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Todo amanhã se cria num ontem, através de um hoje.  

De modo que o nosso futuro baseia-se no passado e se 

corporifica no presente. Temos de saber o que fomos e o que 

somos para sabermos o que seremos. 

Paulo Freire 
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PROPOSTA PEDAGÓGICA CEM 02 DE CEILÂNDIA 
Educação para a vida – exercício de 2017-2019 

 

Apresentação 

Projeto, do latim, Projectus, significa lançar para frente. Lançar para o futuro 
uma ideia. Significa pensar em uma ação a ser concretizada com propósito. Assim, a 
produção de um projeto implica responder sistematicamente a três perguntas-chave: o 
que queremos, o que temos e como usar o que temos para conseguir o que queremos. 

Contudo, o que será lançando precisa de um ponto de partida, que denominamos 
Marco Referencial. Pensando assim, organizamos este Projeto Político Pedagógico em 
cinco capítulos, dos quais três são principais e representam nosso marco referencial: 
marco situacional, marco conceitual e marco operacional. 

No marco situacional, descreveremos onde estamos e o que somos. Faremos uma 
análise da realidade da escola. 

No marco conceitual, descreveremos o que queremos. Nossas concepções políticas 
e pedagógicas para o trabalho a ser realizado. 

No marco operacional, será organizado o que faremos com o que temos para 
chegar ao que queremos. 

Consciente de sua responsabilidade, a Direção do Centro de Ensino Médio 02 de 
Ceilândia organiza este projeto para responder às necessidades urgentes de nossa 
comunidade escolar. 
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Introdução 

No andar se definem os novos passos e os 
caminhos se fazem no caminhar 
(MARQUES, 1999, p. 179) 

 

Considerando os modos de ser e estar na realidade escolar, particular da pessoa 
que vive em uma sociedade, imersa por culturas diversas, olhamos para nossa realidade 
com o foco que desejamos ver. Limitados pelo “foco”, demonstramos nossa incompletude, 
e a impossibilidade de aproximarmos da onisciência. Olhando por nossa perspectiva 
vemos uma imagem limitada, um recorte da realidade – nossa consciência. 

Nesse sentido, iniciamos este trabalho sob a perspectiva do outro, da visão dos 
diversos sujeitos da comunidade escolar sobre a escola e o trabalho que nela é realizado. 
Porque a visão que o professor tem do seu trabalho difere daquela do estudante, e vice-
versa. 

Assim, rejeitamos as formas prescritivas de trabalho pedagógico e embarcamos 
em uma jornada em que no andar vão se definindo os novos passos e o caminho vai se 
fazendo no caminhar (MARQUES, 1999). Porém, não excluímos nossa intencionalidade. 
É nesse andar “com” a comunidade escola (nosso outro, que nos oferece um excedente de 
visão) que iremos fazendo e refazendo nosso caminho, nossa escola. 

Inicialmente, ainda em novembro de 2012, a coordenação pedagógica promoveu 
uma avaliação diagnóstica da realidade escolar junto aos professores. Foram utilizados 
os indicadores de qualidade sugeridos pelo MEC, organizados no ambiente de 
Coordenação Pedagógica Virtual da escola. 

A intenção do trabalho de avaliação era reunir a visão dos professores, direção, 
pais e estudantes sobre a realidade da escola. Porém, com a proximidade do 
encerramento do ano letivo conseguimos apenas a participação dos professores e direção. 

Mesmo com uma visão parcial da realidade da escola empenhamos em construir 
este novo projeto, que avaliado ao final do primeiro semestre letivo de 2014 e sempre 
revisado nas Semanas Pedagógicas realizadas no início de cada ano Letivo, inicialmente 
pelos professores e posteriormente por toda a comunidade escolar, afim de aprimorá-lo 
cada vez mais para que possamos cumprir a missão de oferecer educação para a vida. 
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I – PERFIL INSTITUCIONAL 

 

1. Missão  

O Centro de Ensino Médio 02 de Ceilândia tem como missão: 

 

 Proporcionar uma educação pública, gratuita e democrática, voltada 
à formação integral do ser humano para que possa atuar como 
agente de construção científica, cultural e política da sociedade. 

 Assegurar o acesso à escola e a permanência com êxito no decorrer 
do percurso escolar de todos os estudantes. 

 Desenvolver o senso crítico, moral, ético e cooperativo nos 
estudantes, e incentivar a construção de uma sociedade mais justa e 
solidária. 

 
 

1.1. Identificação 

 O Centro de Ensino Médio 02 de Ceilândia, escola da rede pública de ensino da 
Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, vinculado à Coordenação Regional 
de Ensino de Ceilândia, identifica-se pelos dados a seguir: 

1. Nome da Instituição 
Educacional 

Centro de Ensino Médio 02 de Ceilândia 

2. Endereço completo QNM 14 - Área Especial – Ceilândia 

Norte 

3. Telefone/Fax/e-mail (61) 3901 3734– 3901.3744 

cem02.ceilandia@edu.se.df.gov.br 

 

4. Localização:  Zona Urbana 

5. Gerência Regional  Coordenação Regional de Ensino de Ceilândia 

6. Data de criação da 
Instituição Educacional 

Inst. nº 07-Pres., de 11/06/74 (DF nº 104, de 11/07/74 e A.N. da 
FEDF – Vol. III) 

7. Autorização: Deliberação 
do Conselho Estadual de 
Educação 

es. nº 18-CD, de 2’1/08/73 (DF nº 137, de 06/07/73 e A.N. da 
FEDF, Vol. I) e o Parecer nº 35-CEDF, de 10/05/74 (Boletim nº 
9-CEDF) aprovaram a criação desta escola. 

8. Reconhecimento:  

Deliberação do Conselho 
Estadual de Educação 

Port. nº 17-SEC, de 7/7/80 (DODF nº 129, de 10/07/80 e A.N. da 
FEDF – Vol. I) 

9. Turno de funcionamento Matutino, Vespertino 

10. Modalidade da 
Educação Básica Ofertada 

Ensino Médio Regular – Semestralidade 
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2. Breve histórico da escola 

 O Centro de Ensino Médio 02 de Ceilândia, criado pela Resolução nº 18-CD, em 
21 de agosto de 1973, sob a denominação de Centro de Ensino de 1º Grau 05, alterada 
pela Resolução nº 36-CD, em 16 de março de 1978, para Centro Educacional 02 de 
Ceilândia, foi inaugurado no dia 06 de setembro de 1973, tendo iniciado suas atividades 
no dia 10 do mesmo mês. Em 2001, passou a ser chamado de Centro de Ensino Médio 02 
de Ceilândia. Em 2018, implantou O Ensino Médio Regular na modalidade 
Semestralidade. 

 Localizado em Ceilândia, uma região administrativa do Distrito Federal, 
situada a 26 quilômetros do Plano Piloto de Brasília, que surgiu a partir da Campanha 
de Erradicação de Invasões - CEI ( em 27 de março de 1971). Dois anos depois, foi 
inaugurada esta escola objetivando atender a comunidade aqui recém-estabelecida. 

 A história da escola e a história dessa “cidade”, hoje com mais de 600.000 
habitantes, foi marcada por lutas e muitos desafios. 

 Ao chegar aos quarenta e cinco anos, pode-se afirmar que aqui muitas histórias 
foram escritas. Graças ao empenho de cada membro dessa comunidade escolar. 

 Ao longo de todos esses anos, o CEM 02 enfrentou várias dificuldades, tais 
como violência, falta de recursos humanos, problemas financeiros.Contudo, apenas os 
problemas financeiros foram amenizados após o ano de 2009, quando a escola passou a 
receber recursos financeiros para pequenos reparos e aquisição de materiais de consumo 
por meio do PDAF – Programa de Descentralização Administrativa e Financeira. Nesse 
mesmo ano, também começamos a receber verbas do Governo Federal, por meio do 
PDDE – Programa Dinheiro Direto para a Escola e também do PDDE – PROEMI – 
Programa Ensino Médio Inovador. 

 A escola que nasceu para atender a comunidade carente daquele período, 
atualmente atende, além da comunidade local, alunos oriundos de outros pontos do DF e, 
até mesmo, de Goiás. 

2.1. Espaço físico 

Item Espaço físico Quantidade 
01 Área total 52000 m2 
02 Área construída  
03 Número de salas de aula 30 
04 Biblioteca 01 
05 Laboratórios (Química, Física e Biologia) 03 
06 Laboratório de informática 01 
07 Sala de professores 01 
09 Sala de coordenação pedagógica 01 
10 Sala de orientação educacional 01 
11 Sala de atendimento a alunos PNE (DA) 03 
12 Sala de direção 01 
13 Sala de supervisão pedagógica 01 
14 Sala de supervisão administrativa 01 
15 Depósito 02 
16 Auditório 01 
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17 Cozinha 01 
18 Lanchonete terceirizada 00 
19 Sala de Educação Física 01 
20 Sala de apoio (conservação e limpeza) 01 
21 Banheiros para professores 02 
22 Banheiros para alunos 04 
23 Banheiros para PNE 01 
24 Pista de Atletismo 01 
25 Sala de multimídia 01 
26 Quadra de esporte sem cobertura 01 
27 Quadra de esportes com cobertura 02 
28 Estacionamento 02 

 

2.2. Recursos humanos 

 No ano de 2018 o Centro de Ensino Médio 02 de Ceilândia contará com uma 
modulação de106 (cento e seis) professores, sendo 88 (oitenta e oito) do quadro efetivo e 
18 (dezoito) contratos temporários. Todos possuem nível superior completo. Muitos são 
especialistas e alguns mestres, doutores e doutorandos. 

A escola ainda conta em seu quadro de funcionários com dez auxiliares de 
educação. E vinte e dois colaboradores de empresas terceirizada, sendo, quatro 
cozinheiras, quatorze serventes de conservação limpeza e quatro vigilantes. 

2.3. Modalidade de ensino e oferta de turma  

 Atualmente a escola oferece ensino médionos três turnos de funcionamento. 
Estão matriculados, 2.132 alunos, assim distribuídos:  

 Matutino Vespertino Total 
de 

alunos 
 Nº alunos Nº de 

turmas 
Nº 

alunos 
Nº de 

turmas 
1º ano EM - - 809 20 809 

2º ano EM 562 14 164 4 726 

3º ano EM 560 14 - - 560 

Alunos com 
necessidades 
especiais - 
DA 

26  11  37 

Total de 
alunos 

1.148 28 984 24 2.132 

 

2.4. Perfil dos estudantes e pais 

São alunos entre 13 e 22 anos atendidos nos turnosmatutino e vespertino 
destacando, porém, a presença maciça de adolescentes, em contrapartida. 

 Boa parte dessa clientela demonstra baixo interesse pelos estudos e seus pais 
pouco participam da vida estudantil dos filhos. A grande maioria não tem hábito de 
estudo, leitura e escrita e com baixo nível de letramento requisitado pelo Ensino Médio. 
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3. Marco Situacional – apenas ilustrativa 
3.1. Dados sobre o rendimento escolar e taxas de Aprovação, 

Reprovação e Abandono. 

ANO 
2011 2012 2017 

D N N N D N 

Reprovação 33% 26% 20% 33% 15,18 16,75 

Abandono 2% 16% 31% 12% 8,31 27,41 

Total de 
Retenção 

35% 42% 51% 45% 23,49 44,16 

Aprovação 65% 58% 49% 55% 76,51 55,84 
 

3.2. Diagnóstico  da realidade da escola 

 Esse é o momento de olhar para a situação atual de nossa escola, do trabalho 
realizado ao longo de 2012 a 2017 e dizer onde estamos e quem somos. Momento de 
conflito de olhares, de percepções da realidade. Momento de avaliarmos os outros e 
sermos avaliados e auto-avaliados.Iremos perceber, que apesar de ainda estarmos em 
situação ruin em relação a taxas de reprovação/abandono/repetência, nossos índices de 
aprovações em Universidades e Faculdades aumentam ano a ano. 

 Contudo, ainda permanecemos com uma visão parcial da situação a que 
estamos imersos, pois apenas parte dos professores eparte da equipe de direção 
realizaram a avaliação diagnóstica da situação da escola. 

Conscientes que a qualidade da educação ofertada por nossa escola não pode ser 
mensurada, e que dados estatísticos expressos em gráficos e tabelas sobre o rendimento 
escolar dizem muito pouco sobre os pontos fracos e fortes de nossa escola, procuramos 
focar nossa observação em diversas dimensões da realidade escolar que interferem 
nesses resultados. Assim, utilizamos o manual “Indicadores da Qualidade na Educação” 
(INEP, 2004) como instrumento de avaliação diagnóstica da realidade escolar no ano de 
2016/2017. 

A título de comparação, em 2011, observamos que aproximadamente um terço de 
nossos alunos reprovou. Porém, há de se considerar que os alunos desistentes 
(infrequentes) são contabilizados como reprovados e não como evadidos. Apenas foi 
considerado abandono, a situação de alunos que trancaram ou cancelaram a matrícula. O 
resultado do ENEM também é preocupante, pois um pouco mais da metade de nossos 
alunos concluintes do 3º ano fizeram a prova. O que parece demonstrar desinteresse pela 
continuidade dos estudos. 

Esses dados não diminui nossa preocupação. Quase 17%não tiveram êxito em 
2017. Então, questionamos: onde está a causa? A situação é complexa demais para 
apontarmos uma causa. Por essa razão fizemos a avaliação de indicadores que apontam 
para sete dimensões da escola, que pudessemsinalizar possíveis causas desse resultado. 
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Os professores julgaram cada item do questionário“ Indicadores de Qualidade da 
Educação” a partir de três pareceres pré-definidos: satisfatório, merece atenção e 
cuidado, exige intervenção imediata. Para cada indicador foi solicitado uma 
explicação resumida para a avaliação dos itens nele agrupados. Também foi solicitada 
sugestões para solução dos principais problemas encontrados em cada dimensão. 

O tratamento dos dados bruto foi realizado pela Coordenação Pedagógica, que 
tabelou os resultados de cada item e extraiu a maior incidência dos pareceres em um 
mesmo indicador. 

Os indicadores avaliados com parecer satisfatório não serão analisados aqui. 

Na dimensão 1 – Ambiente Educativo – a maioria dos professores considerou 
que o indicador respeito aos direitos das crianças e dos adolescentes merece 
atenção e cuidado. Um dos professores explicou sua avaliação, que representa o 
pensamento da maioria: 

 

Os direitos ainda são tratados superficialmente. Parece que todos sabem 
seus direitos, mas na prática, não o sabem e não utilizam seus direitos 
adequadamente. Precisamos conversar sobre o ECA em sala de aula. 
Precisamos formas os professores primeiramente, para que sejam 
multiplicadores das ideias dos direitos humanos. 

 

Na dimensão 2 –Prática Pedagógica – consideramos que os indicadores 
proposta pedagógica definida e conhecida por todos, contextualização e incentivo à 
autonomia e ao trabalho coletivo merecem atenção e cuidado. Com respeito ao indicador 
proposta pedagógica definida e conhecida por todos julgamos que não é conhecida 
por todos e, ainda, não foi definida por todos. Sobre o indicador contextualização 
consideramos que nossa abordagem curricular, e mais precisamente os tópicos de ensino 
não foram trabalhados satisfatoriamente no entorno da escola, em nossa comunidade. E 
sobre o indicador incentivo à autonomia e ao trabalho coletivo julgamos que os 
objetivos dos conteúdos estudados não foram explicados de forma clara, que a 
organização das aulas não favoreceu suficientemente a defesa de ideias pelos alunos e 
que eles não tiveram oportunidade de propor atividades em sala de aula e na escola. 

Na dimensão 3 – Avaliação – consideramos que os indicadores mecanismos de 
avaliação dos alunos, avaliação do trabalho dos profissionais da escola, acesso, 
compreensão e uso dos indicadores oficiais de avaliação da escola e das redes de ensino 
merecem atenção e cuidado. Sobre o indicador mecanismos de avaliação dos alunos 
julgamos que a atribuição de notas e conceitos não é discutida entre todos, e que os pais 
não participam dessas discussões. Em relação ao indicador avaliação do trabalho 
dos profissionais da escola, pelas declarações feitas no questionário,parece ser um 
“caixa de marimbondos”. Vejamos algumas respostas: 

Ineficiente ou inexistente. 
É preciso ter coragem para criá-lo. 
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Apesar da realização da avaliação institucional, não há uma avaliação 
mais específica para o indivíduo. E quando a direção propõe alguma 
cobrança do gênero, muitos profissionais se chateiam. 
Alguns profissionais da escola parecem ser invisíveis, só os notamos na 
execução dos trabalhos. É preciso conhecê-lo. 

 
Sobre o indicador acesso, compreensão e uso dos indicadores oficiais de 

avaliação da escola e das redes de ensino consideramos que os significados desses 
indicadores não é discutido na escola e que não são divulgados para os pais e alunos. 

Na dimensão 4 – Gestão Escolar Democrática – consideramos que os 
indicadores informação democratizada, participação efetiva de estudantes, pais, mães e 
comunidade em geral, participação em outros programas de incentivo à qualidade da 
educação do governo federal e do GDF merecem atenção e cuidado. Sobre o indicador 
informação democratizada julgamos que as informações não circulam de maneira 
rápida e precisa entre os membros da comunidade escolar. Já para o indicador 
participação efetiva de estudantes, pais, mães e comunidade em geral não houve 
avaliação dos professores. Para o indicador participação em outros programas de 
incentivo à qualidade da educação do governo federal e do GDF julgamos que 
não temos bom conhecimento de todos os programas das diversas esferas de governo que 
visam incentivar a qualidade da escola,e que os materiais e equipamentos oriundos 
desses programas não estão sempre organizados e disponíveis aos usuários. 

Na dimensão 5 – Formação e condições de trabalho dos profissionais da 
escola – consideramos que os indicadores formação continuada, suficiência da equipe 
escolar merecem atenção e cuidado. Para o indicador formação continuada julgamos 
que os cursos e as ações de formação não correspondem às expectativas de quem 
participa; que os professores não se mobilizam para reivindicar ou organizar as 
atividades de formação que lhes interessam; e, que a grande maioria dos professores não 
recebeu formação para trabalhar com alunos portadores de necessidades especiais. Sobre 
o indicador suficiência da equipe escolar julgamos que o número de funcionários 
não é suficiente para o bom funcionamento da escola. 

Na dimensão 6 – Ambiente físico escolar – a maioria dos professores deu 
parecer satisfatório para todos indicadores. 

Na dimensão 7 – Acesso, Permanência e Sucesso na Escola – consideramos 
que todos os indicadores merecem atenção e cuidado. Em relação ao indicador número 
total de falta dos alunos julgamos que a comunidade escolar não procura compreender 
as causas das faltas dos alunos; que a escola não possui alguma maneira de atender os 
alunos com maior número de faltas e de resolver esse problema. Sobre o indicador 
abandono e evasão julgamos que nem todos os adolescentes em idade escolar do 
entorno da escola frequentam a escola regularmente; que a comunidade escolar não tem 
informações sobre a quantidade de alunos que se evadem ou abandonam a escola, e não 
busca compreender as causas do abandono ou da evasão; que a comunidade escolar não 
adota alguma medida para trazer de volta alunos que se evadiram ou abandonaram a 
escola. Para o indicador atenção aos alunos com alguma defasagem de 
aprendizagem julgamos que, de modo geral, no dia-a-dia, não damos atenção individual 
àqueles alunos que apresentam dificuldades de aprendizagem; que a escola não oferece 
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oportunidades especiais para alunos que têm dificuldades de aprendizagem; que a escola 
não faz algum tipo de agrupamento especial para atender adequadamente alunos com 
alguma defasagem, como classes de aceleração; que a comunidade escolar não sabe quais 
são as disciplinas que mais reprovam e que isso não recebe atenção especial da direção e 
dos professores; e, que a comunidade escolar não busca compreender as causas das 
reprovações. Sobre o indicador atenção às necessidades educativas da 
comunidade julgamos que a escola não faz campanhas junto à comunidade para que 
todos que estão fora da escola se matriculem, geralmente não há vagas para atender à 
demanda; e,que além da educação formal, a escola não oferece outras oportunidades 
educativas para a comunidade, pois não há espaço físico suficiente. 

Convém ressaltar, que no início de cada ano letivo, utilizando a semana 
pedagógica, instituída pela Secretaria de Educação, a escola realiza avaliação do 
trabalho efetuado no ano anterior e inicia discussão sobre o trabalho a ser realizado no 
anoem curso.   

Sobre o trabalho realizado pela direção avaliamos, de modo geral, que foi bom, 
mas ponderamos o trabalho pedagógico que precisa ser melhorado. Em relação ao 
trabalho realizado pela secretaria da escola também avaliamos como bom, mas 
ponderamos o atendimento ao público e erros de digitação que precisam ser corrigidos. 
Para o trabalho realizado pela equipe de coordenação pedagógica destacamos a 
participação dos coordenadores como atuante, mas ressaltamos que as reuniões precisam 
ser mais produtivas e diversificadas, e, ainda, que precisa haver maior cobrança da 
participação dos professores e cumprimento de horário. Por fim, para o trabalho coletivo 
da equipe de professores avaliamos que falta engajamento de alguns, mas a maioria é 
bem entrosada, porém, “alguns colegas ainda não estão convencidos da utilidade e 
urgência de falarmos a mesma linguagem pedagógica” (comentário de um professor). 
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II – FUNÇÃO SOCIAL DA ESCOLA 

 Consideramos que o trabalho pedagógico é intencional e que essa 
intencionalidade está definida em uma visão de mundo, mesmo que de modo tácito. Para 
cada ação existe um fundamento conceitual, uma base, um alicerce que a sustenta. Nesse 
sentido não podemos receber passivamente prescrições de terceiros sobre como realizar o 
trabalho que estamos encarregados de fazer. Nossa metodologia de trabalho sempre 
estará alicerçada em nossos referenciais teóricos. Porque não existe prática dissociada de 
teoria. O viés que considera o discurso diferente da prática, não considera que nesse caso 
discurso é de terceiros. Nosso discurso sempre estará falando nas práticas que 
realizamos. 

 Agora, conscientes da situação atual da escola, de onde partimos,o que 
queremos? Quais posicionamentos políticos e pedagógicos assumiremos?Qual o marco de 
nossa visão de mundo, de nossas concepções, dos fundamentos de nossa prática? 

 

3.1. Que escola queremos? 

 Queremos uma escola de nossa comunidade para a nossa comunidade, que 
colabore para a formação da cidadania, no exercício dos direitos e deveres de seus atores. 
Uma escola que ofereça um ensino interdisciplinar, contextualizado ao meio em que 
vivem os alunos, capaz de qualifica-los para o trabalho, a partir de uma educação 
integral, nas suas dimensões ética, estética, moral, cognitiva e afetiva. 

 Queremos uma escola que atenda e valorize a diversidade humana, repudie a 
discriminação e o ensino uniforme. Que desenvolva as competências necessárias para o 
homem viver na sociedade atual, abrangendo as relações sociais, existenciais, afetivas, 
de status e de poder.  

 Queremos uma escola que desenvolva hábitos sustentáveis, nos aspectos 
ecológicos, nas relações sociais, políticas e econômicas, bem como no aspecto ontológico do 
ser humano. 

 Enfim, queremos uma escola pública e de qualidade para todos, munida dos 
recursos materiais, humanos e financeiros necessários ao cumprimento de sua missão de 
oferecer uma educação para a vida. 

3.2. Objetivos e metas 

 Desenvolver o senso crítico, moral, ético e cooperativo nos estudantes, e 
incentivar a construção de uma sociedade mais justa e solidária. 

Para cumprir sua missão, o Centro de Ensino Médio 02 de Ceilândia estabeleceu 
os seguintes objetivos: 

 Assegurar a formação integral dos estudantes por meio de uma abordagem 
interdisciplinar e contextualizada dos objetos de conhecimento (conteúdos 
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disciplinares), associados à matriz curricular da SEDF, com ênfase no 
desenvolvimento de competências e habilidades em práticas multiletradas. 

 Modernizar o cadastro acadêmico com as novas tecnologias da informação e 
comunicação,com vistas ao monitoramento da permanência dos estudantes na 
escola. 

 Assegurar o êxito escolar dos estudantes por meio da nossa nova organização 
do trabalho pedagógico (OTP), que transforma a avaliação classificatória e 
excludente em instrumento para guiar intervenções pedagógicas a serviço da 
aprendizagem. 

 Propiciar um ensino temático em práticas sociais que valorizem a crítica, o 
ordenamento moral e ético e o trabalho em grupo. 

 Implementar a formação continuada em serviço no espaço da coordenação 
pedagógica, com vistas à capacitação de nossos profissionais para o 
enfrentamento dos desafios que nos advém. 

 Modernizar a infraestrutura tecnológica da escola. 

E, para cumprir seus objetivos, o Centro de Ensino Médio 02 de Ceilândia 
estabeleceu as seguintes metas: 

 Elaborar uma matriz de referência com eixos cognitivos (competências) 
para o desenvolvimento de habilidades em práticas multiletradas. 

 Elaborar uma proposta curricular com o alinhamento dos objetos de 
conhecimento (conteúdos disciplinares) por área de conhecimento e associá-los 
à matriz de referência. 

 Organizar as salas de aula em ambientes de aprendizagem temáticos por 
disciplina. 

 Consolidar o serviço de atendimento em ambiente virtual de aprendizagem 
(AVA) como suporte pedagógico. 

 Implantar o Programa Ensino Médio Inovador (ProEMI) do MEC. 
 Aumentar o índice de aprovação e satisfação dos alunos para 80%. 
 Criar e implantar um sistema de avaliação dos serviços prestados pelos 

profissionais da escola. 
 Modernizar o site de serviços da escola na web. 
 Firmar convênios com as diversas faculdades do Distrito Federal, afim de 

melhor orientarmos nossos alunos para a escolha dos cursos desejados. 
 Criar grupos de estudos para o Programa de Avaliação Seriada - PAS. 
 Criar grupos de estudos para o ENEM, presenciais e à distância. 

 

3.3. Concepções Filosóficas  

As concepções filosóficas de homem, sociedade, cultura, educação, escola, 
conhecimento, trabalho e cidadania norteiam o rumo que nossa escola quer seguir para 
oferecer uma “educação para a vida”. 
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3.3.1. Concepção de Homem 

 A interrogativa clássica “Quem é o homem?” ocupou todos os grandes filósofos, 
da Antiguidade aos dias atuais, que apesarde vários estudos, suas soluções não 
foram capazes de satisfazer-nos plenamente (MONDIM, 1980). Contudo, 
atualmente, essa pergunta tornou-se ainda mais importante e interessada aos 
diversos ramos da Ciência e das instituições públicas e privadas, pois constitui 
princípio básicode onde se prende partir. 

Interessa-nos, portanto,definir a concepção de Homem que irá nortear nosso 
trabalho com os alunos, pais e professores. 

Ao considerar a “Antropologia” como a ciência do homem, e as controvérsias 
filosóficas entre seus diversos pensadores, parece-nos sensato abordar o estudo do 
homem a partir de suas manifestações (fenomenologia) – “a árvore é conhecida pelos 
seus frutos”. 

A partir do exame antropológico, Saviani (2001) considerouo homem como um 
corpo (Homo somaticus) definido em um plano cartesiano, pelas coordenadas de 
espaço e tempo. Vive temporariamente (Homo vivens) em um meio material, que 
condiciona todas as suas manifestações, porém, não somente pela natureza, mas 
inevitavelmente pelo ambiente cultural (Homo culturalis) onde nasce. Pois nasce em 
uma localização geográfica, contornada por um período histórico preciso, com uma 
linguagem definida (Homo loquens), com suas crenças e hábitos, com uma sociedade 
(Homo socialis) mais ou menos organizada e suas instituições. Enfim, “o homem é 
um ser situado”, como definiu Saviani (2001, p. 2).A essa situação, o autor nomeou 
de quadro de existência humana. Pois, segundo ele, fora dasituação, a existência do 
homem seria impossível. Porém, além do pensamento existencialista em situar o 
homem apenas no espaço e no tempo, consideremos, ainda, o homem como um ser 
espiritual ou metafísico, capaz de transcender a si mesmo. 

