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“A alegria não chega apenas no encontro do achado, mas faz parte do processo da 

busca. E ensinar e aprender não pode dar-se fora da procura, fora da boniteza e da 

alegria.” 

 

Paulo Freire 
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APRESENTAÇÃO 

 
 A Proposta Pedagógica do CEM 12 de Ceilândia reúne propostas de ações con-

cretas elaboradas pela Comunidade Escolar, por meio de assembleias, reuniões, questio-

nários e enquetes, com vistas à implementação/execução durante a Gestão que tomou 

posse em 02/01/2017, permanecendo até o ano de 2019.  

 Considerando a Unidade Escolar (U.E) como um espaço de formação de cidadãos 

conscientes, responsáveis e críticos que atuarão individual e coletivamente na sociedade, 

modificando e corrigindo rumos, na medida das possibilidades e necessidades, buscamos 

redefinir e reorganizar nesta Proposta Pedagógica, em conjunto com a comunidade esco-

lar, as atividades e os projetos educativos necessários ao processo de ensino e aprendiza-

gem. 

“Ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as possibilidades 
para a sua produção ou a sua construção (...) É preciso que, pelo 
contrário, desde o começo do processo, vá ficando cada vez mais 
claro que, embora diferentes entre si, quem forma se forma e re-
forma ao formar e quem é formado forma-se e forma ao ser formado 
(...) Não há docência sem discência, as duas se explicam e seus su-
jeitos, apesar das diferenças que os conotam, não se reduzem à 
condição de objeto um do outro. Quem ensina aprende ao ensinar e 

quem aprende ensina ao aprender.” (Paulo Freire)
1
 

 

No entendimento se que a educação possui valor inestimável, não apenas para a 

formação do indivíduo, mas para toda a sociedade, haja vista ser um mecanismo essencial 

para a aquisição da cidadania e observando que o mundo atual está em constante e acele-

rada mudança, especialmente no campo de tecnologia, vislumbramos a necessidade de 

adequar metodologias de ensino às reais necessidades da clientela atendida, formada ba-

sicamente por adolescentes em desenvolvimento. 

Nessa esfera cronológica, repleta de novidades e rica em possibilidades, percebe-

mos a escola como uma entidade ativa, capaz de apresentar inúmeras possibilidades de 

aprendizagens que permitam ao estudante o desenvolvimento de competências e habilida-

des que delinearão seu futuro. 

Percebemos, como principal função da escola, a promoção da cidadania, em que 

esta se apresenta como referencial para a juventude, abrindo espaço para o protagonismo 

                                                 

1
 RODRIGUES, Almir Sandro. Teorias da Aprendizagem. Curitiba: IESDE, 2005, p. 77. 
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juvenil, na valorização da criatividade, da participação e da construção de uma educação 

de qualidade com vistas a um mundo melhor.  

Acreditamos que a escola deve valorizar a busca pelo conhecimento como grande 

capital da humanidade e como espaço de realização humana, de alegria e de contenta-

mento cultural; além de formular hipóteses; ser criativa e inventiva; ser provocadora e não 

mera receptora; produzir, construir e reconstruir o conhecimento elaborado. 

Assim, a presente proposta visa a refletir o pensamento e a identidade de todos os 

membros da comunidade escolar, devendo contemplar um estudo da realidade do Centro 

de Ensino Médio 12 de Ceilândia, para levantamento de necessidades específicas que não 

se limitem aos aspectos físicos, mas ao clima organizacional e aos objetivos que se pre-

tenda alcançar. 

Segundo o perfil da comunidade escolar, identificou-se a necessidade de constituir-

se um projeto político-pedagógico que chame toda a comunidade a assumir seu papel na 

construção da educação, juntamente com a criação de projetos desenvolvidos na escola e 

de uma visão que posicione o educando não como um ser passivo, mas uma fonte autênti-

ca de iniciativa, compromisso e liberdade, ou seja, o educando não deve ser apenas um 

espectador ou receptor do processo pedagógico, deve decidir e fazer opções, no seu pro-

cesso de crescimento como indivíduo e cidadão.  

Assim, esta proposta buscou refletir os resultados das discussões envolvendo todos 

os segmentos da escola para direcionar as ações a serem implantadas e aplicadas no de-

correr do período letivo, na perspectiva da melhoria da qualidade de ensino ofertado à co-

munidade. 

Dividido em capítulos, este projeto apresenta o perfil institucional do Centro de En-

sino Médio 12 de Ceilândia; a função social; os princípios que orientam suas práticas pe-

dagógicas; os objetivos e as metas da instituição, bem como a fundamentação teórica e os 

aspectos da organização do trabalho pedagógico e da avaliação da aprendizagem. 

Como apêndices traz também o plano de ação para o desenvolvimento deste projeto, além 

da organização curricular e dos projetos interdisciplinares que a compõem. 
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I. PERFIL INSTITUCIONAL 

Nome da Instituição Educacional: Centro de Ensino Médio 12 de Ceilândia  

Endereço:  QNP 13 – Área Especial – Ceilândia - DF 

CEP: 72.240-130 

Telefone/e-mail: (61)3901-6906/(61)3901-6905/ cem12@creceilandia.com 

Localização: Zona urbana - Setor P Norte 

Divisão, Delegacia ou Subdivisão de Ensino:  CRE – Ceilândia  

Data de criação da Instituição Educacional: Março de 1990 como CEF 21, transformado em CEM 12 em 

2005. 

Turnos de funcionamento: Matutino, Vespertino e Noturno 

Nível de Ensino ofertado: Ensino Médio- 1ª, 2ª e 3ª séries  

Etapas, fases e modalidades de ensino/programa e projetos especiais da Educação Básica: Ensino Médio 

Regular – Semestralidade  

1. Missão  

  Fundados na missão da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal 

de “proporcionar uma educação pública, gratuita e democrática, voltada à formação inte-

gral 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 permanên-

cia com êxito no decorrer do percurso escolar de todos os estudantes”. (PPP Carlos Mota, 

p. 25), o Centro de Ensino Médio 12 de Ceilândia estabeleceu como missão, educar para 

o despertar do senso crítico, buscando formar cidadãos livres, conscientes, solidá-

rios, autônomos e capazes de transpor os mais diversos obstáculos que a vida lhes 

apresentar; contribuindo, assim, para a solução de problemas reais na escola, na 

comunidade e na vida social. 

2. Breve Histórico da Escola  

O Centro de Ensino Médio 12 de Ceilândia está localizado no Setor P Norte, em 

Ceilândia-DF, e atende a estudantes do próprio setor, bem como de Ceilândia Norte (via 

oeste); Expansão do Setor “O”, da QNQ; QNR; do Setor de chácaras, Setor Habitacional 

Sol Nascente e dos demais Condomínios localizados nos arredores. 

Fundada em março de 1990, com a nomenclatura de Centro de Ensino DE 1º grau 
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21, sempre foi uma escola integrada com a comunidade local que atendia às séries finais 

do Ensino Fundamental nos períodos diurno e noturno.  

No ano de 1998, a escola foi classificada entre as 10 melhores do país, segundo a 

avaliação do SAEB, tornando-se uma referência à comunidade por sua boa infraestrutura e 

por contar com profissionais capacitados e dedicados.  

 Por uma adequação proposta pela Diretoria Regional de Ensino, em 2005, os estu-

dantes foram transferidos para outras escolas de região que atendiam ao Ensino Funda-

mental e a escola passou a receber estudantes do Ensino Médio, vindos principalmente do 

extinto Centro de Ensino Médio 05 e do Centro de Ensino Fundamental 24 de Ceilândia. 

Atualmente, a escola funciona em um prédio de dois pavimentos, com 18 salas de au-

la, duas salas especiais, uma sala de vídeo, um laboratório de informática e um laboratório 

de Ciências; um bloco reservado para a administração com quatro salas, onde funcionam a 

Direção, a Secretaria, a sala dos professores e a sala de Coordenação Pedagógica, conta, 

ainda, com uma quadra poliesportiva. 

Desde que foi inaugurada, em 1990, a escola passou pela administração de nove 

diretores: 

 
1º JANDIR ALVES TEIXEIRA 16/03/1990 a 20/03/1991 

2º MAURICIO GOMES CERVEIRA 21/03/1991 a 09/02/1993 

3º MARLENE BARRETO DOS SANTOS 09/02/1993 a 25/10/1993 

4º HÉLIO FLÁVIO DE ARAÚJO 25/10/1993 a 30/01/1995 

5º IZABELLA CRISTINA SILVA LIMA DE MEDEIROS 30/01/1995 a 04/01/1996 

6º ANTÔNIO CARLOS MARTINS GARCIA 05/01/1996 a 22/03/2007 

7º EDSON CASTRO DA ROCHA 27/04/07 a 12/2011 

8º NELSON BARREIRA BORGES 01/012012 a 31/12/2016 

9º MIRTES CORREA DE JESUS 02/01/2017 até a presente data 

 Também passou por várias mudanças nos campos administrativo e pedagógico.  

No aspecto administrativo, desde 1996, a escola procurou adequar os recursos recebi-

dos, provenientes das verbas governamentais, às suas necessidades mais urgentes. Nes-

se período foram adquiridos materiais e equipamentos diversos para o suporte pedagógico 

aos estudantes e foram realizadas reformas específicas na estrutura física, sempre com o 

referendo e a fiscalização do Conselho Escolar. 

   Na parte pedagógica, as coordenações pedagógicas têm se constituído em enorme 

ganho como espaço de promoção da formação continuada dos professores por meio de 

cursos, debates, palestras e discussões sobre o Currículo em Movimento e sobre os prin-
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cípios orientadores para o Ensino Médio, além do planejamento e da organização de traba-

lhos e projetos interdisciplinares. 

 Os projetos foram organizados de modo a contemplar o trabalho coletivo interdiscipli-

nar, que tem sido evidenciado também nas atividades pedagógicas cotidianas e, especifi-

camente, na avaliação, onde o espaço da coordenação é efetivamente utilizado para a re-

flexão e para a proposição de ações que elevem a qualidade do ensino.   

3. Diagnóstico da Realidade Escolar  

Do ponto de vista socioeconômico, verificou-se, por meio de enquetes, que os mem-

bros da comunidade, em sua maioria, possuem residência própria, renda familiar em torno 

de 02 (dois) a 05 (cinco) salários-mínimos, sendo que os (as) responsáveis, a quem cabe a 

tarefa de  acompanhar a vida escolar dos estudantes são, na maioria das vezes, mães e 

avós, as quais costumam comparecer à escola somente quando são convidadas e, nor-

malmente, para receber informações sobre as médias alcançadas pelos estudantes nos 

diferentes Componentes Curriculares.  

Observou-se, também, pelas enquetes, que as famílias têm tido mais acesso aos 

bens de consumo, como computadores, televisões e aparelhos de telefonia móvel celular 

com os quais acessam a internet. 

Do ponto de vista sociocultural, a escolarização da maioria dos responsáveis pelos 

estudantes oscila entre a baixa e a média, com regular nível de leitura e demonstração de 

interesse por temas como educação, drogas, violência, desigualdades sociais, trabalho e 

esportes. 

Por meio das enquetes foi possível verificar que a comunidade percebe a escola co-

mo dinâmica, organizada, comprometida com a aprendizagem dos alunos, exercendo boa 

comunicação com as famílias, mas que, em alguns quesitos, ainda precisa e pode melho-

rar. 

A escola apresenta algumas situações que necessitam de discussão, busca de al-

ternativas e implantação de atividades que possibilitem sua resolução por meio de propos-

tas que atendam às necessidades da comunidade escolar. 

Uma breve análise da atual conjuntura, realizada por meio de observações, debates 

e relatos de queixas da comunidade escolar, permitiu apontar as seguintes dificuldades 

enfrentadas no CEM 12: 
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 Demonstrações contundentes de desinteresse por parte dos estudantes para com 
as próprias possibilidades de aprendizagens;  

 Dificuldades de integração com a comunidade local, especialmente no que tange 
a uma efetiva participação dos pais ou responsáveis no acompanhamento da vida 
escolar dos estudantes pelos quais respondem; 

 Baixo rendimento escolar que tem ocasionado um índice indesejável de retenção 
dos alunos, bem como de desistência; 

 Incidência de casos de evasão escolar por motivos de necessidade de trabalho e 
dificuldade de conciliação entre serviço e escola, além de desestruturação famili-
ar; 

 Falta de profissionais que atuem no atendimento psicopedagógico especializado, 
como psicólogos, psicopedagogos; Orientadores Educacionais e assistentes soci-
ais; 

 Ausência de atividades específicas com os educadores para a prevenção de do-
enças laborais. 

