá-los  

quanto a legislação 

específica, estratégias de 

atuação em sala de aula e 

sugestões de ensino, 

auxiliando-os na produção 

das adequações curriculares; 

Atender individualmente ou 

em grupo os estudantes da 

sala de recursos no contra 

turno bem como na 

realização provas e outras 

atividades avaliativas; 

Promover a inclusão destes 

estudantes através de 

incentivos à sua participação 

em sala de aula bem como 

ações de integração à 

comunidade escolar.  

 

Fonte: Coordenação pedagógica. 

 

12.4.3 Plano de Ação – Orientação Educacional 

  Contextualização - Breve diagnóstico da realidade escolar: 

         O Centro de Ensino Educacional do Lago é uma instituição da Rede Oficial de 

Ensino Público de Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, subordinada 

em nível setorial à Coordenação Regional de Ensino do Plano Piloto e Cruzeiro - CRE 

PP/C. A escola atende no turno “integral”, sendo 4 turmas de 1º anos, 6 turmas de 2º 
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anos, 2 turmas de 3º anos, totalizando 12 turmas. São 12 turmas, num total de 430 

estudantes assistidos. Nossos estudantes não se limitam à localização da escola, a 

maioria vem de lugares distantes, de outras cidades do Distrito Federal e entorno. 

         Nossa escola prima pela qualidade do ensino, articulando o ensinar e o educar, 

em que toda equipe escolar partilha do mesmo objetivo que é contribuir para a 

formação socioeducativa do adolescente. 

          Nossa equipe escolar é formada por pessoas comprometidas com a educação, 

que buscam a construção coletiva do conhecimento e uma prática educativa 

adequada às necessidades sociais, políticas, econômicas e culturais, tendo como 

prioridade atuar com competência, dignidade e responsabilidade proporcionando 

experiências que contribuam para a compreensão e a inserção dos educandos no 

contexto histórico e social criando condições necessárias para que os adolescentes 

compreendam seus direitos e deveres. 

       O Serviço Orientação Educacional por meio da escuta da comunidade escolar, 

faz o diagnóstico para elaborar suas ações. Para tanto, trabalha-se em conjunto tanto 

com o corpo docente, quanto com os demais serviços de apoio: como a Sala de Apoio, 

Equipe Especializada de Apoio à Aprendizagem e psicólogo. 

          O Serviço de Orientação Educacional vê o estudante como sujeito que aprende 

na interação com o outro e com o meio em que está inserido. Daí a necessidade de 

escuta e de atendimento individualizado e em grupo para conhecer seu contexto 

histórico-bio-psicossocial estabelecendo um vínculo. O que facilitará a aprendizagem 

e a ação junto ao educando e ao corpo docente da unidade escolar. 

          As aprendizagens são constituídas, principalmente, pela interação entre os 

processos de conhecimento, os de linguagens, incluindo os processos afetivos e o 

respeito às diferenças dos vários participantes do contexto escolar, observando os 

valores éticos e humanos. De acordo com Vygotsky é a partir da aprendizagem que o 

sujeito se desenvolve. 

           Como o estudante é visto dentro de uma perspectiva histórico-cultural que 

aprende na relação com o outro, se faz necessário o trabalho de turma, enfocando 

uma cultura de convivência escolar saudável. Nesse sentido, as famílias também são 

atendidas com esse intuito de conhecer o contexto familiar e mediar as dificuldades 

que possam estar interferindo no processo de ensino-aprendizagem. Tais relações 
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citadas anteriormente poderão ser uma variável significativa no processo ensino 

aprendizagem do aluno. 

           Trabalhar com projetos didáticos é fascinante e surpreendente. 

Fascinante pela capacidade de envolver até os estudantes mais displicentes e 

surpreendente por trazer embutido o germe do inesperado. É partir de questões ou 

situações reais e concretas, contextualizadas, que interessem de fato aos estudantes. 

Compreender a situação-problema é o objetivo do projeto. A aprendizagem se dá 

durante todo o processo e não envolve apenas conteúdo. Aprendemos a conviver, a 

negociar, a nos posicionar, a buscar e selecionar informações e a registrar tudo isso. 