Segundo Freire (2002), a situação histórico-sócio-cultural condiciona as 
manifestações do homem (fenomenologia do homem), a constatar, comparar, avaliar, 
valorizar e a decidir: aceitar, rejeitar ou transformar a própria situação. Portanto, 
apesar da existência do homem ser definida na situação em que vive, delimitada pelo 
tempo e espaço, jamais é determinada por ela, porque o homem tem o possibilidade 
de reagir e transformar sua situação. 

Entende-se, assim, que o homem é um ser autônomo e livre, porque é dotado de 
vontade, liberdade e amor (Homo volens) –avalia, valoriza e decide com liberdade. 
Daí sua inevitável condição ética, podendo ser uma virtude ou uma transgressão. 

A liberdade está relacionada à sua responsabilidade, de onde reconhecemos que 
o homem é uma ser condicionado e não determinado pela situação, porque se fosse 
determinado, não seria livre e não teria responsabilidade pelos seus atos. 

De acordo com Saviani (2002, p. 2), por ser “a liberdade pessoal e intransferível, 
se impõe o respeito à pessoa humana”. O homem pode exercer domínio vertical sobre 
as coisas e materiais na situação em que vive, mas jamais domínio horizontal sobre 
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outra pessoa humana, porque o homem é livre. Contudo, o respeito à liberdade 
depende da condição de consciência ou autotranscedência do homem (MONDIN, 
1980). De colocar-se no lugar do outro (altruísmo), de seu ponto de vista para 
comunicar-se com ele e aceita-lo, e respeitá-lo como ser livre. Saviani (2002) nomeou 
a relação horizontal entre os homens, e o respeito à liberdade da pessoa humana, de 
relação de colaboração. 

O homem enquanto Homo vivens, não determinado, mas condicionado pela 
situação em que vive, não pode ser conhecido por ele mesmo como um todo acabado. 

 
 
[...] apenas meu nascimento e minha morte me constituem em um todo; 
ora, por definição, minha consciência não pode conhecê-los por dentro 
(BAKTHIN, 1997, p.14). 
 
 

Logo, a experiência vital do homem, como argumenta Freire (2002), é uma 
experiência inacabada, porque enquanto existir vida, existe inacabamento. 

Como um ser inacabado, um ser por fazer-se, o homem consciente de seu 
inacabamento está permanentemente em busca deser mais, que na acepção do autor 
é uma oposição ao ter mais.Não “mais” que os outros, porém, mais ou melhor que si 
mesmo, no sentido de auto superação. Por isso, a presença do homem no mundo, e o 
que difere dos outros animais, faz o mundo adaptar-se a ele e não ser apenas 
umobjeto no mundo. 

A consciência de seu inacabamento faz do homem um ser responsável pelo 
devir. Autor daquilo que quer tornar-se e, para isso, ultrapassar seus limites 
pessoais, na esperança de melhorar sua existência. 

Assim, o Centro de Ensino Médio 02 de Ceilândia se fundamenta na concepção 
de homem como ser situado,condicionado e livre, inacabado e responsável pelo seu 
dever, ético e consciente de sua condição, comprometido com o papel de sua presença 
no mundo. 

 

3.3.2. Concepção de Sociedade 

Faz parte da natureza do homem viver junto com outros da mesma espécie, em 
sociedade. O homem depende de outros para nascer, para crescer e ser educado, para 
amar e ser amado. Enfim, depende de outros para realizar suas necessidades mais 
elementares (MONDIN, 1980). Portanto, a vida em sociedade é condição 
indispensável para existência do homem. 

Ao longo da História o homem organizou-se em diferentes tipos de sociedade. 
Atualmente, vivemos em uma sociedade capitalista – a sociedade da competição. 
Nela, o mito da liberdade da iniciativa privada, da livre concorrência, substituiu há 
muito o privilégio aristocrático do nascimento.  
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Na sociedade da competição a máxima é de “que todos os homens nascem 
iguais” e que irão ocupar os primeiros postos aqueles que aproveitarem melhor as 
oportunidades e desenvolverem melhor as suas potencialidades. No fim “os melhores 
vencerão”. A vida em tal sociedade é uma eterna disputa: disputa-se o melhor 
emprego, a melhor mulher, o melhor homem, disputa-se o pão de cada dia. 

Porém, o incentivo a atitudes competitivas descaracterizam o ser humano, 
afasta dele os sentimentos de fraternidade e solidariedade, de altruísmo. Formam-se 
pessoas impregnadas de um espírito hostil, de rivalidade e de vontade de vencer a 
qualquer preço. Ou seja, forma-se uma sociedade injusta. 

Apesar disso, a comunidade do Centro de Ensino Médio 02 de Ceilândia 
entende que a escola pode ser um instrumento de transformação dessa realidade. 
Escolhemos acreditar nas pessoas, em seu altruísmo, na sua relação de 
interdependência. Conforme Freire (2002), escolhemos corporeificar as palavras pelo 
exemplo da atitude ética, de respeito à liberdade do próximo, pela prática da justiça, 
pela colaboração. E, assim, contribuir para a formação de uma sociedade mais 
humana. 

 

3.3.3. Concepção de Cultura  

A partir do provérbio universal onde afirma que “a árvore é conhecida pelos 
seus frutos”, consideramos que a forma mais contundente de se conhecer o homem é 
por meio da sua cultura, ou seja, conforme Mondin (1980), pelos produtos humanos –
cidades, estradas, pontes, catedrais, música, obras de arte, línguas, ritos, religião, 
sistema político, instituições civis etc. 

Etimologicamente, a palavra cultura, do latim colére, significa cultivar, que de 
acordo com a acepção de Tylor (apud LARAIA, 1986, p. 25) é 

 
 
“um todo complexo que inclui conhecimentos, crenças, arte, moral, leis, 
costumes ou qualquer outra capacidade ou hábitos adquiridos pelo 
homem como membro de uma sociedade”. 
 
 

A cultura é, portanto, um “complexo cultivado” pelos membros de uma 
sociedade, uma espécie de script compartilhado ou o modus operandi de uma 
sociedade. Assim, ela define a identidade de uma sociedade, como no caso da cultura 
oriental, por exemplo. Entretanto, o homem é um ser livre que, apesar de 
condicionado pela tradição cultural, pode escolher aceitar, rejeitar ou transformá-la. 
Ademais, apesar do homem comportar-se como reprodutor cultural, como no caso do 
Mito da Caverna, ele é ainda mais, nos dias atuais, um produtor cultural, que a 
partir do fenômeno da Globalização deu origem aoMulticulturalismo, onde não é 
possível definir a cultura como identidade de uma sociedade. 
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Daí, podemos deduzir que enquanto a tradição cultural proporcionar satisfação 
a alguns membros da sociedade haverá resistência à mudanças. 

No ambiente escolar, observamos algo como um paradoxo cultural – de um lado 
a comunidade escolar abre as portas para as transformações culturais de nosso 
tempo, por outro lado, a mesma comunidade escolar constrói uma barreira para 
resistir às mudanças de cunho pedagógico para atender a tais demandas culturais. 

Segundo Sobrinho (2010), historicamente, a escola concebeu uma cultura 
centrada na figura do professor, onde o trabalho consiste em “dar aula” e “assistir 
aula”.  Ainda hoje, essa cultura resiste à mudança. Essa concepção engessada no 
tempo, desde a segunda metade do século XX, mantém o mesmo “sujeito da educação 
idealizado e a-histórico”: estudantes disciplinados, enfileirados em piso abaixo do 
nível da mesa do professor, bem vestidos etc. 

Contudo, conforme assevera o autor, “o aluno não é mais aquele”. São produtos 
e produtores culturais, formados e transformados ao longo da história. 

 
 
Os estudantes, portanto, são produtos diários da cultura, de uma cultura-
ação, de uma cultura no sentido antropológico, que encara todo e 
qualquer ato social como uma forma de construir culturalmente e 
socialmente a realidade (SOBRINHO, 2010, p.9). 
 
 

Enquanto que o perfil do estudante idealizado foi estabelecido por padrões de 
homogeneidade, o novo “público escolar” se apresenta com identidade forjada no 
multiculturalismo ou pluralismo cultural da sociedade moderna, que exporta para 
dentro da escola comportamentos diversos, delineados por culturas juvenis, a partir 
da condição juvenil (DAYRELL, 2007) em que os estudantes vivem. 

O que esses autores estão dizendo em seus estudos é que boa parte da atual 
rotina vivida dentro da escola foi criada a partir desse novo público que ela recebe: 
indisciplina, irreverência, violência etc. Em parte pelas mudanças culturais da 
sociedade, em parte como resposta à inércia da escola frente às necessidades atuais 
desses estudantes: criação de espaços de convivência, onde a ordem, a disciplina, o 
silêncio cedem espaço à comunicabilidade, à sociabilidade e à interatividade 
(SOBRINHO, 2010).  

Em relação às mudanças culturais, o autor considera que nossos estudantes 
formam uma espécie de sociedade semiúrgica, que valoriza, sobretudo, as 
experiências sensoriais, promovidas pelos recursos audiovisuais, pelas redes de troca 
(DAYRELL, 2007), que devem acontecer no “aqui e agora”. Criaram sistemas de 
códigos para comunicação por meio das redes sociais, que afetaram drasticamente o 
processo ensino-aprendizagem da leitura e da escrita.  

 
 
[...] se o modelo tradicional de leitura e acesso ao conhecimento requer 
concentração, abstração, conceituação, reflexão e simbologia, a sociedade 
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semiúrgica e a sociedade do espetáculo priorizam a percepção, o sensitivo, 
a forma e o concreto. (SOBRINHO, 2010, p. 10). 
 
 

Apesar da resistência de nossos estudantes à “doutrina escolar” a problemática 
que emerge das relações entre alunos e professores tem outro componente a ser 
considerado: o enfraquecimento das instituições sociais, com destaque para a 
FAMÍLIA. 

Na sociedade pós-moderna os valores morais universais são contestados, 
relativizados. Consequentemente, a instituição familiar sofreu um duro golpe, 
desestabilizando-se. São muitos estudantes sem a presença do pai e/ou da mãe (física 
e moral), que não foram instruídos “desde o berço” nos padrões de valores morais 
universais. Geralmente são violentos, desobedientes, irreverentes, indisciplinados. 
São geralmente os pivôs dos conflitos que ocorrem dentro e fora da escola. 

Contudo, apontar a causa do problema da indisciplina na sala de aula na 
direção das famílias desestruturadas, ou da estrutura precária das escolas com 
professores despreparados, ou do governo descomprometido, seria um pensamento 
um tanto superficial. Porque a origem desse problema não está em uma ou em outra 
instituição. A indisciplina, bem como o desinteresse dos alunos pela escola parece 
mais uma consequência do conflito gerado pela mudança sociocultural do perfil de 
nossos alunos e do modelo de escola da década de 1960, ainda predominante em 
nossos dias. 

Consciente do condicionamento da dimensão sociocultural no processo ensino-
aprendizagem, a comunidade do Centro de Ensino Médio 02 de Ceilândia assume o 
compromisso de produzir uma nova escola, capaz de responder aos desafios gerados 
pelas mudanças culturais nos perfis de sua clientela. 

 

3.3.4. Concepção de Educação  

A educação é uma prática social, e, portanto, uma atividade especificamente 
humana (SAVIANI, 1992). É uma prática intencional porque define o homem que 
quer formar a partir de um conceito prévio de homem, conforme já definimos aqui. 
Possui dimensão histórica, pois representa a própria história individual do homem e 
da sociedade em sua evolução (PINTO, 1994). 

Como prática social, a educação também é política e ideológica pelas relações de 
interesse e valores que movem a sociedade, num movimento contraditório de 
reprodução do presente e da expectativa de transformação futura. Como ferramenta 
ideológica do Estado, tem servido, ao longo da Historia, para preservar os interesses 
da elite dominante, a partir de um discurso capaz de ofuscar a realidade dos fatos 
(FREIRE, 2002). 

No discurso neoliberal dominante, a educação deixa de ser uma demanda social 
e política para a formação do homem, para atender às demandas de mercado. Nele, 
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sua função passa a ser definida como um “treinamento pragmático” para preparar 
mão-de-obra. 

Contudo, apensar do condicionamento do poder da ideologia neoliberal 
dominante, a comunidade do CEM 02 de Ceilândia acredita que o homem é sujeito e 
não objeto da História, capaz de intervir para mudar a realidade a qual vive. Porque 
entendemos que a função da Educação é formar o homem integralmente, não 
limitada ao “treinamento pragmático”, e, ainda, continuar a aperfeiçoar o homem e a 
sua formação para a cidadania participativa e construtiva de uma sociedade mais 
justa. 

Assim, alicerçada nos “quatro pilares da educação”, definidos por Delors (2012), 
nossa comunidade organiza, neste documento, uma proposta pedagógica que vai 
além da transmissão de conteúdos e do “treinamento para fazer provas”. Ao propiciar 
um ensino temático em práticas sociais, acreditamos dar condições para nosso aluno 
“aprender a aprender, aprender a fazer, aprender a conviver e aprender a ser”. 

 

3.3.5. Concepção de Escola  

A escola é uma instituição social, de origem governamental, em nosso caso, 
composta por uma hierarquia funcional, onde a sociedade participa direta e 
indiretamente de sua funcionalidade, por meio da gestão democrática. 

Nela, os atores centrais são os alunos, pois existe para dar condições materiais 
e humanas para o desenvolvimento do processo ensino-aprendizagem, onde a 
educação formal se materializa, por meio da apropriação dos conhecimentos 
acumulados e sistematizados historicamente pela humanidade. 

Apesar da LDB garantir a universalização do ensino, historicamente a escola 
ainda mantem a tradição da classificação e exclusão. Desde a Idade Média até a 
aproximadamente 70 anos atrás, em nosso país, a escola era uma instituição 
reservada para homens da elite econômica e política (ARANHA, 2006). Dadas suas 
limitações financeiras, materiais e humanas para atender à massificação do ensino, 
por força da Lei, a escola tornou-se uma “instituiçãoinchada”, com vários e graves 
problemas, que resultaram em sua baixa eficiência. 

Contudo, acreditamos que o enfrentamento da baixa eficiência da escola precisa 
romper com a tradição da classificação e da exclusão. Precisamos inventar uma nova 
escola que resgate os excluídos, que não seja uma agência para atender aos 
interesses do mercado, mas para a formação integral do cidadão. Enfim, queremos 
uma escola que promova uma educação para a vida, que contribua para a formação 
de uma sociedade mais justa. 
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3.3.6. Concepção de Conhecimento  

Vivemos na Sociedade do Conhecimento ou Economia do Conhecimento. 
Acredita-se que aquele que detém conhecimento detém poder econômico e político. 

A partir da revolução tecnológica, com o advento de novas tecnologias da 
informação e da comunicação (NTIC), houve uma grande abertura ao acesso à 
informação, de onde veio o termo Sociedade da Informação. 

Apesar de serem tratadas como sinônimas – Sociedades do Conhecimento e da 
Informação – percebemos uma distinção epistemológica. Etimologicamente, 
conhecimento, do latim cognoscere, significa ato ou efeito de conhecer. Em termos 
pragmáticos significa a informação internalizada, ou seja, saber. Enquanto que 
informar,do latim informare, significa dar forma, criar, representar, construir uma 
ideia ou uma noção. Em termos pragmáticos significa atribuir sentido a uma 
mensagem ou dado. Ou seja, informação é uma mensagem carregada de sentido. 

A produção e o acesso à informação dependem de habilidades que vão além da 
codificação de fonema e a decodificação de grafemas, processo conhecido como 
alfabetização. Pois, a atribuição de sentido a uma mensagem ou dado vai depender 
dos conhecimentos prévios do sujeito sobre o assunto. Ou seja, depende de 
letramento, entendido como a habilidade de interpretar uma mensagem ou dados a 
partir dos conhecimentos prévios do sujeito para atingir um objetivo (SOARES, 
2004). Assim, uma informação poderá se tornar conhecimento. 

Diante desta acepção formalizamos nossa concepção de conhecimento como 
saberes necessários ao letramento do aluno. 

Considerando a distinção entre conhecimento popular, conhecimento escolar e 
conhecimento científico, entendemos que o êxito na apropriação do conhecimento 
escolar depende da valorização do conhecimento popular (saberes prévios) no 
processo ensino-aprendizagem, e que a apropriação do conhecimento científico 
depende da apropriação dos conhecimentos escolares. 

Contudo, compete ao professor saber a quem direcionar o conhecimento escolar, 
e adequá-lo conforme as necessidades de seus alunos, levando em conta seus 
conhecimentos prévios. 

III - PRINCÍPIOS ORIENTADORES DAS PRÁTICAS PEDAGÓGICAS 

O Centro de Ensino Médio 02 de Ceilândia adota como fundamento pedagógico 
a Teoria Histórico-cultural (ou Sócio-histórica) concebida por Vygotsky, pois entende 
que o homem não é um ser determinado. Antes, sua origem e a situação em que vive 
condicionam as mudanças ao longo de seu desenvolvimento, e essas estão na 
Sociedade, na Cultura e na sua História. 

Por isso, a intenção desta proposta em incentivar as práticas sociais, imersas 
na cultura e na história de nossa comunidade, como práticas de ensino-
aprendizagem em contexto temático. 
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A partir da Teoria Histórico-cultural  entendemos nossos alunos não mais como 
sujeitos passivos, numa perspectiva de transmissão-recepção de conteúdos, nem 
como sujeitos ativos, na perspectiva piagetiana do construtivismo, mas como sujeitos 
interativos com o meio em que vivem, a partir de relações intra e interpessoais, 
“mediados por signos e por instrumentos culturais que se apresentam histórica e 
socialmente disponíveis” (VYGOTSKY, 1984). Nem passivos, nem ativos, mas 
interativos. 

Nessa perspectiva nem o professor, nem o aluno constitui-se o centro do 
processo ensino-aprendizagem, mas a interação entre eles, mediada pelos signos 
(linguagem, por exemplo) e pelos instrumentos culturais, como uma troca de sentidos 
e significados que vão permitindo a internalização dos conhecimentos ou saberes. 

 

3.4.1. Concepção de Letramento  

Entendemos que Letramento é o uso da tecnologia da “leitura e escrita” 
(alfabetização) em práticas sociais para atingir diferentes objetivos, como para 
informar, interagir, ampliar conhecimentos, para divertir, para tomar decisões, 
formar opinião etc.(SOARES, 2004). 

Porém, segundo resultados do Indicador de Alfabetismo Funcional (INAF 
BRASIL, 2011), o percentual de jovens entre 15 e 24 anos que residem em regiões 
metropolitanas brasileiras, que conseguem ler, compreender e interpretar textos e 
resolver problemas matemáticos que envolvem maior planejamento e controle é de 
apenas 40%. São aquele que a pesquisa classifica como alfabetos funcionais de nível 
pleno. Os demais 60% são na verdade aqueles com baixo nível de letramento ou 
iletrados. 

De acordo com a Teoria Histórico-cultural, a aprendizagem é resultado da 
interação do estudante com o meio sociocultural em que vive, mediado por relações 
intra e interpessoais, com os professores, com seus colegas e consigo. Portanto, a 
abordagem dos conteúdos curriculares precisa estar relacionada com práticas sociais 
dos alunos, onde o letramento é formado. Além disso, a seleção desses conteúdos 
curriculares precisa estar alinhada ao nível de letramento dos alunos e não ao seu 
nível de escolarização. Um aluno pode estar no 2º ano do Ensino Médio e não possuir 
letramento necessário a este nível de escolarização (conhecimentos prévios). 

Contudo, a concepção de letramento não está restrita à área de Linguagens e 
Códigos. Quando falamos do uso da tecnologia da leitura e escrita de textos, 
referimo-nos aos diversos tipos textuais, além daquele escrito, como gráficos, tabelas, 
mapas, desenhos, cores etc. Existem letramentos que são comuns a todas as áreas do 
conhecimento e suas componentes curriculares, mas existem outros letramentos 
específicos a áreas específicas. 

Apesar dos termos empregados por autores, como Rojo & Almeida (2012), para 
designar os diversos tipos de letramentos, nomeados como letramentos múltiplos, 
quais são letramento básico, letramento visual, letramento científicos, letramento 
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cartográfico etc., segundo Kleiman (2005, apud ROJO &ALMEIDA, 2012), não se 
pode designar letramento como uma habilidade específica e restrita a uma 
componente curricular e nem adotá-lo como método de ensino, porque ao considerá-lo 
como prática social, sua atuação só é possível no espaço interdisciplinar. Também 
não pode considerado método de ensino porque não é meio, mas fim do processo 
ensino-aprendizagem. 

A matriz curricular do Currículo em Movimento da SEDF, categorizou os 
letramentos, ou como definem multiletramentos, em 15 dimensões, com o objetivo de 
favorecer a interdisciplinares e ressignificar os conteúdos curriculares em práticas 
sociais.  

 

3.4.2. Concepção de Processo Ensino-Aprendizagem 

Apesar das contribuições da psicologia cognitivista para compreensão de como 
os alunos aprendem, dentre os quais se destacam Ausubel e Novak, os quais 
cunharam o termo “aprendizagem significativa”, e, ainda das contribuições da 
Bruner e Rogers, optamos por referenciar nossa concepção de processo ensino-
aprendizagem na Teoria da Mediação de Vygotsky. 

Antes, porém, de comentarmossobre a teoria de Vygotsky, caracterizamos o 
processo ensino-aprendizagem pela ótica freiriana, que apesar de estar 
fundamentada na perspectiva de Vygotsky, possui uma linguagem mais simplificada 
do processo. 

Primeiramente, entendemos que a organização do trabalho pedagógico desta 
proposta rompe como a visão tradicional que dicotomizava o processo em ensino e 
aprendizagem, para estabelecer uma relação dialógica entre o ensinar e o aprender.  

 
 
Não há docência sem discência, as duas se explicam e seus sujeitos, 
apesar das diferenças que os conotam, não se reduzem a condição de 
objeto, um do outro. Quem ensina aprende ao ensinar e quem aprende 
ensina ao aprender. (FREIRE,2002, p. 25). 
 
 

Para isso o conceito dialético de educação de Freire (2002) sugere a superação 
do sujeito passivo, presente no sistema tradicional, e também do sujeito 
ativo,caracterizado no construtivismopiajetiano, para buscar o sujeito interativo que 
deve existir no processo ensino-aprendizagem. 

Assim, rompemos como a ideia de que ao professor caberia a tarefa de ensinar e 
ao aluno a de aprender, materializada na prática de transmissão e recepção dos 
conteúdos curriculares, pois de acordo com Freire (2002): 

 
 
Quem forma se forma e re-forma ao formar e quem é formado forma-se e 
forma ao ser formado. É neste sentido que ensinar não é transferir 
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conhecimento, conteúdos (,) nem formar é ação pela qual um sujeito 
criador dá forma, estilo ou alma a um corpo indeciso e acomodado (p.25). 
 
 

A Teoria da Mediação de Vygotsky estabelecequeo desenvolvimento cognitivo 
não é um processo previsível, universal ou linear, ao contrário, ele é construído no 
contexto, na interação com a aprendizagem. A aprendizagem promove o 
desenvolvimento cognitivo, que não ocorre independente do contexto social, histórico 
e cultural (MOREIRA, 1999). 

Segundo Vygotsky os processos mentais tem origem em processos sociais.Pois, 
para o autor o “desenvolvimento cognitivo é uma conversão de relações sociais em 
funções mentais” (ib id, p.110). 

Nesta perspectiva, o processo ensino-aprendizagem constitui-se em um 
processo de interação doalunocom o meio sociocultural em que vive, mediado por 
relações intra e interpessoais, com os professores, com seus colegas e consigo.Pois, é 
na troca com outros sujeitos e consigo próprio que se vão internalizando 
conhecimentos, papéis e funções sociais, o que permite a constituição de 
conhecimentos e da própria consciência. Trata-se de um processo que caminha do 
plano social – relações interpessoais – para o plano individual interno – relações 
intrapessoais (VYGOTSKY, 2008). 

Portanto, insistimos em afirmar que o trabalho pedagógico em sala de aula 
estará organizado a partir de práticas sociais, como incentivo ao protagonismo e a 
colaboração. Nestes termos, a aprendizagem é um processo produtivo e não 
simplesmente contemplativo. 

Com respeito a relação entre desenvolvimento cognitivo e aprendizagem, 
Vygotsky estabelece que a condição para a ocorrência da aprendizagem depende da 
interação social provocada em um nível cognitivo que ele nomeou de Zona de 
Desenvolvimento Proximal (ZDP) e definida como sendo  

 
 
a distância entre seu desenvolvimento real, que se costuma determinar 
através da solução independente de problemas e o nível de seu 
desenvolvimento potencial, determinado através da solução de problemas 
sob a orientação de um adulto ou em colaboração com companheiros mais 
capazes (VYGOTSKY, 1984, p. 97). 
 
 

Nesses termos, seria improdutivo todo trabalho pedagógico realizado fora da 
ZDP. Portanto, cabe ao professor diagnosticar o desenvolvimento cognitivo real de 
seus alunos e planejar o processo ensino-aprendizagem de modo a contemplar o 
limite de seu desenvolvimento potencial. Contudo, ressalva-se que o 
desenvolvimento potencial é dinâmico e será o desenvolvimento real amanhã. 

3.4.3. Concepção de Avaliação da Aprendizagem  
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Historicamente, a avaliação sempre esteve a serviço da seleção, classificação e 
certificação. As notas atribuídas às provas classificam os alunos em uma escala de 
excelência, selecionando quem seria aprovado, culminando na certificação de 
conclusão de estudos/curso. Com o propósito de medir conhecimento, as provas e 
testes tornaram-se o, e não um instrumento de avaliação, que ganhou força de lei na 
institucionalização da seriação de ensino. Tornou-se indispensável a atribuição de 
notas para promover para a série seguinte de ensino. 

O êxito e o fracasso são realidades socialmente construídas na escola, em 
virtude das notas (PERRENOUD, 1999). Por essa razão, e por força de lei, as provas, 
e as notas, tornaram-se mais importantes que o próprio processo ensino-
aprendizagem.Nessa perspectiva, a prática educativa escolar passou a ser 
direcionada por uma “Pedagogia do Exame” (LUCKESI, 1996), materializada no 
treinamento para “resolver provas”.Observa-se, daí, o resultado dessa inversão de 
valores: altos índices de reprovação e evasão escolar. 

Segundo Luckesi (1996), avaliação é uma apreciação qualitativa sobre dados 
relevantes do processo ensino-aprendizagem para o professor tomar decisões sobre o 
trabalho realizado. Libâneo (1994, p. 196), ainda relaciona as tarefas a serem 
realizada no trabalho de avaliação da aprendizagem. 

 
 
Verificação: coleta de dados por meio de instrumentos diversos (provas, 
exercícios, tarefas, observação etc). 
Qualificação: comprovação dos resultados alcançados em relação aos 
objetivos previamente definidos, com atribuição de notas. 
Apreciação qualitativa: avaliação propriamente dita dos resultados, 
referindo-se a padrões de desempenho esperados.  
 