 Falta de segurança nos arredores da escola e aumento do índice de ocorrências 
de roubos principalmente na entrada e na saída dos turnos de aula; 

 Aumento do consumo de álcool e drogas entorpecentes entre os alunos; 
 Incidência de casos de estudantes com depressão; transtornos de ansiedade e 

síndrome do pânico, dentre outros; 
 Falta de profissionais Orientadores Educacionais; Psicólogos e psicopedagogos;  
 Dificuldade de sensibilização da comunidade, especialmente, dos próprios alunos, 

quanto à conservação das instalações e ao zelo pelo patrimônio público; 
 

Diante dessa conjuntura e compreendendo que, para construir uma concepção de 

educação voltada para a formação de cidadãos exige, de todos os envolvidos nesse pro-

cesso, uma profunda reflexão e uma reavaliação de práticas, de conceitos e de preconcei-

tos, tratar a realidade de forma integrada, com uma visão mais globalizada, tem se mostra-

do um desafio a ser vencido para que surja uma escola realmente atuante como transfor-

madora do meio no qual está inserida. 

 Diante das rápidas transformações do mercado de trabalho, do avanço tecnológico e 

dos meios de informação e comunicação, os desafios para tornar a escola um lugar atraen-

te, aumentaram ainda mais e, nesse contexto, formar alunos críticos, autônomos e prota-

gonistas, com aptidão para múltiplas leituras e com possibilidades de intervenção em uma 

realidade, é tarefa que exige esforço conjunto de todos os envolvidos com a educação e, 

talvez mais especificamente, dos professores. 

      Outra dificuldade enfrentada pela escola é a reduzida participação da família no desen-

volvimento educacional dos estudantes. Muitos pais alegam falta de tempo para compare-

cer à escola de seus filhos e acabam não tendo conhecimento do que se passa nessa fase 

tão importante de suas vidas. Entendemos que a parceria com a família é fundamental pa-

ra o alcance da almejada qualidade no ensino. 
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 Deparamos ainda com a desesperança e com as dificuldades enfrentadas pelos 

educadores, que muitas vezes têm que, de certa forma, suprir a orientação familiar que 

falta aos jovens na maior parte do tempo, não sabendo se devem atuar apenas didatica-

mente ou até que ponto devem agir como mediadores da nova realidade familiar brasileira.  

Assim, mesmo longe do ideal, nossa escola tem buscado cumprir um papel de re-

ferenciar os jovens e fornecer-lhes apoio e segurança, passando a ser considerada, por 

muitos deles, como o único meio de se obter um futuro melhor.  

Além dessas situações, verificamos ainda que a maior parte dos estudantes in-

gressa no Ensino Médio com dificuldades de leitura, interpretação, argumentação e contex-

tualização dos textos e trabalhos propostos; dificuldade no avanço de projetos interdiscipli-

nares; rendimento escolar aquém das expectativas; evasão escolar por diversos motivos e 

foco apenas na aquisição de resultados mínimos que os conduzam à aprovação, sem uma 

preocupação com a qualidade do aprendizado. 

 

 

DADOS DE PROGRESSÃO E RETENÇÃO DE ESTUDANTES NO CEM 12 NOS ANOS LETIVOS 

DE 2014 A 2018: 

 

ANO SÉRIE PERCENTUAL DE 

APROVADOS 

PERCENTUAL DE 

REPROVADOS 

 

2014 

1ª 86% 14% 

2ª 88% 12% 

3ª 93% 7% 

 

2015 

1ª 80% 20% 

2ª 85% 15% 

3ª 90% 10% 

 

2016 

1ª 86,6% 13,4% 

2ª 90% 10% 

3ª 94% 6% 

 
 

2017 

1ª 87% Aprox. 12% Aprox. 

2ª 83,3% Aprox. 16,7% Aprox. 

3ª 87% 12,1% Aprox. 

 
 

2018 

1ª 73,26% Aprox. 20,74% Aprox. 

2ª 82,3% Aprox. 17,7% Aprox. 

3ª 90,1% Aprox. 9,9% Aprox. 
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Diante do quadro apresentado, propomos ações que despertem para uma mudan-

ça de atitude e de visão em relação à escola, pois acreditamos que a responsabilidade, na 

busca pela melhoria da qualidade do ensino aqui ofertado, é de todos os envolvidos direta 

ou indiretamente no processo educativo. 

 

 
II. FUNÇÃO SOCIAL DA ESCOLA 

 “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 tam-

bém como “protetora” e isso tem provocado debates acerca não só de sua especificidade, 

mas também dos novos atores sociais que buscam apoiá-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, Ca-

derno 1, SEE/DF, 2014a, p. 10). 

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

geram conflitos e oportunidades de criação de identidades.  “Espaço de difusão sociocultu-

ral; e também é um espaço no qual os sujeitos podem se apropriar do conhecimento pro-

duzido 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). 

 Coerente com os fundamentos da Psicologia Histórico-cultural de Vygostky e Pe-

dagogia Histórico-crítica, o homem é compreendido como um ser que aprende e se cons-

trói em interação com o com o meio social e natural que o cerca. Sendo assim, a escola e 

todos os seus atores são convocados a, juntos, pensar e fazer educação por meio da 

imersão constante na vida diária e seus acontecimentos, considerando a não neutralidade 

que caracteriza nossa atuação nas diferentes situações que envolvem a existência huma-

na. Percebe-se, desta forma, que o mundo passa por constantes mudanças sociais, eco-

nômicas, culturais, religiosas, filosóficas, que requerem outras formas de viver, de traba-
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lhar, provocando os educadores à adoção de uma nova postura ante si mesmos, os outros 

e o mundo. 

Nesse aspecto, o Centro de Ensino Médio 12 de Ceilândia busca promover a aquisi-

ção de aprendizagens significativas e o desenvolvimento de competências e habilidades, 

por meio da aplicação de projetos pedagógicos interdisciplinares que atendam às áreas de 

conhecimentos/componentes curriculares e eixos que orientam o Ensino Médio, com um 

ensino voltado para a educação que trabalhe a formação de cidadãos críticos, conscientes, 

proativos, solidários, e criativos na solução de problemas na comunidade em que estão 

inseridos. 



 

13 

 

 
III. CONCEPÇÕES TEÓRICAS /PRINCÍPIOS ORIENTADORES DAS PRÁTICAS 

PEDAGÓGICAS  

A teoria socioconstrutivista de Lev Vygotsky pressupõe a aprendizagem como produto 

das relações sociais, que se estabelecem em determinado momento histórico. Nessa teo-

ria, procurou-se entender o desenvolvimento intelectual a partir das relações histórico-

sociais, ou seja, procurou-se demonstrar que o conhecimento é socialmente construído por 

meio das relações humanas e nelas inserido. 

 É na convivência social que se fundamenta a transformação do ser biológico em ser 

humano social e é na aprendizagem, suscitada nas relações sociais, que se ajuda a cons-

truir os conhecimentos que darão suporte ao desenvolvimento mental (VYGOTSKY, 1991). 

 Os significados socioculturais historicamente produzidos são internalizados pelo ho-

mem de forma individual e, por isso, ganham um sentido pessoal; “a palavra, a língua, a 

cultura relaciona-se com a realidade, com a própria vida e com os motivos de cada indiví-

duo” 2.  

A importância da cultura, da linguagem e das relações sociais na teoria de Vygotsky 

fornece a base para uma educação em que o homem seja visto na sua totalidade: multipli-

cidade de suas relações com outros; na sua especificidade cultural; na sua dimensão histó-

rica, ou seja, em processo de construção e reconstrução permanente. 

Nessa linha, outro importante teórico, Jean Piaget, aborda que o conhecimento deve 

ser visto como uma construção em constante processo, onde o trabalho coletivo tem o pa-

pel mediador das relações e de instigador da capacidade de participação, cooperação e 

respeito mútuo, socializando e superando o egocentrismo. (RODRIGUES, 2005) 

 A teoria proposta por Piaget estabelece que a prática pedagógica se renova cotidiana-

mente e deve ser vista como espaço de experimentação, invenção e recriação onde po-

dem, inclusive, nascer outras teorias. 

A presente proposta, apoiada na teoria de Vygotsky, passa pela busca da valorização 

das culturas locais, da bagagem significativa que o aluno traz oriunda de sua vivência, aco-

lhendo e integrando as diversas manifestações num clima de respeito, reciprocidade e va-

lorização do indivíduo e de suas contribuições para a aprendizagem que se espera. 

  Com foco nessas concepções e nos princípios já mencionados, a escola procura de-

senvolver vários projetos, com abordagem interdisciplinar, que propiciem melhores oportu-

                                                 

2
 LANE, Sílvia (Org.). Psicologia Social: o homem em movimento. São Paulo: Brasiliense, 1997. 
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nidades de aprendizagem, conforme se verifica na organização do trabalho pedagógico na 

escola. 

PRINCÍPIOS ORIENTADORES  

 

Os princípios orientadores das práticas pedagógicas desenvolvidas no Centro de 

Ensino Médio 12 de Ceilândia se sintonizam com as Diretrizes Curriculares para o Ensino 

Médio - DCNEMs, no que tange ao desenvolvimento de atividades voltadas para o signifi-

cado da relação entre trabalho, ciência, tecnologia e cultura que norteiam o currículo do 

Ensino Médio.  

De acordo com as novas diretrizes, um dos principais objetivos do Ensino Médio de-

ve buscar formar o sujeito em múltiplas dimensões, desenvolvendo suas potencialidades 

para que possa elaborar e realizar projetos, como se observa na citação a seguir, sobre o 

currículo:  

O currículo pensado nessas bases é uma relação entre par-
tes – conjunto de atividades escolares como disciplinas, con-
teúdos e métodos de ensino; atividades e abordagens cientí-
ficas, tecnológicas, corpóreas, culturais etc; interações entre 
educadores, entre estudantes e entre eles – e a totalidade da 
vida social que, por sua vez, se estrutura pela relação entre 
trabalho, ciência, tecnologia e cultura. (RAMOS, 2013. p. 05) 

 

Nesse sentido, as dimensões do trabalho, da ciência, da tecnologia da cultura apa-

recem, nas novas diretrizes curriculares do Ensino Médio, como os eixos integradores en-

tre os conhecimentos de distintas naturezas, figurando como mediações para a realização 

das propostas pedagógicas visando ao desenvolvimento das aprendizagens dos alunos. 

 O multiletramento é outra vertente do currículo proposto pela Secretaria de Estado de 

Educação do Distrito Federal que dimensiona as ações propostas para o alcance de uma 

efetiva qualidade no ensino. 

Buscamos apoio, ainda, em três importantes princípios abordados por Jean Piaget, 

quais sejam, o respeito à produção do aluno; o espaço para testar suas hipóteses: o co-

nhecimento parte da ação concreta do sujeito sobre o objeto a ser conhecido, por isso é 

necessário que se crie espaço para que o jovem pergunte e teste suas hipóteses e o traba-

lho em grupo: conhecer se dá na integração dos indivíduos com os objetos a conhecer e 

entre os indivíduos, por isso o trabalho coletivo é mais produtivo, pois possibilita o apren-
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der com o outro. 

 Diante desse movimento de renovação, Philippe Perrenoud (2007) destaca a necessi-

dade de o professor trabalhar para aprimorar seu conhecimento e desenvolver novas pos-

sibilidades em sua prática pedagógica, favorecendo assim, o desenvolvimento das compe-

tências de seus aprendizes, permitindo-lhes a autonomia necessária à aprendizagem.  

 Aliando teoria e prática, pelo viés do protagonismo juvenil, tencionamos propiciar ao 

educando, o desenvolvimento de habilidades que lhes permita lidar melhor com suas po-

tencialidades e limitações, coordenar o trabalho de outras pessoas e agir, coletivamente, 

na consecução de ações para o alcance de objetivos comuns, atitudes possíveis mediante 

o domínio das competências pessoais, sociais, produtivas e cognitivas, apresentadas pela 

UNESCO como Os Quatro Pilares da Educação, em que o aluno deverá aprender a ser, 

aprender a conviver, aprender a fazer e aprender a conhecer: 

1) Competência pessoal (aprender a ser) - preparar o educando para agir com autono-

mia, solidariedade e responsabilidade, descobrindo-se, reconhecendo suas forças e 

seus limites e buscando superá-las; 

2) Competência social (aprender a conviver) - ter a capacidade de comunicar-se, interagir, 

não agredir, decidir em grupo, cuidar de si, do outro e do lugar em que se vive, valorizar 

o saber social, participar e cooperar; 

3) Competência produtiva (aprender a fazer) - aprender a praticar os conhecimentos 

adquiridos, tendo como foco de aprendizagem o comportamento social, a aptidão para o 

trabalho em equipe e a capacidade de tomar iniciativa; 

4) Competência cognitiva (aprender a aprender) - construir as bases que permitirão ao 

indivíduo continuar aprendendo ao longo de toda a vida, despertar a compreensão do real 

e a capacidade de discernir. Dominar a leitura, a escrita, a expressão oral, o cálculo e a 

solução de problemas. 