            Os projetos pedagógicos permitem uma aprendizagem por meio da 

participação ativa dos educandos, vivenciando as situações - problema, refletindo 

sobre elas e tomando atitudes diante dos fatos. Ao orientador educacional compete 

resgatar as experiências do educando, auxiliá-lo na identificação de problemas, nas 

reflexões sobre eles e na concretização dessas reflexões em ações. Os temas gerais 

dos projetos, seus conteúdos específicos e a maneira como eles são desenvolvidos 

envolvem educador, educando, instituição e comunidade escolar. 

          No ano de 2019, o Serviço de Orientação Educacional do Centro Educacional 

do Lago trabalhará com os projetos abaixo: 

           Justificativa dos projetos: 

               Para o decorrer dos quatro bimestres o SOE atuará: 

               Trabalhando a prevenção ao bullying, sexualidade e valores humanos e de 

vida e hábitos de estudo. 

I - Projeto: Hábitos de estudo. 

    - Promover e acompanhar o desenvolvimento da aprendizagem; 

    - Auxiliar no processo de desenvolvimento nos hábitos de estudo; 

    - Apresentar técnicas de estudo; 

     - Contribuir para elevar o desenvolvimento escolar; 

     - Estimular a autonomia para construção do conhecimento; 
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II - Projeto: Trabalhando a prevenção ao bullying, sexualidade e valores 

humanos. 

Os valores que sustentam minha ação como educadora me permitir formar pessoas 

que: 

- percebam que o estudo é fundamental para sua formação, e também um 

compromisso social. 

- sejam cooperativas, percebendo as necessidades do outro e os objetivos do grupo; 

-  conheçam suas capacidades e as dos outros, tendo um autoconceito positivo, e 

sejam tolerantes com a diversidade; 

- sejam persistentes, enfrentando suas dificuldades; 

-  pensem sobre a consequência de seus atos para si e para a coletividade; 

- Estimular os estudantes a interagir com o ambiente escolar de forma a se sentir 

pertencente; 

 - Auxiliar no processo de desenvolvimento num projeto de vida pessoal; 

- Minimizar a violência escolar (sensibilização contra bullying); 

  

AÇÕES/ ATIVIDADES: 

1. Ações para a implantação/ implementação do SOE 

Objetivos:  Planejar e coordenar as atividades do SOE para o primeiro semestre do 

ano letivo de 2019. 

Ações: 

- Organização das turmas para 2019. 

- Atualização dos fichários dos alunos do integral. 

- Apresentar as atribuições do Orientador Educacional para os alunos e famílias na 

Escola. 

  

2. Ações no âmbito institucional 
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Objetivos: Conhecer a clientela e identificar a demanda escolar a ser acompanhada 

pelo SOE. 

Acompanhar o planejamento anual da escola e seus resultados, propondo ações para 

atingir as metas do Projeto Político Pedagógico. 

Ações: 

 Acompanhar o aproveitamento escolar dos alunos; 

Acompanhar a frequência escolar dos alunos; 

Elaborar o Plano de Ação do SOE; 

Planejar e organizar o horário de estudo dos alunos do matutino. 

Planejar e organizar os encontros do projeto MIDE (Múltiplas Inteligências e 

Desenvolvimento Emocional) com as turmas do matutino. 

  

3. Ações junto ao corpo docente 

Objetivos: Sensibilizar o corpo docente e possibilitar aos professores maior 

conhecimento sobre o aluno, suas características psicológicas, sociais e cognitivas. 

Ações: 

Participação nos Conselhos de Classe; 

Participação nas coordenações coletivas; 

Encontros individuais com os professores; 

Devolutivas sobre os atendimentos dos alunos e das famílias; 

Realizar os projetos: Trabalhando a prevenção ao bullying, sexualidade e valores 

humanos e Hábitos de Estudo com as turmas do integral. 

  

4. Ações junto ao corpo discente 

Objetivos: Acompanhar e orientar o educando na aprendizagem e nos aspectos 

biopsicossociais, respeitando sua realidade e suas potencialidades. 