 

Porém, a partir das normas estabelecidas pela Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação (LDB), Lei n° 9394/96, Artigo 24, Parágrafo V, o trabalho de avaliação da 
aprendizagem deixa de ser uma tarefa realizada apenas ao final de cada etapa de 
ensino, para ser incorporado em todo o processo ensino-aprendizagem. Assim, 
segundo a norma legal, a verificação da aprendizagem observará o critério 
de“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” (BRASIL, 1996, p. 10). Por essa razão, para 
disciplinar o cumprimento da Lei, as Diretrizes de Avaliação do Processo de Ensino-
Aprendizagem para a Educação Básica da SEDF (DISTRITO FEDERAL, 2008), 
estabeleceu que no caso de serem adotados testes ou provas (aspectos quantitativos) 
como instrumento de avaliação, o valor a estes atribuído não pode ultrapassar 50% 
(cinquenta por cento) da nota final de cada bimestre. Outros instrumentos precisarão 
fornecer necessariamente dados para avaliação de aspectos qualitativos do processo 
ensino-aprendizagem. 

Nos termos da norma legal, fundamentamos nossa concepção de avaliação, 
denominada na literatura de Avaliação Formativa (HADJI, 1994).  
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A avaliação formativa busca evidências de aprendizagens por meio de 
instrumentos e procedimentos variados, não sendo aceita uma única 
forma como critério de aprovação ou reprovação. Pesquisas, relatórios, 
questionários, testes ou provas interdisciplinares e contextualizadas, 
entrevistas, dramatizações, dentre outros, são exemplos de 
instrumentos/procedimentos que, inter-relacionados, caracterizam a 
avaliação formativa (DISTRITO FEDERAL, 2008, p. 30). 
 
 

A Avaliação Formativa ainda é mal compreendida pela maioria dos 
professores. Geralmente estamos preocupados com a prática: que metodologia 
empregar, que instrumentos utilizar? Porém, a avaliação formativa não é um método 
e muito menos um instrumento. A avaliação formativa é um princípio, um 
fundamento que orienta e apóia a prática de avaliação da aprendizagem na escola, a 
serviço da aprendizagem. 

A avaliação na modalidade formativa consiste, para o professor, na orientação e 
acompanhamento da natureza, qualidade e progressão da aprendizagem de seus 
alunos, fornecendo-lhe dados para reformular, sempre que necessário, estratégias de 
ensino, adequando-as ao ritmo e à aprendizagem do aluno, ajudando-o a ultrapassar 
dificuldades. Para o aluno a avaliação formativa representa um incentivo à sua 
aprendizagem, um acréscimo no desenvolvimento das competências e confiança 
pessoal, não só resultantes da satisfação pelos êxitos obtidos ao longo do período 
letivo, como também, corrigir e superar suas dificuldades e aprender com os erros 
cometidos. Ou seja, nesses termos avalição formativa representa avaliação para 
aprendizagens e não apenas de aprendizagens. 

Nestes termos, Luckesi assevera que a avaliação formativa 

 
 
é um mecanismo subsidiário do planejamento e da execução (do ensino). 
(...)Ela só faz sentido na medida em que serve para o diagnóstico da 
execução e dos resultados que estão sendo buscados e obtidos. A 
avaliação é um instrumento auxiliar da melhoria dos resultados 
(LUCKESI, 1996, p.150). 
 

Considerando que a concepção de avaliação da aprendizagem está diretamente 
relacionada à concepção do processo ensino-aprendizagem, Santos &Mól sugerem 
que, 

 
 
uma proposta pedagógica centrada no desenvolvimento de atitudes e 
valores, competências e habilidades, por meio de uma vivência ativa 
(interativa) do aluno em sala de aula, mediada pelo professor, pressupõe 
também uma mudança no processo avaliativo. (...) O processo avaliativo 
passa a requerer mais do que nunca um caráter inclusivo, no sentido de 
estimular a autoconfiança do aluno. Para isso, o engajamento dele nas 
atividades precisa ser natural, autônomo e assumido como crescimento 
pessoal. Os alunos têm de realmente se sentir sujeitos do processo e não 
apenas executores de tarefas escolares com o objetivo exclusivo de 
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acumular pontos para a avaliação final. (SANTOS & MÓL, 2005, p. 24, 
25) 
 
 

Nessa perspectiva, a avaliação da aprendizagem cria um ambiente acolhedor, 
onde os alunos possam perceber suas conquistas e suas limitações e, junto ao 
professor, buscar os meios para superar suas dificuldades. 

Por essa razão, a avaliação formativa não se daráexclusivamente pelos 
instrumentos utilizados para se evidenciar as aprendizagens, mas,sobretudo, pelos 
procedimentos envolvidos no processo. Assim como em nossa concepção sobre o 
processo ensino-aprendizagem (estabelecido pela interação entre alunos-professores-
conteúdos-contexto), a avaliação da aprendizagem de natureza formativa também 
ocorrerá nos procedimentos interativos, de onde o professor poderá extrair dados 
qualitativos para sua análise. 

Contudo, não basta definirmos e organizarmos os procedimentos e 
instrumentos de avaliação de caráter formativo. A concepção teóricaprecede a ação 
metodológica, como a fundação de uma casa precede as paredes a ser erguidas. 

Apesar das Diretrizes de Avaliação da SEDF, sugerirem algumas orientações 
procedimentais e de registros avaliativos, a avaliação formativa ainda não possui um 
modelo ou um padrão metodológico específico (FERREIRA, 2012). 

Contudo, em termos pragmáticos, optamos pela metodologia proposta por Hadji 
(1994), que incorpora à concepção de avaliação de natureza formativa três 
conceitos:critério, diagnóstico e regulação. Segundo o autor, os critérios são padrões 
de referência daquilo que se espera observar no objeto avaliado. São criados a partir 
dos objetivos do plano de estudo/ensino, e servem para orientar a escolha e a 
elaboração dos instrumentos de avaliação. Após a aplicaçãodos instrumentos de 
avaliação (coleta de dados), procede-se a tabulação dos dados para comparar os 
resultados com os objetivos esperados (qualificação). Em seguida, vema análise dos 
resultados, que segundo Libâneo (1994), é a avaliação propriamente dita. Essa 
análise, ou apreciação qualitativa, é a verificação de evidências de aprendizagem 
interpretadas a partir dos dados obtidos. Por fim, os resultados desta análisesão 
categorizados em uma escala numérica de 0 a 10. 

Para revestir-se de natureza formativa, a avaliação precisa contar com a 
colaboração dos alunos na definição dos critérios. Por isso, insistimos em afirmar que 
se a aprendizagem é um processo interativo, sua avaliação deve ser também. A 
partir da definição clara e objetiva dos critérios com os alunos, a avaliação deixa de 
ser um procedimento de punição, para tornar-se um procedimento de ensino-
aprendizagem. Pois, os alunos terão condições de saber quais os objetos a serem 
avaliados (conteúdos), como serão avaliados (critérios) e para que serão avaliados 
(objetivos), Noutros termos, o processo de avaliação formativa fornecerá elementos 
para autoavaliação do aluno, também, permitido a autorregulação de sua 
aprendizagem. O constrangimento cederá lugar ao prazer, e avaliação cumprirá o 
seu papel formativo. 
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Um sistema de avaliação da aprendizagem, criado a partir de critérios claros e 
bem definidos com os alunos, dará a eles condições de saber sobre o que, como e 
porque estão aprendendo. Ou seja, à medida que os alunos se apropriem dos padrões 
de referência da avaliação (critérios) do professor poderão planejar suas ações de 
aprendizagem, de modo a atingirem os objetivos esperados.Contudo, ainda assim, 
para dar conta de seu caráter formativo, o processo de avaliação incorpora outro 
conceito fundamental: o diagnóstico. 

Os resultados da avaliação do professor é um feedback dado aos alunos sobre o 
processo ensino-aprendizagem realizado. E para dar conta de informar aos alunos 
sobre os objetivos alcançados, precisará informar mais que uma nota em forma de 
número. Pois um número diz muito pouco sobre o processo construído com eles. 

A avaliação formativa é um processo interativo por natureza. Consiste na 
leitura dinâmica da qualidade das interações aluno-professor-conteúdos, imersa no 
contexto de vida do aluno, com vistas aos objetivos pedagógicos do professor. Noutros 
termos, a avaliação formativa é uma apreciação qualitativa das produções do aluno a 
partir de critérios, tendo em vista os conhecimentos prévios dele (seu 
desenvolvimento cognitivo). Os resultados da apreciação do professor deverão 
encorajar o aluno a continuar aprendendo. 

Quando o aluno se apropria dos critérios de avaliação, e dos objetivos de 
aprendizagem dentro de seu contexto de vida, suas respostas fornecerão pistas para 
o professor e para ele mesmo sobre suas dificuldades. A avaliação passará a ter a 
função de diagnóstico da qualidade das aprendizagens e dar ao professor e ao aluno a 
compreensão dos erros cometidos. Para isso, a avaliação não poderá envergonhá-lo. 

A avaliação para dar conta de sua natureza formativa, além de possuir critérios 
e caráter diagnóstico, incorpora o terceiro conceito proposto por Radji (1994): a 
regulação. 

Se a avaliação é um trabalho a serviço da aprendizagem, então, deverá 
abandonar de vez o seu caráter punitivo. Ao invés de simplesmente penalizar com a 
reprovação, aqueles que não alcançaram os objetivos de aprendizagem, a avaliação 
formativa tem o caráter de corrigir os erros diagnosticados, ou seja, regular o 
processo ensino-aprendizagem para atingir os seus objetivos. Contudo, isso não seria 
possível sem a gestão consciente dos erros cometidos pelos alunos, mas também dos 
erros de planejamento do professor. 

 
 
[...] se queremos “gerir” o erro, para lá do desempenho registrado, é 
preciso tentar determinar as razões que lhe deram origem, e dizer o que 
ele revela dos conhecimentos adquiridos ou das falhas do aluno. Não há 
gestão possível senão por este meio (HADJI, 1994, p. 25). 
 
 

A partir do diagnóstico das causas dos erros, o professor poderá refazer seu 
planejamento com estratégias de intervenção e oportunizar ao aluno a sua 
correção.A avaliação que perpassa todo o processo ensino-aprendizagem, revestida 
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de natureza formativa, sempre terá o caráter regulatório para a melhoria do 
trabalho pedagógico. 

IV - MARCO OPERATIVO 

 Assumidos nossos posicionamentos políticos e pedagógicos e conscientes da 
situação atual da escola, descrevemos o que faremos para chegar onde queremos com o 
que temos. 

 Para o enfrentamos da problemática identificada no Marco Situacional, 
redefinimos nossas estruturas organizacional e curricular para proporcionarem os meios 
para nova organização do trabalho pedagógico (OTP) que ora apresentamos. 

 

4.1. Estrutura Organizacional1 

 O Centro de Ensino Médio 02 de Ceilândia, unidade pública de ensino 
vinculada à Coordenação Regional de Ensino de Ceilândia, da Secretaria de Estado de 
Educação do Distrito Federal (SEDF), incorpora em sua gestão o princípio da Gestão 
Democrática, conforme definida pelo art. 3º, inciso 8 da LDB, regulamentada pela Lei 
4.751/2012 do Governo do Distrito Federal. Materializado nas ações do Conselho Escolar, 
de acordo com o Regimento Escolar das Instituições Educacionais da Rede Pública de 
Ensino do Distrito Federal (DISTRITO FEDERAL, 2009). 

 

4.1.1. Conselho Escolar 

Representado por todos os segmentos da comunidade escolar, é uma entidade 
de natureza consultiva, deliberativa, mobilizadora e supervisora das atividades 
pedagógicas, administrativas e financeiras. 

O artigo segundo do Decreto 29.207/08 estabelece que a composição do 
Conselho Escolar é de um membro nato (Diretor da escola) e de, no máximo, 15 
representantes eleitos dos segmentos da comunidade escolar, para mandato de dois anos. 
Os participantes são: 

a) até três representantes da Carreira Magistério Público do Distrito 
Federal, ocupantes do cargo de Professor, em exercício na instituição 
educacional há pelo menos um ano; 

b) um representante da Carreira Magistério Público do Distrito Federal, 
ocupante do cargo de Especialista de Educação, em exercício na 
instituição educacional há pelo menos um ano; 

c) até dois representantes da Carreira Assistência à Educação, em 
exercício na instituição educacional há pelo menos um ano; 

                                                      
1 Estrutura organizacional do Regimento Interno da SEDF (DISTRITO FEDERAL, 2009) 
compilada com pequenas adaptações. Disponível em 
http://antigo.se.df.gov.br/sites/400/402/00002676.pdf 
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d) até três representantes dos discentes da instituição educacional, com 
idade igual ou superior a dezesseis anos, sendo, preferencialmente, um 
de cada turno; 

e) até seis representantes dos pais ou responsáveis legais de alunos da 
instituição educacional. 

Foram eleitos para o triênio 2017/2020 os seguintes representantes: 

Representante 
Segmento 
Escolar 

Antônio Wilson Venâncio de Araújo Diretor (nato) 
Ramon Silva Ferreira - Presidente Magistério 
Halbert Alessandro Orem da Cruz Magistério 
Fernanda Viana de Araújo Rocha Magistério 

Célia de Fátima Mariz de Souza 
Assistência à 
Educação 

Imailton Rodrigues Fernandes 
Assistência à 
Educação 

Isa Maria Alves de Miranda 
Assistência à 
Educação 

Odara Andrade Cieslak Alunos 
Luiza Scalabrini Garcia do 
Nascimento 

Alunos 

Wilson Nóbrega Freitas Pais 
Gracilene Gonçalves Bastos Pais 
Adriana Scalabrini da Luz Pais 

 

O artigo décimo do mesmo decreto define as seguintes funções para o Conselho 
Escolar: 

i. garantir a participação efetiva da comunidade escolar na gestão da 
instituição educacional; 

ii. aprovar a Proposta Pedagógica da instituição educacional, construída 
em consonância com a Proposta Pedagógica e com o Regimento Escolar 
aprovados para a Rede Pública de Ensino do Distrito Federal, bem como, 
acompanhar a sua execução; 

iii. referendar o Plano de Aplicação, contendo o planejamento de utilização 
dos recursos, o qual deverá estar assinado pelo Presidente da Unidade 
Executora – UEX e pelo Diretor da instituição educacional, bem como 
estar de acordo com as disposições do Decreto n° 28.513, de 6 de 
dezembro de 2007 que instituiu para o Distrito Federal, o Programa de 
Descentralização Administrativa e Financeira – PDAF e Portaria n° 
26/SEDF, de 31 de janeiro de 2008; 

iv. emitir parecer atestando a regularidade das contas e dos documentos 
comprobatórios das despesas realizadas; 

v. auxiliar a direção na gestão da instituição educacional e em outras 
questões de natureza administrativa e pedagógica que lhe sejam 
submetidas, visando à melhoria dos serviços educacionais; 
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vi. convidar membros da comunidade escolar para esclarecimentos em 
matérias de sua competência; 

vii. acompanhar a execução do Calendário Escolar, no que se refere ao 
cumprimento do número de dias letivos e à carga horária previstos; 

viii. auxiliar a direção no processo de integração escola-família-comunidade; 
ix. registrar, em livro próprio, as atas de suas reuniões, e afixar em local 

visível, preferencialmente em murais acessíveis à comunidade escolar e, 
por meio eletrônico, se possível, as convocações, calendários de eventos e 
deliberações; 

x. averiguar e denunciar às autoridades competentes as ações e/ou os 
procedimentos considerados inadequados que lhes cheguem ao 
conhecimento; 

xi. participar da Comissão Local do processo seletivo para escolha do 
Diretor e do Vice-Diretor da instituição educacional. 

 

4.1.2. Direção da Escola 

 A equipe de direção do CEM 02 de Ceilândia é formada pelo diretor e vice-
diretor (equipe gestora), eleitos pela comunidade escolar, em processo eleitoral 
normatizado pela SEDF. Conta com mais dois supervisores pedagógicos com dedicação 
de 40 horas semanais, um supervisor administrativo com dedicação de 40 horas 
semanais e um chefe de secretaria. 

 

4.1.2.1. Equipe Gestora da Escola 

Os cargos em comissão de Diretor e Vice-Diretor da instituição educacional 
serão providos por ato do Governador, após processo seletivo e escolha feita pela 
comunidade escolar, nos termos da legislação vigente.Assim, foram eleitos para o triênio 
2017/2019: 

Equipe Gestora Função e-mail 
Antônio Wilson Venâncio de 
Araújo 

Diretor futywilson@gmail.com 
wilsonvenancio@edu.se.df.gov.br 

Wesley Xavier de Sousa Vice-Diretor wesleyxavier@edu.se.df.gov.br 
 

São atribuições da equipe gestora: 

i. elaborar ou revisar e atualizar a Proposta Pedagógica da instituição 
educacional, coletivamente, durante a sua gestão; 

ii. implantar ou implementar o Conselho Escolar da instituição educacional, 
em conformidade com a legislação vigente, adotando ações que visem o 
fortalecimento de sua atuação; 

iii. garantir o cumprimento da carga horária de acordo com as matrizes 
curriculares aprovadas para Secretaria de Estado de Educação do Distrito 
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Federal, distribuídas em, no mínimo, 200 (duzentos) dias letivos e 1.000 
(mil) horas, conforme preconiza a Lei de Diretrizes e Bases da Educação 
Nacional; 

iv. cumprir os dias letivos e horas estabelecidas por turma, separadamente, 
conforme as orientações emanadas pelo Conselho de Educação do Distrito 
Federal; 

v. montar a matriz curricular da instituição educacional em consonância com 
as Diretrizes Pedagógicas da Secretaria de Estado de Educação; 

vi. garantir o acesso do aluno e velar pela sua permanência na instituição 
educacional, de acordo com as normas estabelecidas pela Secretaria de 
Estado de Educação; 

vii. garantir a lisura e a transparência na utilização e regular prestação de 
contas dos recursos repassados à instituição educacional, bem como 
daqueles por ela diretamente arrecadados; 

viii. distribuir a carga horária dos professores segundo as normas estabelecidas 
pela Secretaria de Estado de Educação; 

ix. assegurar a qualidade das informações disponibilizadas por meio do 
sistema de informação adotado, mediante atualização contínua dos dados, 
conforme diretrizes da Secretaria de Estado de Educação; 

x. assegurar a prestação, de forma tempestiva, das informações solicitadas 
pela Diretoria Regional de Ensino e pelos Órgãos Centrais da Secretaria de 
Estado de Educação; 

xi. velar pelo cumprimento do plano de trabalho de cada docente; 
xii. prover meios para a recuperação dos alunos de menor rendimento; 

xiii. articular-se com as famílias e a comunidade, criando processos de 
integração da sociedade com a escola; 

xiv. informar os pais e responsáveis sobre a frequência e o rendimento dos 
alunos, bem como sobre a execução de sua proposta pedagógica; 

xv. notificar ao Conselho Tutelar do Distrito Federal, ao Juiz competente da 
Comarca e ao respectivo representante do Ministério Público a relação dos 
alunos que apresentem quantidade de faltas acima de 50% do percentual 
de dias letivos permitido em lei (25%); 

xvi. acompanhar sistematicamente o processo de ensino-aprendizagem dos 
alunos da instituição educacional. 
 

4.1.2.2. Supervisão Administrativa 

Foram nomeados pelo Diretor da escola os seguintes supervisores: 

Supervisores 
Administrativos 

Carga 
Horária 

e-mail 

Reginaldo Marciano da 
Silva 

40 horas reginaldo.marciano@edu.se.df.gov.br 
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São atribuições dos supervisores administrativos: 

i. assistir ao Diretor e ao Vice-Diretor em assuntos administrativos; 
ii. coordenar o planejamento das atividades administrativas, bem como sua 

execução e avaliação; 
iii. providenciar a criação ou o remanejamento de recursos materiais para a 

melhoria das condições de ensino, incluindo a reprodução e a montagem de 
materiais didáticos; 

iv. zelar pela aplicação da legislação pertinente; 
v. promover bom relacionamento entre os profissionais da instituição 

educacional; 
vi. assessorar a aplicação e a execução dos recursos oriundos do Programa de 

Descentralização Administrativo-Financeiro – PDAF, nos termos da 
legislação vigente. 

vii. distribuir tarefas entre os Serviços e Setores administrativos da instituição 
educacional; 

viii. zelar pelo cumprimento das disposições contidas neste Regimento; 
ix. manter atualizado o cadastro dos profissionais de educação da instituição 

educacional; 
x. acompanhar e informar a frequência dos profissionais de educação da 

instituição educacional, bem como assuntos relativos ao pagamento e 
demais informações relacionadas à sua vida profissional. 

 

4.1.2.3. Supervisão Pedagógica 

Foram nomeados pelo Diretor da escola os seguintes supervisores: 

Supervisores Pedagógicos 
Carga 
Horária 

e-mail 

Serafim Pedro de Souza Junior 40 horas serafim.junior@edu.se.df.gov.br 
Clóvis Alves Silva 40 horas clovis.alves@edu.se.df.gov.br 

 

O Supervisor Pedagógico deverá assistir ao Diretor e ao Vice-Diretor emassuntos 
pedagógicos e articular as ações dos coordenadores pedagógicos, demodo a: 

i. implementar, acompanhar e avaliar a Proposta Pedagógica da instituição 
educacional; 

ii. orientar e coordenar os docentes nas fases de elaboração, execução, 
implementação e de avaliação da Proposta Pedagógica; 

iii. divulgar e incentivar a participação dos professores em todas as ações 
pedagógicas promovidas pela instituição educacional, pela Diretoria 
Regional de Ensino e pela Subsecretaria de Gestão Pedagógica e Inclusão 
Educacional, inclusive as de formação continuada; 

iv. estimular, orientar e acompanhar o trabalho docente na implementação do 
Currículo da Educação Básica das Escolas Públicas do Distrito Federal, por 
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meio de pesquisas, de estudos individuais e em equipe e de oficinas 
pedagógicas locais; 

v. divulgar e estimular o uso de recursos tecnológicos, no âmbito da 
instituição educacional, com as orientações metodológicas específicas; 

vi. orientar os professores recém-nomeados e recém-contratados quanto ao 
desenvolvimento da Proposta Pedagógica; 

vii. realizar reflexão avaliativa da equipe, objetivando redimensionar as ações 
pedagógicas; 

viii. elaborar, com a equipe, relatórios das atividades desenvolvidas, propondo 
soluções alternativas para as disfunções detectadas e encaminhá-los, 
bimestralmente, e também quando solicitado, à Gerência Regional de 
Educação Básica da Coordenação Regional de Ensino de Ceilândia; 

ix. coordenar e acompanhar, de acordo com suas competências específicas e 
em articulação com o Serviço de Orientação Educacional, com a Equipe 
Especializada de Apoio à Aprendizagem e com os profissionais que atuam 
na Sala de Recursos, o atendimento aos alunos que apresentem 
transtornos funcionais, como transtorno de déficit de atenção e 
hiperatividade, transtorno de conduta, dentre outros, em conformidade 
com as orientações vigentes; 

x. acompanhar os resultados das avaliações desenvolvidas na rede pública de 
ensino do Distrito Federal. 

4.1.2.4. Chefe de Secretaria 

À Secretaria Escolar, subordinada diretamente ao Diretor, compete o 
planejamento e a execução de atividades de escrituração escolar, de arquivo,de 
expediente e de atendimento a alunos, a professores e aos pais em assuntos relativos à 
sua área de atuação. 

A Secretaria Escolar é dirigida pelo Chefe de Secretaria Escolar, nomeadoe 
legalmente habilitado ou autorizado pelo órgão competente para o exercícioda função. Foi 
nomeado pelo diretor da escola a servidora: 

Chefe de Secretaria Carga Horária e-mail 
Gizele de Almeida Pereira 40 horas gizele.pereira@edu.se.df.gov.br 

 

A Secretaria Escolar deverá contar com apoios técnico-administrativos 
necessários ao cumprimento de suas competências. 

São atribuições do Chefe de Secretaria Escolar: 

i. assistir à Direção em serviços técnico-administrativos, especialmente, 
referentes à vida escolar dos alunos das instituições escolares; 

ii. planejar, coordenar, controlar e supervisionar as atividades da Secretaria 
Escolar; 

iii. organizar e manter atualizados a escrituração escolar, o arquivo, as 
normas, as diretrizes, legislações e demais documentos relativos à 
organização e funcionamento escolar; 
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iv. instruir processos sobre assuntos pertinentes à Secretaria Escolar; 
v. atender aos pedidos de informação sobre processos relativos à Secretaria 

Escolar e demais documentos, respeitando o sigilo profissional; 
vi. coordenar o remanejamento escolar, a renovação de matrículas e efetuar 

matrículas novas, observando os critérios estabelecidos na Estratégia de 
Matrícula para as instituições educacionais públicas do Distrito Federal; 

vii. formar turmas, de acordo com os critérios estabelecidos na Estratégia de 
Matrícula; 

viii. assinar documentos da Secretaria Escolar, de acordo com a legislação 
vigente; 

ix. incinerar documentos escolares, de acordo com a legislação vigente; 
x. atender a comunidade escolar com presteza e eficiência; 

xi. utilizar o sistema de informação, definido para a Rede Pública de Ensino, 
para registro da escrituração escolar; 

xii. manter atualizadas as informações no sistema para emissão da 
documentação escolar; 

xiii. escriturar rotinas de segurança das informações por meio dos recursos de 
informática; 

xiv. prestar, anualmente, as informações relativas ao Censo Escolar, 
solicitadas pela Secretaria de Estado de Educação nos termos da legislação 
vigente; 

xv. praticar os demais atos necessários ao desenvolvimento das atividades da 
Secretaria Escolar; 

xvi. acompanhar bimestralmente o preenchimento dos diários de classe; 
xvii. acompanhar o cumprimento dos 200 (duzentos) dias letivos e das 1.000 

(mil) horas anuais. 

O Chefe de Secretaria Escolar, em seus impedimentos ouausências, é 
substituído por um servidor, indicado pelo Diretor, devidamentehabilitado ou autorizado 
para o exercício da função pelo órgão competente. 

4.1.3. Secretaria Escolar 

A escrituração escolar é o registro sistemático dos fatos relativos à vidaescolar 
do aluno e da instituição educacional, de forma a assegurar, a qualquertempo, a 
verificação da identidade de cada aluno, da autenticidade de sua vidaescolar, da 
regularidade de seus estudos, bem como do funcionamento dainstituição educacional. 

A escrituração escolar consta, dentre outros, de registrossobre: 

I. abertura e encerramento do ano ou semestre letivo; 
II. ocorrências diárias; 

III. aprovação, reprovação, promoção, progressão parcial; 
IV. processos especiais de avaliação: avanço de estudos, classificação e 

reclassificação; 
V. resultados parciais e finais de avaliação, de recuperação e a frequência dos 

alunos; 
VI. expedição e registro de certificados e diplomas; 
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VII. investidura e exoneração de Diretor, Vice-Diretor, Supervisores e Chefe de 
Secretaria Escolar; 

VIII. visitas do órgão de inspeção de ensino; 
IX. incineração de documentos; 
X. decisões do Conselho de Classe. 

Para registro da vida escolar do aluno e da instituição educacional 
sãoutilizados os seguintes instrumentos, dentre outros: 

I. fichas; 
II. diários de classe; 

III. históricos escolares; 
IV. certificados; 
V. diplomas; 

VI. relatórios; 
VII. atas; 

VIII. requerimentos; 
IX. declarações; 
X. Livro de registros; 

XI. Registro de avaliação processual, interventiva e funcional dos alunos da 
Educação Especial. 

XII. Plano de Atendimento Educacional Especializado da Sala de Recursos; 
XIII. Registro individual de adequação curricular; 
XIV. Registro individual de terminalidade específica para alunos com 

deficiência e transtorno global de desenvolvimento, quando for o caso. 

