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APRESENTAÇÃO 

 
      A Proposta Pedagógica do Centro de Ensino médio 09 de Ceilândia foi elaborado 

coletivamente por todos os segmentos responsáveis pela educação (Direção, corpo 

docente, coordenadores, auxiliares de educação, comunidade escolar, alunos) 

ressaltando que toda proposta pedagógica implica em devir, ou seja, um vir a ser, pois 

todos os seres humanos estão em transição e a escola é o ambiente que mais reflete as 

contradições existentes na sociedade em que está inserido. 

      No sentido etimológico, o vocábulo projeto vem do latim projectu, particípio passado 

do verbo projicere, que significa lançar para diante. Plano, inteiro, desígnio. Nessa 

perspectiva, planejamos o que temos a intenção de realizar. Lançamo-nos adiante, 

buscando uma tomada de consciência dos problemas e das possíveis soluções 

estabelecendo as responsabilidades de todos. 

      Ao apresentarmos esta Proposta, expomos um trabalho que é coletivo e que ressalta 

a construção, organização, decisão e autonomia da escola, voltado para construir e 

assegurar uma gestão de fato democrática, além de revelar a identidade desta 

Instituição, seus propósitos e seus comprometimentos, intervindo em sua realidade. 

      Sendo assim, consideramos que a proposta ora apresentada constitui-se de 

objetivos e metas, bem como de princípios norteadores baseados na Lei da Gestão 

Democrática (4.751/2012), na Lei de Diretrizes e Bases Nacionais (9394/96), nas Novas 

Diretrizes Curriculares nacionais do Ensino Médio e o Currículo da Secretaria de 

Educação do DF) que dão suporte e sustentação ao trabalho pedagógico a ser 

desenvolvido a curto e médio prazo, sendo fundamental o envolvimento de toda a 

comunidade escolar. 
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I - PERFIL INSTITUCIONAL 
 

1. MISSÃO 

      A missão do Centro de Ensino Médio 09 de Ceilândia é proporcionar uma 

educação pública de qualidade, gratuita e democrática voltada à formação integral do 

ser humano para que possa atuar como agente de construção científica, cultural, política 

e sustentável da sociedade, assegurando a universalização do acesso à escola e da 

permanência com êxito no decorrer do percurso escolar de todos os nossos estudantes, 

respeitando-se a idade escolar sugeridas pela SEEDF.  

A missão da SEEDF é “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, assegurando a universalização do acesso à escola e da 

permanência com êxito no decorrer do percurso escolar de todos os 

estudantes”. (PPP Carlos Mota, p. 25). 

Cada grupo coopera com suas crenças e valores para que, em conjunto, 

elaborem propostas que atendam os anseios e as expectativas num processo de 

respeito às individualidades, sem comprometer a identidade da instituição escolar. E 

toda a comunidade escolar, empoderada pela prática deliberativa e democrática, tenha 

consciência e responsabilidade participativa com a construção da Proposta Pedagógica, 

avaliação e reestruturação. 

E aqui é imprescindível lembrar dois eixos norteadores da Lei nº 9.394/96, 

que deverão orientar a ação executiva e normativa tanto dos sistemas 

como dos próprios estabelecimentos de Ensino Médio: 

• o eixo da flexibilidade, em torno do qual se articulam os processos de 

descentralização, desconcentração, desregulamentação e colaboração 

entre os atores, culminando com a autonomia dos estabelecimentos 

escolares na definição de sua proposta pedagógica; 

• o eixo da avaliação, em torno do qual se articulam os processos de 

monitoramento de resultados e coordenação, culminando com as ações de 

compensação e apoio às escolas e regiões que maiores desequilíbrios 

apresentem, e de responsabilização pelos resultados em todos os níveis. 

(DCNEM p.99) 
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Diretamente influenciados com este princípio são a organização curricular, sua 

abordagem na sala de aula, os recursos pedagógicos, a avaliação e os projetos 

bimestrais que objetivam os anseios da comunidade escolar. 

 

Os conteúdos trabalhados na instituição educacional precisam ser 

abordados de forma que todos aprendam, cabendo aos professores a 

tarefa de viabilizar aprendizagens significativas, incluindo-se o 

desenvolvimento das habilidades, valores e atitudes. Consequentemente, 

a forma de ensinar e de avaliar os conteúdos permitirá ao aluno uma visão 

ampliada das diversas relações estabelecidas entre os componentes 

curriculares e as áreas do conhecimento, e da função que elas assumem 

na sua formação (DISTRITO FEDERAL, 2008b, p. 19).  

 

Indiscutivelmente, a formação consciente de indivíduos de uma sociedade é dever 

da escola. Portanto, todas as medidas que envolvam a instituição devem promover 

construção do conhecimento e inserção da comunidade no âmbito escolar como algo 

natural e gradativo.  

[...] trata-se de retomar vigorosamente a luta contra a seletividade, a 

discriminação e o rebaixamento de ensino das camadas populares. Lutar 

contra a marginalidade através da escola significa engajar-se e no esforço 

para garantir aos trabalhadores um ensino da melhor qualidade possível 

nas condições históricas atuais. O papel de uma teoria crítica da educação 

é dar substância concreta a essa bandeira de luta de modo a evitar que ela 

seja apropriada e articulada com os interesses dominantes (SAVIANI, 

1992, p.42). 
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2. BREVE HISTÓRICO DA ESCOLA 

 

      O Centro de Ensino Médio 09 de Ceilândia, criado pelo decreto nº 108 de 28 de 

novembro de 1978 é uma entidade de caráter educacional e ocupa um espaço de 

grande importância no contexto histórico- educacional da comunidade de Ceilândia. 

      Como Instituição de Ensino, o CEM 09 ocupa um lugar de destaque na comunidade 

do Setor O, sendo responsável pela inserção de vários jovens no contexto universitário 

do DF, tendo dentro de seus ex- alunos professores titulares da UNB.      A IE passou a 

ser atendida pelo PDFA em 2008 PDDE em 2009 bem como em consonância com as 

políticas públicas do MEC e da Secretaria de Educação. 

      Desde 2008 a escola vem despontando entre as melhores escolas públicas do 

Distrito Federal, progressivamente até atingir o primeiro lugar em nível de DF nos 

rankings das escolas públicas de Ensino Médio, há que se considerar que essa 

instituição também atende o terceiro segmento da modalidade EJA. 

      Em levantamento feito junto aos alunos, podemos verificar a importância da 

educação e do CEM 09 para comunidade do Setor O, como uma escola de gerações 

articulada com a comunidade no sentido de oferecer um ensino critico, criativo e 

participativo, pautado numa visão transformadora do processo de ensino aprendizagem. 

 
 

3. MAPEAMENTO INSTITUCIONAL 

3.1 Contexto Educacional 

 
   Nossa clientela é formada por alunos com faixa etária a partir de 13 anos, no 

diurno; e a partir de 18 anos no noturno. Nosso alunado, ou é filho de classe 

trabalhadora ou é trabalhador, isto é, comunidade de baixo a médio poder aquisitivo. 

 Atendemos também dentro do processo de inclusão, alunos das mais diversas 

necessidades especiais. 