 Essa concepção está contemplada na Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei nº 

9.394/96) para o Ensino Médio, que propõe um currículo voltado para o desenvolvimento 

de competências nas quais a interdisciplinaridade e a contextualização permeiam a prática 

pedagógica, adotando uma postura em que se deve buscar educar para a vida, preparan-

do o aluno para o mundo do trabalho, superando o rótulo que coloca o Ensino Médio como 

“antessala da universidade”. 
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Percebeu-se, nesta instituição, a necessidade de sensibilizar os estudantes para a 

importância de desenvolver competências e habilidades que os conduzam para o alcance 

de metas pessoais, imprescindíveis para que obtenham êxito enquanto indivíduos proati-

vos numa sociedade em constante mudança. Para isso, é necessário o desenvolvimento 

das competências e expectativas de aprendizagem: 

 Criatividade: pensar novas técnicas, processos e caminhos que resultem em ganhos 
para a organização da qual se pertence; 

 Polivalência: procurar se especializar em mais de uma atividade, se tornar capacitado 
para mais atividades; 

 Iniciativa: ter espontaneidade, propor suas ideias e ao mesmo tempo saber agir para 
que se realizem; 

 Liderança: compreender as necessidades do grupo e saber representá-lo e conduzi-lo 
ao mesmo objetivo; 

 Versatilidade: adaptar-se a várias áreas com facilidade; 
 Autonomia: agir por si próprio, tomar iniciativas e decisões; 
 Capacidade de negociação: fazer acordos, aproximar vontades que a princípio são 

contrárias, isto é, que estão em pólos opostos; 
 Comunicação oral e escrita: falar e escrever de forma objetiva; 
 Relacionamento interpessoal: ter uma boa convivência com as pessoas no seu ambien-

te escolar, de trabalho e também fora deles; 
 Conhecimento de informática: saber buscar e enviar informações; 
 Autoestima: saber cuidar de sua saúde e de sua aparência. 

 
IV. OBJETIVOS INSTITUCIONAIS E METAS 

1. Objetivos  

OBJETIVO GERAL  

 

 Proporcionar melhores oportunidades de ensino e de aprendizagem para a comunida-

de escolar, buscando construir, coletivamente, uma escola atuante que prime pela melho-

ria da qualidade do ensino e pela promoção da cidadania.  

 
 

Dimensão OBJETIVOS 

Gestão Pedagógica 

 Aumentar o índice de aprovação e diminuir o índice de evasão escolar; 

 Promover a inclusão dos estudantes com necessidades especiais atentando para as 
adaptações escolares necessárias às exigências de cada caso; 

 Desenvolver, de forma lúdica e interdisciplinar, conteúdos das diversas áreas do conhe-
cimento; 

 Criar oportunidades para que o estudante reflita sobre sua participação na comunidade 
em que se insere; 

 Promover palestras e momentos culturais, a fim de que o estudante compreenda sua 
importância na comunidade escolar e na sociedade; 
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 Propiciar, por meio da leitura, um melhor desenvolvimento de competências e habilida-
des específicas, como a expressão oral e escrita; 

 Desenvolver atividades que possibilitem uma participação mais efetiva da família e da 
comunidade na escola; 

 Dotar o educando do instrumental necessário para o estudo das ciências, desenvolven-
do iniciativa e segurança para aplicá-las em diferentes contextos; 

 Desenvolver processos de aquisição de valores e de atitudes que venham propiciar, no 
educando, a percepção estética, harmoniosa e criativa, bem como a formação de uma visão 
ampla e científica da realidade.  

 Promover a orientação vocacional do aluno, por meio de parcerias com instituições de 
ensino superior;  

 Promover o acesso aos recursos tecnológicos disponíveis para uso em educação, por 
meio da utilização consciente do Laboratório de Informática; 

 Estimular a socialização do jovem e qualificá-lo por meio da inclusão digital; 

 Estimular a criatividade, o respeito, a solidariedade e a valorização da Arte por meio da 
exposição de trabalhos produzidos pelos alunos no espaço denominado: “Galeria “Cândido 
Portinari; 

 Oportunizar a construção de conceitos e ações participativas, coletivas e solidárias vincu-
ladas à Educação Ambiental, à sustentabilidade alimentar e à cidadania; 

 Promover uma mudança de postura e de percepção de responsabilidade em relação à 
gestão responsável dos diversos espaços/ambientes em que vivemos; 

 Estimular o desenvolvimento da criatividade e a formação do pensamento crítico, por 
meio da participação dos alunos nos processos de planejamento, realização e avaliação das 
atividades; 

 Implementar um sistema contínuo de acompanhamento e avaliação dos alunos com 
dificuldades de aprendizagem; 

 Desenvolver valores necessários à convivência, com foco nas atividades em grupo e 
na difusão do diálogo, do respeito, da tolerância, e da solidariedade.  

Gestão das aprendizagens e 

dos resultados educacio-

nais 

 Acompanhar o processo de construção do conhecimento e a qualidade em que ele está 
ocorrendo. 

 Planejar de forma dinâmica conteúdos em busca de resultados satisfatórios. 

 Registrar diagnósticos e demandas, equacionar respostas, organizar, sequenciar e do-
sar atividades a serem feitas que sinalizem direções a seguir e as pontes necessárias entre 
o que se tem e o que se quer. 

 Organizar planos que permitam monitorar e acompanhar a realidade. 

 Sistematizar experiências. 

Gestão Participativa 

 Provocar e incentivar a participação de todos no processo de administrar, promovendo 
Assembleias Escolares, visando através dessa participação, o comprometimento com os 
resultados (eficiência, eficácia e qualidade) não deixando a UE apresentar desqualificação. 

 Conscientizar cada pessoa da sua importância e da sua responsabilidade individual com 
os resultados a serem perseguidos pela UE. 

 Potencializar as competências presentes nas pessoas que integram a UE. 

Gestão de Pessoas 

 Motivar e valorizar cada segmento da UE realizando cursos, palestras, eventos. 

 Promover uma efetiva comunicação de toda a UE, que faça com que a informação sempre 
esteja disponível quando for necessária. Incentivar o diálogo, quebrando as barreiras hie-
rárquicas e trabalhando em conjunto com todos os segmentos, para assim atingir um obje-
tivo comum. 

 Trabalhar em equipe - mostrar a importância do que todos estão realizando para que to-
dos se sintam relevantes no processo de ensino aprendizagem. 

 Incentivar e aprimorar o conhecimento e as competências de toda a equipe. 

Gestão Financeira 

 Assegurar à organização uma estrutura financeira equilibrada e que não coloque a UE em 
risco.  

 Assegurar a rentabilidade das verbas. 

 Analisar, planejar e destinar o uso das verbas em conjunto com os demais segmentos da 
UE. 

Gestão Administrativa 
 Gerenciar os recursos financeiros em conjunto com a comunidade escolar; 

 Buscar parceiros que contribuam com o desenvolvimento da escola; 

 Manutenção e melhoria da estrutura física da escola. 
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2. Metas (De acordo com o Plano Distrital de Educação – PDE) 

PDE 

Nº meta 
METAS 2017 2018 2019 

03 Contribuir para o cumprimento da meta 3 do PDE que 
visa a universalizar o atendimento escolar para a popu-
lação de 15 a 17 anos, elevando a taxa líquida de ma-
trículas no Ensino Médio, assegurando o acesso, a 
permanência e a aprendizagem. 

 
X 

 
X 

 

X 

04 Contribuir para a implementação da meta 4 do PDE que 
busca universalizar o atendimento educacional aos 
estudantes com necessidades educacionais especiais, 
garantindo a inclusão na rede regular de ensino conve-
niada e o atendimento complementar ou exclusivo, 
quando necessário, nas unidades de ensino especiali-
zadas. 

 
X 

X X 

07 Contribuir para o fomento da qualidade da educação 
básica em todas as etapas e modalidades com melhoria 
do fluxo escolar e da aprendizagem de modo a atingir 
as médias do IDEB para o Distrito Federal, em todos os 
anos de vigência do Plano Distrital de Educação auxili-
ando na uniformização dos processos de avaliação das 
escolas. 

 
X 

 
X 

 

X 
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V. ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO PEDAGÓGICO DA ESCOLA  

1. Organização escolar: regime, tempos e espaços  

A organização do trabalho pedagógico na escola tem acontecido por meio da proposta 

do “Currículo em Movimento”, na modalidade de Semestralidade, no diurno e no Noturno. 

Distribuídos da seguinte forma: 

 

 TURNOS SÉRIES BLOCO I BLOCO II 
TOTAL DE 

ESTUDANTES 

DIURNO 

MATUTINO 

 

10 - 2ª SÉRIE 

08 - 3ª SÉRIE 

2A a E 

3A A D 

2F a J 

3E a H 

 

729 

VESPERTINO 

14 - 1ª SÉRIE 

02 - 2ª SÉRIE 

02 - 3ª SÉRIE 

1A a G 

2K 

3I 

1H a N 

2L 

3J 

738 

NOTURNO NOTURNO 

02 - 1ª SÉRIE 

02 - 2ª SÉRIE 

02 - 3ª SÉRIE 

1O 

2M 

3K 

1P 

2N 

3L 

258 

 

O tempo foi organizado de modo a proporcionar momentos de planejamento e debates, 

reflexões e deliberações nas reuniões da Coordenação Pedagógica, além dos momentos 

destinados às aulas propriamente ditas, que acontecem de acordo com as orientações da 

legislação pertinente, a qual destina 45 minutos para cada hora-aula; contemplando-se, 

ainda, os momentos de descanso nos intervalos das aulas. 

Os espaços para essa organização se refletem, essencialmente, na Coordenação Pe-

dagógica, bem como nas reuniões gerais, nas reuniões de pais e/ou responsáveis, nas 

reuniões do Conselho de Classe, nas reuniões do Conselho Escolar e nas reuniões da 

Equipe gestora. 

 

O currículo Escolar do Centro de Ensino Médio 12 está organizado conforme a ori-

entação da LDB, visando à preparação básica para o trabalho e a cidadania; o aprimora-

mento do educando como pessoa humana, incluindo a formação ética e o desenvolvimento 
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da autonomia intelectual e do pensamento crítico e a compreensão dos fundamentos cien-

tífico-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 Dis-

trito Federal, concentrando os conteúdos em quatro áreas do Conhecimento, definidas co-

mo: Linguagens, Códigos e suas tecnologias (Língua Portuguesa, Língua Estrangeira 

Moderna (Inglês e Espanhol), Arte e Educação Física); Ciências da Natureza e suas tec-

nologias (Física, Química, Biologia), Matemática e Ciências Humanas e suas tecnologi-

as (Geografia, História, Filosofia, Sociologia). 

 A abordagem proposta buscou um enfoque multidisciplinar e interdisciplinar, possi-

bilitando uma integração que favoreça a construção de estruturas cognitivas hierárquicas 

responsáveis pelo desenvolvimento de competências e habilidades, atendendo dessa for-

ma 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 res-

pectivas áreas, há também o trabalho interdisciplinar por meio dos projetos da Parte Diver-

sificada, em conformidade com a matriz curricular que são: Experimentos práticos da área 

de Ciências da Natureza e Língua Estrangeira Moderna (Espanhol). 

 Os Projetos interdisciplinares fora da Matriz Curricular (sem cessão de professor) 

desenvolvidos na escola são: Olimpíada/Gincana do estudante; Sala de Informática, 

Mostra de Ciências; Cultura Afro-Brasileira e Indígena (“Artefactos”), A Arte de Ler e 

Escrever/ Redação Interdisciplinar, Cine Mais Cultura; Melhor Ambiente, Matemática 

Cotidiana, Resgate, Escola Aberta, LEM Espanhol, incentivo à participação dos estu-

dantes em exames nacionais como o PAS, o ENEM e concursos vestibulares, além da par-

ticipação da escola nas Olimpíadas de Língua Portuguesa, de Matemática, de Astronomia 

e demais concursos culturais. 

 

Ações pedagógicas de adequação curricular que asseguram aos alunos com neces-

sidades educacionais especiais o acesso, a permanência e o sucesso escolar em 

atendimento à Lei 9.394/96 
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Em atendimento à Lei 9.394/96 que trata da Educação Especial nos artigos 58 a 

60, o CEM 12 tem adaptado seu espaço físico, bem como a organização na distribuição 

das turmas para atender aos alunos com necessidades educacionais especiais. Disponibi-

lizamos também a rampa de acesso ao 1º andar do 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 pa-

ra que sirvam de instrumento a fim de que o aluno procure se superar e desenvolver com-

petências 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 (à) estudante com necessi-

dade 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 (a) estudante 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 Afro-

Brasileira e Indígena”. 