A Secretaria Escolar utilizará o sistema de informação adotadopara a Rede 
Pública de Ensino do Distrito Federal. 

Compete ao Secretário Escolar cumprir os prazos estabelecidos pela SUPLAV 
no que se refere à atualizaçãodo sistema de informação, especialmente os dados relativos 
à abertura doano letivo, ao lançamento das notas bimestrais/semestrais e ao 
fechamentodo ano letivo. 

O lançamento das notas dos alunos no sistema de informação deveráser 
concluído no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis após o término dobimestre ou do final 
do ano letivo. 

 

4.1.4. Organização Pedagógica 

 O CEM 02 de Ceilândia conta com a seguinte organização pedagógica, 
acompanhada pelos supervisores pedagógicos: 

I. Coordenação Pedagógica; 
II. Orientação Educacional; 

III. Atendimento Educacional Especializado/Sala de Recursos; 
IV. Conselho de Classe. 
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4.1.4.1. Coordenação Pedagógica 

A Coordenação Pedagógica tem por finalidade planejar, orientar eacompanhar 
as atividades didático-pedagógicas, a fim de dar suporte à PropostaPedagógica, 
promovendo ações que contribuam para a implementação dasOrientações Curriculares 
da Secretaria de Estado de Educação em vigor. 

Foram eleitos pelo corpo docente, com anuência da Direção da escola os 
seguintes professores: 

Coordenadores Pedagógicos 
Carga 
Horária 

Thaiz Armond 40 horas 
Gildenor de Araujo Sousa 40 horas 
Aubri de Oliveira Ecotem 40 horas 
Joseane Romão 40 horas 

 

A Coordenação Pedagógica está sob a responsabilidade dos Coordenadores 
Pedagógicos, designado de acordo com a legislação vigente. 

São atribuições dos coordenadorespedagógicos: 

i. participar da elaboração, da implementação, do acompanhamento e da 
avaliação da Proposta Pedagógica da instituição educacional; 

ii. orientar e coordenar a participação docente nas fases de elaboração, de 
execução, de implementação e de avaliação da Proposta Pedagógica da 
instituição educacional; 

iii. articular ações pedagógicas entre professores, equipes de direção e da 
Gerência Regional de Educação Básica, da Coordenação Regional de 
Ensino, assegurando o fluxo de informações; 

iv. divulgar e incentivar a participação dos professores em todas as ações 
pedagógicas, promovidas pela instituição educacional, pela Gerência 
Regional de Educação Básica, da Coordenação Regional de Ensino, e pela 
Subsecretaria de Educação Básica, inclusive as de formação continuada; 

v. estimular, orientar e acompanhar o trabalho docente na implementação 
das Orientações Curriculares da Secretaria de Estado de Educação do 
Distrito Federal, por meio de pesquisas, de estudos individuais e em equipe 
e de oficinas pedagógicas locais; 

vi. divulgar, estimular e propiciar o uso de recursos tecnológicos, no âmbito da 
instituição educacional, com as orientações metodológicas específicas; 

vii. orientar os professores recém-nomeados e recém-contratados quanto ao 
desenvolvimento da Proposta Pedagógica; 

viii. propor reflexão avaliativa da equipe, objetivando redimensionar as ações 
pedagógicas; 

ix. propor ações educativas que visem ao avanço de estudos e a recuperação do 
processo de ensino e aprendizagem. 
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O planejamento e a realização da Coordenação Pedagógica são de 
responsabilidade dos integrantes da Direção da instituição educacional, bem como dos 
supervisores e dos coordenadores pedagógicos, com a participação oda equipe de 
professores em consonância com as equipes de CoordenaçãoI ntermediária e Central. 

 

4.1.4.2. Orientação Educacional 

A Orientação Educacional integra-se ao trabalho pedagógico dainstituição 
educacional e da comunidade escolar na identificação, na prevençãoe na superação dos 
conflitos, colaborando para o desenvolvimento do aluno,tendo como pressupostos o 
respeito à pluralidade, à liberdade de expressão,à orientação, à opinião, à democracia da 
participação e à valorização do alunocomo ser integral. 

A Orientação Educacional está sob a responsabilidade deprofissional habilitado 
para a função na forma da lei. 

Orientadores Educacionais 
Carga 
Horária 

Maria Terezinha Rocha 40 horas 
 

São atribuições do Orientador Educacional: 

i. planejar, implantar e implementar o Serviço de Orientação Educacional, 
incorporando-o ao processo educativo global, na perspectiva de Educação 
Inclusiva e da Educação para a Diversidade, com ações integradas às 
demais instâncias pedagógicas da instituição educacional; 

ii. participar do processo de conhecimento da comunidade escolar, 
identificando suas possibilidades concretas, seus interesses e necessidades; 

iii. participar do processo de elaboração, execução e acompanhamento da 
Proposta Pedagógica, promovendo ações que contribuam para a 
implantação e implementação das Orientações Curriculares em vigor na 
Rede Pública de Ensino do Distrito Federal; 

iv. promover atividades pedagógicas orientadas para que os alunos da 
instituição educacional sejam orientados em sua formação acadêmica, 
profissional e pessoal, estimulando o desenvolvimento de suas habilidades, 
competências e responsabilidades; 

v. auxiliar na sensibilização da comunidade escolar para educação inclusiva, 
favorecendo a sua implementação no contexto educativo; 

vi. proporcionar reflexões com a comunidade escolar sobre a prática 
pedagógica, por meio de discussões quanto ao sistema de avaliação, 
questões de evasão, repetência, normas disciplinares e outros; 

vii. participar da identificação e encaminhamento de alunos que apresentem 
queixas escolares, incluindo dificuldades de aprendizagem, 
comportamentais ou outras que influenciem o seu sucesso escolar; 
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viii. participar ativamente do processo de integração escola-família-
comunidade, realizando ações que favoreçam o envolvimento dos pais e 
familiares no processo educativo; 

ix. apoiar e subsidiar os segmentos escolares como: Conselho Escolar, Grêmio 
Estudantil e Associações de Pais e Mestres; 

x. participar com as demais instâncias pedagógicas da instituição educacional 
da identificação das causas que impedem o avanço do processo de ensino e 
de aprendizagem, e da promoção de alternativas que favoreçam a 
construção da cultura de sucesso escolar; 

xi. realizar ações integradas com a comunidade escolar no desenvolvimento de 
projetos como: saúde, educação sexual, prevenção ao uso indevido de 
drogas, meio ambiente, ética, cidadania, cultura de paz e outros 
priorizados pela instituição educacional, visando a formação integral do 
aluno; 

xii. realizar projetos que visem influir na melhoria do processo de ensino e 
aprendizagem. 

As diretrizes pedagógicas e as orientações de atuação dos 
OrientadoresEducacionais são fornecidas pela unidade de gestão central vinculada 
àSubsecretaria de Gestão Pedagógica e Inclusão Educacional 

 

4.1.4.3. Atendimento Educacional Especializado/Sala de Recursos 

O Atendimento Educacional Especializado/Sala de Recursos caracteriza-se 
como serviço de natureza pedagógica conduzido por professor especializado,que 
suplementa, no caso de alunos com altas habilidades/superdotação,e complementa, no 
caso de alunos com deficiência e transtorno global do desenvolvimento, o atendimento 
educacional realizado em classes comuns em todas as etapas da educação básica. 

O Atendimento Educacional Especializado tem como função identificar,elaborar 
e organizar recursos pedagógicos e de acessibilidade que elimine mas barreiras para a 
plena participação dos alunos no processo de ensino e aprendizagem, considerando suas 
necessidades específicas. 

O Atendimento Educacional Especializado, envolve a participação da família, 
realizado em articulação com as orientações constantes da legislação vigente e demais 
políticas públicas. 

O atendimento de que trata é realizado, prioritariamente, na Sala de Recursos 
da própria escola, noturno inverso ao da escolarização, não sendo substitutivo às classes 
comuns,podendo ser realizado também nos Centros de Ensino Especial. 

O professor que atua na Sala de Recursos deverá oferecer orientação e apoio 
pedagógico aos professores das classes comuns em que os alunos atendidos estejam 
regularmente matriculados. 
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Professores 
Habilitados 

Atuação 
Carga 
Horária 

e-mail 

Mônica de Sousa 
Santos 

Bilingue 40 horas monica.santos1@edu.se.df.gov.br 

Maria Glevani M. 
Bezerra  

Libras 40 horas marai.glevani@edu.se.df.gov.br 

Cristiane Maria de 
Lima Carrijo 

Generalista 40 horas cristianecarrijo@edu.se.df.gov.br 

Alessandra Mariade 
S. Mariz  Libras 40 horas alessandra.mariz@edu.se.df.gov.br 

Edileuza Gabriel de 
C. Sousa Generalista 40 horas edileuza.sousa@edu.se.df.gov.br 

Vânia Rosa Barbosa 
de Paiva Libras 40 horas vania.rosa@edu.se.df.gov.br 

 

O Atendimento Educacional Especializado em Sala de Recursos paraalunos 
cegos, surdos e surdo-cegos contará, ainda, com a participação de: 

I. professor intérprete educacional, para atuação em sala de aula comum em 
que esteja matriculado o aluno surdo, conforme previsto na estratégia de 
matrícula; 

II. professor guia-intérprete, para atuação junto ao aluno surdo-cego; 
III. professor generalista, para atuação junto aos alunos com outras 

necessidades educacionais especiais, com Deficiência Intelectual (DI), 
Deficiência do Processamento Auditivo Central (DPAC). 

Em casos de alunos com necessidades educacionais especiais, o Atendimento 
Educacional Especializado oferece, ainda, o Atendimento Curricular Específico, a ser 
desenvolvido por profissional devidamente habilitado. 

No caso de alunos surdos, além do Atendimento Curricular Específico, é 
oferecido a Língua Portuguesa como segunda Língua. 

Para atuação no Atendimento Educacional Especializado, o professor deve ter 
formação inicial que o habilite para o exercício da docência e formação específica para a 
área de educação especial, devendo ser encaminhado pelo Coordenador Intermediário da 
Educação Especial para ser submetido à entrevista de caráter técnico-pedagógico pela 
unidade de gestão central responsável pela Educação Especial. 

São atribuições do professor do Atendimento Educacional Especializado: 

i. identificar, elaborar, produzir e organizar serviços, recursos pedagógicos de 
acessibilidade e estratégias considerando as necessidades específicas dos 
alunos da Educação Especial; 

ii. elaborar e executar plano de atendimento educacional especializado, 
avaliando a funcionalidade e a aplicabilidade dos recursos pedagógicos e de 
acessibilidade; 

iii. organizar o tipo e o número de atendimentos aos alunos na sala de 
recursos multifuncionais; 
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iv. acompanhar a funcionalidade e a aplicabilidade dos recursos pedagógicos e 
de acessibilidade na sala de aula comum do ensino regular, bem como em 
outros ambientes da instituição educacional; 

v. estabelecer parcerias com as áreas intersetoriais na elaboração de 
estratégias e na disponibilização de recurso de acessibilidade; 

vi. orientar professores e famílias sobre os recursos pedagógicos e de 
acessibilidade utilizados pelo aluno; 

vii. ensinar e usar a tecnologia assistiva de forma a ampliar habilidades 
funcionais dos alunos, promovendo autonomia e participação; 

viii. estabelecer articulação com os professores da sala de aula comum, visando 
à disponibilização dos serviços, dos recursos pedagógicos e de 
acessibilidade, e das estratégias que promovem a participação dos alunos 
nas atividades escolares. 

Os professores que atuam no Atendimento Educacional Especializado serão 
submetidos à avaliação de desempenho pedagógico por meio de instrumento próprio 
elaborado pela unidade central de gestão da Educação Especial, com vistas à adequação 
do profissional à função desenvolvida e à qualidade do processo educacional. 

Os professores que atuam como interprete e guia-intérprete assistirão os 
alunos com necessidades educacionais especiais (ANEE) exclusivamente em sala de 
aula de classe comum. O atendimento educacional especializado fora da sala de aula de 
classe comum será prestado exclusivamente pelos professores lotados na Sala de 
Recursos. 

Professores 
Habilitados 

Atuação 
Carga 
Horária 

Carmen Dilene Alves L. 
Vitoriano Intérprete 40 horas 

Carmem Lucia Mendes 
P de Freitas Intérpretes 40 horas 

Carmem Dilene Alves 
Lucas Vitoriano Intérpretes 40 horas 

Talita Vaz de Lima Intérprete 40 horas 
Jane Gomes Costa Intérprete 40 horas 
Débora dos Santos da 
Silva Intérprete 40 horas 

 

4.1.4.4. Conselho de Classe 

O Conselho de Classe é um colegiado de professores, de um mesmogrupo de 
alunos, com o objetivo primordial de acompanhar e de avaliar oprocesso ensino-
aprendizagem. 

Além dos professores, devem participar do Conselho de Classe o Diretorou seu 
representante, o Orientador Educacional, o Supervisor Pedagógicoou o Coordenador 
Pedagógico e o representante dos alunos, quando for ocaso. 
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Podem compor o Conselho de Classe, como membros eventuais, 
representantedo atendimento educacional especializado/sala de recursos, pais 
ouresponsáveis, e outras pessoas cuja participação se julgar necessária. 

O Conselho de Classe pode ser participativo com a presença detodos os alunos e 
professores de uma mesma turma, bem como dos pais ouresponsáveis. 

Compete ao Conselho de Classe: 

i. acompanhar e avaliar o processo de ensino e de aprendizagem dos alunos; 
ii. analisar o rendimento escolar dos alunos, a partir dos resultados da 

avaliação formativa, contínua e cumulativa do seu desempenho; 
iii. propor alternativas que visem o melhor ajustamento dos alunos com 

dificuldades evidenciadas; 
iv. definir ações que visem a adequação dos métodos e técnicas didáticas ao 

desenvolvimento das competências e habilidades previstas nas Orientações 
Curriculares da Secretaria de Estado de Educação; 

v. sugerir procedimentos para resolução dos problemas evidenciados no 
processo de aprendizagem dos alunos que apresentem dificuldades; 

vi. discutir e deliberar sobre a aplicação do regime disciplinar e de recursos 
interpostos; 

vii. deliberar sobre os casos de aprovação e reprovação de estudos; 
viii. analisar, discutir e refletir sobre a Proposta Pedagógica da instituição 

educacional de modo a promover mudanças no espaço escolar voltadas para 
a avaliação de todos os processos e procedimentos adotados para o alcance 
da melhoria da educação. 

As deliberações, emanadas do Conselho de Classe devem estar de acordocom o 
Regimento Escolar (DISTRITO FEDERAL, 2009) e demais dispositivos legais. 

O Conselho de Classe deve reunir-se, ordinariamente, uma vez porbimestre do 
ano letivo, ou, extraordinariamente,quando convocado pelo diretor da instituição 
educacional. 

O Conselho de Classe, presidido pelo Diretor ou seu representante, é 
secretariado por um de seus membros, indicado por seus pares, que lavrará competente 
ata em livro próprio. 

A decisão de promoção do aluno pelo Conselho de Classe,discordante do parecer 
do professor regente de determinado componente curricular, deve ser registrada em ata e 
no diário de classe, nas informações complementares, preservando-se nesse documento o 
registro anteriormente efetuado pelo professor. 

4.1.5. Corpo Docente: Regentes e Readaptados 

O Corpo Docente do CEM 02 de Ceilândia é constituído de professores 
legalmente habilitados e pertencentes à Carreira Magistério Público do Distrito Federal. 

Podem, ainda, atuar, em caráter de substituição, professores temporários não 
pertencentes à Carreira Magistério Público para atendimento a situações emergenciais 
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ou de excepcional ausência de professor titular, desde que autorizados pelo órgão 
competente da Administração Pública do Distrito Federal,observando-se os critérios 
estabelecidos na legislação vigente. 

Turno Matutino 
Professores Regentes C.C. 
JOSÉ DE SOUSA SILVA Língua Port. 
SONIA APARECIDA DE SOUZA 
COTRIM Língua Port. 

MARCELO DE FREITAS Língua Port. 
MÁRCIA DA SILVA COUTINHO Língua Port. 
ESVALDO ALVES DANTAS Língua Port. 
MARLENE PEREIRA DO 
NASCIMENTO Matemática 

JOSE ROBERTO DE SOUSA Matemática 
ELIEL DE AQUINO Matemática 
CARLOS FRANCISCO DA SILVA Física 
VINICIUS INACIO DE JESUS Física 
OSMAR PINHEIRO DE 
VASCONCELOS Química 

GEORGE MENEZES Química 
LAÍSE HELENY SOARES Biologia 
JACQUELINE DANTAS TORRES Biologia 
ROGERIO FREITAS DE OLIVEIRA Filosofia 
KAMILLA CARDOSO PINEIRO Filosofia 
PEDRO DE OLIVEIRA LACERDA Sociologia 
REGINA RECALDE DA F COTRIM Sociologia 
ROSENVAL MACHADO AIRES História 
PATRÍCIA DAMASCENO SILVA 
BRAGA História 

MARIENE DA CONCEIÇÃO Geografia 
JEFERSON DOS REIS BARBOSA Geografia 
MARLUCE ALVES DA CUNHA Ed. Física 
HALBERT ALESSANDRO O. DA 
CRUZ Ed. Física 

CREUSA ALVES DANTAS Inglês 
KARLLA DA SILVA VIEIRA Inglês 
AMANDA MARGARIGA F. P. ALVES Espanhol 
IVONE GOMES DE SOUZA MELO Arte 
JEANE CRISTINA F. TRINDADE Arte 

 

Turno Vespertino 
Professores Regentes C.C. 
ANTONIO MACIEL LIMA Língua Port. 
SILVANIA DE SOUZA BARROS Língua Port. 
ANA CLAUDIA E SILVA FERREIRA Língua Port. 
ISABEL REIS OLIVEIRA Língua Port. 
ROBERTO FERREIRA RABELO Matemática 
DENÍZIO RIBEIRO LOPES NEVES Matemática 
WEDERSON SOUZA DO BOMFIM Matemática 
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Turno Vespertino 
Professores Regentes C.C. 
MARCILENE GOMES DOS SANTOS Física 
MILTON SOARES DA SILVA Física 
FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA Química 
DIEGO ALBUQUERQUE DA ROCHA Química 
ROGÉRIO CAMARA MEDEIROS Biologia 
SIMONE SANTANA C. C. PEREIRA Biologia 
NELSON GOMES DA SILVA Geografia 
DIOGO SILVA FIGUEREDO Geografia 
JENNIFER ROSA LIMA DE 
OLIVEIRA História 

PEDRO PAULO ALVES DE 
OLIVIEIRA História 

MILTON PEREIRA DE A. NETO Filosofia 
TÂNIA LUCAS GONTIJO Filosofia 
JAQUELINE CARDOSO DURAES Sociologia 
RUBENS CARLOS PALÁCIOS SORIA Sociologia 
FABIO GONÇALVES ARAUJO Ed. Física 
ADONEUDO QUEIROZ DA CUNHA Ed. Física 
FERNANDA CANTANHEDE SOUSA 
GOMES Inglês 

CRISTINE PINTO DE OLIVEIRA Inglês 
CLEITON DE JESUS Arte 
BEATRIS LEONOR MELO Arte 
LEONARDO DOS SANTOS Espanhol 

 

Turno Diurno 
Professores e Auxiliares 
Readaptados 

C.C. 

UÁTILA ALVES DE A. RODRIGUES Atividades 
PATRÍCIA MASCARENHAS PERES Biologia 
GLEYCIANE SILVA MOURA Português 
ANGELITO NUNES DA FONSECA Química 
MARISE REIS BOAVENTURA Artes 
LUIZ CAVALCANTE  FERREIRA  DE 
ARAÚJO  FILHO Contabilidade 

SELMA SOARES FALCÃO Orientação 
ROBSON CORDEIRO DE MORAES Física 
REJANE AMORIM NOGUEIRA Biologia 
CELISNEIDE ALVES RIBEIRO Artes 
BRUNO BRANDÃO PINTO (REST) Sociologia 
JOSÉ RICARDO FERREIRA 
NASCIMENTO 

Atividades 

ALEIRES ALVES AMORIM DA CRUZ Atividades 
VIRGÍNIA SOARES CAE 
SILÂNIA DE SOUSA BARROS (REST) Português 
DEBORA DOS SANTOS DA SILVA 
(REST) Atividades 
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São direitos dos professores, além dos conferidos pela legislação específica 
vigente: 

i. receber tratamento condigno com a função de professor; 
ii. dispor de condições adequadas ao desenvolvimento da ação educativa; 

iii. ter autonomia didático-pedagógica de ensino, observada a Proposta 
Pedagógica; 

iv. participar de eventos pedagógicos; 
v. utilizar o período de coordenação pedagógica para fins de formação 

continuada e de atendimento às necessidades dos alunos; 
vi. zelar por sua formação continuada. 

Além das obrigações expressas na legislação, constituem deveres doprofessor: 

i. participar da elaboração da Proposta Pedagógica e do Plano de Ação do 
CEM 02 de Ceilândia; 

ii. tratar igualitariamente a todos os alunos, considerando a diversidade, sem 
distinção de etnia, sexo, credo religioso, convicção política ou filosófica, e 
condições físicas, intelectuais, sensoriais e comportamentais; 

iii. executar as tarefas pedagógicas e de registro da vida escolar do aluno, em 
instrumentos próprios da Secretaria de Estado de Educação, cumprindo os 
prazos fixados pela Direção da escola, e em conformidade com o calendário 
escolar da rede pública de ensino, para a entrega dos documentos à 
Secretaria; 

iv. cumprir os dias letivos e as horas estabelecidas, participando 
integralmente dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao 
desenvolvimento profissional; 

v. zelar pela aprendizagem dos alunos, estabelecendo estratégias de 
recuperação e de adequações curriculares, quando necessárias; 

vi. elaborar e executar o Plano de Curso das áreas de conhecimento e das 
componentes curriculares, com sequenciamento didático, de acordo com a 
Proposta Pedagógica e com as Orientações Curriculares da Secretaria de 
Estado de Educação do Distrito Federal; 

vii. avaliar os alunos, de acordo com os critérios estabelecidos nas Diretrizes de 
Avaliação da Aprendizagem e nesta Proposta Pedagógica; 

viii. oferecer, quando necessário, reforço escolar e dependência ao aluno, sob o 
acompanhamento do supervisor pedagógico, utilizando-se da carga horária 
residual; 

ix. entregar, no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis após o encerramento do 
bimestre e do ano letivo, os resultados de seus alunos; 

x. realizar registro diário da frequência do aluno; 
xi. encaminhar à Orientação Educacional os alunos com dificuldades de 

aprendizagem ou com problemas de adaptação ao regime escolar; 
xii. articular ações junto ao atendimento educacional especializado/sala de 

recursos para o atendimento ao aluno com deficiência, transtorno global do 
desenvolvimento e altas habilidades/superdotação; 
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xiii. atuar como professor representante de turma, quando escolhido pelos 
alunos; 

xiv. participar do Conselho de Classe e, quando eleito, do Conselho Escolar; 
xv. participar das atividades de articulação da escola com a família e com a 

comunidade; 
xvi. desenvolver as Orientações Curriculares da Secretaria de Estado de 

Educação estabelecidas para série/ano e componente curricular em que 
atua; 

xvii. desenvolver os programas e projetos implementados pela Secretaria de 
Estado de Educação, que constituem as políticas públicas que visem à 
melhoria qualitativa e contínua do processo educacional; 

xviii. realizar a recuperação do processo ensino-aprendizagem, quando 
necessário; 

xix. cumprir os dispositivos do Regimento Escolar da SEDF (DISTRITO 
FEDERAL, 2009). 

O não cumprimento dos deveres por parte do docente acarretará penalidades 
previstas na legislação vigente. 

 

4.1.6. Corpo Discente 

O Corpo Discente é constituído pelos alunos matriculados na escola. 

Aos alunos são assegurados os seguintes direitos: 

i. ser respeitado na sua dignidade como pessoa humana, independente de 
sua convicção religiosa, política ou filosófica, grupo social, etnia, sexo, 
nacionalidade e necessidade educacional especial; 

ii. participar do processo de elaboração, de execução e de avaliação da 
Proposta Pedagógica; 

iii. tomar ciência das Orientações Curriculares em vigor e opinar sobre seu 
desenvolvimento na instituição educacional; 

iv. conhecer as Diretrizes de Avaliação do Processo de Ensino e de 
Aprendizagem para a Educação Básica da Rede Pública de Ensino do 
Distrito Federal, bem como os critérios adotados pelo professor na sua 
operacionalização; 

v. receber ensino de qualidade; 
vi. conhecer o resultado de seu desempenho escolar; 

vii. emitir opiniões e apresentar sugestões em relação à dinâmica escolar; 
viii. ter reposição efetiva dos dias letivos e das aulas; 

ix. receber orientação educacional e vocacional, de acordo com o Regimento 
Escolar da SEDF (DISTRITO FEDERAL, 2009); 

x. receber apoio pedagógico especializado, por meio do Serviço Especializado 
de Apoio à Aprendizagem, quando necessário; 
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xi. receber atendimento educacional especializado/sala de recursos, quando 
possuir diagnóstico de deficiência, de transtorno global de desenvolvimento 
e de altas habilidades/superdotação. 

xii. receber assistência sócio-escolar, quando necessária; 
xiii. utilizar a Sala de Leitura e outros meios auxiliares, de acordo com as 

normas internas; 
xiv. participar do Conselho de Classe, na forma do Regimento Escolar da 

SEDF, e, quando eleito, do Conselho Escolar, conforme legislação vigente; 
xv. organizar e participar de entidades estudantis. 

São deveres dos alunos: 

i. conhecer e cumprir o Regimento Escolar da SEDF; 
ii. aplicar-se com diligência ao estudo, para melhor aproveitamento das 

oportunidades de ensino e de aprendizagem; 
iii. comparecer pontual e assiduamente às atividades escolares; 
iv. solicitar autorização à Direção, quando necessitar se ausentar das 

atividades escolares; 
v. observar os preceitos de higiene individual e coletiva; 

vi. usar o uniforme adotado pela Rede Pública de Ensino do Distrito Federal, 
bem como a carteira de identificação escolar no turno e no contraturno, 
quando haja atividade pedagógica neste; 

vii. zelar pela limpeza e conservação do ambiente escolar, das instalações, dos 
equipamentos e dos materiais existentes nas instituições educacionais; 

viii. abster-se de praticar ou induzir a prática de atos que atentem contra 
pessoas e/ou contra o patrimônio da instituição educacional; 

ix. responsabilizar-se em caso de dano causado ao patrimônio da instituição 
educacional, se maior de idade ou pelo seu responsável legal quando 
menor; 

x. respeitar todas as pessoas da comunidade escolar; 
xi. participar das atividades desenvolvidas pela instituição educacional. 

O comparecimento à instituição educacional sem o uniforme adotado pela Rede 
Pública de Ensino do Distrito Federal e/ou a carteira de identificação escolar não impede 
o aluno de participar das aulas, devendo o fato ser devidamente justificado pelos seus 
pais ou responsáveis. 

Quando da impossibilidade do uso do uniforme escolar, o aluno deverá trajar-se 
com vestimenta condizente com o ambiente escolar, de modo a permitir a realização das 
atividades, em especial, as que envolvem a prática de atividades físicas. 