   A escola é por excelência um espaço de conhecimento. É na mesma que 

encontramos a maior possibilidade para a função social do conhecimento e do processo 

de socialização do indivíduo. 
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   O Centro de Ensino Médio 09 de Ceilândia ocupa um espaço de suma 

importância na comunidade local, onde o desenvolvimento de todas as ações 

pedagógicas e consequentemente dos conhecimentos científico–metodológicos de todas 

as áreas deverão estar a serviço da construção de uma realidade socioeconômica, 

cultural e ecologicamente sustentável. 

   O aluno é o elemento essencial da escola, sem o educando a escola perde a 

razão de existir. Mas para se elaborar uma Proposta Pedagógica é necessário conhecer 

a comunidade escolar, principalmente o corpo discente, para nós torna-se importante 

indagar: quem são nossos alunos? Quais são suas trajetórias? Qual é a sua 

caracterização socioeconômicas? Qual a percepção que eles têm da escola e do 

processo educacional? Em busca de respostas as estas e outras questões, a 

coordenação pedagógica, juntamente com os professores, realizaram uma pesquisa, 

(através de questionário, por amostragem), no âmbito desta Instituição de Ensino a fim 

de coletar algumas informações que pudessem ajudar a responder tais perguntas. 

   Embora muitos dados pareçam evidentes como a predominância de mulheres em 

torno de 58,4%; e a pouca idade de nossos alunos, nossa indagação era se essas  

características influenciavam na dinâmica da escola, nos índices de reprovação, na 

evasão e na vontade de dar prosseguimento aos estudos. 

   A pesquisa revelou também que 71% deles têm acesso à rede mundial de 

computadores (internet). Cerca de 20% disseram que ao terminar o Ensino Médio, 

pretendem estudar  para  fazer  concursos  públicos,  20,42  pretendem fazer  curso  

técnico/profissionalizante, 45,03% pretendem fazer vestibular, 27,69% pretendem fazer 

vestibular e trabalhar, e somente 7,13% pretendem interromper os estudos para 

trabalhar. Com os dados pesquisados podemos concluir que os alunos que possuem 

acesso a internet, em geral, leem pouco e quase não estudam em casa. 

Quais são as implicações dessa situação, ao construirmos a Proposta 

Pedagógica? Quais as expectativas profissionais e acadêmicas dos alunos? 

                   
 

3.2 Perfil dos/as Profissionais da Educação 

 

 Gradativamente, o corpo docente dessa IE tem buscado fazer das salas de aula e 

da escola um espaço verdadeiramente educativo, democrático e cidadão, rompendo 

assim barreiras socioculturais e históricas de segregação, de não avanço pedagógico 
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em um lugar onde o conhecimento acontece de maneira efetiva dentro de suas 

estruturas e das deficiências advindas ainda do processo educativo. 

 Na perspectiva dessa lógica outras construções foram sendo feitas repensando e 

reorganizando o trabalho pedagógico, não se voltando somente para a lógica do 

currículo pronto, mas construído naquele momento e espaço sem fugir do que preconiza 

a SEE e as Leis de Diretrizes e Bases da Educação. 

 Sob essa ótica, é considerado profissional da educação todos os envolvidos 

nesse cotidiano, todos que intencionalmente transformam sua rotina de trabalho em 

ação educativa.  

 O grande desafio hoje dos profissionais de educação independente dos cargos 

que ocupam é sentirem se pertencentes a esse processo, para tanto, se faz necessário 

uma valorização humana e social com aqueles que atuam no processo educativo para 

que se sintam sujeitos dessa história comprometidos com o avanço da sociedade e do 

conhecimento. 

      O Corpo Docente desta Instituição de Ensino é composto por professores 

graduados, especialistas, mestres e doutores. Os demais profissionais envolvidos detém 

conhecimento e escolaridade compatível para atuarem junto ao corpo docente nas 

necessidades da instituição e dos estudantes. 

 
 
Códigos e Linguagens 
 

 Língua Portuguesa 
Jemima de Nazareth Costa 

Celeste Gomes Lopes 

Giselle Ponce Leones 

Ivan Rodrigues Ramos 

Porfírio Magalhães Sousa 

Valdinéia Chaves M do Vale  

 
 Língua Inglesa/ Espanhol 

Eliana Macedo Oliveira 

Clery as Silva Pereira 

Ezivaldo Carvalho das Neves 

Géssica Gonçalves  Santos ( CT) 

 Arte 
Fabrícia Chagas Barboza Bispo 

Mayara Mendes da Silva 
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 Educação Física 
Marrubson Melo Freitas 

Fábio Conrado Kran 

 
 
Ciências da Natureza 

 Biologia 
Roberto Kennedy Ferreira da Silva 
Elizete Alves dos S Possatti 

 
 Física 

Ricardo Santos Silva / André Luis 

 Ana Luiza Batista da Silva ( CT) 

 
 Química 

Marlene Almeida Sérgio Ribeiro 

Diogo Cesar Pereira Gomes ( CT) 

 
Matemática e suas Tecnologias 

 Matemática 
Paula Reiko I Nishikaua 

Antônio Fernando Oliveira Alencar 

Antônio Rafael da Silva Júnior 

Wanderley de Souza Vieira 

 
 
Ciência Humana 

 Filosofia 
André Azenha P Ribeiro 

Alexandre Aldrigues Ferreira 

  
 Geografia 

Samuel da Silva Melo 

Maura Rosa dos Santos ( CT) 

 
 História 

Janaina Pereira Martins (CT) 

Airton Rocha Silva 

 
 Sociologia 

Amanda Cristina A de Carvalho 

Patrícia Rodrigues Manso 
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Corpo Docente / EJA 

Códigos e Linguagem: 

 Língua Portuguesa: 
Eurípedes Nunes Braga 

Ubirajara Menezes de Silveira 

Valdinéia Chaves Marques do Vale 

 
 Língua Inglesa: 

Rosimeire Aguiar Pereira 

 
 Arte 

Paola Talita de Oliveira Barbosa 
 

 Educação Física 
Ericson Jacob da Silva 
 

 Matemática e suas Tecnologias: 
 Márcio Melo Freitas 

 Daniel Alves de Castro 

 
Ciências da Natureza: 

 Biologia 
Sebastião Lourenço de Souza 

 
 Física 

 Rômulo Alves Dias 

 Roberto Cirqueira Gonçalves de Carvalho 

 
 Química 

 Paulo Sérgio Tavares da Costa 

  

 
 Ciências Humanas 

 Filosofia 
   
 Sociologia 
 José Fernandes Pires Junior 
 
 Geografia 
 Jair Gonçalves da Silva 

  Antônio Luiz Teixeira 

 
  

 História 
  

Carlos Barreto Zaranza 
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3.3 Perfil dos/as Estudantes e da Comunidade Escolar 

 

       No plano geral, a comunidade escolar apresenta níveis de aprendizagem com o 

seguinte panorama: 30% atendem as exigências pedagógicas da Secretaria de 

Educação estabelecidas nas suas diretrizes. 30% estão acima dessa média dentre os 

quais se evidenciam os alunos aprovados no PAS/ ENEM e 40% que estão aquém dos 

níveis de proficiência exigidos nos parâmetro curriculares, SE DF, MEC. 