Em atendimento a estas leis, o CEM 12 de Ceilândia promoverá as seguintes ações: 

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

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

 Incentivar a pesquisa e as produções artísticas que tratem da história e das cul-

turas afro-brasileira e indígena. 

 Promover eventos integradores relacionados às culturas africana e indígena; 

 Promover junto ao estudante a compreensão dos elementos socioculturais, que 

constituem as identidades.



 

 

ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO 

 

 O acompanhamento e a avaliação da proposta pedagógica dar-se-á por meio de 

reuniões específicas, além dos momentos destinados no espaço da Coordenação Pe-

dagógica, na dinâmica do Conselho Escolar nas datas destinadas às avaliações peda-

gógicas previstas no Calendário Escolar da Rede Pública de Ensino. 

 A avaliação também acontecerá por meio de enquetes para a comunidade escolar, 

pelo Conselho de Classe e pela internet por um endereço eletrônico criado com a fina-

lidade de manter mais um canal de comunicação com a comunidade. 

 

1. PROJETOS ESPECÍFICOS COM TRAMITAÇÃO DESDE 2017 

 

1.1 PROJETOS INTERDISCIPLINARES FORA DA MATRIZ CURRICULAR (SEM 

CESSÃO DE PROFESSOR) 

 

  Com foco nos princípios que orientam o currículo do Ensino Médio, a escola procu-

ra desenvolver projetos, com abordagem inter e multidisciplinar, que propiciem melho-

res oportunidades de aprendizagem: 

- Projeto: “A Arte de Ler e Escrever” (Oficina de Produção de Textos)/ Re-

dação Interdisciplinar: Tendo em vista a importância da leitura e da produção de texto 

e de sua devida apreciação, surgiu a necessidade de um trabalho individualizado em 

que o professor possa avaliar e sanar as dificuldades de cada aluno, orientando-o para 

as devidas correções e melhorias no desenvolvimento de suas produções agregando 

várias disciplinas em torno da produção textual; 

- Sala de Informática: Proposta de trabalho utilizando o computador como um 

meio, fazendo com que educandos e educadores das diferentes áreas sejam estimula-

dos a encontrar novos caminhos para a utilização da informática como ferramenta de 

auxílio à educação; 

- Cultura Afro-Brasileira e Indígena: Ao longo do ano serão desenvolvidas 

atividades específicas com o tema: “Cultura Afro-brasileira” e diversidade cultural, nas 

várias disciplinas e, especificamente, na Semana da Consciência Negra são desenvol-

vidas atividades afins como apresentações culturais, concursos, mostras de vídeo e 

exposições. 
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- Olimpíada do Estudante: gincana integradora de caráter lúdico, desportivo e 

cultural elaborada com o intuito de abordar importantes temáticas como o esporte, a 

cidadania e a cultura, de forma lúdica e desenvolvendo valores como o respeito e a 

solidariedade.  

- Cine Mais Cultura - O Cine Mais Cultura foi um convênio celebrado entre Mi-

nistério da Cultura, Ministério da Educação, Secretaria de Educação do DF e a Socie-

dade Amigos da Cinemateca, em Governos passados que implantou atividades de ci-

neclube 87 escolas públicas de Ensino Médio do DF. O Centro de Ensino Médio 12 de 

Ceilândia (CEM 12) figurou entre as 87 escolas selecionadas para desenvolver o proje-

to junto à comunidade escolar e recebeu os equipamentos para as projeções. O Projeto 

visa à disseminação de filmes fora do circuito comercial para a comunidade escolar e 

para toda a comunidade de um modo geral. 

_Melhor Ambiente - projeto que visa ao desenvolvimento de aprendizagens 

relacionadas à preservação do meio ambiente e à sustentabilidade, promovendo ações 

que sensibilizem quanto à importância de atitudes saudáveis e solidárias no cuidado ao 

meio ambiente. 

 

_Mostra de Ciências - Atividades destinadas a orientar os estudantes na área 

das Ciências, desenvolvendo aprendizagens relacionadas ao experimento e à pes-

quisa científica. 

 
 
 
 
1.2. PROJETOS DA PARTE DIVERSIFICADA EM CONFORMIDADE COM A MATRIZ 
CURRICULAR, COM CESSÃO DE PROFESSOR (A). 

 
 

 

1. OFICINA DE LEITURA E PRODUÇÃO DE TEXTO - Incentivar a leitura e a produ-

ção textual é tarefa inerente à atividade docente e se mostra ainda mais rele-

vante na atualidade quando os estudantes têm diante de si uma infinidade de 

ações das quais depende a leitura, a boa compreensão do que se lê e a ne-

cessidade de comunicação escrita. A finalidade desse projeto que envolve a 

leitura e a escrita é o aumento dos saberes dos estudantes que lhes permitirá 

compreender a realidade em que vivem e favorecerá o desenvolvimento da 
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curiosidade intelectual, estimulando o senso crítico mediante a aquisição da 

autonomia na capacidade de discernir.  

 

2. Resgate -– Proporcionar aos estudantes, o resgate de aprendizagens na área 

de linguagens, com ênfase na leitura, na escrita e na interpretação de textos e 

matemática, com ênfase no raciocínio lógico, no cálculo e nas Ciências Exa-

tas de um modo geral, tendo como eixo o resgate da autoestima do (da) estu-

dante para que se perceba capaz de desenvolver as competências e as habi-

lidades trabalhadas em séries anteriores, nas quais apresenta defasagem. 

 

3. Sala de Informática – O objetivo maior desse projeto é democratizar o acesso 

aos meios de comunicação modernos, incentivando o desenvolvimento dos 

processos cognitivos, sociais e afetivos. 

 

4. LEM Espanhol – O principal objetivo desse Projeto é proporcionar aos estu-

dantes o reconhecimento da importância da aprendizagem da Língua Espa-

nhola diante das necessidades de comunicação globais na contemporaneida-

de, ampliando o capital cultural dos (das) estudantes e suas possibilidades de 

transitar por diferentes culturas. 

 

5. Matemática Cotidiana - Proporcionar aos alunos desta UE, o resgate de 

aprendizagens na área de matemática, com ênfase na interpretação de pro-

blemas e modelos da vida cotidiana, com ênfase no raciocínio lógico, no cál-

culo e nas Ciências Exatas de um modo geral, tendo como eixo o resgate da 

autoestima do aluno para que este perceba que é capaz de desenvolver as 

competências e as habilidades trabalhadas em séries anteriores, nas quais 

apresenta defasagem. 

 

Obs.: Os Projetos completos foram encaminhados e recepcionados pela SUBEB. 

Alguns com parecer favorável (Matemática Cotidiana e Sala de Informática), a 

maioria aguarda orientação da SUGEP que insiste em questionar a liberação de 

professores para o desempenho das funções. Espera-se que uma vez a Institui-

ção ter aderido ao “Programa Escola que Queremos”, tenhamos prioridade epara 
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que nossos projetos recebam parecer favorável e os docentes sejam enviados 

para a devida implementação. 

 

2. Relação escola-comunidade  

A relação escola-comunidade será promovida por meio da comunicação que se tem 

buscado estabelecer por meio de reuniões específicas para as quais os pais são convi-

dados, além dos momentos em que os pais ou responsáveis visitam a escola e man-

têm diálogos diretos com os professores e com as equipes de Coordenação e de ges-

tão. 

3. Atuação de equipes especializadas e outros profissionais  

. A escola proporciona atendimento especializado aos alunos com necessidades 

educacionais especiais, na Sala de Recursos e domiciliar, por meio de atividades pla-

nejadas e adequadas às diferentes necessidades propostas por professores habilitados 

nas áreas de códigos e linguagens e ciências exatas. O atendimento é complementado 

também pela atuação de um monitor que auxilia os alunos com necessidades físicas 

severas. 

A orientação educacional também atua, conforme suas atribuições, no atendimen-

to aos alunos e às suas famílias auxiliando também na realização de projetos de sensi-

bilização e atuando junto à Coordenação Pedagógica na orientação dos professores 

quanto ao atendimento aos alunos com alto grau de absenteísmo ou inassiduidade e 

dificuldades de aprendizagem. 

         A complexidade da sociedade, por vezes antagônica, marcada por transforma-

ções sociais, econômicas, culturais e religiosas em que se vive hoje, nos faz viver mo-

mentos de incertezas e nos exige uma nova postura frente a nós mesmos, ao outro e 

ao conhecimento.  

Para os docentes, é importante acompanhar a evolução da prática social na qual 

está inserido. O professor precisa estar consciente de que sua formação é permanente 

e integrada ao seu dia-a-dia nas escolas. Daí a necessidade do profissional repensar a 

concepção de aprendizagem, da função social da escola, do papel mediador do educa-

dor e tantos outros. Não apenas acumular cursos de conhecimento ou de técnicas, mas 
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também uma perspectiva crítico-reflexiva que propicie ao docente uma reflexão da prá-

tica pedagógica e uma reconstrução de seus saberes. 

          A experiência do professor traz contribuições importantes para sua prática, por-

que se baseia em vivencias e observações pedagógicas, sendo necessária uma refle-

xão crítica sobre essa prática, buscando relacioná-la com elementos teóricos. 

 A importância da prática reflexiva na escola está ligada à necessidade da cria-

ção de tempo e espaço para que o professor possa ser ouvido. Um espaço onde en-

contre apoio para realizar essa reflexão. O espaço da coordenação pedagógica carac-

teriza-se como espaço de debate, discussões, avaliações, planejamento com o exercí-

cio da prática interdisciplinar, visando à formação continuada dos professores. 

         Essas reuniões pedagógicas têm contribuído para a troca de experiências, plane-

jamento do trabalho interdisciplinar, reconhecimento de certas limitações e dificuldades 

na prática pedagógica; favorecendo, assim, um clima de organização propício para a 

reflexão coletiva e constante sobre a organização do trabalho pedagógico.  

        Além do espaço da coordenação são oferecidos aos professores, pela Secretaria 

de Estado de Educação, cursos de aperfeiçoamento e especialização. Estes cursos 

são oferecidos para colocar em prática uma determinação do PDE - Plano de Desen-

volvimento da Educação- que visa à atualização dos profissionais da educação, pro-

porcionando uma melhor prática pedagógica. 

           Um dos principais pontos do PDE é a formação de professores e a valorização 

dos profissionais de educação. A LDB dispõe que “O Distrito Federal, cada Estado e 

Município e, supletivamente a União, deve realizar programas de capacitação para to-

dos os professores em exercício, utilizando também para isso os recursos da educação 

a distância.”- e o que propõe o PDE: “A União, o Distrito Federal, os estados e os mu-

nicípios, deverão promover a formação inicial, continuada,e a capacitação dos profissi-

onais de magistério”. 

         Outro aspecto importante para o bom desempenho escolar é a participação da 

família nas ações da escola. Segundo o artigo 12 da LDB, é uma incumbência dos es-

tabelecimentos de ensino no que diz respeito à comunidade articular-se com as famí-

lias e a comunidade, criando processos de integração da sociedade com a escola; in-
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formar aos pais e responsáveis sobre a frequência e o rendimento dos alunos, bem 

como sobre a execução do Projeto Político Pedagógico. 

 Cabe à escola propiciar aos pais o acompanhamento de todas as ações executa-

das no dia-a-dia dos alunos, bem como participar do planejamento e desenvolvimento 

dos projetos desenvolvidos durante o ano letivo. 

4. Atuação dos Educadores Sociais Voluntários  

 A atuação dos (das) Educadores (as) Sociais Voluntários (as), prevista na Lei 

Distrital Nº 3.506, de 20 de dezembro de 2004, devidamente regulamentada e em sin-

tonia com a Lei Federal nº 9.608/98, consiste em auxiliar o Professor do Atendimento 

Educacional Especializado/Sala de Recursos, e sob a Supervisão e a Orientação desse 

profissional, realizar atividades de acompanhamento das habilidades adaptativas (higi-

enização, locomoção e alimentação) bem como outras atividades voltadas para a área 

de Educação Especial. Esse trabalho contribui sobremaneira para o bom andamento 

das atividades pedagógicas com excelentes reflexos no cotidiano escolar. 

 

5. Atuação dos Orientadores Educacionais 

6. Contextualização e caracterização da Unidade Escolar  

 

O CEM 12, localizado Setor P.Norte - Ceilândia, atende geralmente alunos domiciliados nessa 

área.  

O tuno noturno é composto por seis turmas. São 2 turmas de 1º ano, 2 turmas de 2º ano e 3 tur-

mas de 3º ano, oferecendo somente o Ensino Regular. 