É vedado ao aluno: 

i. portar objeto ou substância que represente perigo para a sua saúde, 
segurança e integridade física ou de outrem; 

ii. promover, na instituição educacional, qualquer tipo de campanha ou 
atividade, sem prévia autorização do Diretor; 
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iii. impedir colegas de participar das atividades escolares ou incitá-los à 
ausência; 

iv. ocupar-se, durante as aulas, com atividades não compatíveis com o 
processo ensino-aprendizagem; 

v. utilizar aparelhos eletrônicos em sala de aula, salvo por orientação do 
professor, com o objetivo de se desenvolver atividade pedagógica 
pertencente ao componente curricular; 

vi. utilizar bonés, bandanas, toucas e/ou chapéus; 
vii. trazer para as dependências da escola: fone de ouvido, baralho, RPG ou 

qualquer outro tipo de jogo; 
viii. usar roupas não compatíveis com o ambiente escolar; 

ix. fumar ou portar cigarro, ingerir ou portar bebida alcoólica, portar ou fazer 
uso de substâncias nocivas à saúde. 

O regime disciplinar é decorrente das disposições legais e das determinações do 
Regimento Escolar da SEDF e das demais normas emanadas pela Secretaria de Estado 
de Educação, aplicáveis a cada caso. 

A escola deverá: 

i. realizar, no início de cada ano letivo, reunião com os pais, alunos e 
professores, com o intuito de os mesmos tomarem conhecimento das 
normas que regem a instituição educacional; 

ii. informar pai e mãe, conviventes ou não com seus filhos, e, se for o caso, os 
responsáveis legais, sobre a frequência e rendimento dos alunos, bem como 
sobre a execução da Proposta Pedagógica da escola; 

iii. convocar para reunião os pais ou os responsáveis pelos alunos que se 
encontram com desvio de comportamento, bem como baixo rendimento 
escolar ou inassiduidade, para, junto com a instituição educacional, 
tomarem as medidas necessárias de intervenção e prevenção de futura 
reprovação ou transferência; 

iv. registrar todas as advertências atinentes aos alunos, devendo seus pais 
serem convocados para o conhecimento das mesmas. 

O aluno, pela inobservância das normas contidas no Regimento Escolar, e 
conforme a gravidade e/ou a reincidência das faltas, está sujeito às seguintes sanções: 

i. advertência oral; 
ii. advertência escrita; 

iii. suspensão, com tarefas escolares, de, no máximo, 3 (três) dias letivos, e/ou 
com atividades alternativas na escola; 

iv. transferência por comprovada inadaptação ao regime da escola, quando o 
ato for aconselhável para a melhoria do desenvolvimento do aluno, da 
garantia de sua segurança ou de outros. 

Cabe ao professor a aplicação da sanção prevista no ítem“i”das sanções e ao 
Diretor da escola, as contidas nos demais ítens. 
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As sanções aplicadas ao aluno e o atendimento a ele dispensado são registrados 
em atas, assinadas pelos responsáveis, caso de aluno menor deidade, e na ficha 
individual do aluno, sendo vedado o registro no histórico escolar. 

Ao aluno que sofrer a sanção de suspensão, implicando perda de provas, testes, 
trabalhos, é dada oportunidade de realizá-los logo após seu retorno às atividades 
escolares. 

As sanções podem ser aplicadas gradativamente, ou não, dependendo da 
gravidade ou reincidência da falta. 

No caso de aplicação de sanções ao aluno, é garantido o direito ao contraditório 
e à ampla defesa, com a presença dos pais ou dos responsáveis,quando menor de idade. 

Aos alunos com diagnóstico de deficiência ou com necessidades educacionais 
especiais em razão de suas condições físicas ou mentais que não cumprirem as normas 
contidas no Regimento Escolar será adotado procedimento diferenciado ao exposto nas 
sanções, a ser definido em reunião de estudo de caso com o Conselho de Classe, contando 
com a participação da Orientação Educacional, do professor da Sala de Recursos e de 
demais profissionais envolvidos que auxiliem na identificação dos fatores subjacentes ao 
caso e nos encaminhamentos devidos. 

Serão observadas na aplicação da sanção de transferência do aluno por 
inadaptação ao regime escolar, prevista no artigo 53 do Regimento Escolar da SEDF: 

i. somente poderá ser aplicada por deliberação do Conselho de Classe. 
ii. o Conselho de Classe deverá convocar o Conselho Tutelar para reunião que 

deliberará sobre a possível transferência de aluno, submetendo-a ao crivo 
do Conselho Escolar, não assumindo, contudo, caráter impeditivo quando 
de sua impossibilidade. 

iii. será permitida a presença na reunião do Conselho de Classe do 
representante de turma do aluno que se encontre na iminência de ser 
transferido, quando se considerar relevante. 

iv. em caso de transferência, será permitido, quando conveniente, a 
participação de, no máximo, três testemunhas na reunião do Conselho de 
Classe, devendo-se efetuar os devidos registros. 

v. ao aluno transferido por inadaptação é assegurada a vaga em outra 
instituição educacional da Rede Pública de Ensino do Distrito Federal e, 
sempre que possível, próximo de sua residência, tendo ainda assegurado o 
atendimento específico, tanto pela instituição educacional como pela 
Coordenação Regional de Ensino. 

vi. a transferência à outra instituição educacional ocorrerá, sempre que 
possível, em período de férias e recessos ou entre bimestres letivos. 
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4.1.7. Associação Pais, Alunos e Mestres (APAM) e Caixa Escolar 

A APAM – Associação de Pais, Alunos e Mestres e a Caixa Escolar são 
entidades legalmente constituídas pelas comunidades escolares sob a forma de pessoas 
jurídicas de direito privado sem fins econômicos, credenciadas com a finalidade de 
auxiliar na administração da escola, conforme o Decreto GDF n° 29.200/08. 

A existência destas entidades é pré-requisito exigido à escola para o 
recebimento de recursos financeiros obtidos por meio de repasses governamentais, bem 
como os provenientes de doações e eventos. 

À APAM fica designada a cobrança de taxas voluntárias dos alunos, pais e 
professores (doações), estabelecidas conforme a necessidade da escola, bem como a 
arrecadação de fundos oriundos de eventos. Contudo, os alunos, pais e professoresque 
decidirem por não contribuir, não serão discriminados ou prejudicados de nenhuma 
forma. 

O Caixa Escolar fica designado como Unidade Executora do PDAF - Programa 
de Descentralização Administrativa e Financeira, PDDE, ProEMI e demais repasse de 
governamentais. 

Foi eleita pela comunidade escolar a seguinte diretoria da Caixa Escolar, para o 
triênio 2018 a 2020: 

Diretoria do Caixa Escolar 
Membro Função Segmento Escolar 
Antônio Wilson Venâncio de 
Araújo 

Presidente Direção 

Luiz Cavalcante Ferreirade 
Araújo Filho 

1º tesoureiro Professores 

Pablo da Silva Sousa 2º tesoureiro Professores 
Reginaldo Marciano Silva 1º secretário Auxiliares 
Rejane Amorim Nogueira 2º secretário Professores 
Valdete Moreira Silva Gomes Conselho fiscal Auxiliares 
Angelito Nunes da Fonseca Conselho fiscal Auxiliares 
Wilson Freitas Nóbrega Conselho fiscal Professores 
Uátila Alves de Alencar Suplente CF Professores 
Marilena Ferreira Amorim 
Caetano 

Suplente CF Professores 

Virgínia Maia da Silva Suplente CF Professores 
 

As função da Caixa Escolar, foram definidas conforme a Portaria nº 335, de 11 
de setembro de 2007: 

i. proporcionar aos pais uma forma de participação ativa na escola, em 
benefício do desenvolvimento integral dos alunos e do processo 
educacional; 

ii. auxiliar a administração escolar, nas questões pertinentes ao atendimento 
das necessidades da escola; 
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iii. participar das reuniões de planejamento e avaliação das atividades da 
escola; 

iv. captar recursos financeiros para prestar assistência suplementar e/ou 
emergencial à escola; 

v. promover e apoiar atividades sócio-culturais e lazer à comunidade, visando 
ampliar o conceito de instituição escolar, transformando-a em um centro de 
integração e desenvolvimento comunitário; 

vi. proporcionar aos pais oportunidades de participação e proximidade com a 
escola, a fim de assegurar-lhe melhor desempenho escolar; 

vii. promover a obtenção de recursos financeiros para contribuir com os 
educandos, na medida de suas necessidades; 

viii. receber, executar, e prestar contas dos recursos financeiros obtidos por 
meio de repasses governamentais, como também os provenientes de 
doações, eventos etc. 

ix. participar de festas organizadas pela comunidade em geral, a fim de 
promover um maior entrosamento e angariar fundos. 

 

 

4.1.8.Grêmio Estudantil 

O grêmio estudantil é uma instância colegiada e deliberativa, a partir da qual 
os estudantes se organizam de modo mais sistemático, liderado por representantes 
eleitos pelos demais alunos. 

O CEM 02 de Ceilândia incentivará a formação e atuação do grêmio como 
proposta de protagonismo juvenil e o exercício de cidadania na sociedade. 

São atribuições do grêmio: 

i. fomentar a integração e o envolvimento dos alunos com o corpo docente e 
com os funcionários; 

ii. desenvolver o espírito de solidariedade e cooperação entre os estudantes e 
a escola; 

iii. permitir que os alunos discutam, criem e fortaleçam inúmeras 
possibilidades de ação tanto no ambiente escolar como na comunidade; 

iv. contribuir na construção da comunidade escolar; 
v. estimular a participação e o engajamento de todos os alunos nas atividades 

e projetos na escola. 
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4.1.9. Organização do Espaço Físico 

 As salas de aula serão organizadas na ordem das componentes curriculares e 
decoradas de acordo com seus temas de estudo, como se segue, com a mudança dos 
alunos a cada troca de horário. 

Bloco Sala Destinação  Área 
Bloco A Sala 01 Sala de recursos DA 48 m2 
Bloco A Sala 02 Língua Portuguesa 48 m2 
Bloco A Sala 03 Língua Portuguesa 48 m2 
Bloco A Sala 04 Língua Portuguesa 48 m2 
Bloco A Sala 05 Língua Portuguesa 48 m2 
Bloco A Sala 06 Língua Portuguesa 48 m2 
Bloco A Sala 07 Língua Portuguesa 48 m2 
Bloco A Sala 08 LEM - Inglês 48 m2 
Bloco A Sala 09 LEM - Inglês 48 m2 
Bloco A Sala 10 LEM - Espanhol 48 m2 
Bloco B Sala 11 Sala de recursos DA 48 m2 
Bloco B Sala 12 Geografia 48 m2 
Bloco B Sala 13 Geografia 48 m2 
Bloco B Sala 14 História 48 m2 
Bloco B Sala 15 História 48 m2 
Bloco B Sala 16 Sociologia 48 m2 
Bloco B Sala 17 Sociologia 48 m2 
Bloco B Sala 18 Filosofia 48 m2 
Bloco B Sala 19 Filosofia 48 m2 
Bloco B Sala 20 Biologia 48 m2 
Bloco C Sala 21 Biologia 48 m2 
Bloco C Sala 22 Química 48 m2 
Bloco C Sala 23 Química 48 m2 
Bloco C Sala 24 Física 48 m2 
Bloco C Sala 25 Física 48 m2 
Bloco C Sala 26 Matemática 48 m2 
Bloco C Sala 27 Matemática 48 m2 
Bloco C Sala 28 Matemática 48 m2 
Bloco C Sala 29 Matemática 48 m2 
Bloco C Sala 30 Educação Física 48 m2 
Bloco E Sala 31 Sala de recursos DA 48 m2 
Bloco E Sala 32 Sala de recursos 

generalista 
48 m2 

Bloco F Sala 46 Educação Física 125 m2 
Área 
Externa 

Quadra poliesportiva 
sem cobertura Educação Física  

Área 
Externa 

Quadra poliesportiva 
com cobertura Educação Física  

Área 
Externa 

Quadra poliesportiva 
com cobertura Educação Física  

Área 
Externa Pista de atletismo Educação Física  
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Para suporte pedagógico, a escola organizou os seguintes espaços: 

Bloco Sala Destinação  Área 
Bloco D Sala 58 Sala de leitura - Biblioteca 72 m2 
Bloco D Sala 51 Mecanografia e Copiadora 24 m2 
Bloco E Sala 34 Laboratório de Física 52 m2 
Bloco E Sala 35 Laboratório de Química 52 m2 
Bloco E Sala 36 Laboratório de Biologia 52 m2 
Bloco E Sala 40 Laboratório de Informática 72 m2 
Bloco F Sala 50 Auditório 250 m2 
Área 
externa 

Sala 60 Centro Cultural Professor Fragmar 
Diniz 

72 m2 

Área 
externa 

Horta Projetos interdisciplinares  

 

 Para apoio educacional, serão destinadas as salas: 

Bloco Sala Destinação  Área 
Bloco E Sala 33 Serviço de orientação educacional 24 m2 
Bloco E Sala 39 Laboratório do NTE/CREC 48 m2 
Bloco E Sala 41 Serviço Administrativo 24 m2 
 

 Outros espaços destinados aos trabalhos pedagógicos e administrativos estão 
assim organizados: 

Bloco Sala Destinação  Área 
Bloco D Sala 52 Secretaria e arquivo escolar 96 m2 
Bloco D Sala 53 Direção 24 m2 
Bloco D Sala 54 Supervisão Pedagógica 24 m2 
Bloco D Sala 55 Serviço de Orientação Disciplinar 24 m2 

Bloco D Sala 56 Sala de professores com copa e 
banheiros 96 m2 

Bloco D Sala 57 Banheiro para ANEE 04 m2 
Bloco D Sala 59 Sala de Coordenação Pedagógica 72 m2 
Bloco E Sala 43 Banheiros dos alunos 72 m2 
Bloco E Sala 44 Depósito de materiais 24 m2 
Bloco E Sala 45 Sala de auxiliares de limpeza 24 m2 
Bloco F Sala 47 Depósito de gêneros alimentícios 24 m2 
Bloco F Sala 48 Cozinha 48 m2 
Bloco F Sala 49 Lanchonete 24 m2 
  Praça da Amizade 250 m2 
  Pátio Coberto 150 m2 

Outros espaços destinados à comunidade escolar: 

Destinação  Área 
Estacionamento público 2000 m2 
Estacionamento para funcionários 2400 m2 
Jardins 600 m2 
Corredores e pátio aberto 500 m2 
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Os espaços de uso coletivo, como laboratórios e salas de multimídia serão 
disponibilizados mediante reserva registrada em livro próprio, na coordenação 
pedagógica, com limite de até seis aulas por mês, salvo quando ociosos. 

4.1.10. Recursos Materiais e Tecnológicos 

Quantidade Descrição 
02 duplicadores com mais de 03 anos de uso 

03 duplicador com mais de 6 anos de uso e com problemas técnicos 
recorrentes 

01 duplicador novo 
01 copiadora locada pela APAM 

05 computadores com mais de cinco anos de uso, alocados nos espaços 
administrativos 

01 Computador novo para o administrativo 

03 computadores com mais de cinco anos de uso destinado à 
coordenação pedagógica 

03 computadores novos destinado à coordenação pedagógica 

21 computadores com mais de cinco anos de uso, alocados no 
Laboratório de Informática, oriundos do PROINFO e de doações 

05 impressoras alocadas nos espaços administrativos e pedagógicos 

03 projetores de multimídia e uma lousa digital, instalados nos 
espaços pedagógicos 

07 projetores de multimídia avulsos, para uso imediato pelos 
professores 

03 televisores de 29” com aparelhos de DVD em funcionamento com 
mais de 8anos de uso e com problemas técnicos recorrentes 

01 kit de mídias DVD escola 
01 acervo de livro da Sala de Leitura 

01 

mesa de som com demais equipamentos de áudio e vídeo instalados 
no auditório, oriundos do Programa Cinemais Cultura e de 
aquisições com recursos do PDAFe com problemas técnicos 
recorrentes 

01 sistema de áudio com caixas de som instaladas nos corredores da 
escola 

01 estrutura de rede cabeada precária para conexão à internete com 
problemas técnicos recorrentes 

01 estrutura de rede wi-fi limitada à coordenação pedagógica 

01 
serviço de correio eletrônico institucionalizado para todos os 
funcionários da escola, oferecido pela Google Apps for Education 
sob domínio @cem02.net, registrado pela APAM 

01 
serviço de provedor de hospedagem web compartilhada, oferecido 
pela empresa OrigiWeb, contratada pela APAM, sob domínio 
registrado cem2ceilandia.com.br 

01 site de serviços da escola na web 

02 
ambiente virtual de aprendizagem de todas as componentes 
curriculares e da coordenação pedagógica, criados no Moodle e 
hospedado no provedor web contratado 

01 
acesso de internet ADLS com a velocidade nominal de 5 Mbps, 
contratado pela APAM, muito precário (a escola não dispõe desse 
serviço fornecido pela SEDF) 

01 acesso de internet ADSL com a velocidade nominal de 2 Mbps, 
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contratado pelo MEC/PROINFO, disponível exclusivamente para o 
Laboratório de Informática 

03 televisores de 52” nos laboratórios de física, química, biologia e sala 
de recursos 

Diversos materiais e equipamentos destinados à prática de Educação Física 
 

4.1.11. Recursos Financeiros 

 O CEM 02 de Ceilândia recebe recursos financeiros do Programa de 
Descentralização Administrativa e Financeira (PDAF), da SEDF, do Programa Dinheiro 
Direto na Escola (PDDE), executados pelo Caixa Escolar, além de incentivar doações 
voluntárias à APAM e promover eventos para arrecadações. 

 A escola dispõe de um contador contratado para fazer a contabilidade do Caixa 
Escolar e faz regularmente a prestação de contadas aos órgãos fiscalizadores. 

 

4.2. Organização do Trabalho Pedagógico 

 

4.2.1.Organização dos tempos e espaços 

 O CEM 02 de Ceilândia adota, de acordo com o Regimento das Escolas Públicas 
do Distrito Federal, o regime de ensino por Semestralidade, com o cumprimento dos 200 
dias letivos divididos em dois semestres, conforme o calendário oficial da SEDF. 

O horário escolar, elaborado pela Supervisão Pedagógica, é dividido em seis 
aulas, sendo as duas primeiras de 50 minutos e as demais de 45 minutos, com um 
intervalo de 20 minutos entre o terceiro e quarto horários, conforme tabela de horários 
abaixo: 

Turno Matutino Vespertino 
Abertura dos 
portões 

7 horas 13 horas 

1º horário 7h15min 13h15min 
2º horário 8h05min 14h05min 
3º horário 8h55min 14h55min 
Intervalo 9h40min 15h40min 
4º horário 10 horas 16 horas 
5º horário 10h45min 16h45min 
6º horário 11h30min 17h30min 
Encerramento 
do turno de aula 

12h15min 18h15min 

 

Os portões da escola serão abertos às 7 horas e 13 horas, com tolerância de 10 
minutos após o início da primeira aula. Não serão permitidas a entrada de alunos após o 
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tempo de tolerância, exceto na companhia dos pais ou representante legal, mediante 
assinatura em livro de ocorrência na Direção da escola. 

As atividades acadêmicas serão definidas no calendário escolar, elaborado pela 
equipe de direção e corpo docente, no início do ano letivo. 

As aulas serão presenciais, com suporte pedagógico em ambiente virtual de 
aprendizagem a critério do professor.  

 

4.2.2.Aprovação, reprovação erecuperação 

 Os critérios de aprovação, aprovação com dependência e certificação seguem as 
orientações definidas pelo Regimento Escolar da SEDF. 

 Será considerada, para fins de promoção do aluno, média mínima semestral de 
5,0 pontos em cada componente curricular e a frequência mínimade 75% (setenta e cinco 
por cento) do total de horas letivas estabelecido para oano letivo (1000 horas), 
computados os exercícios domiciliares amparados porLei. A média final atribuída ao 
aluno, para representar o índice de rendimento escolar, é calculada pela equação abaixo: 

Primeiro Semestre – Bloco I 

𝑀𝐹 =
𝑁𝐵1 +𝑁𝐵2

2
 

 
MF – Média Final 
NB1 – Nota do 1º Bimestre 
NB3 – Nota do 2º Bimestre 

 

Segundo Semestre – Bloco II 

𝑀𝐹 =
𝑁𝐵1 +𝑁𝐵2

2
 

 
MF – Média Final 
NB1 – Nota do 1º Bimestre 
NB3 – Nota do 3º Bimestre 

 

Os resultados do processo avaliativo são registrados bimestralmentee ao final 
do semestre letivo no diário de classe, pelo professor, e naficha individual, pela 
Secretaria Escolar, sendo comunicado aos interessados até15 (quinze) dias após o 
término do bimestre, semestre ou ano letivo. O interessado pode solicitar a revisão dos 
resultados doprocesso avaliativo até 5 (cinco) dias úteis a contar da divulgação dos 
mesmos. 
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O aluno, que, por motivo justo, faltar a qualquer atividade pedagógica deverá 
apresentar justificativa até 5 (cinco) dias letivos, após o ocorrido, para a Direção da 
escola. 

São atribuídas atividades domiciliares aos alunos, por meio do ambiente virtual 
de aprendizagem da escola e/ou entregues aos pais ou responsáveis, cujas faltas são 
justificadas por atestado médico, licença maternidade ou outro documento legalmente 
reconhecido, amparados conforme legislação vigente. 

Quando em atividades domiciliares, sistematicamente acompanhados e 
registrados pelos professores, as faltas não são computadas para definição da aprovação 
ou reprovação dos alunos. 

As atividades domiciliares não se referem a instrumentos de avaliação, mas 
sim às competências e às habilidades desenvolvidas em sala de aula, na forma de 
compensação. Ao retornar à escola, os alunos afastados serão submetidos à avaliações a 
critério do professor, para comprovar a realização das atividades domiciliares. 

Será admitida a promoção dos alunos com média anual em até duas 
componentes curriculares sob o regime de aprovação com dependência, exceto alunos com 
frequência inferior a 75% das horas letivas do ano e alunos do 3º ano do Ensino Médio, 
conforme o Regimento Escolar da SEDF. 

A recuperação, de responsabilidade direta do professor, sob o acompanhamento 
da Direção da escola, com o apoio da família, destina-se ao aluno com aproveitamento 
insuficiente será oferecida de duas formas: 

I. contínua, inserida no processo ensino-aprendizagem, no decorrer do 
período letivo, assim que identificado o baixo rendimento do aluno e ao 
final de cada semestre letivo; 

II. Semestral, realizada ao final de cada Bloco para o aluno que não obteve 
aproveitamento suficiente; 

III. final, realizada após o término do ano letivo, para o aluno que não 
obteve aproveitamento suficiente em até 3 (três) componentes 
curriculares(somados os Blocos I e II). 

A recuperação contínua não pressupõe a realização de provas específicas com a 
finalidade de alterar notas já obtidas, mas de determinado domínio das habilidades, 
competências e conteúdos para a análise final de resultado no componente curricular. 

A recuperação final não se aplica a aluno retido em uma série ou componente 
curricular do segmento em razão de frequência inferior a 75%do total de horas letivas 
anuais. 

O aluno do 3º ano do Ensino Médio,com aproveitamento insuficiente em mais 
de 3 (três) componente curricular pode ser encaminhado à recuperação final, a critério do 
Conselho de Classe,mediante análise circunstanciada de cada caso. 
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A opção pelo regime de dependência é facultativa e será formalizada pelo aluno, 
ou por seu pai ou responsável, quando menor, no prazo máximo de15 (quinze) dias, após 
divulgação dos resultados finais do ano letivo. 

A dependência será desenvolvida mediante aulas regulares, estudos orientados, 
cursos paralelos na própria instituição educacional ou no ambiente virtual de 
aprendizagem da escola, oferecidos pelo professor regente do componente curricular em 
questão. 

O aluno que apresentar rendimento insuficiente na dependência e na série/ano 
que está matriculado, no mesmo componente curricular, ficará retido. O resultado da 
dependência deve ser registrado em ata própria, na ficha individual do aluno e no 
histórico escolar. 

O resultado final quando a aprovação, aprovação com dependência ou 
reprovação será de competência exclusiva do Conselho de Classe, emitido em reunião 
ordinária ao final do Ano Letivo. 

 

4.2.3. Planejamento didático-pedagógico 

O planejamento didático-pedagógico anual será realizado pelos professores 
regentes por área do conhecimento (interdisciplinar), com anuência dos coordenadores 
pedagógicos e equipe de direção, na semana pedagógica no início do ano letivo, em 
formulário próprio (ANEXO I), e, ainda, a cada bimestre, o planejamento de aula na 
forma de sequencia didática (ANEXO II) para cada componente curricular, (disciplinar). 

Para garantir a execução do planejamento, a Coordenação Pedagógica manterá 
arquivadas cópias assinadas pelos professores em seu acervo, entregues até cinco dias 
após o início de cada semestre letivo. 

 

4.2.4.Proposta Curricular 

 De acordo com o regime seriado anual, na modalidade semestralidade, do 
Currículo em Movimento da SEDF, o CEM 02 de Ceilândia organiza sua proposta 
curricular para atender alunos do 1º, 2º e 3º anos do Ensino Médio Regular - 
Semestralidade. 

A proposta curricular do CEM 02 de Ceilândia tem como base os eixos 
estruturantes do Currículo em Movimento da SEDF, com ênfase na abordagem 
interdisciplinar, a partir de temas geradores de práticas sociais para resolução de 
problemas. 

Para o Ensino Médio, optados por utilizar os objetos de conhecimento do 
Programa de Avaliação Seriada da UnB – PAS, como temas geradores de práticas 
sociais, contextualizados a partir das obras literárias, musicais, teatrais, 
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cinematográficas e de artes visuais,disponibilizadas durante as Coordenações Semanais, 
conforme tabela a seguir: 

Temas geradores de práticas sociais 
1º ano 2º ano 3º ano 

O ser humano como um 
ser no mundo 

O ser humano como um 
ser que pergunta e quer 
saber 

O ser humano como um 
ser que interage 

Indivíduo, cultura e 
identidade 

Indivíduo, cultura e 
mudança social 

Indivíduo, cultura, 
Estado e participação 
política 

Tipos e gêneros Tipos e gêneros Tipos e gêneros 

Estruturas Estruturas Estruturas 

Energia, equilíbrio e 
movimento Energia e oscilação Energia e campos 

Ambiente Ambiente e vida Ambiente e evolução 

A formação do mundo 
ocidental 

A formação do mundo 
ocidental contemporâneo Cenários contemporâneos 

Número, grandeza e 
forma 

Número, grandeza e 
forma 

Número, grandeza e 
forma 

Espaços A construção do espaço A construção do espaço 

Materiais Materiais Materiais 

  Análise de dados 

 

No planejamento anual, os professores de cada componente curricular do 
Ensino Médio organizarão os objetos de conhecimento (conteúdos) a partir de cada tema 
gerador por bimestre. A Coordenação Pedagógica manterá cópia em seu acervo e 
acompanhará a execução do planejado. 

 Nossa proposta curricular articula uma base comum de conhecimentos, 
completada por uma parte diversificada, conforme norma da LDB, Lei Nº 9394/1996. 
Para oferecer a base comum de conhecimentospara o Ensino Médio, optamos por adotar 
a Matriz de Referência do ENEM (BRASIL, 2013). 

 A adaptação curricular para alunos com necessidades educacionais especiais 
(ANEE) será realizada pelo professor regente, de acordo com o Regimento Escolar 
(DISTRITO FEDERAL, 2009). 
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 A proposta curricular será consolidada a culminância com vários eventos dos 
temas transversais propostas na Parte Diversificada. 