Em sua maioria são alunos oriundos da Ceilândia e todo Setor O. Por ser uma 

escola próxima de avenidas principais recebe alunos vindos de Águas Lindas de Goiás. 

Apresentam um poder aquisitivo de baixo a mediano. 

 
 

3.4 Infraestrutura 

 Paulatinamente o CEM 09 vem melhorando sua estrutura, primeiro pelo 

investimento que a Secretaria de Educação tem feito no processo de recuperação das 

escolas, segundo com a descentralização dos recursos financeiros via PDAF e terceiro 

fruto de emendas parlamentares. 

Some se a isso, que não basta o fazer por parte do Estado – é preciso que o 

cidadão zele pelo patrimônio público, nesse sentido, diuturnamente o Corpo Diretivo do 

CEM 09 orienta os seus educandos no sentido de além de zelas pela coisa pública 

desenvolver uma sociedade sustentável. 

 
 
O Centro de Ensino Médio 09 de Ceilândia compõe em sua estrutura: 

 Laboratório de Informática 

 Laboratório de Física 

 Laboratório de Química 

 Laboratório de Biologia 

 Sala de Recursos 

 Sala de Atendimento Psicopedagógico e espaço da Escola de Pais 

 Sala Multiuso 

 Sala de Leitura 

 Salas de Aula 

 Direção 

 Coordenação Pedagógica 

 Sala dos Professores 

 Sala do Administrativo 

 SOE 
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 Cantina 

 Banheiros Femininos e Masculinos para alunos e demais funcionários 

 Quadra de Esportes: vestiário e bebedouro 

 Pátio 

 Secretaria 

 Depósito de Livros Pedagógicos 

 Sala de Conservação e Limpeza 

 Sala das Merendeiras 

 
Dispomos de computadores na Sala de Coordenação, direção, sala de recursos e 

no administrativo; As salas de aula são todas aparelhadas com data show e 

quadro branco e climatizadores. 

 
 
 

3.5 Indicadores de Desempenho Escolar 

 
a) Indicadores Internos: 
 
 O CEM 09 vem desde 2008 implementando várias ações visando a melhoria do 

processo de ensino aprendizagem: primeiro, a ressignificação do papel da coordenação 

pedagógica como espaço de debate e ações para que o docente esteja como sujeito do 

processo educativo no que lhe toca,  estando sempre motivado a buscar novas 

perspectivas; Segundo, é a motivação do aluno envolvido pelo corpo docente que fará 

da sala de aula um ambiente propicio e agradável para que se dê o processo do 

aprendizado; Terceiro, as ações exercidas ao longo dos anos letivos como: 

Projeto Monitorias (reforço escolar aos sábados); 

Projeto Olímpiadas; 

Pré PAS/ ENEM; 

Clube da Leitura; 

Projeto Redação (PD); 

Projeto Mulher no Mundo das Ciências; 

Escola de Pais; 

Clube do Esporte; 
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Número de Alunos Matriculados de 2013 a 2019 

Regular EJA 

 1º Ano 2º Ano 3º Ano 1º Ano 2º Ano 3º Ano 

2013 439 294 277 334 254 185 

2014 393 333 205 326 269 212 

2015 442 394 283 265 306 212 

2016 535 324 292 273 296 226 

2017 468 330 275 283 298 245 

2018 477 355 284 266 282 245 

2019 528 332 281 115 105 104 

 
 
 

Mapeamento Anual de Desempenho de 2013 a 2019 

2013 

 1º ano 2º ano 3º ano  

Aprovados 265 180 243  

Reprovados 85 45 26  

Dependência 70 55 -  

Desistência 19 14 06  

2014 

Aprovados 287 189 195  

Reprovados 22 58 05  

Dependência 60 74 -  

Desistência 24 12 05  

2015 

Aprovados 222 236 266  

Reprovados 139 65 06  

Dependência 58 82 -  

Desistência 23 11 11  

2016 

Aprovados 215 232 274  

Reprovados 143 17 12  

Dependência 142 66 -  

Desistência 35 09 06  

2017 

Aprovados 192 204 229  

Reprovados 105 35 36  

Dependência 143 80 -  

Desistência 28 07 10  

2018     

Aprovados 182 212 278  

Reprovados 132 39 03  

Dependência 135 91 00  

Desistência 16 07 02  

2019     

Aprovados     
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Reprovados     

Dependência     

Desistência     

 
Obs: O ano de 2019 está em processo, será realimentado posteriormente. 
 
 
 
 
 
 
 
b. Indicadores Externos: 
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II - FUNÇÃO SOCIAL DA ESCOLA 

 
A escola tem por função precípua fazer o interciso entre o público e o privado, 

pois a construção de uma sociedade de valor democrático não pode se pautar pela 

prevalência do privado sobre o público. A escola apresenta ao estudante o mundo 

público; o privado ele carrega diariamente. Assim é necessário que, a IE escolar pública 

norteie o individuo e o sujeito social para construção de valores; valores esses pautados 

pela ética, pela participação política, pela consciência crítica, pela estética e pela 

sustentabilidade. 

 Uma escola se distingue por um ensino de qualidade, capaz de formar pessoas 

com padrões requeridos por uma sociedade mais evoluída e humanitária. Quando 

conseguimos aproximar os alunos entre si, tratar os conteúdos curriculares como meio 

de conhecer o mundo e as outras pessoas, ter como parceira a família e a comunidade 

escolar na elaboração e participação da Proposta  Pedagógica. 

  

“A educação é uma prática social, que une os homens entre si em torno 

do direito de aprender e da conquista da cidadania. A escola, instituição 

formal de educação, muitas vezes o equipamento público mais próximo 

da comunidade, é chamada a desempenhar intensivamente um conjunto 

de funções. Essa instituição se vê como educadora, mas também como 

“protetora” e isso tem provocado debates acerca não só de sua 

especificidade, mas também dos novos atores sociais que buscam apoia- 

la no exercício dessas novas funções e dos movimentos e organizações 

que igualmente buscam a companhia dessa instituição escolar para 

constituí-la e, talvez, ressignificá-la.” (Currículo em Movimento, 

Caderno 1, SEEDF, 2014a, p. 10). 

A proposta pedagógica da escola foi adequada para dar suporte à formação da 

identidade social e cultural dos nossos estudantes, respeitando as diferenças e 

singularidades, resgatando a cultura familiar com a implantação de projetos que fazem a 

ponte com o conhecimento e história de cada indivíduo.    

Escola é o lugar de encontros de pessoas, origens, crenças, valores 

diferentes que geram conflitos e oportunidades de criação de identidades.  

“Espaço de difusão sociocultural; e também é um espaço no qual os 
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sujeitos podem se apropriar do conhecimento produzido historicamente e, 

por meio dessa apropriação e da análise do mundo que o cerca, em um 

processo dialético de ação e reflexão sobre o conhecimento, manter ou 

transformar a sua realidade. [...]..  (PPP Carlos Mota, p.18). Desse modo, 

“A ação educativa deve ir além das aprendizagens de conteúdos formais, 

reconhecendo diferentes espaços, etapas, tempos e ferramentas 

educativas para que se consiga superar a distância entre o que se 

constrói dentro e fora da escola”.  (PPP Carlos Mota, p.20). 