O CEM 12 possui uma boa infraestrutura, dispondo de diversos recursos materiais possibilitando 

a realização de variadas estratégias didáticas. 

A escola possui um quadro completo de professores. 

Um dos maiores problemas enfrentados pela escola, considerando especificamente os alunos 

matriculados no noturno, é o elevado índice de evasão.  

As fragilidades observadas na rotina de sala de aula alguns conflitos pontuais relacionados à in-

disciplina, descumprimento de regras de convivência, uso excessivo do aparelho celular e considerável 

baixo rendimento. 

          O ambiente escolar, no geral, é harmonioso, a direção, equipes e corpo docente se esforçam pa-
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ra manter a boa convivência. 

Percebe-se que os alunos gostam do ambiente onde estudam sentem-se a vontade para estabe-

lecer relações de amizade com colegas de sala e professores, percebe-se a necessidade de melhorar a 

percepção de escola como espaço de aprendizagem, visto que, alguns demonstram desinteresse no 

desenvolvimento das atividades propostas. 

           A faixa etária média dos alunos do noturno encontra-se entre 16 e 19 anos e são em sua maioria 

solteira e sem filhos. 90% dos alunos tem interesse em fazer cursos profissionalizantes e 97% preten-

dem cursar uma faculdade.  

           Apesar de se observar que um relevante número de alunos não realizam as atividades propos-

tas, vemos também que poucos trabalham ou realizam alguma atividade laboral, assumindo que pos-

suem tempo para se dedicar aos estudos, dessa forma, não podemos             afirmar que o trabalho 

fora da escola interfere diretamente no rendimento. 

           Observa-se que a equipe diretiva, coordenação pedagógica e corpo docente norteiam a prática 

pedagógica baseada no estímulo das habilidades pretendidas para a série levando em consideração os 

conhecimentos prévios e o contexto da comunidade local, valoriza a produção discente e incentiva o 

protagonismo estudantil.  

             Os projetos desenvolvidos no noturno são: Feira de Ciências com os professores da área de 

exatas, Semana Literária com os professores da área de códigos, Jogos Interclasse com atividades 

lúdicas, Semana de Educação para a Vida e Dia da Consciência Negra. 

             O turno noturno não conta com o trabalho da SEAA, Sala de Recursos e Sala de Apoio. Nossa 

rede de apoio no noturno se concentra nos serviços oferecidos pela PMDF, Faculdades privadas e 

outros órgãos que atendam nosso público no horário de aula. 

 

 

Objetivos da Orientação Educacional para 2019 

 
              Diante de todos os aspectos relatados o SOE trabalha na perspectiva de valorização do 

ambiente escolar, incentivando o aluno a participar das diversas atividades propostas, 

orientando-os sobre a necessidade de adquirir hábitos de estudos que aperfeiçoem a 

aprendizagem, valorizando suas experiências, fazendo-os acreditar que podem conseguir algo 

além de uma simples aprovação. O trabalho do SOE busca despertar no aluno sua capacidade 

de interação e transformação, onde ele compreenda a importância do trabalho coletivo, o 

respeito às diferenças, da troca de experiências, das relações no mundo do trabalho, do acesso 

a informação, do potencial cognitivo entre outros. 
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Justificativa 

 
  Levando em consideração as estratégias do PDE, as atividades do SOE podem ser 
elencadas de acordo com o quadro abaixo: 
 

META 3 

3.7 – Garantir e promover práticas culturais nas es-
colas, bem como ampliar a prática da cultura corpo-

ral de maneira integrada ao currículo. 

Colaborar no planejamento e execução, junto 
ao corpo docente, no desenvolvimento de prá-
ticas culturais inseridas no currículo que valori-
zem a integração, a coletividade e o protago-

nismo estudantil. 

META 3 

3.18 – Implementar políticas de prevenção à evasão moti-

vada por preconceito sob qualquer forma de manifestação 

(verbal, física, escrita, virtual, psicológica e bullying), cri-

ando rede de proteção contra formas associadas de ex-

clusão em razão de discriminação racial e de classe. 

Acompanhar a frequência dos alunos. 

Observar possíveis situações de bulliyng ou discri-

minação. 

META 3 

3.19 – Fortalecer, em articulação com os demais órgãos 

da rede de proteção social, o acompanhamento e o moni-

toramento do acesso e da permanência de jovens e ado-

lescentes matriculados no ensino médio, priorizando as 

populações em peculiar situação de risco ou vulnerabili-

dade. 

Acompanhar o desenvolvimento pedagógico dos 

alunos, percebendo as possibilidade e limitações no 

acesso e permanência dos mesmos na escola. 

 

META 7 

7.7 – Garantir políticas de combate à violência na escola, 

inclusive pelo desenvolvimento de ações destinadas à 

formação dos profissionais de educação para detecção 

dos sinais de suas causas, como a violência doméstica e 

sexual, favorecendo a adoção das providências adequa-

das para promover a construção da cultura de paz e um 

ambiente escolar dotado de segurança para a comunida-

de. 

Estabelecer parcerias com diversos órgãos como 

PMDF, TJDF para promoção de palestras e oficinas 

com os estudantes. 

Desenvolver estratégias de acolhimento e encami-

nhamento de situações de violência. 

META 3 

3.20 – Estimular a participação dos adolescentes nos 

cursos das áreas tecnológicas e científicas, bem como 

aumentar a oferta de vagas gratuitas em todas as cidades 

do Distrito Federal. 

 

 

Desenvolver atividades de âmbito profissional 
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PLANEJAMENTO DE AÇÃO DA ORIENTAÇÃO EDUCACIONAL 

TEMÁTICAS 

 

ESTRATÉGIAS 

 PEDAGÓGICAS 

ENVOLVIDOS 

 

PERÍODO 

 

PARCEIROS 

 

EIXO DE AÇÃO DA 

ORIENTAÇÃO 

PEDAGÓGICA DA O.E 

DESENVOLVIDA 

 
Ações para 
implanta-
ção e/ou 

implemen-
tação do 

Serviço de 
Orientação 
Educacio-

nal 

Apresentação do SOE 
Aula expositiva e dis-

cussão sobre o SOE e 
as atribuições do Ori-
entador Educacional 

Alunos 
Professores 

Início do ano 
letivo 

SOE 
Ação junto aos 
alunos e profes-

sores 

Fórum de 

rendimento 

Análise do desempe-

nho individual do alu-

no, utilizando o bole-

tim. 

Alunos 

 

Durante todo 

o ano letivo 

SOE, coor-

denação, 

secretaria e 

professores 

Ação junto aos 

alunos 

Realização bimestral 

do Fórum de desem-

penho; 

Alunos 

 

Inicio do 2º e 

4º bimestres, 

devido a se-

mestralidade 

SOE 
Ação junto aos 

alunos 

Participação nos con-

selhos de classe; 
Alunos 

Final de cada 

bimestre leti-

vo 

SOE, dire-

ção, coor-

denação, 

secretaria e 

professores 

Ação junto aos 

professores. 

Reflexão em sala de 

como está o tempo 

destinado aos estudos, 

respeito aos prazos 

dos trabalhos e análise 

do rendimento. 

 

Alunos 

Final de cada 

bimestre leti-

vo 

SOE 

Ação junto aos 

alunos 
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Represen-

tantes de 

turma 

Discutir questões de 

liderança (perfil do lí-

der); informar as atri-

buições do Represen-

tante de turma; realizar 

eleições para repre-

sentante de turma e 

professor conselheiro. 

Alunos 
Início do ano 

letivo 
SOE 

Ação junto aos 

alunos 

Avaliações 

Externas 

Informar os períodos 

de inscrições de pro-

cessos seletivos como 

PAS, ENEM, 

ENCCEJA, Simulados 

entre outros; 

Alunos 

Durante todo 

o ano letivo 

nos períodos 

de inscrição. 

SOE, dire-

ção e coor-

denação 

Ação junto aos 

alunos 

Atendimen-

tos indivi-

duais 

Estudos de caso; Alunos 
Durante todo 

o ano letivo 

SOE, dire-

ção e coor-

denação e 

professores. 

Ação junto aos 

professores. 

Acompanhar as ade-

quações curriculares; 
Alunos 

Durante todo 

o ano letivo 

SOE, dire-

ção, coor-

denação e 

professores 

Ação junto aos 

professores. 

Atendimento individua-

lizado auxiliando o 

aluno na montagem de 

cronogramas de estu-

do para alunos inte-

ressados e com baixo 

rendimento. 

Alunos 
Durante todo 

o ano letivo 
SOE 

Ação junto aos 

alunos 

Convocação de pais 

de alunos menores de 

idade para informar o 

baixo rendimento do 

aluno, quando ocorrer; 

Pais 
Durante todo 

o ano letivo 

SOE, dire-

ção e coor-

denação 

Ação junto aos 

pais 
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Desenvolvimento de 

projetos interventivos 

com alunos com difi-

culdades de aprendi-

zagem. 

Alunos 
Durante todo 

o ano letivo 

SOE, dire-

ção, coor-

denação e 

professores 

Ação junto aos 

alunos 

Manter a comunicação 

com os pais de alunos 

diagnosticados; 

Pais Durante todo 

o ano letivo 

SOE, dire-

ção e coor-

denação 

Ação junto aos 

pais 

Orientação 

Profissio-

nal 

Apresentar a atual si-

tuação do mercado de 

trabalho; 

Discutir sobre a ne-

cessidade da especia-

lização; 

Alunos 3º bimestre SOE 
Ação junto aos 

alunos 

Desenvolver a sensibi-

lidade, autoconheci-

mento e percepção de 

potencialidades; 

Alunos 3º bimestre SOE 
Ação junto aos 

alunos 

Apresentar as diferen-

tes profissões existen-

tes e realizar um le-

vantamento das profis-

sões requeridas por 

parte dos orientandos; 

verificar a situação do 

orientando (informa-

ções, dúvidas etc) a 

respeito das profis-

sões; proporcionar 

momentos de reflexão 

com relação as interfe-

rências e influências 

no momento da esco-

lha. 

Alunos 3º bimestre SOE 

Ação junto aos 

alunos 
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Apoio aos 

projetos 

inseridos 

no PPP da 

escola. 

Auxiliar na 

organização da Feira 

de Ciências, Semana 

Literária, Jogos 

Interclasse, Semana 

de Educação para a 

Vida e Dia da 

Consciência Negra. 

Auxiliar na 

organização de 

horários, divulgação 

nas salas de aula, 

orientar os grupos de 

alunos, contactar 

parceiros, confeccionar 

folders. 

 

Alunos 
Durante todo 

o ano letivo 

SOE, dire-

ção, coor-

denação e 

professores 

Ação junto aos 

alunos e profes-

sores 

 

 

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

APRENDIZAGEM 

 A avaliação deve ser entendida como uma ferramenta a serviço da aprendizagem, 

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

litando identificar problemas, encontrar soluções e corrigir rumos. 

 

“A avaliação do desenvolvimento-aprendizagem é realizada pelo 
coletivo de profissionais que atuam na Fase de Formação, utili-
zando diferentes códigos, observações sistemáticas, toda a pro-
dução do aluno, a autoavaliação, a síntese da avaliação da famí-
lia, a avaliação e autoavaliação do grupo de profissionais da Es-

cola e outros instrumentos elaborados pelo coletivo da Fase”.
3
 

 
 

1. Prática avaliativa: procedimentos, instrumentos e critérios de aprovação  
 

                                                 

3
 GDF. Diretrizes de Avaliação do Processo de Ensino e de Aprendizagem para a Educação Básica. Brasília. 2008, 

p.14. 
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Nesse foco, a avaliação proposta pelo CEM 12, passa pela interdisciplinaridade e 

pela multidisciplinaridade em que os mecanismos avaliativos são considerados de mo-

do coletivo por todos os docentes, favorecendo a avaliação do rendimento do aluno, 

descentralizando o processo avaliativo da “prova ou teste”, diversificando os mecanis-

mos com o apoio da tecnologia e considerando a produção do aluno de maneira mais 

integral. 

 O CEM 12 oferta aos estudantes, no decorrer do ano letivo, uma avaliação diversi-

ficada, utilizando-se de vários instrumentos avaliativos, como avaliações escritas multi-

disciplinares e interdisciplinares: projeto de redação interdisciplinar, seminários, deba-

tes, trabalhos específicos, projetos da parte diversificada e demais projetos realizados 

pela escola, além de recuperação processual promovida ao longo do ano letivo, onde 

cada professor adapta à realidade do aluno o atendimento necessário, não sendo acei-

ta uma única forma como critério de promoção. 

 São adotados testes ou provas como instrumento de avaliação quantitativa, sendo 

que o valor a eles atribuído não pode ultrapassar 50% da nota final de cada bimestre. 