 

4.2.4.1.Matriz curricular 

 A proposta curricular do CEM 02 de Ceilândia será desenvolvida a partir dos 
objetos de conhecimento (conteúdos)daMatriz de Referência e da Matriz Curricular. 
Esta, descrita abaixo: 

Bloco 1 

Ensino Médio Diurno 

Componentes Curriculares 
Aulas por semana 

1º ano 2º ano 3º ano 
PORTUGUÊS 04 04 04 
MATEMÁTICA 03 03 03 
EDUCAÇÃO FÍSICA 02 02 02 
HISTÓRIA 04 04 04 
FILOSOFIA 04 04 04 
BIOLOGIA 04 04 04 
QUIMICA 04 04 04 
INGLÊS 04 04 04 
PD1 Bloco 1 (Ensino Religioso) 01 01 01 
TOTAL 30 30 30 
 

Bloco 2 

Componentes Curriculares 
Aulas por semana 

1º ano 2º ano 3º ano 
PORTUGUÊS 04 04 04 
MATEMÁTICA 03 03 03 
EDUCAÇÃO FÍSICA 02 02 02 
GEOGRAFIA 04 04 04 
SOCIOLOGIA 04 04 04 
FÍSICA 04 04 04 
ARTE 04 04 04 
ESPANHOL 02 02 02 
PD1 Bloco 2 01 01 01 
PD2 Bloco 2 02 02 02 
TOTAL 30 30 30 

 

 

 

 

4.2.4.2.Matriz de referência, eixos cognitivos e objetos de conhecimento 
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Toda a organização do trabalho pedagógicodesenvolvido no CEM 02 de 
Ceilândia,a partir de temas geradores de práticas sociais,tem como objetivo geral 
proporcionar aos alunos o desenvolvimento de competências, a partir dos seguintes eixos 
cognitivos: 

Eixo cognitivo Competências 

Dominar 
linguagens (DL) 

dominar a norma culta da Língua Portuguesa e fazer uso  
das linguagens matemática, artística e científica edas 
línguas espanhola e inglesa. 

Compreender 
fenômenos (CF): 

construir e aplicar conceitos das várias áreas do 
conhecimento para  a  compreensão  de  fenômenos naturais,  
de  processos  histórico-geográficos,  da  produção tecnológica 
e das manifestações artísticas. 

Enfrentar 
situações-
problema (SP): 

selecionar, organizar, relacionar, interpretar dados e 
informações representados de diferentes formas, para  tomar  
decisões  e  enfrentar  situações problema. 

Construir 
argumentação 
(CA): 

relacionar informações, representadas em diferentes formas, 
e conhecimentos disponíveis em situações concretas, para 
construir argumentação consistente. 

Elaborar 
propostas (EP): 

recorrer aos conhecimentos desenvolvidos na escola para 
elaboração de propostas de intervenção solidária na 
realidade, respeitando os valores humanos e considerando a 
diversidade sociocultural. 

 

 O desenvolvimento de competências consiste na capacidade de mobilizar um 
conjunto de saberes, habilidade e informações, para solucionar problemas de ordem 
teórica e/ou prática. Está relacionada às atitudes de julgar, avaliar, ponderar, debater, 
definir e, entre outras, propor soluções aos desafios encontrados na vida. 

 Contudo, o desenvolvimento de competências depende da apropriação de 
saberes e habilidades específicas, necessários a cada situação da vida, e que consiste na 
capacidade imediata de "saber fazer" algo. Tal capacidade advém da apropriação de 
objetos de conhecimento (conteúdos curriculares). 

Assim, a Matriz de Referência do CEM 02 de Ceilândia relaciona o 
desenvolvimento de competências por área do conhecimento, às habilidades necessárias 
que mobiliza um conjunto de objetos de conhecimento (conteúdos). 

Os objetos de conhecimento que compõem a Matriz de Referência estão 
organizados por componente curricular, agrupados em quatro áreas do conhecimento, a 
saber: 

Ensino Médio 
Área do Conhecimento Componentes Curriculares 

Linguagens, Códigos e suas Tecnologias 
ARTE 
LÍNGUA PORTUGUESA 
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EDUCAÇÃO FÍSICA 
LEM - INGLÊS 
LEM - ESPANHOL 

Ciências Humanas e suas Tecnologias 

HISTÓRIA 
GEOGRAFIA 
FILOSOFIA 
SOCIOLOGIA 

Ciências da Natureza e suas Tecnologias 
BIOLOGIA 
FÍSICA 
QUÍMICA 

Matemática e suas Tecnologias MATEMÁTICA 
 

4.2.4.2.2.Matriz de Referência para o Ensino Médio de Linguagens, Códigos e suas 
Tecnologias 

Ensino Médio 
Competências Habilidades 

Competência de área 1 – Aplicar 
as tecnologias da comunicação e 
da informação na escola, no 
trabalho e em outros contextos 
relevantes para sua vida. 

 

H1–  Identificar  as  diferentes  linguagens  e  seus  
recursos  expressivos  como  elementos  de 
caracterização dos sistemas de comunicação. 

H2–  Recorrer aos conhecimentos sobre as 
linguagens  dos sistemas de comunicação e 
informação para resolver problemas sociais. 

H3–  Relacionar informações geradas nos sistemas 
de comunicação e informação, considerando a 
função social desses sistemas. 

H4 –Reconhecer posições críticas aos usos sociais 
que são feitos das linguagens e dos sistemas de 
comunicação e informação. 

Competênciade  área  2  –  
Conhecer  e  usar  língua(s)  
estrangeira(s)  moderna(s)  como 
instrumento de acesso a 
informações e a outras culturas 
e grupos sociais. 

H5 – Associar vocábulos e expressões de um texto 
em LEM ao seu tema. 

H6–  Utilizar  os  conhecimentos  da  LEM  e  de  
seus  mecanismos  como  meio  de  ampliar  as 
possibilidades de acesso a informações, tecnologias 
e culturas. 

H7 – Relacionar um texto em LEM, as estruturas 
linguísticas, sua função e seu uso social. 

H8–  Reconhecer a importância da produção 
cultural em LEM como representação da 
diversidade cultural e linguística. 

Competênciade  área  3  –  
Compreender  e  usar  a  
linguagem  corporal  como  
relevante  para  a própria vida, 
integradora social e formadora 
da identidade. 

H9–  Reconhecer  as  manifestações  corporais  de  
movimento  como  originárias  de  necessidades 
cotidianas de um grupo social. 

H10 – Reconhecer a necessidade de transformação 
de hábitos corporais em função das necessidades 
cinestésicas. 

H11 –Reconhecer a linguagem corporal como meio 
de interação social, considerando os limites de 
desempenho e as alternativas de adaptação para 
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diferentes indivíduos. 

Competência de  área  4  –  
Compreender  a  arte  como  
saber  cultural  e  estético  
gerador  de significação e 
integrador da organização do 
mundo e da própria identidade. 

H12–  Reconhecer diferentes funções da arte, do 
trabalho da produção dos artistas em seus meios 
culturais. 

H13 –Analisar as diversas produções artísticas 
como meio de explicar diferentes culturas, padrões 
de beleza e preconceitos. 

H14–  Reconhecer  o  valor  da  diversidade  
artística  e  das  interrelações  de  elementos  que  
se apresentam nas manifestações de vários grupos 
sociais e étnicos. 

Competência de área 5–  
Analisar, interpretar e aplicar 
recursos expressivos das 
linguagens, relacionando textos 
com seus contextos, mediante a 
natureza, função, organização  e  
estrutura das manifestações, de 
acordo com as condições de 
produção e recepção. 

H15 –Estabelecer relações entre o texto literário e o 
momento de sua produção, situando aspectos do 
contexto histórico, social e político. 

H16 –Relacionar informações sobre concepções 
artísticas e procedimentos de construção do texto 
literário. 

H17–  Reconhecer  a  presença  de  valores  sociais  
e  humanos  atualizáveis  e  permanentes  no 
patrimônio literário nacional. 

Competência de área 6 – 
Compreender e usar os sistemas 
simbólicos das diferentes 
linguagens como meios de 
organização cognitiva da 
realidade pela constituição de 
significados, expressão, 
comunicação e informação. 

H18–  Identificar os elementos que concorrem para 
a progressão temática e para a organização e 
estruturação de textos de diferentes gêneros e 
tipos. 

H19–  Analisar  a  função  da  linguagem  
predominante  nos  textos  em  situações  
específicas  de interlocução. 

H20–  Reconhecer  a  importância  do  patrimônio  
linguístico  para  a  preservação  da  memória  e  da 
identidade nacional. 

Competência de área 7 – 
Confrontar opiniões e pontos de 
vista sobre as diferentes 
linguagens e suas manifestações 
específicas. 

H21 –Reconhecer,  em textos de diferentes gêneros, 
recursos verbais e não  verbais utilizados com a 
finalidade de criar e mudar comportamentos e 
hábitos. 

H22 – Relacionar, em diferentes textos, opiniões, 
temas, assuntos e recursos linguísticos. 

H23–  Inferir em um texto quais são os objetivos de 
seu produtor e quem é seu público-alvo, pela 
análise dos procedimentos argumentativos 
utilizados. 

H24–  Reconhecer  no  texto  estratégias  
argumentativas  empregadas  para  o  
convencimento  dopúblico, tais como a intimidação, 
sedução, comoção, chantagem, entre outras. 

Competênciade  área  8  –  
Compreender  e  usar  a  língua  
portuguesa  como  língua  
materna, geradora de 

H25–  Identificar,  em  textos  de  diferentes  
gêneros,  as  marcas  linguísticas  que  
singularizam  as variedades linguísticas sociais, 
regionais e de registro. 
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significação e integradora da 
organização do mundo e da 
própria identidade. 

H26 – Relacionar as variedades linguísticas a 
situações específicas de uso social. 

H27–  Reconhecer  os  usos  da  norma  padrão  da  
língua  portuguesa  nas  diferentes  situações  de 
comunicação. 

Competênciade  área  9  –  
Entender  os  princípios,  a  
natureza,  a  função  e  o  
impacto  das tecnologias da 
comunicação e da informação na 
sua vida pessoal e social, no 
desenvolvimento do  
conhecimento,  associando-os  
aos  conhecimentos  científicos,  
às  linguagens  que  lhes  dão 
suporte,  às  demais  tecnologias,  
aos  processos  de  produção  e  
aos  problemas  que  se  propõem 
solucionar. 

H28–  Reconhecer  a  função  e  o  impacto  social  
das  diferentes  tecnologias  da  comunicação  e 
informação. 

H29 – Identificar, pela análise de suas linguagens, 
as tecnologias da comunicação e informação. 

H30 – Relacionar as tecnologias da comunicação e 
informação ao desenvolvimento das sociedades e ao 
conhecimento que elas produzem. 

 

4.2.4.2.3.Matriz de Referência para o Ensino Médiode Matemática e suas 
Tecnologias 

Ensino Médio 
Competências Habilidades 

Competência de área 1 – 
Construir significados para os 
números naturais, inteiros, 
racionais e reais. 

H1–  Reconhecer,  no  contexto  social,  diferentes  
significados  e  representações  dos  números  e 
operações – naturais, inteiros, racionais ou reais. 

H2 – Identificar padrões numéricos ou princípios 
de contagem. 

H3 – Resolver situação-problema envolvendo 
conhecimentos numéricos. 

H4–  Avaliar  a  razoabilidade  de  um  resultado  
numérico  na  construção  de  argumentos  sobre 
afirmações quantitativas. 

H5 – Avaliar propostas de intervenção na realidade 
utilizando conhecimentos numéricos. 

Competênciade  área  2  –  
Utilizar  o  conhecimento  
geométrico  para  realizar  a  
leitura  e  a representação da 
realidade e agir sobre ela. 

H6 –Interpretar a localização e a movimentação de 
pessoas/objetos no espaço tridimensional e sua 
representação no espaço bidimensional. 

H7 – Identificar características de figuras planas 
ou espaciais. 

H8 – Resolver situação-problema que envolva 
conhecimentos geométricos de espaço e forma. 

H9–  Utilizar conhecimentos geométricos de espaço 
e forma na seleção de argumentos propostos como 
solução de problemas do cotidiano. 

Competênciade  área  3  –  H10 – Identificar relações entre grandezas e 
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Construir  noções  de  grandezas  
e  medidas  para  a  compreensão  
da realidade e a solução de 
problemas do cotidiano. 

unidades de medida. 

H11 – Utilizar a noção de escalas na leitura de 
representação de situação do cotidiano. 

H12 – Resolver situação-problema que envolva 
medidas de grandezas. 

H13 – Avaliar o resultado de uma medição na 
construção de um argumento consistente. 

H14–  Avaliar  proposta  de  intervenção  na  
realidade  utilizando  conhecimentos  geométricos 
relacionados a grandezas e medidas. 

Competência de área 4–  
Construir noções de variação de 
grandezas para a compreensão 
da realidade e a solução de 
problemas do cotidiano. 

H15 – Identificar a relação de dependência entre 
grandezas. 

H16–  Resolver  situação-problema  envolvendo  a  
variação  de  grandezas,  direta  ou  inversamente 
proporcionais. 

H17 – Analisar informações envolvendo a variação 
de grandezas como recurso para a construção de 
argumentação. 

H18 – Avaliar propostas de intervenção na 
realidade envolvendo variação de grandezas. 

Competênciade  área  5  –  
Modelar  e  resolver  problemas  
que  envolvem  variáveis 
socioeconômicas ou técnico-
científicas, usando 
representações algébricas. 

H19 – Identificar representações algébricas que 
expressem a relação entre grandezas. 

H20 – Interpretar gráfico cartesiano que 
represente relações entre grandezas. 

H21 – Resolver situação-problema cuja modelagem 
envolva conhecimentos algébricos. 

H22–  Utilizar  conhecimentos  
algébricos/geométricos  como  recurso  para  a  
construção  de argumentação. 

H23 – Avaliar propostas de intervenção na 
realidade utilizando conhecimentos algébricos. 

Competênciade  área  6  –  
Interpretar  informações  de  
natureza  científica  e  social  
obtidas  da leitura  de  gráficos  
e  tabelas,  realizando  previsão  
de  tendência,  extrapolação,  
interpolação  e interpretação. 

H24 – Utilizar informações expressas em gráficos 
ou tabelas para fazer inferências. 

H25 – Resolver problema com dados apresentados 
em tabelas ou gráficos. 

H26–  Analisar informações expressas em gráficos 
ou tabelas como recurso para a construção de 
argumentos. 

 

Competência de área 7 – 
Compreender o caráter aleatório 
e não determinístico dos 
fenômenos naturais e sociais e 
utilizar instrumentos adequados 
para medidas, determinação de 
amostras e cálculos de 
probabilidade para interpretar 

H27 – Calcular medidas de tendência central ou de 
dispersão de um conjunto de dados expressos em 
uma tabela de frequências de dados agrupados (não 
em classes) ou em gráficos. 

H28 – Resolver situação-problema que envolva 
conhecimentos de estatística e probabilidade. 

H29–  Utilizar  conhecimentos  de  estatística  e  
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informações de variáveis 
apresentadas em uma 
distribuição estatística. 

probabilidade  como  recurso  para  a  construção  
de argumentação. 

H30–  Avaliar  propostas  de  intervenção  na  
realidade  utilizando  conhecimentos  de  estatística  
e probabilidade. 

 

4.2.4.2.4.Matriz de Referência para o Ensino Médiode Ciências da Natureza e 
suas Tecnologias 

Ensino Médio 
Competências Habilidades 

Competência de área 1–  
Compreender as ciências 
naturais e as tecnologias a elas 
associadas como  construções  
humanas,  percebendo  seus  
papéis  nos  processos  de  
produção  e  no desenvolvimento 
econômico e social da 
humanidade. 

H1–  Reconhecer  características  ou  propriedades  
de  fenômenos  ondulatórios  ou  oscilatórios, 
relacionando-os a seus usos em diferentes 
contextos. 

H2–  Associar  a  solução  de  problemas  de  
comunicação,  transporte,  saúde  ou  outro  com  o 
correspondente desenvolvimento científico e 
tecnológico. 

H3–  Confrontar interpretações científicas com 
interpretações baseadas no senso comum, ao longo 
do tempo ou em diferentes culturas. 

H4–  Avaliar propostas de intervenção no 
ambiente, considerando a qualidade da vida 
humana ou medidas de conservação, recuperação 
ou utilização sustentável da biodiversidade. 

Competência de área 2–  
Identificar a presença e aplicar 
as tecnologias associadas às 
ciências naturais em diferentes 
contextos. 

H5 – Dimensionar circuitos ou dispositivos 
elétricos de uso cotidiano. 

H6–  Relacionar informações para compreender 
manuais de instalação ou utilização de aparelhos, 
ou sistemas tecnológicos de uso comum. 

H7–  Selecionar  testes  de  controle,  parâmetros  
ou  critérios  para  a  comparação  de  materiais  e 
produtos, tendo em vista a defesa do consumidor, a 
saúde do trabalhador ou a qualidade de vida. 

Competência de área 3–  
Associar intervenções que 
resultam em degradação ou 
conservação ambiental a 
processos produtivos e sociais e 
a instrumentos ou ações 
científico-tecnológicos. 

H8–  Identificar  etapas  em  processos  de  
obtenção,  transformação,  utilização  ou  
reciclagem  de recursos naturais, energéticos ou 
matérias-primas, considerando processos 
biológicos, químicos ou físicos neles envolvidos. 

H9 –Compreender a importância dos ciclos 
biogeoquímicos ou do fluxo de energia para a vida, 
ou da ação de agentes ou fenômenos que podem 
causar alterações nesses processos. 

H10 –Analisar perturbações ambientais, 
identificando fontes, transporte e/ou destino dos 
poluentes ou prevendo efeitos em sistemas 
naturais, produtivos ou sociais. 

H11 – Reconhecer benefícios, limitações e aspectos 
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éticos da biotecnologia, considerando estruturas e 
processos biológicos envolvidos em produtos 
biotecnológicos. 

H12–  Avaliar  impactos  em  ambientes  naturais  
decorrentes  de  atividades  sociais  ou  econômicas, 
considerando interesses contraditórios. 

Competência de área 4 – 
Compreender interações entre 
organismos e ambiente, em 
particular aquelasrelacionadas  
à  saúde  humana,  relacionando  
conhecimentos  científicos,  
aspectos culturais e 
características individuais. 

H13 –Reconhecer mecanismos de transmissão da 
vida, prevendo ou explicando a manifestação de 
características dos seres vivos. 

H14–  Identificar padrões em fenômenos e 
processos vitais dos organismos, como manutenção 
do equilíbrio interno, defesa, relações com o 
ambiente, sexualidade, entre outros. 

H15–  Interpretar  modelos  e  experimentos  para  
explicar  fenômenos  ou  processos  biológicos  em 
qualquer nível de organização dos sistemas 
biológicos. 

H16–  Compreender  o  papel  da  evolução  na  
produção  de  padrões  e  processos  biológicos  ou  
na organização taxonômica dos seres vivos. 

Competência de área 5–  
Entender métodos e 
procedimentos próprios das 
ciências naturais e aplicá-los em 
diferentes contextos. 

H17–  Relacionar  informações  apresentadas  em  
diferentes  formas  de  linguagem  e  representação 
usadas nas ciências físicas, químicas ou biológicas, 
como texto discursivo, gráficos, tabelas, relações 
matemáticas ou linguagem simbólica. 

H18–  Relacionar  propriedades  físicas,  químicas  
ou  biológicas  de  produtos,  sistemas  ou 
procedimentos tecnológicos às finalidades a que se 
destinam. 

H19–  Avaliar  métodos,  processos  ou  
procedimentos  das  ciências  naturais  que  
contribuam  para diagnosticar ou solucionar 
problemas de ordem social, econômica ou 
ambiental. 

Competênciade  área  6  –  
Apropriar-se  de  conhecimentos  
da  Física  para,  em  situações-
problema, interpretar, avaliar 
ou planejar intervenções 
científico-tecnológicas. 

H20 –Caracterizar causas ou efeitos dos 
movimentos de partículas, substâncias, objetos ou 
corpos celestes. 

H21–  Utilizar  leis  físicas  e/ou  químicas  para  
interpretar  processos  naturais  ou  tecnológicos 
inseridos no contexto da termodinâmica e/ou do 
eletromagnetismo.  

H22–  Compreender  fenômenos  decorrentes  da  
interação  entre  a  radiação  e  a  matéria  em  
suas manifestações em processos naturais ou 
tecnológicos, ou  em suas implicações  biológicas,  
sociais, econômicas ou ambientais. 

H23–  Avaliar  possibilidades  de  geração,  uso  ou  
transformação  de  energia  em  ambientes 
específicos, considerando implicações éticas, 
ambientais, sociais e/ou econômicas. 
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Competênciade  área  7  –  
Apropriar-se  de  conhecimentos  
da  Química  para,  em  
situações-problema, interpretar, 
avaliar ou planejar intervenções 
científico-tecnológicas. 

H24–  Utilizar  códigos  e  nomenclatura  da  
química  para  caracterizar  materiais,  substâncias  
ou transformações químicas. 

H25–  Caracterizar  materiais  ou  substâncias,  
identificando  etapas,  rendimentos  ou  implicações 
biológicas, sociais, econômicas ou ambientais de 
sua obtenção ou produção. 

H26–  Avaliar  implicações  sociais,  ambientais  
e/ou  econômicas  na  produção  ou  no  consumo  de 
recursos energéticos ou minerais, identificando 
transformações químicas ou de energia envolvidas 
nesses processos. 

H27–  Avaliar  propostas  de  intervenção  no  meio  
ambiente  aplicando  conhecimentos  químicos, 
observando riscos ou benefícios. 

Competênciade  área  8  –  
Apropriar-se  de  conhecimentos  
da  Biologia  para,  em  
situações-problema, interpretar, 
avaliar ou planejar intervenções 
científico-tecnológicas. 

H28–  Associar  características  adaptativas  dos  
organismos  com  seu  modo  de  vida  ou  com  seus 
limites de distribuição em diferentes ambientes, em 
especial em ambientes brasileiros.  

H29 –Interpretar experimentos ou técnicas que 
utilizam seres vivos, analisando  implicações para o 
ambiente, a saúde, a produção de alimentos, 
matérias-primas ou produtos industriais. 

H30–  Avaliar  propostas  de  alcance  individual  
ou  coletivo,  identificando  aquelas  que  visam  à 
preservação e à implementação da saúde 
individual, coletiva ou do ambiente. 

 

4.2.4.2.5.Matriz de Referência para o Ensino Médiode Ciências Humanase suas 
Tecnologias 

Ensino Médio 
Competências Habilidades 

Competência de área 1 – 
Compreender os elementos 
culturais que constituem as 
identidades. 

H1–  Interpretar  historicamente  e/ou  
geograficamente  fontes  documentais  acerca  de  
aspectos  da cultura. 

H2 – Analisar a produção da memória pelas 
sociedades humanas. 

H3 – Associar as manifestações culturais do 
presente aos seus processos históricos. 

H4–  Comparar  pontos  de  vista  expressos  em  
diferentes  fontes  sobre  determinado  aspecto  da 
cultura. 

H5 – Identificar as manifestações ou 
representações da diversidade do patrimônio 
cultural e artístico em diferentes sociedades. 

Competênciade  área  2  –  
Compreender  as  

H6 – Interpretar diferentes representações gráficas 
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transformações  dos  espaços  
geográficos  como produto das 
relações socioeconômicas e 
culturais de poder. 

e cartográficas dos espaços geográficos. 

H7 – Identificar os significados histórico-
geográficos das relações de poder entre as nações. 

H8 –Analisar a ação dos estados nacionais no que 
se refere à dinâmica dos fluxos populacionais e no 
enfrentamento de problemas de ordem econômico-
social. 

H9 –Comparar o significado histórico-geográfico 
das organizações políticas e socioeconômicas em 
escala local, regional ou mundial. 

H10–  Reconhecer  a  dinâmica  da  organização  
dos  movimentos  sociais  e  a  importância  da 
participação da coletividade na transformação da 
realidade histórico-geográfica. 

Competência de área 3–  
Compreender a produção e o 
papel histórico das instituições 
sociais, políticas e econômicas, 
associando-as aos diferentes 
grupos, conflitos e movimentos 
sociais. 

H11 – Identificar registros de práticas de grupos 
sociais no tempo e no espaço. 

H12 – Analisar o papel da justiça como instituição 
na organização das sociedades. 

H13 –Analisar a atuação dos movimentos sociais 
que contribuíram para mudanças ou rupturas em 
processos de disputa pelo poder. 

H14–  Comparar diferentes pontos de vista, 
presentes em textos analíticos e interpretativos, 
sobre situação  ou  fatos  de  natureza  histórico-
geográfica  acerca  das  instituições  sociais,  
políticas  e econômicas.  

H15–  Avaliar  criticamente  conflitos  culturais,  
sociais,  políticos,  econômicos  ou  ambientais  ao 
longo da história. 

Competência de área 4 – 
Entender as transformações 
técnicas e tecnológicas e seu 
impacto nos processos de 
produção, no desenvolvimento 
do conhecimento e na vida 
social. 

H16 –Identificar registros sobre o papel das 
técnicas e tecnologias na organização do trabalho 
e/ou da vida social. 

H17–  Analisar  fatores  que  explicam  o  impacto  
das  novas  tecnologias  no  processo  de 
territorialização da produção. 

H18–  Analisar  diferentes  processos  de  produção  
ou  circulação  de  riquezas  e  suas  implicações 
socioespaciais. 

H19–  Reconhecer as transformações técnicas e 
tecnológicas que determinam as várias formas de 
uso e apropriação dos espaços rural e urbano. 

H20–  Selecionar  argumentos  favoráveis  ou  
contrários  às  modificações  impostas  pelas  novas 
tecnologias à vida social e ao mundo do trabalho. 

Competência de área 5 – Utilizar 
os conhecimentos históricos 
para compreender e valorizar os 
fundamentos da cidadania e da 
democracia, favorecendo uma 

H21 – Identificar o papel dos meios de comunicação 
na construção da vida social. 

H22 – Analisar as lutas sociais e conquistas obtidas 
no que se refere às mudanças nas legislações ou 
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atuação consciente do indivíduo 
na sociedade. 

nas políticas públicas. 

H23 – Analisar a importância dos valores éticos na 
estruturação política das sociedades. 

H24 – Relacionar cidadania e democracia na 
organização das sociedades. 

H25 – Identificar estratégias que promovam 
formas de inclusão social. 

Competência de área 6 – 
Compreender a sociedade e a 
natureza, reconhecendo suas 
interações no espaço em 
diferentes contextos históricos e 
geográficos. 

H26 –Identificar em fontes diversas o processo de 
ocupação dos meios físicos e as relações da vida 
humana com a paisagem. 

H27–  Analisar  de  maneira  crítica  as  interações  
da  sociedade  com  o  meio  físico,  levando  em 
consideração aspectos históricos e/ou geográficos.  

H28–  Relacionar o uso das tecnologias com os 
impactos socioambientais em diferentes contextos 
histórico-geográficos. 

H29 –Reconhecer a função dos recursos naturais na 
produção do espaço geográfico, relacionando os com 
as mudanças provocadas pelas ações humanas. 

H30 – Avaliar as relações entre preservação e 
degradação da vida no planeta nas diferentes 
escalas. 

 

 

4.2.4.2.6.Parte Diversificada para o 1º ano do Ensino Médio 

 Metodologia de estudo no Ensino Médio 

 Diversidade étnico-racial – Consciência negra 

 

4.2.4.2.7.Parte Diversificada para o 2º ano do Ensino Médio 

 Direitos Humanos 

 Sustentabilidade 

 Festival de Curtas 

 

4.2.4.2.8. Parte Diversificada para o 3º ano do Ensino Médio 

 Tribunal do Júri 

 Ciência para a vida 

 Sarau cultural 
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4.2.4.2.9.Objetos de conhecimentopara o Ensino Médio– Linguagens, Códigos e 
suas Tecnologias 

Ensino Médio – 1º, 2º e 3º anos 
Objetos de conhecimento 

A. Estudo do texto: as sequências discursivas e os gêneros textuais no sistema de 
comunicação e informação–  modos  de  organização  da  composição  textual;  
atividades  de  produção  escrita  e  de leitura de textos gerados nas diferentes esferas 
sociais – públicas e privadas. 