Ações: 
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Planejar e organizar o horário estudo dos alunos; 

Trabalhar com monitores que atendem os alunos especiais; 

Atendimentos individuais ou coletivos com os alunos; 

   

5. Ações junto à família 

Objetivos: Fortalecer a integração entre a escola e a família, estimulando a 

participação dos pais/responsáveis no processo de educação e de ensino –

aprendizagem. 

Ações: 

Encontros bimestrais e semanais com os pais/responsáveis, estimulando o 

desenvolvimento de atitudes que valorizem a prática de tolerância e da solidariedade 

entre as pessoas, como melhorar a comunicação e a solução de conflitos em suas 

próprias famílias. 

Orientações sobre hábitos de estudo; 

Encaminhamentos para atendimentos externos na rede pública de saúde ou sugerir 

profissionais da rede particular. 

  

6. Ações na área de estágio supervisionado em OE 

Objetivos: Proporcionar vivência teórico-prática aos estudantes na área de 

Orientação Educacional. 

Ações: 

Apresentar e analisar a OP junto ao estagiário; 

Proporcionar ao estagiário a vivência de situações reais e o conhecimento das 

dificuldades que permeiam as atividades do SOE. 

Acompanhar os registros diários das atividades desenvolvidas pelo estagiário. 

  

7. Ações junto à rede social 
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Objetivos: Integrar ações do SOE com outros profissionais de áreas específicas e 

atendimentos especializados (Pedagogos e Psicólogo). 

 Ações: 

Encaminhamento ao Conselho Tutelar pela direção com a participação da Orientação 

Educacional. 

Parcerias com profissionais e instituições para atendimento dos alunos e suas 

famílias. 

  

Tabela 7 - Plano de ação desenvolvido pela orientação educacional 

Eixo Atividades 

 

 

01 

 

Ações para 

implantação 

e/ou 

implementação 

do Serviço de 

Orientação 

Educacional. 

Organização física do espaço do SOE; 

Criação do Banco de Dados para registro dos atendimentos; 

Atualização e elaboração de instrumentos para atendimento, acompanhamento e 

encaminhamento dos casos e registro das ações da OE; 

Divulgação do planejamento do SOE para 2019 à equipe pedagógica da escola; 

Esclarecimento sobre as prioridades do Serviço de Orientação Educacional. 

 

02 

 

Ações no 

âmbito 

institucional 

 

Elaboração do Plano de Ação do Serviço de Orientação Educacional; 

Participação do processo de avaliação das ações realizadas pela instituição 

educacional. 

Participação no processo de elaboração do PPP da escola; 

Análise dos indicadores de aproveitamento escolar, evasão, repetência e 

infrequência; 

 

 

 

 

 

 

Participação nas coordenações coletivas; 

Participação no conselho de classe; 

Socialização das ações desenvolvidas; Devolutiva dos atendimentos; 
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03 

 

Ações junto ao 

corpo docente 

Participação e colaboração em todos os estudos de caso e nas reflexões sobre 

aplicações das normas disciplinares, quando solicitado pela equipe gestora; 

Escuta Pedagógica de acordo com a necessidade dos educadores; 

Realização de ações integradas com o corpo docente e equipe gestora; 

 

 

 

 

 

 

04 

 

 

 

 

 

 

Ações junto 

ao corpo 

discente 

Apresentação do Serviço de Orientação Educacional; 

Sessão coletiva em todas as turmas para trabalhar os temas do projeto; 

Triagem dos alunos para encaminhamentos a EEAA ou para outros 

atendimentos especializados; 

Atendimentos individuais e/ou em grupo, conforme a demanda; 

Suporte aos estudantes para a organização do trabalho escolar tornando a 

aprendizagem eficaz e prazerosa; 

Realização do TAV – Teste de Acuidade Visual e encaminhamentos de acordo 

com a necessidade; 

Roda de conversa e oficinas sobre convivência escolar saudável, prevenção do 

bullying e da violência escolar; 

Oficinas sobre os valores zelo, respeito e responsabilidade; 

 

05 

 

Ações junto à 

família 

Orientação sobre acompanhamento escolar e formação de hábitos de estudo; 

Atendimentos individuais conforme a demanda; 