O professor utilizará 50% para testes ou provas e 50% para a avaliação qualitativa, tais 

como: trabalhos de pesquisa, seminários, monografias, dramatizações, entrevistas, 

fichas de acompanhamento, autoavaliação, portfólios e outros. 

           Esta instituição de ensino percebeu a necessidade de reestruturar os mecanis-

mos avaliativos, para o alcance de uma avaliação adequada, otimizando o trabalho do-

cente e reduzindo o excesso de atividades para o aluno, que acaba por não alcançar 

os resultados desejados. 

     Os professores, de modo coeso, concordaram em abdicar de um estilo indivi-

dualizado, em favor da adoção de um mecanismo avaliativo em que a pontuação é di-

vidida entre todas as disciplinas, privilegiando a coletividade e o trabalho em equipe, 

tanto na elaboração, quanto na correção das atividades propostas aos alunos ao longo 

do ano.   

 Com isto, propôs-se a realização de duas atividades avaliativas globais, a saber, 

uma Redação Interdisciplinar, com o intuito de aprimorar a leitura e a expressão es-

crita do aluno, abrangendo todas as disciplinas do currículo, com temas diversos e atu-

ais e com o repasse do resultado alcançado, para todos os componentes curriculares, 

ampliando o letramento e uma Avaliação Multidisciplinar, que promoverá a integra-

ção das disciplinas, abordando temas correlatos e proporcionando ao educando uma 

visão ampla do assunto. Estas atividades contribuirão para o desenvolvimento do tra-
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balho coletivo e promoverão uma aprendizagem significativa. 

       Assim, para o ano triênio 2017-2019, bem como nos anos anteriores, ficou esti-

pulado que a distribuição de pontos, para a composição da nota do aluno, será feita em 

acordo com todos os professores no espaço da Coordenação Pedagógica, observan-

do-se o planejamento bimestral, contemplando, na medida do possível, as atividades 

coletivas. 

Para que o estudante alcance sucesso no mundo atual é imprescindível o de-

senvolvimento de habilidades como a criatividade, a autonomia, a polivalência, a inicia-

tiva, a liderança, a versatilidade, a capacidade de negociação, a comunicação oral e 

escrita, o relacionamento interpessoal e o conhecimento das novas tecnologias de co-

municação e informação. Essas habilidades serão trabalhadas nos projetos desenvol-

vidos na escola e incrementadas com atividades que visem uma maior interação entre 

escola, família e comunidade em geral. Além disso, nas aulas cotidianas há sempre a 

busca de formas de ensino que levem o aluno a uma visão global da educação, por 

meio de conteúdos disciplinares que não se excluem, mas se completam e privilegiam 

o respeito ao trabalho do outro. 

       A escola assegura ainda, nos termos da Lei 2.686/2001 e da Portaria nº 483, 

bem como da Resolução nº 01/05 – CEDF, de 2/8/05 a Progressão Parcial com De-

pendência em até dois componentes curriculares na 1ª e 2ª séries do Ensino Médio. 

2. Conselho de Classe   

      O Conselho de Classe é uma instância democrática de avaliação, com função 

de diagnóstico, aconselhamento, prognóstico, levantamento de soluções alternativas, 

elaboração de programas de recuperação, apoio, incentivo, reformulação de objetivos e 

metas, envolvimento e coletas de dados que auxiliem na resolução de questões perti-

nentes ao cotidiano escolar. 

 A avaliação da prática pedagógica é realizada semanalmente, no espaço destinado 

para isto que é o da coordenação pedagógica e nas reuniões bimestrais definidas no 

calendário da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal. 
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VII. ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DA PROPOSTA PEDAGÓGICA   

 A Proposta Pedagógica do Centro de Ensino Médio 12 de Ceilândia será avali-

ado nas reuniões da Coordenação Pedagógica, bem como nas reuniões do Conselho 

Escolar e nas assembleias escolares convocadas para essa finalidade, na forma de 

questionários físicos e virtuais, além das manifestações via e-mail de qualquer membro 

da comunidade escolar, periodicamente a cada bimestre letivo, tendo o seu registro em 

atas e outros documentos específicos. 
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APÊNDICE I  

Plano para a Coordenação Pedagógica para 2019 
 

 Objetivo Geral 
 
 Proporcionar o debate sobre a prática pedagógica e o estudo de ações que promovam a aprendizagem do estudante de modo qua-

litativo. 

 Metas 
 

 Promover debates sobre temas específicos como avaliação, planejamento, atendimento aos alunos com necessidades educaci-
onais especiais e temas relevantes; 

 Buscar alternativas para o combate à evasão e à retenção escolar; 
 Propor ações que resultem na melhoria do processo de ensino e de aprendizagem; 
 Promover a formação continuada dos docentes por meio de cursos, palestras, seminários e eventos afins; 
 Propor iniciativas de integração do corpo docente, visando ao trabalho coletivo e ao bem estar geral; 
 Manter os professores informados sobre eventos, cursos, palestras, documentos e demais correspondências pertinentes; 
 Promover análise individualizada de alunos com dificuldades de aprendizagem, propondo ações; 
 Promover análise do desenvolvimento dos alunos em âmbito geral, na modalidade Conselho de Classe; 
 Atender os responsáveis pelos alunos buscando estabelecer a parceria necessária à educação de qualidade; 
 Atender aos alunos em suas necessidades, estabelecendo conexão com a prática docente. 

 

 Metodologia 
 

  Planejar e definir, com antecedência, as reuniões da Coordenação Pedagógica; 
 Apresentar, pauta com o programa das reuniões, aos professores; 
 Embasar as discussões em referenciais teóricos; 
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 Relatar, em ata, as deliberações do corpo docente; 
 Realizar avaliações das atividades propostas; 
 Propor alternativas para a melhoria do processo de ensino e de aprendizagem. 

 
 Cronograma 

 

 Ao longo do ano letivo de 2019, concentrando os debates nas Coordenações Coletivas, às segundas-feiras. 

 
 Avaliação 

 
 A partir da observação da participação dos docentes, bem como pelos resultados obtidos por meio das intervenções propostas. 
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PLANO DE AÇÃO 
 
9.1. GESTÃO PEDAGÓGICA 
 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

AÇÕES/ESTRATÉGIAS PARCERIAS 
ENVOLVIDAS NAS 

AÇÕES 

PÚBLICO CRONOGRAMA AVALIAÇÃO DAS 
AÇÕES 

 
 Promover a inclu-

são dos estudan-
tes com necessi-
dades especiais 

 

 
 Oferecer aos alunos um 

ambiente adequado 
ao desenvolvimento 
de suas potencialida-
des 

 Promover debates sobre 
temas específicos como 
avaliação, planejamento, 
atendimento aos alunos 
com necessidades edu-
cacionais especiais e 
temas relevantes 

 
 Orientação 

Educacional 
 Adolescentro 
 Posto de Saú-

de 
 outros 

 
Alunos com 

necessidades 
educacionais 

especiais 

 
Ao longo do 
ano letivo  

 
A partir da obser-
vação da partici-
pação dos envol-
vidos no proces-
so, bem como 

pelos resultados 
obtidos por meio 
das intervenções 

propostas 

 
 Acompanhar e 

avaliar continua-
mente os alunos 
com dificuldades 
de aprendizagem. 

 
 
 

 
 Modificar as estratégias 

de avaliação e averi-
guar o motivo da difi-
culdade 

 
 Encaminha-

mento dos alu-
nos a grupos de 
estudos; moni-
torias e para o 
projeto de re-
forço de Mate-
mática 

 
Alunos com 

dificuldades de 
aprendizagem 

 
Ao longo do 
ano letivo 

 
A partir da obser-
vação da partici-
pação dos envol-
vidos no proces-
so, bem como 

pelos resultados 
obtidos por meio 
das intervenções 

propostas 

 
 Promover 

meios de me-
lhorar o ren-
dimento esco-
lar do aluno 
desenvolven-
do competên-
cias e habili-
dades especí-
ficas, como 
expressão 
oral e escrita. 

 
Intensificar a produção de 
texto e leitura oral, espe-

cialmente por meio do 
Projeto de Redação Inter-

disciplinar 

 
   Instituições que 

realizam prepa-
ração para exa-
mes e concursos 
diversos na reali-
zação de “aulões” 
específicos 

 Professores volun-
tários 

 
Todo o corpo 

discente 

 
Ao longo do 
ano letivo 

 
A partir da obser-
vação da partici-
pação dos envol-
vidos no proces-
so, bem como 

pelos resultados 
obtidos por meio 
das intervenções 

propostas 

 
Criar mecanismos 
que diminuam a 

incidência de 
casos de evasão 

escolar 
 
 
 

Conscientização da im-
portância dos estudos. 
Acompanhamento dos 
casos regularmente por 
meio da orientação edu-
cacional e coordenação 

 Famílias 
 Orientação educa-

cional 
 Adolescentro 
 Compp 
 Conselho tutelar 

 
Todo o corpo 

discente 

 
Ao longo do 
ano letivo 

 
A partir da obser-
vação da partici-
pação dos envol-
vidos no proces-
so, bem como 

pelos resultados 
obtidos por meio 
das intervenções 

propostas 

 
 Propor ações 

que resultem na 
melhoria do 
processo de 
ensino e de 
aprendizagem; 

 
 Promover debates sobre 

temas específicos como 
avaliação, planejamento, 
projetos, currículo, entre 

outros. 

 
 EAPE 
 MEC 
 Coordenação 
Pedagógica Inter-
mediária 
 Profissionais espe-

 
Todo o corpo 

discente 

 
Ao longo do 
ano letivo 

 
A partir da obser-
vação da partici-
pação dos envol-
vidos no proces-
so, bem como 

pelos resultados 
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cializados, como: 
psicopedagogos; 
psicólogos; pedago-
gos;  

obtidos por meio 
das intervenções 

propostas 

 
 Promover a 
formação conti-
nuada dos do-

centes. 
 
 
 
 

 

 
 Por meio de cursos, 

palestras, seminários 
e eventos afins; 

 

 
 EAPE 
 Coordenação 

Pedagógica In-
termediária 

 MEC 
 UNB 

 
Todo o corpo 

docente 

 
Ao longo do 
ano letivo 

 
A partir da obser-
vação da partici-
pação dos envol-
vidos no proces-
so, bem como 

pelos resultados 
obtidos por meio 
das intervenções 

propostas 

 
 Propor iniciativas 

de integração do 
corpo docente, 
visando ao traba-
lho coletivo e ao 
bem estar geral; 

 
 

      Promover eventos 
específicos voltados para 
a melhoria das relações 
interpessoais, como con-
fraternizações e ginca-
nas, dentre outros. 

 
 Coordenação 

pedagógica 
 Sindicato dos 

Professores 
 Sindicato dos 

Auxiliares de Ensi-
no 

 
Corpo docente 
e demais ser-

vidores 

 
Ao longo do 
ano letivo 

A partir da obser-
vação da partici-
pação dos envol-
vidos no proces-
so, bem como 
pelos resultados 
obtidos por meio 
das intervenções 
propostas 

 
9.2. GESTÃO DE RESULTADOS EDUCACIONAIS 
 
 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

AÇÕES/ESTRATÉGIAS PARCERIAS ENVOLVIDAS 
NAS AÇÕES 

PÚBLICO CRONOGRAMA AVALIAÇÃO DAS 
AÇÕES 

 
 Criar mecanis-

mos que diminu-
am a incidência 
de casos de eva-
são escolar 

 
 

 Sensibilização dos 
alunos quanto à im-
portância da escola; 

 Acompanhamento de 
casos de alunos falto-
sos 

 Comunicação aos pais 
ou responsáveis 
quanto às ausências 
dos alunos 

 Atendimentos especí-
ficos aos alunos falto-
sos na Orientação 
Educacional; 

 Orientação Edu-
cacional 

 Conselho de 
Classe 

 Famílias; 
 Conselho Tutelar 

Alunos falto-
sos 

Ao longo do 
ano letivo 

Constante 
observação da 
frequência do 
aluno e acom-
panhamento 
do professor 
em sala de 

aula e no es-
paço da Coor-
denação Pe-

dagógica 

 Acompanhar os 
índices da escola 
nos exames na-

cionais como 
ENEM e SAEB e 
o posicionamento 

da escola do 
IDEB 

 
 
 

 Discussão nas Co-
ordenações Peda-
gógicas acerca dos 
resultados obtidos, 
analisando-os e 
buscando alternati-
vas de superação. 