B. Estudo das práticas corporais: a linguagem corporal como integradora social e 
formadora de identidade–  performance  corporal  e  identidades  juvenis;  
possibilidades  de  vivência  crítica  e emancipada do lazer; mitos e verdades sobre os 
corpos masculino e feminino na sociedade atual; exercício físico e saúde; o corpo e a 
expressão artística e cultural; o corpo no mundo dos símbolos e como produção da 
cultura; práticas corporais e autonomia; condicionamentos e esforços físicos; o esporte; 
a dança; as lutas; os jogos; as brincadeiras. 

C. Produçãoe  recepção  de  textos  artísticos:  interpretação  e  representação  do  mundo  
para  o fortalecimento dos processos de identidade e cidadania  –  Artes  Visuais: 
estrutura morfológica, sintática,  o  contexto  da  obra  artística,  o  contexto  da  
comunidade.  Teatro:estrutura  morfológica, sintática,  o  contexto  da  obra  artística,  
o  contexto  da  comunidade,  as  fontes  de  criação.  Música: estrutura morfológica, 
sintática, o contexto da obra artística, o contexto da comunidade, as fontes de criação.  
Dança:estrutura  morfológica,  sintática,  o  contexto  da  obra  artística,  o  contexto  
da comunidade, as fontes de criação. Conteúdos estruturantes das linguagens 
artísticas (Artes Visuais, Dança, Música, Teatro), elaborados a partir de suas 
estruturas morfológicas e sintáticas; inclusão, diversidade e multiculturalidade: a 
valorização da pluralidade expressada nas produções estéticas e artísticas das 
minorias sociais e dos portadores de necessidades especiais educacionais. 

D. Estudodo  texto  literário:  relações  entre  produção  literária  e  processo  social,  
concepções artísticas,  procedimentos  de  construção  e  recepção  de  textos  –  
produção  literária  e  processo social;  processos  de  formação  literária  e  de  
formação  nacional;  produção  de  textos  literários,  sua recepção  e  a  constituição  
do  patrimônio  literário  nacional;  relações  entre  a  dialética 
cosmopolitismo/localismo e a produção literária nacional; elementos de continuidade e 
ruptura entre os  diversos  momentos  da  literatura  brasileira;  associações  entre  
concepções  artísticas  e procedimentos de construção do texto literário em seus 
gêneros (épico/narrativo, lírico e dramático) e  formas  diversas;  articulações  entre  
os  recursos  expressivos  e  estruturais  do  texto  literário  e  o processo social 
relacionado ao momento de sua produção; representação literária: natureza, função, 
organização e estrutura do texto literário; relações entre literatura, outras artes e 
outros saberes.  

E. Estudodos  aspectos  linguísticos  em  diferentes  textos:  recursos  expressivos  da  
língua, procedimentos de construção e recepção de textos – organização da 
macroestrutura semântica e a articulação entre ideias e proposições (relações lógico-
semânticas). 

F. Estudodo texto argumentativo, seus  gêneros  e  recursos  linguísticos:  argumentação:  
tipo, gêneros  e  usos  em  língua  portuguesa  –  formas  de  apresentação  de  
diferentes  pontos  de  vista; organização  e  progressão  textual;  papéis  sociais  e  
comunicativos  dos  interlocutores,  relação  entre usos  e  propósitos  comunicativos,  
função  sociocomunicativa  do  gênero,  aspectos  da  dimensão espaço-temporal em 
que se produz o texto. 

G. Estudodos  aspectos  linguísticos  da  língua  portuguesa:  usos  da  língua:  norma  
culta  e variação  linguística  –  uso  dos  recursos  linguísticos  em  relação  ao  
contexto  em  que  o  texto  é constituído:  elementos  de  referência  pessoal,  
temporal,  espacial,  registro  linguístico,  grau  de formalidade, seleção lexical, 
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tempos e modos verbais; uso dos recursos linguísticos em processo de coesão textual: 
elementos de articulação das sequências dos textos ou a construção da microestrutura 
do texto. 

H. Estudodos  gêneros  digitais:  tecnologia  da  comunicação  e  informação:  impacto  e  
função social  –  o  texto  literário  típico  da  cultura  de  massa:  o  suporte  textual  
em  gêneros  digitais;  a caracterização dos interlocutores na comunicação tecnológica; 
os recursos linguísticos e os gêneros digitais; a função social das novas tecnologias. 

 

 

4.2.4.2.10.Objetos de conhecimentopara o Ensino Médio –Matemáticae suas 
Tecnologias 

 

Ensino Médio – 1º, 2º e 3º anos 
Objetos de conhecimento 

A. Conhecimentos numéricos – operações em conjuntos numéricos(naturais,  inteiros,  
racionais  e reais), desigualdades, divisibilidade, fatoração, razões e proporções, 
porcentagem e juros, relações de dependência entre grandezas, sequências e 
progressões, princípios de contagem. 

B.  Conhecimentos geométricos – características das figurasgeométricas planas e 
espaciais; grandezas, unidades de medida e escalas; comprimentos,  áreas  e  volumes;  
ângulos;  posições  de retas; simetrias de figuras planas ou espaciais; congruência e 
semelhança de triângulos; teorema de Tales; relações métricas nos triângulos; 
circunferências; trigonometria do ângulo agudo. 

C.  Conhecimentos de estatística e probabilidade– representação e análise de dados; 
medidas de tendência central (médias, moda e mediana); desvios e variância; noções 
de probabilidade. 

D.  Conhecimentosalgébricos  –  gráficos  e  funções;  funções  algébricas  do  1.º  e  do  2.º  
graus, polinomiais,  racionais,  exponenciais  e  logarítmicas;  equações  e  inequações;  
relações  no  ciclo trigonométrico e funções trigonométricas.  

E.  Conhecimentos algébricos/geométricos–  plano cartesiano; retas; circunferências; 
paralelismo e perpendicularidade, sistemas de equações. 

 

 

4.2.4.2.11.Objetos de conhecimentopara o Ensino Médio –Ciências da Natureza e 
suas Tecnologias 

Ensino Médio – 1º, 2º e 3º anos 
Objetos de conhecimento 

Física 

A. Conhecimentosbásicos  e  fundamentais  –  Noções  de  ordem  de  grandeza.  
NotaçãoCientífica. SistemaInternacional de Unidades. Metodologia de investigação: a 
procura de regularidades e de sinaisna  interpretação  física  do  mundo.  
Observaçõese  mensurações:  representação  de  grandezas físicas  como  grandezas  
mensuráveis.  Ferramentasbásicas:  gráficos  e  vetores.  Conceituaçãode grandezas 
vetoriais e escalares. Operações básicas com vetores. 

B. O movimento, o equilíbrio e a descoberta de leis físicas – Grandezas fundamentais da 
mecânica: tempo, espaço, velocidade e aceleração. Relação históricaentre força e 
movimento. Descrições do movimento e sua interpretação: quantificação do 
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movimento e sua descrição matemática e gráfica. Casosespeciais  de  movimentos  e  
suas  regularidades  observáveis.  Conceitode  inércia.  Noçãode sistemas  de  
referência  inerciais  e  não  inerciais.  Noçãodinâmica  de  massa  e  quantidade  de 
movimento  (momento  linear).  Forçae  variação  da  quantidade  de  movimento.  
Leisde  Newton. Centrode  massa  e  a  ideia  de  ponto  material.  Conceitode  forças  
externas  e  internas.  Leida conservação  da  quantidade  de  movimento  (momento  
linear)  e  teorema  do  impulso.  Momentode uma força (torque). Condições de 
equilíbrio estático de ponto material e de corpos rígidos. Força de atrito, força peso, 
força normal de contato e tração. Diagramas de forças. Identificação das forças que 
atuam nos movimentos circulares. Noção de força centrípeta e sua quantificação. A 
hidrostática: aspectoshistóricos  e  variáveis  relevantes.  Empuxo.  Princípiosde  
Pascal,  Arquimedes  e  Stevin: condições de flutuação, relação entre diferença de 
nível e pressão hidrostática. 

C. Energia, trabalho e potência – Conceituação de trabalho, energia e potência. Conceito 
de energia potencial e de energia cinética. Conservação de energia mecânica e 
dissipação de energia. Trabalho da força gravitacional e energia potencial 
gravitacional. Forças conservativas e dissipativas. 

D. Amecânica  e  o  funcionamento  do  universo  –  Força  peso.  Aceleraçãogravitacional.  
Leida Gravitação Universal. Leis de Kepler. Movimentos de corpos celestes. 
Influência na Terra: marés e variações climáticas. Concepções históricas sobre a 
origem do universo e sua evolução. 

E. Fenômenoselétricos  e  magnéticos –  Carga elétrica e corrente elétrica. Lei de 
Coulomb. Campo elétricoe  potencial  elétrico.  Linhasde  campo.  
Superfíciesequipotenciais.  Poderdas  pontas. Blindagem.  Capacitores.  EfeitoJoule.  
Leide  Ohm.  Resistênciaelétrica  e  resistividade.  Relações entre grandezas elétricas: 
tensão, corrente, potência e energia. Circuitos elétricos simples. Correntes contínuae  
alternada.  Medidoreselétricos.  Representaçãográfica  de  circuitos.  Símbolos 
convencionais.  Potênciae  consumo  de  energia  em  dispositivos  elétricos.  
Campomagnético.  Imãs permanentes. Linhas de campo magnético. Campo magnético 
terrestre. 

F. Oscilações,ondas,  óptica  e  radiação  –  Feixes  e  frentes  de  ondas.  Reflexãoe  
refração.  Óptica geométrica:lentes  e  espelhos.  Formaçãode  imagens.  
Instrumentosópticos  simples.  Fenômenos ondulatórios.  Pulsose  ondas.  
Período,frequência,  ciclo.  Propagação:relação  entre  velocidade, frequência e 
comprimento de onda. Ondas em diferentes meios de propagação. 

G. O calore os fenômenos térmicos  –  Conceitos de calor e de temperatura. Escalas 
termométricas. Transferência de calor e equilíbrio térmico. Capacidade calorífica e 
calor específico. Condução do calor.  Dilataçãotérmica.  Mudançasde  estado  físico  e  
calor  latente  de  transformação. Comportamentode  gases  ideais.  
Máquinastérmicas.  Ciclode  Carnot.  Leisda  Termodinâmica. Aplicaçõese  fenômenos  
térmicos  de  uso  cotidiano.  Compreensãode  fenômenos  climáticos relacionados ao 
ciclo da água. 

Química 

A. Transformaçõesquímicas  –  Evidências  de  transformações  químicas.  Interpretando 
transformações químicas. Sistemas gasosos: Lei dos gases. Equação geral dos gases 
ideais, Princípio deAvogadro,  conceito  de  molécula;  massa  molar,  volume  molar  
dos  gases.  Teoriacinética  dos gases.  Misturasgasosas.  Modelocorpuscular  da  
matéria.  Modeloatômico  de  Dalton.  Natureza elétricada  matéria:  Modelo  Atômico  
de  Thomson,  Rutherford,  Rutherford-Bohr.  Átomose  sua estrutura.  
Númeroatômico,  número  de  massa,  isótopos,  massa  atômica.  Elementosquímicos  
e Tabela Periódica. Reações químicas. 

B. Representação das transformações químicas –Fórmulas químicas. Balanceamento de 
equações químicas. Aspectos quantitativos das transformações químicas. Leis 
ponderais das reações químicas. Determinaçãode  fórmulas  químicas.  
Grandezasquímicas:  massa,  volume,  mol,  massa  molar, constante de Avogadro. 
Cálculos estequiométricos. 

C. Materiais, suas propriedades eusos  –  Propriedades de materiais. Estados físicos de 
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materiais. Mudanças de estado. Misturas: tipos e métodos de separação. Substâncias 
químicas: classificação e característicasgerais.  Metaise  ligas  metálicas.  Ferro,cobre  
e  alumínio.  Ligaçõesmetálicas. Substâncias iônicas: características e propriedades. 
Substâncias iônicas do grupo: cloreto, carbonato, nitratoe  sulfato.  Ligaçãoiônica.  
Substânciasmoleculares:  características  e  propriedades. Substâncias moleculares: 
H2, O2, N2, Cl2, NH3, H2O, HCl, CH4. Ligação covalente. Polaridade de moléculas.  
Forçasintermoleculares.  Relaçãoentre  estruturas,  propriedade  e  aplicação  das 
substâncias. 

D. Água–  Ocorrência  e  importância  na  vida  animal  e  vegetal.  Ligação,estrutura  e  
propriedades. Sistemas emsolução aquosa:  soluções  verdadeiras, soluções coloidais e 
suspensões. Solubilidade. Concentração das soluções. Aspectos qualitativos das 
propriedades coligativas das soluções. Ácidos, bases, sais e óxidos: definição, 
classificação, propriedades, formulação e nomenclatura. Conceitos de ácidos e bases. 
Principais propriedades dos ácidos e bases: indicadores, condutibilidade elétrica, 
reação com metais, reação de neutralização. 

E. Transformaçõesquímicas  e  energia  –  Transformações  químicas  e  energia  
calorífica.  Calorde reação. Entalpia. Equações termoquímicas. Lei de Hess. 
Transformações químicas e energia elétrica. Reaçãode  oxirredução.  Potenciaispadrão  
de  redução.  Pilha.  Eletrólise.  Leisde  Faraday. Transformaçõesnucleares.  
Conceitosfundamentais  da  radioatividade.  Reaçõesde  fissão  e  fusão nuclear. 
Desintegração radioativa e radioisótopos. 

F. Dinâmica das transformações químicas – Transformações químicas e velocidade. 
Velocidade de reação.  Energiade  ativação.  Fatoresque  alteram  a  velocidade  de  
reação:  concentração,  pressão, temperatura e catalisador. 

G. Transformaçãoquímica  e  equilíbrio  –  Caracterização  do  sistema  em  equilíbrio.  
Constantede equilíbrio.  Produtoiônico  da  água,  equilíbrio  ácido-base  e  pH.  
Solubilidadedos  sais  e  hidrólise. Fatores que alteram o sistema em equilíbrio. 
Aplicação da velocidade edo equilíbrio químico no cotidiano. 

H. Compostosde  carbono  –  Características  gerais  dos  compostos  orgânicos.  
Principaisfunções orgânicas.  Estruturae  propriedades  de  hidrocarbonetos.  
Estruturae  propriedades  de  compostos orgânicos oxigenados. Fermentação. 
Estrutura e propriedades de compostos orgânicos nitrogenados. 
Macromoléculasnaturais  e  sintéticas.  Noçõesbásicas  sobre  polímeros.  
Amido,glicogênio  e celulose.  Borrachanatural  e  sintética.  Polietileno,poliestireno,  
PVC,  teflon,  náilon.  Óleose gorduras, sabões e detergentes sintéticos. Proteínas e 
enzimas. 

I. Relaçõesda  Química  com  as  tecnologias,  a  sociedade  e  o  meio  ambiente  –  
Química  no cotidiano. Química na agricultura e na saúde. Química nos alimentos. 
Química e ambiente. Aspectos científico-tecnológicos,socioeconômicos  e  ambientais  
associados  à  obtenção  ou  produção  de substâncias químicas. Indústriaquímica: 
obtenção e utilização do cloro, hidróxido de sódio, ácido sulfúrico, amônia e ácido 
nítrico. Mineração e metalurgia. Poluição e tratamento de água. Poluição atmosférica. 
Contaminação e proteção do ambiente. 

J. Energiasquímicas  no  cotidiano  –  Petróleo,  gás  natural  e  carvão.  Madeirae  
hulha.  Biomassa. Biocombustíveis.  Impactosambientais  de  combustíveis  fósseis.  
Energianuclear.  Lixoatômico. Vantagens e desvantagens do uso de energia nuclear. 

Biologia 

A. Moléculas,células  e  tecidos  –  Estrutura  e  fisiologia  celular:  membrana,  
citoplasma  e  núcleo. Divisãocelular.  Aspectosbioquímicos  das  estruturas  celulares.  
Aspectosgerais  do  metabolismo celular.  Metabolismoenergético:  fotossíntese  e  
respiração.  Codificaçãoda  informação  genética. Síntese proteica. Diferenciação 
celular. Principais tecidos animais e vegetais. Origem e evolução das células. Noções 
sobre células-tronco, clonagem e tecnologia do DNA recombinante. Aplicações de 
biotecnologiana  produção  de  alimentos,  fármacos  e  componentes  biológicos.  
Aplicaçõesde tecnologias  relacionadas  ao  DNA  a  investigações  científicas,  
determinação  da  paternidade, investigação  criminal  e  identificação  de  indivíduos.  
Aspectoséticos  relacionados  ao desenvolvimento biotecnológico. Biotecnologia e 
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sustentabilidade. 
B. Hereditariedadee  diversidade  da  vida  –  Princípios  básicos  que  regem  a  

transmissão  de características  hereditárias.  Concepçõespré-mendelianas  sobre  a  
hereditariedade.  Aspectos genéticosdo  funcionamento  do  corpo  humano.  
Antígenose  anticorpos.  Grupossanguíneos, transplantes  e  doenças  autoimunes.  
Neoplasiase  a  influência  de  fatores  ambientais.  Mutações gênicas e 
cromossômicas. Aconselhamento genético. Fundamentos genéticos da evolução. 
Aspectos genéticos da formação e manutenção da diversidade biológica. 

C. Identidadedos  seres  vivos  –  Níveis  de  organização  dos  seres  vivos.  
Vírus,procariontes  e eucariontes. Autótrofos e heterótrofos. Seres unicelulares e 
pluricelulares. Sistemática e as grandes linhasda  evolução  dos  seres  vivos.  Tiposde  
ciclo  de  vida.  Evoluçãoe  padrões  anatômicos  e fisiológicos  observados  nos  seres  
vivos.  Funçõesvitais  dos  seres  vivos  e  sua  relação  com  a adaptação  desses  
organismos  a  diferentes  ambientes.  Embriologia,anatomia  e  fisiologia  humana. 
Evolução humana. Biotecnologia e sistemática. 

D. Ecologiae  ciências  ambientais  –  Ecossistemas.  Fatoresbióticos  e  abióticos.  
Habitate  nicho ecológico.  Acomunidade  biológica:  teia  alimentar,  sucessão  e  
comunidade  clímax.  Dinâmicade populações.  Interaçõesentre  os  seres  vivos.  
Ciclosbiogeoquímicos.  Fluxode  energia  no ecossistema.  Biogeografia.  
Biomasbrasileiros.  Exploraçãoe  uso  de  recursos  naturais.  Problemas ambientais: 
mudanças climáticas, efeito estufa; desmatamento; erosão; poluição da água, do solo e 
doar.  Conservaçãoe  recuperação  de  ecossistemas.  Conservaçãoda  biodiversidade.  
Tecnologias ambientais. Noções de saneamento básico. Noções de legislação 
ambiental: água, florestas, unidades de conservação; biodiversidade. 

E. Origeme  evolução  da  vida  –  A  biologia  como  ciência:  história,  métodos,  técnicas  
e experimentação.  Hipótesessobre  a  origem  do  Universo,  da  Terra  e  dos  seres  
vivos.  Teoriasde evolução.  Explicaçõespré-darwinistas  para  a  modificação  das  
espécies.  Ateoria  evolutiva  de Charles  Darwin.  Teoriasintética  da  evolução.  
Seleçãoartificial  e  seu  impacto  sobre  ambientes naturais e sobre populações 
humanas. 

F. Qualidadede  vida  das  populações  humanas  –  Aspectos  biológicos  da  pobreza  e  
do desenvolvimento humano. Indicadores sociais, ambientais e econômicos. Índice de 
desenvolvimento humano.  Principaisdoenças  que  afetam  a  população  brasileira:  
caracterização,  prevenção  e profilaxia. Noções de primeiros socorros. Doenças 
sexualmente transmissíveis. Aspectos sociais da biologia:uso  indevido  de  drogas;  
gravidez  na  adolescência;  obesidade.  Violênciae  segurança pública.  
Exercíciosfísicos  e  vida  saudável.  Aspectosbiológicos  do  desenvolvimento  
sustentável. Legislação e cidadania. 

 

4.2.4.2.12.Objetos de conhecimentopara o Ensino Médio –Ciências Humanas e suas 
Tecnologias 

Ensino Médio – 1º, 2º e 3º anos 
Objetos de conhecimento 

A. Diversidade cultural, conflitos e vida em sociedade –Cultura material e imaterial; 
patrimônio e diversidade  cultural  no  Brasil.  A  conquista  da  América.  
Conflitosentre  europeus  e  indígenas  na América  colonial.  Aescravidão  e  formas  
de  resistência  indígena  e  africana  na  América.  História culturaldos  povos  
africanos.  Aluta  dos  negros  no  Brasil  e  o  negro  na  formação  da  sociedade 
brasileira. História dospovos indígenas e a formação sociocultural brasileira. 
Movimentos culturais no mundo ocidental e seus impactos na vida política e social. 

B. Formas de organização social, movimentos sociais, pensamento político e ação do 
Estado– Cidadania e democracia  na Antiguidade; Estado e direitos do cidadão a  
partir da  Idade Moderna; democracia  direta,  indireta  e  representativa.  
Revoluçõessociais  e  políticas  na  Europa  Moderna. Formação territorial brasileira; 
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as regiões brasileiras; políticas de reordenamento territorial. As lutas pela conquista 
da independência política dascolônias da América. Grupos sociais emconflito no Brasil  
imperial  e  a  construção  da  nação.  Odesenvolvimento  do  pensamento  liberal  na  
sociedade capitalista e seus críticos nos séculos XIX e XX. Políticas de colonização, 
migração, imigraçãoe emigração no Brasil nos séculos XIX e XX. A atuação dos grupos 
sociais e os grandes processos revolucionáriosdo  século  XX:  Revolução  Bolchevique,  
Revolução  Chinesa,  Revolução  Cubana. Geopolítica e conflitos entre os séculos XIX e 
XX: Imperialismo, a ocupação da Ásia e da África, as Guerras Mundiais e a Guerra 
Fria.  Os sistemas totalitários na Europa do século XX: nazi-fascista, franquismo, 
salazarismo e stalinismo. Ditaduras políticas na América Latina: Estado Novo no 
Brasil editaduras  na  América.  Conflitospolítico-culturais  pós-Guerra  Fria,  
reorganização  política internacional e os organismos multilaterais nos séculos XX e 
XXI. A luta pela conquista de direitos peloscidadãos:  direitos  civis,  humanos,  
políticos  e  sociais.  Direitossociais  nas  constituições brasileiras. Políticas 
afirmativas. Vida urbana: redes e hierarquia nas cidades, pobreza e segregação 
espacial. 

C. Características e transformações das estruturas produtivas – Diferentes formas de 
organização daprodução: escravismo antigo, feudalismo, capitalismo, socialismo e 
suas diferentes experiências. Economiaagroexportadora  brasileira:  complexo  
açucareiro;  a  mineração  no  período  colonial;  a economia cafeeira; a borracha na 
Amazônia. Revolução Industrial:criação do sistema de fábrica na Europa  e  
transformações  no  processo  de  produção.  Formaçãodo  espaço  urbano-industrial. 
Transformações na estrutura produtiva no século XX: o fordismo, o toyotismo, as 
novas técnicas de produção e seus impactos. A industrialização brasileira, a 
urbanização e as transformações sociais e trabalhistas.  Aglobalização  e  as  novas  
tecnologias  de  telecomunicação  e  suas  consequências econômicas, políticas e 
sociais. Produção e transformação dos espaços agrários. Modernização da agricultura 
e estruturas agrárias tradicionais. O agronegócio, a agricultura familiar, os 
assalariados do campo e as lutas sociais no campo. A relação campo-cidade.  

D. Os domínios naturais e a relação do ser humano com o ambiente – Relação homem-
natureza, a apropriaçãodos  recursos  naturais  pelas  sociedades  ao  longo  do  tempo.  
Impactoambiental  das atividades econômicas no Brasil. Recursos minerais e 
energéticos: exploração e impactos. Recursos hídricos;bacias  hidrográficas  e  seus  
aproveitamentos.  Asquestões  ambientais  contemporâneas: mudança climática, ilhas 
de calor, efeito estufa, chuva ácida, a destruição da camada de ozônio. A nova ordem 
ambiental internacional; políticas territoriais ambientais; uso e conservação dos 
recursos naturais,unidades  de  conservação,  corredores  ecológicos,  zoneamento  
ecológico  e  econômico. Origem e evolução do conceito de sustentabilidade. Estrutura 
interna da terra. Estruturas do solo e dorelevo;  agentes  internos  e  externos  
modeladores  do  relevo.  Situaçãogeral  da  atmosfera  e classificação climática. As 
características climáticas do território brasileiro. Os grandes domínios da vegetação 
no Brasil e no mundo. 

E. Representação espacial –Projeções cartográficas; leitura de mapas temáticos, físicos e 
políticos; tecnologias modernas aplicadas à cartografia. 

 

 

4.2.5.Avaliação da aprendizagem e monitoramento do rendimento escolar 

Seguindo as diretrizes do Currículo em Movimento da SEDF, a avaliação da 
aprendizagem desenvolvida no CEM 02 será de natureza formativa. Portanto, contínua e 
processual, visa acompanhar, orientar, regular e redirecionar o trabalho educativo. Será 
um mecanismo auxiliar da aprendizagem. 
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Os docentes deverão explicitar aos alunos e pais ou responsáveisos critérios 
para a avaliação do rendimento escolar, bem como a pontuaçãodefinida para cada 
instrumento ou procedimento avaliativo, totalizando dez pontos a cada bimestre. 

Apesar da nota expressa pelo professor representar um juízo de valor sobre o 
grau de aproveitamento do aluno no processo ensino-aprendizagem, o critério de 
aprovação segue uma avaliação qualitativa do desempenho do aluno.  

A avaliação da aprendizagem será realizada pelo docente a partir dos dados 
coletados de diversos instrumentos de avaliação, exigidos a utilização de no mínimo três 
instrumentos de avaliação a cada bimestre. 

Será aplicada uma prova multidisciplinar por área do conhecimento ao final de 
cada bimestre com peso de até 50% da nota bimestral, de caráter obrigatório de todas as 
componentes curriculares, exceto a Parte Diversificada. Estas avaliações serão 
corrigidas, de forma coletiva, visando não só a diminuição de quantidade de provas, mas 
principalmente para situar os educadores das reais situações de todos os alunos da série. 

Fica instituído a cada bimestre, a realização de uma prova de Redação com 
peso de até 10% da nota bimestral, de caráter obrigatório de todas os componentes 
curriculares, exceto a Parte Diversificada. A correção ficará sob a responsabilidade de 
toda equipe de códigos e linguagens que também, em conjunto com a equipe de 
Coordenação Pedagógica, fará a divulgação e entrega dos resultados aos demais 
professores, para que sejam inseridos em seu diário de classe. 

 

 

 

 

4.2.6.Coordenação Pedagógica 

 Realizada em turno contrário ao de regência de classe, com duração de três 
horas diárias, ficará assim organizada: 

Dia Atividade 
Segunda-feira Formação continuada 
Terça-feira Reunião da área de Ciências da Natureza, Matemática e suas 

Tecnologias 
Quarta-feira Reunião geral 

Quinta-feira Reunião das áreas de Ciências Humanas e suas Tecnologias e 
de Linguagens e Códigos e suas Tecnologias 

Terça, quinta e 
sexta-feira Coordenação individual por componente curricular. 