 A escola busca a participação de todos os seguimentos: estudantes, pais, 

servidores e professores, com o fortalecimento das entidades escolares, na construção 

de saberes e ações que contribuam para a formação do estudante como ser atuante na 

sociedade na qual está inserido.   

  

III - CONCEPÇÕES TEÓRICAS / PRINCÍPIOS 

ORIENTADORES DAS PRÁTICAS PEDAGÓGICAS  
 

A Constituição Federal e a Lei de Diretrizes e Bases da Educação preconizam e 

estabelecem que “a educação, dever da família e do Estado, inspirada nos princípios de 

liberdade e nos ideais de solidariedade humana, tem por finalidade o pleno 

desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da cidadania e sua 

qualificação para o trabalho”.  

 
Art. 22. A educação básica tem por finalidades desenvolver o educando, 

assegurar-lhe a formação comum indispensável para o exercício da cidadania e 

fornecer-lhe meios para progredir no trabalho e em estudos posteriores. (LDB 

9394/96) 

 Pensar sobre o papel que a educação cumpre na atualidade requer pensar sua 

função, sua organização e o envolvimentos dos sujeitos do processo educativo. Dessa 

maneira ela é pensada e executada para todos. O cidadão pleno é aquele que consegue 

exercer, de forma integral, os direitos inerentes à sua condição. 

 Este é hoje o grande desafio da educação: transformar a sociedade, conduzindo o 

processo de transição para uma humanidade sustentável. Essa construção se torna 

possível por meio de uma pedagogia que de sentido, que se paute na ética, nas 

estruturas sociais, econômicas e culturais, fazendo surgir outra civilização. 
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 Dessa forma, proporcionar uma educação que possibilite o desenvolvimento do 

pensamento crítico, que problematize o estudante e sua realidade, que reconheça o 

território de influencia da escola no desempenho de sua função de formadora de sujeitos 

históricos é, o caminho para se fazer uma educação transformadora. 

As Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Médio (p.91) reforçam que o 

currículo não se traduz em uma realidade pronta e tangível, mas na aprendizagem 

permanente de seus agentes, que leva a um aperfeiçoamento da ação educativa.  

Os princípios axiológicos que devem inspirar o currículo foram propostos para 

atender o que a lei demanda quanto a: 

• fortalecimento dos laços de solidariedade e de tolerância recíproca; 

• formação de valores; 

• aprimoramento como pessoa humana; 

• formação ética; 

• exercício da cidadania. 

A interdisciplinaridade e contextualização foram propostas como princípios 

pedagógicos estruturadores do currículo para atender o que a lei estabelece 

quanto às competências de: 

• vincular a educação ao mundo do trabalho e à prática social; 

• compreender os significados; 

• ser capaz de continuar aprendendo; 

• preparar-se para o trabalho e o exercício da cidadania; 

• ter autonomia intelectual e pensamento crítico; 

• ter flexibilidade para adaptar-se a novas condições de ocupação; 

• compreender os fundamentos científicos e tecnológicos dos processos 

produtivos; 

• relacionar a teoria com a prática. 

A proposta pedagógica da escola será a aplicação de ambos, princípios 

axiológicos e pedagógicos, no tratamento de conteúdos de ensino que facilitem a 

constituição das competências e habilidades valorizadas pela LDB. As áreas que 

seguem, resultam do esforço de traduzir essas habilidades e competências em 

termos mais próximos do fazer pedagógico, mas não tão específicos que eliminem 

o trabalho de identificação mais precisa e de escolha dos conteúdos de cada área 

e das disciplinas às quais eles se referem em virtude de seu objeto e método de 

conhecimento. Essa sintonia fina, que, espera-se, resulte de consensos 

estabelecidos em instâncias dos sistemas de ensino cada vez mais próximas da 

sala de aula, será o espaço no qual a identidade de cada escola revelar-se-á como 

expressão de sua autonomia e como resposta à diversidade. (DCNEM, pp.92-

93) 
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Organização Curricular:  

O Cem 09 está organizado conforme a orientação da LDB, visando à preparação 

básica para o trabalho e a cidadania; o aprimoramento do educando como pessoa 

humana, incluindo a formação ética e o desenvolvimento da autonomia intelectual e do 

pensamento crítico e a compreensão dos fundamentos científico-tecnológicos dos 

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

Também foram utilizadas as Diretrizes Curriculares Nacionais do Ensino Médio – 

DCNEMs e as Orientações do Currículo da Educação Básica das Escolas Públicas do 

Distrito Federal, concentrando os conteúdos em quatro áreas do Conhecimento, 

definidas como: Linguagens, Códigos e suas tecnologias (Língua Portuguesa, Língua 

Estrangeira Moderna (Inglês e Espanhol), Arte e Educação Física); Ciências da Natureza 

e suas tecnologias (Física, Química, Biologia), Matemática e Ciências Humanas e suas 

tecnologias (Geografia, História, Filosofia, Sociologia). A abordagem proposta buscou um 

enfoque multidisciplinar e interdisciplinar, possibilitando uma integração que favoreça a 

construção de estruturas cognitivas hierárquicas responsáveis pelo desenvolvimento de 

competências e habilidades, atendendo dessa forma ao princípio da flexibilidade ao se 

integrarem os ramos dos saberes múltiplos à raiz comum denominada conhecimento 

humano. Além das disciplinas do Currículo da Educação Básica trabalhadas em suas 

respectivas áreas, há também o trabalho interdisciplinar por meio dos projetos da Parte 

Diversificada, em conformidade com a matriz curricular que são: Experimentos práticos 

da área de Ciências da Natureza, Seminários Científicos da Área das Ciências 

Humanas. Os Projetos interdisciplinares fora da Matriz Curricular (sem cessão de 

professor) desenvolvidos na escola são: Olimpíadas Cem 09; Mostra de Ciências; A Arte 

de Ler e Escrever/ Redação Interdisciplinar, Cine Mais Cultura; Melhor Ambiente 

buscando o dialogo como fonte de todas as ações, incentivo à participação dos 

estudantes em exames nacionais como o PAS, o ENEM e concursos vestibulares; a 

Escola de Pais trazendo para o âmbito escolar situações que favoreçam o trabalho 

pedagógico. Ações pedagógicas de adequação curricular que asseguram aos alunos 

com necessidades educacionais especiais o acesso, a permanência e o sucesso escolar 

em atendimento à Lei 9.394/96 Em atendimento à Lei 9.394/96 que trata da Educação 

Especial nos artigos 58 a 60, o CEM 09 tem adaptado seu espaço físico, bem como a 

organização na distribuição das turmas para atender aos alunos com necessidades 

educacionais especiais. Disponibilizamos também a rampa de acesso ao 1º andar do 
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prédio da escola para facilitar o acesso em casos em que há limitação física. A matriz 

curricular é trabalhada de forma diversificada, bem como as avaliações para que sirvam 

de instrumento a fim de que o aluno procure se superar e desenvolver competências que 

lhe possibilitem autonomia em sua situação de vida diária, e também em situação de 

trabalho que lhe favoreça resgatar a sua dignidade e o exercício pleno de sua cidadania. 