 Instituições parcei-
ras 

 Professores 
 Equipe gestora 
 Orientação Educa-

cional 
 Conselho de Clas-

se 
 Conselho Escolar 

 
Toda a comu-
nidade escolar 

 
Ao longo do 

ano letivo 

 
Por meio da 
análise dos 
resultados e 

pelo acompa-
nhamento das 
ações e estra-
tégias propos-
tas de supera-

ção 

 
9.3. GESTÃO PARTICIPATIVA 
 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

AÇÕES/ESTRATÉGIAS PARCERIAS 
ENVOLVIDAS NAS 

AÇÕES 

PÚBLICO CRONOGRAMA AVALIAÇÃO DAS 
AÇÕES 

  Convidar os pais  Conselho Famílias dos Ao longo do A partir da obser-
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 Desenvolver 
atividades que 
possibilitem 
uma participa-
ção mais efetiva 
da família na 
escola 

 
 

e/ou responsáveis a 
participar da culmi-
nância dos projetos 
desenvolvidos na 
escola, além de reu-
niões e elaboração 
de outros projetos e 
atividades que inte-
grem a família e a 
escola; 

Escolar 
 Grêmio 

estudantil 

alunos ano letivo vação da partici-
pação dos envol-
vidos no proces-
so, bem como 
pelos resultados 
obtidos por meio 
das intervenções 
propostas 

 
 Promover valo-
res necessários à 
convivência social  

 
 
 

 Informar e sensibi-
lizar acerca das 
consequências da 
violência; 

 Desenvolver ações 
que conscientizem 
sobre os malefícios 
do álcool e drogas 
entorpecentes. 

 Corpo do-
cente; 

 Orientação 
Educacional; 

 Profissionais 
convidados 

Todos os alunos Ao longo do 
ano letivo 

A partir da obser-
vação da partici-
pação dos envol-
vidos no proces-
so, bem como 
pelos resultados 
obtidos por meio 
das intervenções 
propostas 

 
9.4. GESTÃO DE PESSOAS 
 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

AÇÕES/ESTRATÉGIAS PARCERIAS 
ENVOLVIDAS NAS 

AÇÕES 

PÚBLICO CRONOGRAMA AVALIAÇÃO DAS 
AÇÕES 

 Integrar toda a 
comunidade 
escolar quanto 
à participação 
na construção 
da proposta 
Pedagógica 

 

 Reuniões com os 
diversos segmentos 
da comunidade es-
colar para a constru-
ção da Proposta 
Pedagógica, acom-
panhamento das 
ações desenvolvidas 
na escola, entre ou-
tros. 

 Conselho 
Escolar 

Toda a comuni-
dade escolar 

Ao longo do 
ano letivo 

A partir da obser-
vação da partici-
pação dos envol-
vidos no proces-
so, bem como 
pelos resultados 
obtidos por meio 
das intervenções 
propostas 

 
 Promover 
ações que envol-
vam a valoriza-
ção e o reconhe-
cimento dos pro-
fissionais que 
atuam na escola 
 Envolver a co-

munidade em 
discussões so-
bre o desempe-
nho dos profis-
sionais que 
atuam na esco-
la 

 
 Ações institucionais 

que promovam a 
valorização do traba-
lho de cada carreira. 

 Reuniões e/ou pales-
tras sobre temas 
relevantes. 

 Equipe Ges-
tora; 

 Orientação 
Educacional 

 Profissionais 
especializa-
dos em or-
ganização 
institucionais 

Todo o corpo de 
servidores da 

escola 

Ao longo do 
ano letivo 

   A partir da ob-
servação da par-
ticipação dos 
envolvidos no 
processo, bem 
como pelos resul-
tados obtidos por 
meio das inter-
venções propos-
tas 

 
 
9.5. GESTÃO FINANCEIRA 

 
OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 
AÇÕES/ESTRATÉGIAS PARCERIAS 

ENVOLVIDAS NAS 
AÇÕES 

PÚBLICO CRONOGRAMA AVALIAÇÃO DAS 
AÇÕES 

 
 Promover 

uma gestão 

 
 Realizar reuniões 

específicas com o 

 Caixa Esco-
lar 

 Conselho 

Toda a comuni-
dade escolar 

Ao longo do 
ano letivo 

A partir da obser-
vação da participa-
ção dos envolvidos 
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responsável 
dos recursos 
oriundos dos 
Programas 
Governamen-
tais PDAF  e 
PDDE 

 
 

Conselho Escolar 
para a determinação 
das prioridades; 

 Realizar as corretas 
ações de tomadas 
de preços e presta-
ções de contas à 
comunidade escolar 

Escolar no processo, bem 
como pelos resul-
tados obtidos por 

meio das interven-
ções propostas 

 
9.6. GESTÃO ADMINISTRATIVA 
 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

AÇÕES/ESTRATÉGIAS PARCERIAS 
ENVOLVIDAS NAS 

AÇÕES 

PÚBLICO CRONOGRAMA AVALIAÇÃO DAS 
AÇÕES 

 
 Promover a 

sensibilização 
de toda a co-
munidade esco-
lar quanto à 
conservação do 
patrimônio pú-
blico 

 

 Convidar os pais 
e/ou responsáveis a 
estabelecer parceria 
com a escola para a 
realização de repa-
ros na estrutura físi-
ca da escola; 

 Realizar campanhas 
educativas quanto à 
conservação da es-
cola; 

 Informar a comuni-
dade quanto às im-
plicações legais de 
danos causados ao 
patrimônio público 
 

 Orientação 
Educacio-
nal 

 Pais e/ou 
responsá-
veis 

 Empresas 
do ramo de 
materiais 
de cons-
trução; 

 Voluntários; 

 
 

Toda a comuni-
dade escolar 

 
 

Ao longo do 
ano letivo 

A partir da obser-
vação da participa-
ção dos envolvidos 
no processo, bem 
como pelos resul-
tados obtidos por 

meio das interven-
ções propostas 

 Desenvolver 
uma coerente 
gestão dos ma-
teriais pedagó-
gicos 

 
 
 
 
 

 Realizar reuniões 
com os docentes e 
o Conselho Escolar 
para verificar a ne-
cessidade de aqui-
sição de materiais 
pedagógicos; 

 Promover a sensi-
bilização quanto ao 
uso consciente 
desses materiais. 

 Conselho 
Escolar 

 Corpo do-
cente 

 Grêmio 
Estudantil 

Toda a comuni-
dade escolar 

Ao longo do 
ano letivo 

A partir da obser-
vação da participa-
ção dos envolvidos 
no processo, bem 
como pelos resul-
tados obtidos por 

meio das interven-
ções propostas 

 

 

 

 

 

 

APÊNDICE II – Projetos com cessão de Professor 
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OFICINA DE LEITURA E PRODUÇÃO DE TEXTO 

IDENTIFICAÇÃO 

UNIDADE ESCOLAR: CENTRO DE ENSINO MÉDIO 12 DE CEILÂNDIA 

TÍTULO DO PROJETO: OFICINA DE LEITURA E PRODUÇÃO DE TEXTO 

ETAPAS: 1ª, 2ª e 3ª SÉRIE DO EM TOTAL DE ESTUDANTES ENVOLVIDOS: 1583 

ÁREAS DE CONHECIMENTO: CÓDIGOS E LINGUAGENS 

DEMANDA: PROFESSORES REGENTES DA INSTITUIÇÃO. 

EQUIPE RESPONSÁVEL: GESTÃO/COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA/PROFESSORES REGENTES DA DISCIPLINA 

JUSTIFICATIVA 

 

Percebemos que a realidade atual vem afastando cada vez mais nossos alunos do ato de ler. Aspectos como computado-
res, videogames, TV, o acesso restrito a leitura no núcleo familiar, e a falta de incentivo têm ocasionado pouco interesse 
para a leitura e, por consequência, dificuldades marcantes que sentimos na escola: vocabulário precário, reduzido e in-
formal, dificuldade de compreensão, erros ortográficos, poucas produções significativas dos alunos, conhecimentos res-
tritos aos conteúdos escolares.  
 
Portanto, é necessário que a escola busque resgatar o valor da leitura, como ato de prazer e requisito para emancipação 
social e promoção da cidadania. A leitura nunca se fez tão necessária no ensino médio. De um lado há o aumento nas fon-
tes de pesquisa e uma crescente preferência pelo construtivismo. De outro lado, vemos a grande dificuldade de nossos 
alunos em compreender questões do PAS, do ENEM ou do vestibular tradicional onde só se obtêm êxito quem tiver por 
hábito se atualizar por meio de jornais, revistas e livros. 
  
A dificuldade em escrever textos argumentativos é notória: os estudantes não têm habilidade em organizar sua escrita em 
introdução, desenvolvimento e conclusão; não escrevem com coerência nem coesão, não são persuasivos nos argumen-
tos selecionados, cometem erros graves de ortografia e têm muita dificuldade em usar o padrão culto da língua portu-
guesa. 
 
Sabemos que do hábito de leitura dependem outros elos no processo de educação. Sem ler, o aluno não sabe pesquisar, 
resumir, resgatar a ideia principal do texto, analisar, criticar, julgar, posicionar-se ou escrever com qualidade. Daí a nossa 
certeza de que esse projeto contará com o apoio de todos os professores, independente da disciplina que lecionam, pois 
a equipe docente tem plena consciência de que o aluno deve ter o domínio sobre a língua oral e escrita, tendo em vista 
sua autonomia e participação social.  
 

PROBLEMATIZAÇÃO 

 

Incentivar a leitura e a produção textual é tarefa inerente à atividade docente e se mostra ainda mais relevante na atuali-

dade quando os alunos têm diante de si uma infinidade de ações das quais depende a leitura, a boa compreensão do que 

se lê e a necessidade de comunicação escrita. 

Percebe-se que, no CEM 12, muitos estudantes chegam do ensino fundamental sem conhecer os gêneros textuais, com 

grandes dificuldades em interpretar textos diversos e com uma enorme falta de habilidade na escrita, o que pode com-

prometer o seu desenvolvimento pessoal, social e profissional. 

 

É fato que o analfabetismo funcional alcança um número considerável de brasileiros, cerca de 13 milhões. Refletir sobre 
esse preocupante índice é uma forma de estabelecer uma engrenagem para erradicar com o analfabetismo e todos os 
aspectos que o sustentam: discriminação, exclusão e dificuldade em comunicação. 
 
Assim, ao colocar o projeto  em prática, a escola pretende desenvolver nos alunos o hábito da leitura, a sua capacidade de 
interpretação de texto e a habilidade na escrita. Pretende-se também suprir a carência de algumas das competências e 



 

7 

 

habilidades que são cobradas pelo Enem, já que no Ensino Médio nota-se uma grande falha na capacidade de argumenta-
ção dos estudantes e isso é apontado pela deficiência de leitura apresentada no seu histórico discente.  
 
A finalidade desse projeto que envolve a leitura e a escrita é o aumento dos saberes do aluno que permitirá a ele compre-
ender a realidade em que vive; além disso, favorecerá o desenvolvimento da sua curiosidade intelectual, estimulando o 
seu senso crítico mediante a aquisição da autonomia na capacidade de discernir.  
 
Nesse sentido, um projeto que fomente a leitura, a interpretação e a produção textual, mostra-se urgente e necessário 
para o desenvolvimento de aprendizagens significativas. 
 

OBJETIVOS 

GERAL 

 

Proporcionar aos alunos oportunidades para o desenvolvimento de aprendizagens relacionadas à 

leitura, à interpretação de textos e à produção textual, com vistas a oferecer suporte para o traba-

lho pedagógico desenvolvido no âmbito da escola e, assim, melhorar os índices de aprovação nas 

avaliações do PAS e do ENEM, reduzir os índices de repetência e evasão escolar. 

 

ESPECÍFICO 

 

1. Avaliar e sanar as dificuldades de cada aluno, orientando-o para as devidas correções e me-
lhorias no desenvolvimento de suas produções, agregando várias disciplinas em torno da 
produção textual. 

2. Transformar as aulas de PD (parte diversificada) em oficinas de leitura e redação.  
3. Aproveitar melhor esse tempo-espaço das PD’s, tornando-as mais úteis aos estudantes por 

meio do projeto de leitura e redação; dessa forma, o professor de Língua Portuguesa es-
pecífico do projeto seria fundamental para a mudança de atitude dos estudantes no que se 
refere a ausência de leitura e escrita.   

CONTEÚDO 

 

 Gêneros textuais; 
 Leitura; 
 Procedimentos de leitura; 
 Características dos poemas, contos, crônicas, artigo de opinião e texto dissertativo-argumentativo; 
 Produção de texto e avaliação por meio dos critérios de correção das redações do ENEM: 
 Domínio da norma padrão da língua portuguesa; 
 Compreensão da proposta da redação; 

 Seleção e organização das informações; 

 Estratégias argumentativas; 

 Elaboração de uma proposta de solução para os problemas abordados, respeitando os valores e as diversidades soci-

oculturais; 

 Conclusão interventiva que respeite os direitos humanos.  