 

4.2.7.Formação continuada de professores 
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 Cabe ressaltar que a formação continuada é um direito de todos os profissionais 
queatuam  na  escola,  como também um dever para a que sejam capacitados a 
desenvolverem este PPP. 

 Os professores poderão realizar cursos de interesse da sua função no horário de 
coordenação pedagógica, desde que com a anuência da Direção da escola, e, ainda 
desenvolver as atividades organizadas pela coordenação pedagogia, CREC e EAPE, a 
título de formação em serviço, quando solicitadas. 

 

4.3. Plano de Ação para execução do PPP 

4.3.1. Ações para resolução de problemas 

 A principal problemática que a comunidade do CEM 02 vem sofrendo nos 
últimos anos é o alto índice de reprovação nos1º e 2º anos do Ensino Médio. Apesar de 
sua complexidade, elegemos a seguinte pergunta para orientar nossas ações no 
enfrentamento desta problemática: por que nossos alunos não estudam? 

As avaliações pedagógicas realizadas pelos nossos docentes apontam para o fato 
da maioria dos alunos não possuírem hábitos de estudos dentro e principalmente fora da 
escola. 

Tal realidade nos levou a repensar e reorganizar o trabalho pedagógico em 
temas geradores de práticas sociais, conforme nossas concepções filosóficas e 
pedagógicas registradas neste PPP. Porque entendemos que os conteúdos curriculares 
precisam estar presentes no universo sociocultural de nossos alunos, nas suas diversas 
“leituras de mundo”, como motivo ou pretexto para tornarem-se sujeitos-autores, 
portanto históricos, do processo educativo, e não meros expectadores. 

Para tanto, o planejamento didático-pedagógico de cada componente curricular, 
elaborado pelo docente, será apresentado aos pais e alunos para cada unidade temática 
com a seguinte estrutura: 

1. Título da unidade temática 
2. Objetivos (para que ensinar e aprender) 
3. Conteúdos (o que ensinar e aprender) 
4. Métodos (como e com o quê ensinar e aprender) 
5. Tempo e espaço (quando e onde ensinar e aprender) 
6. Avaliação (como e o que foi efetivamente ensinado e aprendido) 
7. Bibliografia 

De posse do planejamento de trabalho, os pais e alunos terão melhores 
condições para acompanhar e participar da sua execução. 

 

4.3.2. Ações da Coordenação Pedagógica 
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O trabalho de Coordenação Pedagógica, realizado em turno contrário ao da 
regência de classe, será destinado a atender as seguintes demandas da organização do 
trabalho pedagógico (OTP): 

Coordenação Demandas da OTP 
Formação continuada  Capacitação para desenvolverem este PPP 
Reunião da área Planejamento e avaliação de trabalho 

interdisciplinar por área 
Reunião geral  Planejamento e avaliação de trabalho 

multidisciplinar 
Coordenação individual por 
componente curricular. 

Planejamento e avaliação de trabalho disciplinar 

 

A frequência será registrada em formulário específico e o conteúdo das reuniões 
em livro-ata, assinado por todos os presentes. 

A equipe de coordenação pedagógica presidirá as reuniões com o apoio da 
equipe de direção. 

Os atestados médicos entregues pelos alunos serão lançados em livro próprio 
pelos coordenadores e disponibilizado aos professores para consulta. Fica proibida a 
retirada desse livro da sala de coordenação. 

A duplicação de materiais pedagógicos (textos, provas etc) será solicitada pelos 
professores, em formulário próprio e entregue na Direção, que será feita pela 
mecanografia, no prazo máximo de 3(três) dias. Os coordenadores poderão imprimir 
apenas os documentos originais para duplicação, desde que enviados por e-mail.  

A gestão dos escaninhos para organização das provas aplicadas é de 
responsabilidade da equipe de coordenação pedagógica. Os professores não poderão 
retirar quaisquer materiais da sala de coordenação sem a autorização da equipe de 
coordenação. 

Reiteramos que fica instituída a aplicação de uma prova multidisciplinar por 
área do conhecimento ao final de cada bimestre, com peso de até 50% da nota bimestral, 
de caráter obrigatório para todas as componentes curriculares, exceto a Parte 
Diversificada. 

As provas bimestrais multidisciplinares serão aplicadas por todos os 
professores presentes na escola, inclusive aqueles que estiverem em atividade de 
coordenação pedagógica, caso necessário. A correção será realizada pelo (a) professor (a) 
que aplicar a prova, registrado em ata pela equipe de coordenação pedagógica. 

Toda a logística de aplicação e correção das provas multidisciplinares será de 
responsabilidade da equipe de coordenação pedagógica, porém, toda a produção das 
provas é de responsabilidades dos professores regentes de cada área do conhecimento: 

 formulação das questões no formato docx pré-formatado; 
 formatação do caderno de questões e do cartão-resposta (gabarito); 
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 duplicação e encadernamento das provas; 
 formação do romaneio das provas por turmas; 
 produção do gabarito de correção manual, enquanto não dispomos do 

sistema eletrônico; 
 tabulação e tratamento dos dados (notas) e o seu lançamento no diário 

de classe. 

O romaneio das provas separadas por turma será arquivado em armários na 
sala de coordenação. Os gabaritos de correção manual serão guardados em envelope 
selado para garantir o sigilo e a segurança. 

O uso dos equipamentos de multimídia móveis e das salas de vídeo e 
projeçãoserão feitas mediante agendamento/reserva feito exclusivamente pelo professor 
em livro-agenda criado para este fim e arquivado na sala de coordenação pedagógica. 

Fica instituído o uso do e-mail institucionalizado nome@edu.se.df.gov.brcomo 
veículo de comunicação oficial do corpo docente da escola, administrado pela equipe de 
coordenação pedagógica.  

Foi criado o e-mail exclusivo da Coordenação Pedagógica para dar suporte à 
atividade de coordenação e criar o seu memorial descritivo. 

A equipe de coordenação pedagógica registrará os alunos com afastamento com 
prazo superior a 15 dias (atestado médico) em ficha denominada RAD (Regime de 
Atividades Domiciliares), e arquivará em pasta específica após assinatura dos docentes. 
As atividades domiciliares serão ofertadas em ambiente virtual de aprendizagem e/ou 
atividades entregues aos pais ou responsáveis, pelo professor regente, assessorado pela 
equipe de coordenação pedagógica, conforme tópico 4.2.2 (Aprovação, reprovação e 
recuperação). 

 

4.3.3. Ações do Serviço de Apoio ao Estudante (SAE) 

Serviço prestado pelos funcionários de apoio a direção sob a coordenação dos 
supervisores pedagógicos. Cumprirá a função de orientar os estudantes quanto a ordem e 
a disciplina na escola. Registrará em livro de ocorrência todas as situações de 
descumprimento do Manual do Aluno e as sanções cabíveis, porém, aplicará apenas as 
sanções de advertência verbal e advertência nominal. Em caso da primeira recorrência 
de uma advertência verbal (mesmo motivo) será aplicada a advertência nominal. Em 
caso da segunda recorrência de uma advertência nominal, o estudante será encaminhado 
à equipe de direção para aplicação de suspensão das aulas. Em caso da primeira 
recorrência de uma suspenção (mesmo motivo ou não) a Direção poderá transferir o 
estudante por incompatibilidade com o Regimento Interno da escola. 
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4.3.3. Ações da Equipe de Direção 

A equipe de direção participará ativamente das atividades de Coordenação 
Pedagógica realizadas nas quartas-feiras. Acompanhará toda a movimentação na escola 
por meio de monitoramento do circuito interno de TV. Oferecerá as condições materiais e 
humanas para a implementação deste PPP. 

 

4.4.Projetos extracurriculares 

4.4.1.FESTIVAL CULTURALAFRO-BRASILEIRO E DA DIVERSIDADE ÉTNICO-
RACIAL 

 Consiste em iniciativa interdisciplinar realizada na escola ha 08 anos, no 
sentido da promoção de discussões importantes acerca da enorme diversidade étnico-
racial brasileira, que envolve palestrantes de fora da escola e atividades de danças afro-
brasileira. O Centro de Ensino Médio 02 do Ceilândia realiza atividades voltadas para o 
fortalecimento de ações pedagógicas e democráticas afim de envolver toda a comunidade 
escolar e com isso fortalecer seu processo de gestão. A conscientização do estudante às 
diversas culturas e diversidades étnico-racial é de fundamental importância para a 
concretização do processo educacional.  

 

Objetivos: 

• Conhecer a Lei 10.639/03 e sua importância para construção de uma sociedade mais 
justa e igualitária . 

• Desenvolver a conscientização crítica de que o racismo existe no Brasil e combater toda 
forma de discriminação e preconceito. 

• Analisar as contribuições das culturas africanas, afro-brasileiras na construção do 
espaço brasileiro.  

• Promover a valorização e respeito às diferenças étnico-raciais e a socialização de 
valores direcionados para a construção de uma sociedade democrática.  

• Realizar saídas de campo direcionadas para os temas pertinente ao evento: visita a 
quilombos, templos religiosos, ONG'S entre outros.  

• Valoriza a diversidade étnica e resgatar a auto-estima dos estudantes negros 
valorizando a história e a cultura de seus ancestrais.  

• Refletir sobre os conceitos de preconceito, raça, racismo, discriminação, intolerância, 
afim de desconstruir preconceitos e a partir deste novos conhecimentos, construir novo 
conceitos.  
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Detalhamento: 

- Estruturação do espaço físico de coordenação pedagógica para ampliar as discussões do 
tema proposto. 

- Abertura do evento no Auditório desta Unidade de Ensino. 

- Realização de palestras, seminários, oficinas interdisciplinares no sentido de 
proporcionar aos alunos e professores um aprimoramento do conhecimento acadêmico 
das temáticas abordadas. 

- Realizar saídas de campos direcionadas para as temáticas desenvolvidas no projeto. 

- Transportar alunos, palestrantes e grupos culturais e artísticos que participarão do 
desenvolvimento do projeto. 

 

Área de Conhecimento/Componente curricular 

Ciências Humanas 

- História, Sociologia, Filosofia,Geografia 

 

Ciências da Natureza 

- Biologia, Física, Química e Matemática. 

 

Linguagens 

- Língua Estrangeira, Arte, Educação Física 

- Língua Portuguesa 
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4.4.2. PÁGINAS DE POESIA 

 

 Tal projeto originou-se nas aulas de produção de textos, onde os alunos 
demonstram habilidades ao escrever textos poéticos. Diante disso surgiu a idéia de 
valorizar esta produção elaborando um livro com textos e fotos de cada uma das turmas 
dos melhores trabalhos. O projeto em questão tem o objetivo de valorizar e incentivar a 
produção textual dos alunos. 

 

Desenvolvimento 

- Pesquisa com materiais, tais como: livros, revistas, periódicos e recursos multimídia. 

- Promover o conhecimento de poetas brasileiros, suas obras e a importância para o 
letramento poético. 

- Confeccionar “revista” com a produção poética de cada turma. 

 

Componente Curricular 

Língua Portuguesa 
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4.4.3. AMOSTRA DE CIÊNCIAS 

 

 A partir das observações em sala de aula, percebe-se que no contexto escolar há 
necessidade de ações pedagógicas que sejam contextualizadas, que além de desenvolver o 
cognitivo dos educandos, desperte também o interesse científico através das ciências 
exatas. Este subprojeto está relacionado ao macro campo . Atividades teórico-práticas 
que fundamentem os processos de iniciação científica e de pesquisa, utilizando 
laboratórios das ciências da natureza, das ciências humanas, das linguagens, de 
matemática e outros espaços que potencializem aprendizagens nas diferentes áreas do 
conhecimento. 

• Conhecer e utilizar conceitos de Biologia, Física, Química e Matemática a fim de 
facilitar o aprofundamento do conhecimento científico por meio de experiências 
realizadas nos laboratórios.  

• Fazer uso dos conhecimentos da área das Ciências da Natureza e Matemática para 
explicar o mundo natural e para planejar, executar e avaliar intervenções práticas.  

• Aprofundar os saberes disciplinares em Biologia, Física, Química e Matemática com 
procedimentos científicos pertinentes aos objetos de estudo, promovendo a articulação 
interdisciplinar dos saberes disciplinares.  

• Desenvolver a cultura científica, no ensino médio, envolvendo de forma combinada o 
conhecimento prático e o teórico.  

• Interpretar e criticar resultados a partir de experimentos e demonstrações.  

• Articular o conhecimento científico e tecnológico numa perspectiva interdisciplinar, a 
partir das diversas experiências.  

• Aplicar as experiências associadas às Ciências Naturais em contextos do cotidiano.  

• Reconhecer, analisar e propor a investigação de problemas relacionados às Ciências da 
Natureza e da Matemática.  

• Desenvolver a capacidade investigativa.  

• Os educandos devem ser orientados quanto às questões de segurança individual, 
coletiva e do meio ambiente.  

 

Detalhamento: 

- Adequação dos Laboratórios de Física, Química e Biologia às práticas das atividades 
pedagógicas com segurança. 
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- Direcionar as práticas experimentais por meio de situações-problema que serão 
repassadas aos alunos que devem formular e testar hipóteses experimentais. 

- Realização/confecção de Feira de Ciências, Revista Científica, etc das diversas 
atividades realizadas nos laboratórios de Física, Química e Biologia. 

- Estimular aulas voltadas para o uso contínuo dos laboratórios. 

- Proporcionar aos alunos um contato mais efetivo com as diferentes linguagens 
científicas. 

• Conhecer e utilizar conceitos de Biologia, Física, Química e Matemática a fim de 
facilitar o aprofundamento do conhecimento científico por meio de experiências 
realizadas nos laboratórios. 

• Fazer uso dos conhecimentos da área das Ciências da Natureza e Matemática para 
explicar o mundo natural e para planejar, executar e avaliar intervenções práticas.  

• Aprofundar os saberes disciplinares em Biologia, Física, Química e Matemática com 
procedimentos científicos pertinentes aos objetos de estudo, promovendo a articulação 
interdisciplinar dos saberes disciplinares.  

• Desenvolver a cultura científica, no ensino médio, envolvendo de forma combinada o 
conhecimento prático e o teórico. 

• Interpretar e criticar resultados a partir de experimentos e demonstrações.  

• Articular o conhecimento científico e tecnológico numa perspectiva interdisciplinar, a 
partir das diversas experiências. 

 • Aplicar as experiências associadas às Ciências Naturais em contextos do cotidiano.    

• Reconhecer, analisar e propor a investigação de problemas relacionados às Ciências da 
Natureza e da Matemática. 

• Desenvolver a capacidade investigativa. 

• Os educandos devem ser orientados quanto às questões de segurança individual, 
coletiva e do meio ambiente. 

 

Componente Curricular 

Ciências da Natureza 

- Química, Física,Biologia 

- Matemática 

4.4.4. PROJETO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL  

“APRENDENDO A PRESERVAR” 
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 Foi iniciado em 1999 com o propósito de tornar mais agradável as dependências 
da escola. Com o passar dos anos aconteceram muitas mudanças, e hoje o Projeto tem por 
objetivo transformar o ambiente escolar, com a interação dos alunos com a natureza, com 
a construção e manutenção de todas as áreas verdes da escola, proporcionando um 
ambiente mais agradável para o dia a dia pedagógico. A construção de viveiros, 
canteiros, minhocário é um passo que está sendo dado a cada ano. Outro objetivo 
primordial do projeto, é proporcionar aos alunos momentos de discussão crítica em torno 
da questão ambiental. 

 

Desenvolvimento: 

- O projeto acontece ao longo de todo o ano letivo, com a permanente preocupação da 
manutenção de todo o ambiente. 

- O plantio de mudas frutíferas, flores e plantas diversas se dá por adesão das 
turmas(alunos) e com um professor coordenador. 

- A manutenção e plantio dos canteiros existentes são feitas pelos alunos do primeiro 
ano, coordenados por um professor. 

- Construção/ampliação de canteiros. 

- Fertilização do solo por técnicas naturais durante todo o ano. 

- Saídas de campo(Embrapa) para o aprimoramento das técnicas de plantio. 

- Produção de mudas do Cerrado 

 

Componente Curricular 

- Geografia, História, Sociologia, Filosofia 

 

Ciências da Natureza 

- Química, Física,Biologia 

Linguagens 

- Língua Estrangeira, Arte,Educação Física 

- Língua Portuguesa 

4.4.5. JOGOSINTERCLASSE 
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 Realiza-se há mais de 15 anos. O CEM 02 de Ceilândia tem tradição de 
participar e vencer, nas diversas competições que são realizadas entre as escolas de 
Ceilândia e também no Distrito Federal. Os Jogos Interclasse, atividade pedagógica 
promovida pela equipe do CEM 02 Ceilândia, 

Objetivos: 

- promover a integração e consequente troca de conhecimentos entre os segmentos que 
compõem a comunidade escolar local 

- incentivar a prática de atividades físicas como elemento fundamental para qualidade de 
vida da comunidade escolar;  

- estimular a integração, a confraternização e a cooperação entre os alunos;  

- promover a integração de alunos portadores de necessidades educativas especiais.  

- promover a interdisciplinaridade melhorando de forma significativa o ambiente escolar.  

Desenvolvimento 

- Todas as turmas da escola participam dos Jogos Interclasse, escolhendo além de um 
“nome” para sua turma, os diversos “atletas” que irão compor suas equipes. 

- Os Jogos Interclasse são realizados sempre na semana que antecede o recesso escolar 
de julho e duram 5 dias, com as seguintes modalidades: Futsal, Vôlei, Basquete, Tênis de 
mesa, Handebol, Xadrez, Atletismo(100, 200 e 1500m), provas de torcida e  provas de 
auditório. 

- As turmas disputam entre si, em cada modalidade e são apadrinhadas por dois 
professores, os quais orientam e também participam de algumas provas. 

Componente Curricular 

Ciências Humanas 

- História, Sociologia, Filosofia, Geografia 

Ciências da Natureza 

- Química, Física, Biologia 

Matemática 

- Matemática 

Linguagens 

- Língua Estrangeira, Arte, Educação Física e Língua Portuguesa 

4.4.6. “FESTIVAL DE CURTAS DO CEM 02 - FECCEM02” 
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É uma atividade desenvolvida pelo grupo das Ciências Humanas que proporcionam 
aos estudantes o contato com a sétima arte. A arte do cinema é inserida nas diversas 
atividades pedagógicas por meio de um trabalho interdisciplinar e multidisciplinar 
como forma de aproximação dos alunos às narrativas audiovisuais. O FECEM02 
oportuniza aos alunos um acesso a linguagem audiovisual, aproximando e utilizando 
o Cinema como uma ferramenta de multiplicação do conhecimento. Aproveitando os 
equipamentos doados pelo Ministério da Educação, através do Cine Mais Cultura, e 
dos filmes cedidos, trabalhar o senso críticos dos alunos.  

 

Desenvolvimento 

- Possibilitar aos alunos momentos de discussão acerca de temáticas apresentadas nos 
filmes, trabalhadas pelos professores em sala de aula. 

- Adaptação de espaço físico para instalação de equipamentos audiovisuais. 

- O FECCEM 02 é realizado no decorrer do Quarto Bimestre. Todos os alunos podem 
participar com 01 Curta: Documentário/Reportagem ou Ficção. 

- Serão escolhidos e exibidos os 12 melhores trabalhos e premiados “simbolicamente” na 
melhor ficção, o melhor filme, melhor ator e melhor atriz. No Documentário/Reportagem 
será premiado o melhor repórter e o melhor documentário. 

 

Área de Conhecimento/Componente curricular 

Ciências Humanas 

- História, Sociologia, Filosofia,Geografia 

 

Ciências da Natureza 

- Biologia, Física, Química e Matemática. 

 

- Língua Estrangeira, Arte, Educação Física 

- Língua Portuguesa 

 

 

4.4.7. SARAU CULTURAL 
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Iniciou-se em 2010 com os alunos dos terceiros anos diante da necessidade de ampliarem 
seus conhecimentos acerca das manifestações artísticas. A atividade conta com a 
coordenação de diversas áreas do conhecimento, que, mesclando cultura de massa e 
cultura erudita, orientarão os educandos e a realizarem as apresentações no auditório da 
escola.  

 

Os objetivos propostos são: 

- promover o debate filosófico sobre a produção cultural;  

- estimular a pesquisa e a criação artística;  

- facilitar o acesso da população às fontes de cultura;  

- estimular a produção e difusão cultural e artística além de preservar o patrimônio 
cultural e histórico. 

 

Desenvolvimento 

- Estruturação do espaço físico(auditório) para recebimento das apresentações. 

- Realização de palestras, seminários, oficinas interdisciplinares no sentido de 
proporcionar aos alunos e professores um aprimoramento do conhecimento acadêmico 
das temáticas. 

 

Linguagens 

- Língua Estrangeira, Arte,Educação Física 

- Língua Portuguesa 

 

4.4.8. CINEMAIS  CULTURA 

Iniciou-se em 2012 com a chegada de equipamentos e filmes distribuídos pelo 
Ministério da Educação. O Cine Mais Cultura é um espaço para exibição de filmes 
brasileiros(curtas, médias e longas montagens, documentários e animações) selecionados 
pela Programadora Brasil. 

O Cine Mais Cultura têm como foco pessoas jurídicas sem fins lucrativos e 
escolas, sempre com o objetivo de favorecer o encontro e a integração do público 
brasileiro com a produção audiovisual de seu país. 

Equipamentos recebidos do MEC: 

- telão(4mx3m) 
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- aparelho de DVD, 
- projetor, 
- mesa de som com quatro canais, 
- caixas de som, 
- amplificador, 
- microfone sem fio, 
- filmes diversos(dvds) 
 
Os objetivos propostos são: 

- democratizar o acesso à cinematografia nacional e a poiar a difusão da produção 
audiovisual brasileira por meio da exibição não comercial de filmes. 

- proporcionar oficinas de capacitação cineclubista. 

Desenvolvimento 

- Estruturação do espaço físico(auditório) para recebimento das apresentações. 

-Apresentações(exibições) no Auditório/Centro Cultural 

 

Componente Curricular/Ciências Humanas 

- História, Sociologia, Filosofia, Geografia 

Ciências da Natureza 

- Química, Física, Biologia 

Matemática 

- Matemática 

Linguagens 

- Língua Estrangeira, Arte, Educação Física e Língua Portuguesa 

4.4.9. PROJETO: “LÁPIS COR DE PELE.QUAL PELE?” 

 Iniciativa interdisciplinar realizada na escola ha 03 anos, no sentido da 
promoção de discussões importantes acerca da enorme diversidade étnico-racial 
brasileira. 

 

Objetivos: 

• Conhecer a Lei 10.639/03 e sua importância para construção de uma sociedade mais 
justa e igualitária . 

• Combater toda forma de discriminação e preconceito. 
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• Estimular a valorização e respeito às diferenças étnico-raciais e a socialização de 
valores direcionados para a construção de uma sociedade democrática.  

• Realizar saídas de campo direcionadas para os temas pertinente ao evento: visita a 
quilombos, ONG'S entre outros.  

• Resgatar a auto-estima dos estudantes negros valorizando a história e a cultura de 
seus ancestrais.  

 

Detalhamento: 

- Apresentações no Auditório desta Unidade de Ensino. 

- Realização de palestras, seminários, oficinas interdisciplinares no sentido de 
proporcionar aos alunos e professores um aprimoramento do conhecimento acadêmico 
das temáticas abordadas. 

- Realizar saídas de campos direcionadas para as temáticas desenvolvidas no projeto. 

 

Área de Conhecimento/Componente curricular/Ciências Humanas 

- História, Sociologia, Filosofia, Geografia 

Ciências da Natureza 

- Biologia, Física, Química e Matemática. 

Linguagens 

- Língua Estrangeira, Arte, Educação Física 

- Língua Portuguesa 

4.4.10. PROJETO:“PORTAS ABERTAS – Apoio, Orgulho e Respeito” 

 

Teve seu início no ano letivo de 2017e visa atender aos alunos LGBTs que estudam em 
nossa escola objetivando ajudar tais indivíduos a enfrentarem as questões acerca de suas 
sexualidades para que os mesmos possam se sentir fortalecidos, representados e 
instruídos a respeito dos seus direitos e deveres enquanto cidadãos. 

 

Objetivos: 

• Acolher os alunos, promovendo atividades que potencializem a aceitação; 

• Compartilhar experiências em um ambiente seguro e sadio para que haja 
reconhecimento mútuo; 
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• Promover o debate quanto às questões de empoderamento; 

• Promover esclarecimento acerca de temas variados que afetem os mesmos (ISTs, 
Direitos Civis, relacionamento familiar, representatividade social...) 

• Incentivar a convivência pacífica dentro da escola e a promoção do discurso do respeito. 

 

Detalhamento: 

Nossa metodologia utilizará os instrumentos: 

• Oficinas; 

• Trabalhos em grupo de apoio; 

• Discussão e debates temáticos; 

• Palestras (com palestrantes convidados da própria escola ou de outras instituições); 

• Mostra de vídeos temáticos (curtas, longas, depoimentos, documentários, entrevistas); 

• Saídas de campo (mediante autorização familiar e da escola). 

 

Cronograma: 

O Projeto será intermediado pelo professor coordenador e convidados, quinzenalmente, 
às quintas-feiras, no período vespertino, atendendo preferencialmente os alunos dos 
Segundo e Terceiros Anos do Ensino Médio, do turno matutino, durante todo o Ano 
Letivo. 

 

Avaliação: 

O Projeto será avaliado a cada reunião pedagógica, ou durante as coordenações 
pedagógicas, através de debate entre os professores e participantes e/ou por intermédio 
de formulários/questionários, visando modificar e/ou ampliar as ações desenvolvidas. 

 

Sala de Recursos 

Área de Conhecimento/Componente curricular/Ciências Humanas 

- História, Sociologia, Filosofia, Geografia 

 

Ciências da Natureza 
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- Biologia, Física, Química e Matemática. 

 

Linguagens 

- Língua Estrangeira, Arte, Educação Física 

- Língua Portuguesa 

 

 

 

  



Proposta Pedagógica do CEM 02 de Ceilândia Fevereiro de 2019 
Educação para a Vida 
 

 97  

Considerações finais 

 

Consciente de sua responsabilidade, a Equipe Gestora do Centro de Ensino Médio 
02 de Ceilândia organiza este projeto para responder às necessidades urgentes de nossa 
comunidade escolar. Acreditamos que conscientes do “lugar de onde estamos”, nossa 
realidade, daquilo que queremos com este trabalho e o que faremos, teremos condições 
reais de atingir nossos objetivos e metas e de transformar esta realidade. 

Este PPP será avaliado a cada início do ano Letivo, durante a Semana 
Pedagógica, e nas reuniões de Planejamento Pedagógico com a Comunidade Escolar ao 
longo do ano, por toda a comunidade escolar,e aprimorado, para que nossa escola cumpra 
a missão de oferecer educação para a vida. 

No Ano de 2018, alunos concluintes de 2017, somente na Primeira Chamada da 
Universidade de Brasília-UnB, através do Programa de Avaliação Seriada, o Centro de 
Ensino Médio 02 de Ceilândia conseguiu aprovar 51(cinquenta e um) alunos, nos mais 
variados cursos. 

Vale ressaltar que dentro deste quantitativo, foi aprovada uma aluna para o curso 
mais procurado da UnB, Medicina, que nos enche de orgulho e nos deixa feliz para 
continuarmos a oferecer uma educação de qualidade. 
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ANEXO I 

Planejamento Didático-Pedagógico Anual 
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ANEXO II 

Planejamento de Aula 

Seqüência Didática Bimestral 
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