Entendemos que faz parte de nossa missão atender ao aluno com necessidade 

educacional especial ajudando-o a criar uma autoimagem positiva e uma visão de 

mundo realista que lhe traga possibilidades de aceitação por si mesmo e pelo mundo, 

pois o atendimento do aluno na rede regular de ensino possibilita a oportunidade de 

convivência com os demais alunos, ampliando assim suas potencialidades. Ações para 

atendimento às Leis 10.639/2003 e 11.645/2008 A Lei 11.645, de 10 de março de 2008, 

altera a Lei 9.394, de 20 de dezembro de 1996, modificada pela Lei 10.639 de 09 de 

janeiro de 2003, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, para incluir 

no currículo oficial a temática “História e Cultura AfroBrasileira e Indígena”. Em 

atendimento a estas leis, o CEM 09 de Ceilândia promoverá as seguintes ações: 

Ministrar os conteúdos referentes à história e à cultura afro-brasileira e dos povos 

indígenas brasileiros no âmbito de todas as disciplinas do currículo escolar; SEE - 

produções artísticas que tratem da 

história e das culturas afro-brasileira e indígena.  Promover eventos integradores 

compreensão dos elementos socioculturais, que constituem as identidades. 

 

 

 

 

IV - OBJETIVOS INSTITUCIONAIS E ESTRATÉGIA DE 

AÇÃO 

PDE 
Nº 

meta 

Nº METAS 2018 2019 2020 2021 

07 01 Diminuir os índices de repetência em 20% a x x   
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partir de 2017; 

07 02 Elevar os índices de desempenho individual 

de nossos alunos, com base na média do 

Índice de Desenvolvimento da Educação 

Básica em 2017; 

x x x x 

07 03 Reduzir em 20% o percentual dos alunos 

defasados em idade/série com estratégias 

de intervenção, desenvolvidos em parceria 

coma Comunidade Escolar, a partir dos 

dados do Censo Escolar 2017; 

x x x x 

04/07 04 Garantir o acesso, a permanência e o 
atendimento aos alunos com Necessidades 
Educacionais Especiais, preferencialmente 

em classes comuns; 

x x x x 

07 05 Diminuir a evasão escolar em 20% ao ano a 

partir de 2017; 

x x   

07 06 Elevar os índices de desempenho da escola 

junto aos métodos de avaliação externas 

(ENEM, PAS, SAEB e etc); 

x x   

07 07 Articular ações internas e externas através 

de projetos visando qualificar o processo 

educativo; 

x x x x 

 08 Promover o fortalecimento das entidades 

escolares ( APAM, Caixa Escolar, Conselho 

Escolar, Grêmio Estudantil e etc); 

x x   

15 09 Buscar ações que visem à formação, 

qualificação, otimização, motivação da área 

administrativa; 

x    

04 10 Fortalecimento da Escola de Pais e do Apoio 

Psicopedagógico envolvendo a família ao 

mundo da educação; 

x x x x 

07 11 Incentivar a escolha do Aluno Monitor 

Solidário visando atividade de reforço para 

os alunos que apresentem dificuldades de 

aprendizagem; 

x x   

07 12 Desenvolver a recuperação ao longo do 

processo. Evitando a reprovação; 

x x x x 

07 13 Adequação da Parte Diversificada com os 

temas transversais de acordo com as 

necessidades do aluno, bem como as 

demandas advindas do avanço nas questões 

sociais, politicas, éticas e ambientais; 

x x x x 

07 14 Incentivo as oficinas de teatro, cinema e 

música (Sarau, Peças Filosóficas, Trotes, 

x x x x 
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Curta o Nove e Simulados; 

07 15 Incentivo a participação dos alunos no PAS / 

ENEM, Olimpíadas de Matemática, Robótica, 

Filosofia e demais áreas do conhecimento; 

x x x x 

07/15 16 Incentivo a valorização da Coordenação 

Pedagógica, bem com a integração com os 

Centros de Ensino Fundamental Final; 

x x x x 

07/09 17 Valorização do Ensino Noturno, promovendo 

atividades do interesse daquele público; 

x x x x 

07 18 Incentivo a participação nos Jogos Escolares 

e demais eventos esportivos por meio do 

Clube do Esporte; 

x x x x 

07 19 Implementação do Código de Convivência 

entre todos os agentes da educação; 

x x x x 

07 20 Implementação do Código de Convivência 

entre todos os agentes da educação; 

x x x x 

07 21 Realização de saídas de campo que 

contemplem atividades e ou eventos 

culturais, sociais, esportivos e ambientais, 

entre outros; 

x x x X  
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1. Gestão Pedagógica e Gestão das Aprendizagens e dos Resultados 
Educacionais 

 
        
               O CEM 09 de Ceilândia tem buscado construir nos dez anos um dialogo 

pedagógico administrativo, no sentido de dar suporte ao desenvolvimento do trabalho 

dos profissionais envolvidos, quer que no processo de aprendizagem, quer no processo 

administrativo. 

     Articulação do currículo em movimento com o Corpo Docente via Coordenação 

Pedagógica no sentido de fazer acontecer e avançar o processo educativo levando em 

consideração as diversas aprendizagens bem como os níveis de dificuldades ou 

aprendizagens apresentados pelos nossos estudantes. 

      Coleta e analise dos resultados obtidos ao longo do ano letivo no intuito de se 

elaborar e implementar ações que consigam dirimir os problemas apresentados. Bem 

como utilizar os pontos de avanço para também se buscar ações que corroborem com 

todo o processo. 

 
 

 
2. Gestão Participativa e Gestão de Pessoas 
 
 A administração como ciência, tem seu surgimento no período da Terceira 

Revolução Industrial diante das necessidades inerentes ao processo e aos envolvidos. A 

ideia de que em uma organização ou espaço de trabalho há um que dita as regras e 

muitos a obedecem, vem sendo alterada graças a inserção do modelo de gestão 

participativa. Foi os princípios democráticos que fizeram nascer a necessidades de se 

ampliar as responsabilidades e as tomadas de decisões. 

 Na esfera da educação não poderia ser diferente, afinal o processo educativo está 

intimamente ligado às demandas sociais da comunidade em que a escola se insere. 

 Assim como acontece com qualquer organização, o desempenho eficiente da 

escola nesta tarefa está condicionado à participação efetiva de todos os interessados, 

tanto os gestores quanto os pais, alunos, professores e funcionários, que formam a 

comunidade escolar. 
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3. Gestão Administrativa e Financeira: 
 

Conjugar os recursos financeiros da Secretaria de Estado de Educação (via 

PDAF) bem como PDDE/MEC visando à melhoria do processo de ensino aprendizagem 

do aluno, combate a repetência e a evasão, o incremento da coordenação pedagógica 

como espaço de reflexão e ação, incentivo aos projetos pedagógicos e também a 

melhoria dos aspectos físicos da unidade escola 

 

 

 

V - ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO PEDAGÓGICO DA 

ESCOLA 

 
1. Organização Escolar:  

 O Cem 09 apresenta dois regimes de Organização Pedagógica: 
 Regime Semestral Regular Diurno ( desde 2013): 

Matutino: tem a seguinte organização: sete turmas de segunda séries no Bloco II 
e sete turmas de terceiras séries no Bloco II; 
Vespertino: tem a seguinte organização: seis turmas de primeira séries e uma 
turma de segunda séries no Bloco I  e sete turmas de primeiras séries no Bloco II. 