Promoção de eventos, juntamente com a equipe educativa que favoreçam as 

relações saudáveis entre a escola e família; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Levantamento de dados dos estudantes com dificuldades de aprendizagem, 

comportamental e outras que interfiram no sucesso escolar para 

encaminhamento a profissionais e/ou para a EEAA; 

Reunião com toda a equipe educativa para definição de atuação junto ao aluno, 

grupo e turma; 

Atendimento a professores e a família dos estudantes encaminhados para 

atendimento devido a alguma dificuldade em parceria com a EEAA e com a 

equipe gestora; 
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06 Ações junto à 

rede social 

Encaminhamento a profissionais para atendimento específico ou 

contato/reuniões, caso o aluno já esteja sendo acompanhado; 

Elaboração de relatórios de alunos, em conjunto com o professor regente e 

equipe gestora, a pedido de profissionais da saúde, que já os acompanham ou 

que irão iniciar o atendimento. 

Atendimento (diagnóstico e/ou interventivo) ao estudante, individualmente ou 

em grupo (conforme o caso e se necessário); 

Comunicação às famílias dos estudantes considerados suspeitos de problemas 

visuais, por meio de bilhetes, e posterior encaminhamento dos mesmos para 

consulta oftalmológica; 

Participação de Estudo de Caso dos alunos, quando houver. 

Fonte: Orientação educacional e gestores. 

 

13. Índices de aprovação em Instituições de Ensino Superior 

Analisando o percentual de estudantes que ingressaram em Instituições de 

Ensino Superior do ano de 2016 27,7% do total de alunos foram aprovados, sendo 

15% destes aprovados em Instituições Públicas/Federais. Já em 2017 houve um 

aumento de alunos aprovados, 39,6% ingressaram em Instituições de Ensino 

Superior, sendo 21,5% em Instituições Públicas/Federais e em 2018 esses índices 

aumentaram para 40% de aprovados, destes 25% aprovados em Instituições 

Públicas/Federais.  

14. Considerações Finais 

✓ O Centro Educacional do Lago compreende a educação como uma política 

pública, isto é, como um direito de toda pessoa, independente de classe social, etnia, 

condições socioeconômicas. Todos têm direito à educação, e à educação de qualidade. 

A educação é um bem público. 

✓ Partindo desse pressuposto, esta instituição de ensino trabalha no sentido de 

proporcionar educação de qualidade a todos.  
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✓ Muitos obstáculos são enfrentados no caminho. A construção de uma escola 

de fato pública, emancipadora, é difícil, muitas vezes desgastante. 

✓ Os professores estão desgastados. Os pais se sentem distanciados do 

cotidiano escolar de seus filhos. Os alunos vêm à escola obrigados; em geral, não 

gostam dela. A sociedade repete que a “escola de antigamente” era muito melhor.  

✓ Diante deste quadro, mas que nunca é necessário que olhemos as nossas 

ações com outros olhos.  

✓ O que fazer para que os alunos tenham prazer de estar na escola? O que 

fazer para que os professores sintam-se valorizados e tenham a sua profissão 

reconhecida? O que fazer para que a comunidade tenha a compreensão de que a 

instituição existe para o bem da sociedade e não o contrário, isto é, o que fazer para que 

a comunidade tenha da compreensão de que a escola é um espaço público e que a 

responsabilização pelo seu sucesso ou seu fracasso é de todos? Enfim, o que fazer para 

que a educação seja reconhecida como um bem público, de inserção social e cultural, 

de constituição de sujeitos. 

✓ Esta Proposta Pedagógica considera esses questionamentos essenciais para 

a definição de ações. Entende também que este não é um documento em si, acabado, 

mas sim, uma prática constitutiva de sujeitos que têm esperança e se empenham em ter, 

de fato, uma educação de qualidade para todos.  
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16. ANEXOS 

Feira de Ciências 

 

Festa Junina 
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Gincana Cultural 
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Formação Preparatória para a Semana da Consciência Negra 

 
 

Baile Fantasma 
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Saída à Orla do lago Paranoá – Yoga, atividades recreativas e roda de conversa 

 

 
 
 

Feira Literária 
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Feira das Nações 
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Comemoração 40 Anos do CEL 
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Projeto Agrofloresta 
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Projeto Jogos Matemáticos 
 

 
  