 Educação de Jovens e Adultos 3º Segmento Noturno: está organizado as 
seguinte maneira: 
Duas turmas de primeiras séries, duas turmas de segunda séries e duas turmas 
de terceiras séries. 

    
 
Regime Semestral Regular Diurno. 

O projeto da Organização Escolar em Semestres para o Ensino Médio, aprovada 

no Conselho de Educação do Distrito Federal (CEDF), através do  Parecer 229/2013  e 

confirmado pela publicação da Portaria nº 314/2013. Desta forma o CEM 09 de Ceilândia 

funciona, em regime de Semestralidade desde 2013. 

 Na Semestralidade, é necessário considerar a organização do tempo e do espaço como 

integrantes do Projeto Pedagógico, a partir do estudo da realidade e ou peculiaridade de cada 

escola e da Rede Pública de Ensino como um todo. Para essa nova organização, os 

componentes curriculares do Ensino Médio e suas cargas horárias, previstas nas Diretrizes 

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

em dois Blocos (cf. Quadros 1 e 2) que devem ser ofertados concomitantemente, isto é, em um 

mesmo semestre devem ser ofertados os dois Blocos. DIRETRIZES PARA A ORGANIZAÇÃO 

DO TRABALHO PEDAGÓGICO NA SEMESTRALIDADE: ENSINO MÉDIO, pag 16. 
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 Seguindo as orientações das Diretrizes para a Semestralidade , metade das 

turmas estarão no Bloco 1 o a outa metade no Bloco 2, de maneira que no 

semestre seguinte, faz-se a troca da oferta dos Blocos para essas turmas. 

Desta forma fica garantido o processo de transferência de estudantes entre as 

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

 

Regime Bloco 1 Carga 

Horária 

Bloco 2 Carga 

Horária 

A
N

U
A

L
 

Língua 

Portuguesa 

04 Língua Portuguesa 04 

Matemática 

+ 

Geometria 

04 Matemática + 

Geometria 

04 

Educação 

Física 

02 Educação Física 02 

S
E

M
E

S
T

R
A

L
 

História 04 Geografia 04 

Filosofia 04 Sociologia 04 

Biologia 04 Física 04 

Química 04 Arte 04 

Inglês 04 Espanhol 02 

PD - Redação 02 

 Total 

semanal 

30 Total semanal 30 

 
 
Educação de Jovens e Adultos 

As diretrizes da EJA tem orientado os trabalhos da equipe pedagógica, assim 

como respeitadas as necessidades do aluno trabalhador. Contamos também com o 

apoio da Supervisão da Equipe Intermediária de Eja na Regional de Ensino de 

Ceilândia. 

Há também que se considerar a existência de um grande desafio que é 

contribuir para que todos os brasileiros e todas as brasileiras, independentemente 
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de idade, possam, no mínimo, concluir o ensino fundamental, ou seja, exercendo o 

direito social à educação como direito de cidadania, assegurado pela Constituição 

de 1988. Daí a necessidade de se oferecer o maior número possível de 

oportunidades para que os jovens de 15 a 17 que não concluíram o ensino 

fundamental possam escolher entre as diversas possibilidades, vendo, no caso da 

escolha pela EJA, não uma forma de alijamento, senão um aproveitamento dos 

conhecimentos adquiridos e das suas potencialidades. 

... 

Define-se que a idade mínima para os cursos de EJA deve ser a de 15 

(quinze) anos completos para o Ensino Fundamental e de 18 (dezoito) anos 

completos para o Ensino Médio (...) 

(...) realizar avaliação das aprendizagens dos estudantes da Educação de 

Jovens e Adultos, integrada às avaliações já existentes para o Ensino Fundamental 

e o Ensino Médio, capaz de oferecer dados e informações para subsidiar o 

estabelecimento de políticas públicas nacionais compatíveis com a realidade, sem o 

objetivo de certificar o desempenho de estudantes.  

§ 3º Toda certificação decorrente dessas competências possui validade 

nacional, garantindo padrão de qualidade. 

Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Básica. Brasília, 2013. 

 
 2. Direitos Humanos, educação inclusiva e diversidade: 
 
 Na concepção da formação integral do ser humano, é preciso compreender a 

necessidade de oportunizar ao estudante ser autor de sua história, sujeito de direitos e 

deveres, assumindo assim, uma postura responsável, ética, autônoma e solidária diante 

da vida. 

 Pra que o estudante compreenda seu papel, deve ser despertado seu desejo e 

curiosidade de aprender e manifestar uma atitude sociável de respeito aos outros, as 

regras e ao bom convívio. Deve ser capaz de realizar escolhas que tenham em conta a 

defesa da saúde, de qualidade de vida, de não violência e a preservação ambiental. 

 Nesse sentido, o CEM 09 oferece aos estudantes uma formação onde os sujeitos 

tenham a capacidade de atuar com ética; possam conviver em sociedade e desenvolva 

a sua capacidade de se autocompreender e compreender o mundo em que vivem, para 

nele agir como promotores da justiça social e ambiental. 

A organização das aprendizagens tem a intenção de garantir o acesso ao 

currículo e a operacionalização da progressão curricular generalista/específica, 

possibilitando ao estudante independentemente de sua etnia, gênero, idade, deficiência, 
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condição social ou qualquer outra situação, o direito ao acesso, permanência na unidade 

escolar e uma aprendizagem significativa. 

Na perspectiva da educação escolar, as práticas cotidianas podem 

determinar tanto a manutenção e reprodução de preconceitos, quanto a mudança 

de paradigmas e a construção de novos valores a partir do respeito às diferenças e 

da promoção da igualdade.  

A Constituição Federal estabelece que todos os cidadãos são iguais 

perante a lei. Há um conjunto jurídico composto de documentos legais relacionados 

aqui que asseguram tratamento e acesso igual à Educação para brasileiros e 

brasileiras indistintamente.  

Uma Educação pautada nos Direitos Humanos vai além da consciência 

negra como um privilégio somente de negros e negras, passa a ser uma prática de 

respeito aos seres humanos em suas diversas formas de ver e pensar o mundo, em 

que toda a coletividade se beneficia da riqueza das diferenças. (ORIENTAÇÕES 

PEDAGÓGICAS História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena Artigo 26 A da 

LDB, 2012, pag.37) 

 

4. Projetos Interdisciplinares: 
 
 

 Projeto Água como fonte da Vida; 

 Escola de Pais; 

 Mulheres e o mundo das ciências: As meninas superpoderosas; 

 Projeto de Redação: O ler, o interpretar, o analisar, e elaborar textos; 

 Projeto Científico na Semana de Educação para Vida. 

 

 
5. Projeto de Transição entre Etapas e Modalidades: 

 
É prática diuturna o dialogo e o transito entre as disciplinas utilizando o espaço da 

coordenação pedagógica para que seja ofertado a nossos alunos uma consciência de 

sua vida escolar. 

    

 A relação entre escola e família é, sobretudo nos dias de hoje, uma das mais 

palpitantes questões discutidas por pesquisadores e ou gestores dos sistemas e 

unidades de ensino em quase todo o mundo. Esse fato é evidenciado, por um lado, pelo 

expressivo número de pesquisas e publicações especializadas no assunto, e por outro, 

pela preocupação manifestada nos diversos fóruns, debates e reuniões entre os agentes 

do processo educativo. 
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 Segundo Perrenoud, “de uma maneira ou de outra, onipresente ou discreta, 

agradável ou ameaçadora, a escola faz parte da vida cotidiana de cada família”. É 

necessário que as famílias estejam em consonância com a escola, que faça parte de 

suas escolhas e decisões. 

 
 Atuação Articulada dos Serviços de Apoio 

 Atuação dos educadores sociais voluntários / monitor 

 
 

VI - PRÁTICAS E ESTRATÉGIAS DE AVALIAÇÃO DO PROCESSO DE ENSINO- 

APRENDIZAGEM 

 
1. Avaliação Continuada 

 
A Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB), aprovada em 1996, 

determina que a avaliação seja contínua e cumulativa e que os aspectos qualitativos 

prevaleçam sobre os quantitativos. Da mesma forma, os resultados obtidos pelos 

estudantes ao longo do ano letivo devem ser mais valorizados que a avaliação final. 

 Atualmente assistimos a um processo complexo de profundas mudanças em 

um mundo globalizado que debate as tendências para as novas convivências. O sistema 

educacional está imerso nesta dinâmica que prioriza aspectos estruturais e ideológicos, 

porém com escassa dedicação às rotinas cotidianas, como deveria ser todo processo de 

ensinar e aprender.  

Essa nova forma de avaliar põe em questão não apenas um projeto educacional, 

mas uma mudança social” diz Maria Zákia Lian Sousa, e continua “ a mudança não á 

apenas técnica, mas também politica”. 

 A avaliação formativa e continuada serve a um projeto social pautado pela 

cooperação e pela inclusão, em lugar da competição e da exclusão. É a busca por uma 

sociedade em que todos tenham o direito de aprender. 

 Para que a avaliação sirva à aprendizagem é essencial conhecer cada aluno e 

suas necessidades, somente assim, o professor poderá pensar e traçar caminhos para 

que todos alcancem os objetivos finais do processo de ensinar e aprender, assimilar 

conhecimento. O importante diz Janssen Felipe da Silva, pesquisador da Universidade 

Federal de Pernambuco,   não é identificar problemas, mas necessidades’. 

Conforme Regimento Escolar da SEEDF, a aprovação dos estudantes 

decorre da obtenção, ao final do ano (organização seriada), de nota igual ou 

superior a 5 (cinco) e frequência mínima de 75% do total de horas letivas. A 
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pontuação de provas, quando adotadas pela escola, corresponderá, no máximo, à 

metade do valor total da nota do bimestre. Isto significa que a escola terá de adotar 

procedimentos/instrumentos de avaliação variados, levando em conta a natureza e 

a especificidade do componente curricular). DIRETRIZES DE AVALIAÇÃO 

EDUCACIONAL: pag 51 

 

§ 3º No caso de serem adotados testes/provas como instrumento de 

avaliação, o valor a eles atribuído não poderá ultrapassar 50% (cinquenta por cento) 

da nota final de cada componente curricular, por bimestre. Regimento Escolar da 

SEEDF, 2015. 

 
 

2. Conselho de Classe: 
 

A realização do Conselho de Classe está fundamentada no Regimento Escolar e 

sua realização é bimestral. Reúnem-se a direção da escola, coordenação pedagógica, 

Serviço de Orientação Educacional, a Escola de Pais, os professores das disciplinas que 

compõem o currículo e nos casos de conselho participativo, alunos e familiares também 

participam da análise do desempenho dos alunos de cada turma e série. Essa análise é 

bastante criteriosa e voltada para vida pedagógica do aluno, mas também para outros 

casos ou problemas que tragam algum prejuízo para a vida educativa. 

 O Conselho de Classe é, também, um espaço avaliativo para pensar, planejar, 

avaliar e promover o encontro dos processos de ensinar e aprender. 

 

 

 

 

VII - ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DA 

PROPOSTA PEDAGÓGICA 
 

O acompanhamento Da Proposta Pedagógica desta IE se dá através do trabalho 

cotidiano, das coordenações pedagógicas, do pré-conselho com os alunos.  

 

O Projeto político-pedagógico de uma escola ocupa um papel central na 

construção de processos de participação e, portanto, na implementação de uma 

Gestão democrática.  (Caderno Conselho Escolar, 2008, Vol. 04, p.5). 

https://www.infoescola.com/educacao/regimento-escolar/
https://www.infoescola.com/educacao/coordenador-pedagogico/
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 http://www.webartigos.com/artigos/o-processo-de-acompanhamento-e-

avaliacao-do-projeto-politico-pedagogico/85203/#ixzz4FF8NQ7W5 

 

                   Cabe à direção e à Coordenação Pedagógica da Escola articular e 

proporcionar   momentos para reflexão e implementação do PPP, seja nos encontros 

específicos com professores ou nos momentos que exigem a participação de toda a 

comunidade escolar. 

                    A avaliação deve acontecer no final da realização de cada ação, envolvendo 

todo o seguimento da escola: pais, estudantes, professores, servidores da educação, 

coordenação pedagógica e direção da escola e, no início de cada ano letivo deve 

acontecer uma avaliação sistemática com a participação de toda a comunidade escolar 

para avaliar se os objetivos e metas definidos foram alcançados no ano anterior e 

apresentar propostas para a realimentação e  execução do Projeto Político Pedagógico 

no ano em curso. 

Para Souza (1995) a avaliação deve envolver toda a comunidade escolar, a 

mesma deve envolver a parte de infra-estrutura física da escola, bem como, os 

aspectos pedagógicos: professores, coordenação e direção. 

 http://www.webartigos.com/artigos/o-processo-de-companhamento-e-

avaliacao-do-projeto-politico-pedagogico/85203/#ixzz4FF96jxmL 

 

      Essa proposta passa a funcionar como referencial de orientação ao trabalho e 

como um importante marco teórico para o esforço coletivo, em que cada membro da 

comunidade escolar, a partir de sua especificidade, propõe-se a atingir objetivos 

comuns. O projeto é algo a ser permanentemente construído, pois aponta subsídios para 

o questionamento e superação da realidade, o que se torna difícil, porque pressupõe 

mudanças de hábitos e condicionamentos à que inconscientemente estamos 

submetidos. Estimulando autonomia, de modo que essas coexistam na prática 

educacional com engajamento ético. 

       A Proposta ilumina princípios filosóficos, otimiza recursos humanos, materiais 

e financeiros, mobilizando os diferentes setores na busca de objetivos comuns e, por 

domínio público, permite constante acompanhamento e avaliação. Portanto, está sujeita 

a mudanças de acordo com as necessidades e as dificuldades que forem surgindo 

durante o processo de execução. 

http://www.webartigos.com/artigos/o-processo-de-acompanhamento-e-avaliacao-do-projeto-politico-pedagogico/85203/#ixzz4FF8NQ7W5
http://www.webartigos.com/artigos/o-processo-de-acompanhamento-e-avaliacao-do-projeto-politico-pedagogico/85203/#ixzz4FF8NQ7W5
http://www.webartigos.com/artigos/o-processo-de-companhamento-e-avaliacao-do-projeto-politico-pedagogico/85203/#ixzz4FF96jxmL
http://www.webartigos.com/artigos/o-processo-de-companhamento-e-avaliacao-do-projeto-politico-pedagogico/85203/#ixzz4FF96jxmL
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        É preciso avançar e ousar, com competência, mas só isso não basta, é 

necessário também coragem, paixão e dedicação. 

         Sentimos imensa necessidade de fazer mudanças na educação, buscando a 

melhoria da qualidade de ensino, bem como a viabilização de ações que permitam a 

construção da cidadania e de todos nós, dirigentes, professores, auxiliares, pais e 

alunos. 

 
 

 



30 
 

VIII- REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
BRASIL. Constituição (1998). Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília: 

Senado, 1988 

____________. Diretrizes Curriculares Nacionais do Ensino Médio. CNE/CEB, 2011. 

____________. Senado Federal. Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional: nº 

9394/96. Brasília: 1996. 

DISTRITO FEDERAL. Diretrizes Pedagógicas da Secretaria de Estado de Educação do 

Distrito Federal. Brasília: Secretaria de Estado de Educação do DF, 2008a.  

____________. Diretrizes de Avaliação do Processo de Ensino e Aprendizagem para a 

Educação Básica. Brasília: Secretaria de Estado de Educação do DF, 2008b.   

____________. Orientações Curriculares Educação Básica Ensino Médio. Brasília: 

Secretaria de Estado de Educação do DF, 2008e.  

____________. Matrizes de Referencia para Avaliação. Brasília: Secretaria de Estado de 

Educação do DF, 2008f. 

____________. Diretrizes para a Organização do Trabalho Pedagógico na 
Semestralidade: Ensino Médio. Brasília,  
 
____________. Diretrizes De Avaliação Educacional: Aprendizagem, Institucional e 
em Larga Escala, 2014 – 2016 
 
____________. Diretrizes Pedagógicas Para Organização Escolar Do 3º Ciclo Para As 
Aprendizagens. Brasília-Df, 2014 
 
____________. Lei nº 4.751, de 7 de fevereiro de 2012. Dispõe sobre o Sistema de 

Ensino e a Gestão Democrática do Sistema de Ensino Público do Distrito Federal. Diário 

Oficial do Distrito Federal, Poder Executivo, Brasília, DF, 8 fev. 2012. Seção I, p. 1. 

LUCKESI, Cipriano. Avaliação Educacional: para além do autoritarismo.  Tecnologia 

Educacional. 10ª ed. Rio de Janeiro: Cortez, 1983. 

Resolução Nº 1 do Conselho de Educação do Distrito Federal de 16 de junho de 2009 

PNE - LEI No 10.172, DE 9 DE JANEIRO DE 2001. 

SAVIANI, Dermeval. Escola e Democracia. São Paulo, Cortez/Autores Associados, 1992. 

SAVIANI, Dermeval. Pedagogia histórico crítica: Primeiras aproximações. 2. ed. São 

Paulo: Cortez/Autores Associados, 1991. 

Currículo em Movimento 
http://www.educacao.df.gov.br/curriculo-em-movimento-da-educacao-basica-2/ 
 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2010.172-2001?OpenDocument
http://www.educacao.df.gov.br/curriculo-em-movimento-da-educacao-basica-2/


31 
 

 
Diretrizes Pedagógicas 
http://www.educacao.df.gov.br/diretrizes-pedagogicas-2/ 
 
 
Regimento Escolar 
http://www.cre.se.df.gov.br/ascom/documentos/suplav/regimento_escolar_rede_pu
blica_22jun15.pdf 
 
 
Sistema Avaliação em Destaque 
http://www.avaliacaoemdestaque.se.df.gov.br/ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.educacao.df.gov.br/diretrizes-pedagogicas-2/
http://www.cre.se.df.gov.br/ascom/documentos/suplav/regimento_escolar_rede_publica_22jun15.pdf
http://www.cre.se.df.gov.br/ascom/documentos/suplav/regimento_escolar_rede_publica_22jun15.pdf
http://www.avaliacaoemdestaque.se.df.gov.br/
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ANEXOS  

 

Estrutura de Projeto Bimestral de 

Matemática 

 
Disciplina: Matemática 

Professor: Antônio Rafael 

 

Objetivos:  

Desenvolver habilidades de trabalho em grupo, cooperação, socialização e solução de 
problemas. 

Conteúdos envolvidos: Reciclagem, unidades de medidas, funções, área e perímetro 
de figuras planas, arquitetura e empreendedorismo. 

 O projeto visa aplicar os conhecimentos matemáticos e de empreendedorismo na 
construção de móveis utilizando materiais recicláveis (pallets); para exposição e 
posterior doação para escolas onde os próprios alunos poderão utilizá-los, essa 
atividade irá compor a avaliação dosegundo bimestre na discilplina de matemática. 

 Os alunos separados em grupos de no máximo 10 alunos, onde teremos no 
mínimo quatro grupos por turma , irão eleger um responsável que irá organizar e avaliar 
a participação dos colegas no desenvolvimento da atividade, cada grupo irá confeccionar 
umconjunto ou tipo  móvel utilizando utilizando utilizando material reciclável de pallets. 

- um sofá que comporte no mínimo duas pessoas, acabando, envernizado e com 
almofadas. 

- uma mesa com tampo redondo de altura padrão com quatro bancos redondos, 
acabado e invernizado; 

- uma mesa com tampo quadrado ou retangular de altura padrão, com quatro 
bancos quadrados, acabados e invernizados. 

 O grupo alé, de confeccionar os materiais e entregar antes da semana de provas 
do segundo bimestre, deverão elaborar um relatório de desenvolvimento da atividade, 
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digitado nas normas da abnt, contendo obrigatótiamente o pré-projeto (desenho) do 
móvel a ser construído, fotos das etapas da construção do projeto, esplicando cada 
etapa do processo, além de responder as seguintes questões. 

a) Quantos metros lineares e metros quadrado de madeira foram utilizados na 
construção do móvel; 

b) Qual o custo total para a produção do material; 

c) Desenvolver uma função que represente o custo; 

d) Desenvolver uma função que represente o lucro; 

e) Apresentar um valor de venda do produto para que se obtenha 30% de lucro. 

Atividade entregue respeitando todas as normas será avaliada por três 

Professores, sendo aplicada a nota média dos avaliadores chegando ao máximo 
4,0 pontos. 

Caso o aluno não participe, o responsável pelo grupo deverá informar para que a 
nota seja avaliada de forma diferenciada.  

 

Apresentação dos trabalhos em 11 de junho de 2019. 
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