 

PLANO DE AÇÃO 

OBJETI

VO(S) Nº 
ESTRATÉGIA RESPONSÁVEIS 

RECURSO

S 
CRONOGRAMA 

1,2 e 3 

- Nas aulas de PD - parte diversificada – o pro-

fessor específico do projeto de leitura e pro-

dução de texto vai colocá-lo em prática nas 

turmas de ensino médio, incentivando a leitu-

ra e propondo produções de texto durante as 

Professores regen-

tes da disciplina 

Coordenação 

 

INÍCIO DO 

ANO/SEMESTRE 

LETIVO 
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aulas. Realizando diagnose para verificar fra-

gilidades. 

1,2 e 3 

O professor e os alunos farão uso dos espaços 

das aulas e do espaço denominado espaço da 

leitura, além dos ambientes virtuais que pos-

sibilitem as aprendizagens. 

Professores regen-

tes da disciplina 
  

1,2 e 3 Pesquisa, Leitura e Produção de texto 
Professores regen-

tes das disciplinas 
 

DURANTE O 

BIMESTRE/ 

SEMESTRE LETIVO 

1,2 e 3 
Produção de texto e avaliação por meio dos 

critérios de correção das redações do ENEM: 

Professores regen-

tes da disciplina 
 

DURANTE O 

BIMESTRE/ 

SEMESTRE LETIVO 

1,2 e 3 

Elaboração de uma proposta de solução para 

os problemas abordados, respeitando os 

valores e as diversidades socioculturais; 

Professores regen-

tes da disciplina 
 

DURANTE O 

BIMESTRE/ 

SEMESTRE LETIVO 

1,2 e 3 

Elaboração de texto para avaliação do bimes-

tre e repasse desta nota para as demais disci-

plinas da UE. 

Professores regen-

tes da disciplina 

Professores da UE 

Coordenação 

Gestão 

 

ENCERRAMENTO DO 

BIMESTRE/ 

SEMESTRE LETIVO 

AVALIAÇÃO 

 

 As turmas serão avaliadas pelo professor que atuará com a Parte Diversificada do Currículo e pelos professores de 
Língua Portuguesa. 

 A nota auferida comporá a avaliação global do aluno em todas as disciplinas cursadas no período; 
 A nota numérica destinada à criação do texto será de 2.0 (dois) pontos e os critérios da avaliação utilizados pelos 

professores serão os mesmos do ENEM. 
 À medida que o projeto for sendo executado durante o semestre, o professor orientador vai registrando os avanços 

dos estudantes, observando se as suas metas estão sendo atingidas. 
 

REFERÊNCIAS 

 

 DISTRITO FEDERAL. SEDF - Diretrizes de Avaliação Educacional: aprendizagem,  institucional e em larga escala. 
Brasília, 2014-2016. 

 DISTRITO FEDERAL. SEDF – Diretrizes para a Organização do Trabalho Pedagógico na Semestralidade: Ensino 
Médio. Brasília, 2015. 

 DISTRITO FEDERAL. SEDF – Currículo em Movimento da Educação Básica: Ensino Médio. Brasília. 
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RESGATE 

Intervenção para alunos com déficit de aprendizagem. 

 

IDENTIFICAÇÃO 

UNIDADE ESCOLAR: CENTRO DE ENSINO MÉDIO 12 DE CEILÂNDIA 

TÍTULO DO PROJETO: RESGATE – Intervenção para alunos com déficit de aprendizagem. 

ETAPAS: 1ª, 2ª e 3ª SÉRIE DO EM TOTAL DE ESTUDANTES ENVOLVIDOS: 1583 

ÁREAS DE CONHECIMENTO: MATEMÁTICA 

DEMANDA: PROFESSORES REGENTES DA INSTITUIÇÃO QUE APRESENTEM OU NÃO DÉFICITE DE CARGA 

HORÁRIA. 

EQUIPE RESPONSÁVEL: GESTÃO/COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA/PROFESSORES REGENTES DA DISCIPLINA 

JUSTIFICATIVA 

 

A escola tem como principal desafio a preparação do jovem para o ingresso numa sociedade dinâmica e cada vez mais exigen-
te que prioriza a autonomia, o conhecimento, a eficiência e a integralidade. 
                          
Nesse contexto, incluir é o verbo que melhor comunica o papel do Centro de Ensino Médio 12 de Ceilândia, dada a sua inserção 
numa comunidade que orbita a capital do país e cujas oportunidades de uma melhor qualidade de vida passam, necessaria-
mente, pela educação. 
                          
Assim, a proposta de uma ação interventiva que reconduza o aluno ao bom aproveitamento das oportunidades de ensino e de 
aprendizagem como menciona o Regimento Escolar das Instituições Públicas de Ensino do DF, ganha a acolhida de toda a 
comunidade escolar e promove melhorias consideráveis no “fazer pedagógico” de todo o corpo docente da instituição. 
                          
A despeito do caráter pretencioso que essa proposta parece encerrar, a intenção de se resgatar aprendizagens ou oportuni-
dades de aprendizagem, sustenta-se pela inerente necessidade de um acompanhamento individualizado ao educando, onde as 
defasagens sejam melhor percebidas de modo a proporcionar ações adequadas às situações específicas, buscando saná-las.  
                            
Inegavelmente este projeto carrega em si sua contribuição no combate à repetência e à evasão escolar, aspectos tão nocivos à 
cidadania, o que o torna relevante e necessário na luta por uma sociedade mais justa. 

 

PROBLEMATIZAÇÃO 

 

Pensar a escola a partir de sua própria realidade, é um avanço significativo pressuposto na Lei de Diretrizes e Bases da Educa-
ção, que a conduz, à adoção de medidas concretas na busca pela qualidade no ensino ofertado, corrigindo distorções e resga-
tando competências e habilidades que os alunos não vivenciaram ou não desenvolveram pelos mais variados motivos. 
 
O Centro de Ensino Médio 12 atende alunos da 1ª, 2ª e 3ª séries do Ensino Médio, distribuídos nos turnos matutino, vespertino e 
noturno, contando com um ensino voltado para a educação de forma construtiva, emancipadora e solidária, utilizando-se de 
instrumentos que ampliem a educação ao conjunto da experiência humana (ser, conviver, fazer e aprender) e que possam 
estendê-la ao longo de toda a vida, transcendendo os limites da instituição e da idade escolar. 
 
A Instituição Escolar localiza-se na QNP 13, Área Especial, Setor P Norte e atende alunos residentes neste setor, do setor cha-
mado de Expansão do Setor “O”, Setor de chácaras, Setor QNQ, Setor QNR, Condomínio Privê e, principalmente, Setor habita-
cional Sol Nascente – SHSN outros condomínios da região.  
 

A comunidade escolar é bastante heterogênea, apresentando problemas comuns aos das populações de baixa renda, assim 
como aqueles oriundos das classes “C” e “D”. Uma das maiores dificuldades relatadas pela comunidade é a inserção do aluno 
no mercado de trabalho, o que leva muitos alunos a abandonar os estudos. Outros procuram estágios remunerados, assumin-
do o lugar de provedores da família, dificultando uma melhor dedicação aos estudos. 
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Outro problema comum a esta comunidade é a incidência de uso de drogas, a gravidez precoce, a desestruturação familiar e a 
violência que impedem não só a dedicação aos estudos, como obstrui as perspectivas de vida dos jovens. 
 
 Os diagnósticos realizados através de questionários, produções textuais, entre outros, promovidos na UE apontam um déficit 
considerável em conteúdos curriculares de referência para o ensino médio, o que reflete em uma queda de qualidade deste 
ensino. Outro aspecto significativo a se considerar é que a UE funciona em regime semestral e que durante o decorrer do ano 
letivo recebe vários estudantes oriundos do EJA 2º segmento (estes são matriculados na 1ª série do ensino médio), outros 
segmentos como o anual, de escolas particulares e de fora do estado, que necessitam de apoio e acompanhamento extraclas-
se (em horários alternativos), para completar suas habilidades paralelas ao Ensino Médio, não deixando-os prosseguir sem 
uma boa formação. 
 

OBJETIVOS 

GERAL 

 

Proporcionar aos alunos desta UE, o resgate de aprendizagens na área de lin-
guagens, com ênfase na leitura, na escrita e na interpretação de textos e mate-
mática, com ênfase no raciocínio lógico, no cálculo e nas Ciências Exatas de um 
modo geral, tendo como eixo o resgate da autoestima do aluno para que este 
perceba que é capaz de desenvolver as competências e as habilidades trabalha-
das em séries anteriores, nas quais apresenta defasagem. 
 

ESPECÍFICO 

 

1. Organizar o trabalho pedagógica da escola para a conquista da aprendiza-
gem por todos os estudantes. (Diretrizes da Avaliação Educacional – pag 16-
17). 

2. Proporcionar uma recuperação contínua prevista na Lei nº 9.394/96, em seu 
artigo 12, inciso V, para “prover meios para a recuperação dos alunos de me-
nor rendimento”. 

3. Promover o avanço das aprendizagens de forma tranquila, sem lacunas, sem 
tropeços e sem aligeiramento (DAE, pag 39). 

4. Atender aos alunos com defasagem de aprendizagem; 
5. Ministrar reforço escolar aos alunos matriculados nesta UE oriundos do EJA 

2º segmento ou não; 
6. Promover novas oportunidades de aprendizagem aos alunos; 
7. Avaliar melhor o desempenho institucional quanto ao atendimento das dis-

torções no processo de ensino e de aprendizagem. 
 

CONTEÚDO 

Os conteúdos à serem desenvolvidos serão estabelecidos pelos docentes, após realização de avaliações diagnósticas e debate 

em coordenação pedagógica. 

PLANO DE AÇÃO 

OBJETIVO (S) Nº ESTRATÉGIA RESPONSÁVEIS RECURSOS 
CRONO

GRAMA 

1 

- Os alunos são submetidos a uma avaliação 

diagnóstica cognitiva e social; 

 

Professores  

INÍCIO 

DO 

ANO/ 

SEMES

TRE 

LETIV

O 

1 e 2 
Após a verificação dos resultados da diagno-

se, os alunos são enturmados; 

Professores e coor-

denação 
 

INÍCIO 

DO 
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 ANO/ 

SEMES

TRE 

LETIV

O 

3, 4 e 5 

Os alunos passam a ser atendidos no turno 
contrário ao de suas aulas (inclusive no turno 
noturno, onde temos maior disponibilidade 
de salas), em dias e horários pré-
determinados, por professores que apresen-
tam carga horária disponível. 

 

Professores regen-

tes das disciplinas 
 

DURA

NTE O 

SEMES

TRE 

LETIV

O 

3, 4 e 5 

Os alunos são avaliados conforme o processo 
desencadeado; 

 

Professores regen-

tes das disciplinas 
 

DURA

NTE O 

SEMES

TRE 

LETIV

O 

6 e 7 

Os resultados são fornecidos aos demais pro-
fessores para acompanhamento do desenvol-
vimento dos alunos; 
-Os resultados são fornecidos aos responsá-
veis pelos alunos para acompanhamento 
familiar. 
-São confeccionados gráficos e tabelas com 
os resultados obtidos para conhecimento de 
toda a comunidade escolar com vistas à auto 
avaliação do projeto.  
-Ao término, cada aluno faz sua avaliação do 
projeto elencando os pontos altos e os pon-
tos que precisam ser melhorados para o pró-
ximo ano. 
-Realiza-se uma confraternização entre os 
alunos, os professores e os responsáveis pe-
los alunos. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Professores regen-

tes das disciplinas 

Coordenação 

Gestão 

 

ENCER

RAME

NTO 

DO 

SEMES

TRE 

LETIV

O 

AVALIAÇÃO 

Realizada individualmente, pelos professores, conforme as diretrizes da SEDF; ao longo do projeto por meio da observação da 
participação dos alunos; pela verificação dos resultados obtidos e divulgados por meio dos gráficos e das tabelas produzidos a 
partir desses resultados; pelos próprios alunos envolvidos no projeto e pela comunidade escolar, o final do período, em formu-
lários próprios. 

REFERÊNCIAS 

 

 DISTRITO FEDERAL. SEDF - Diretrizes de Avaliação Educacional: aprendizagem,  institucional e em larga escala. Brasília, 
2014-2016. 
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 DISTRITO FEDERAL. SEDF – Diretrizes para a Organização do Trabalho Pedagógico na Semestralidade: Ensino Médio. 
Brasília, 2015. 

 DISTRITO FEDERAL. SEDF – Currículo em Movimento da Educação Básica: Ensino Médio. Brasília. 
 



 

13 

 

 

Sala de Informática CEM12 

Incentivo e Capacitação Docente /Discente 

IDENTIFICAÇÃO 

UNIDADE ESCOLAR: CENTRO DE ENSINO MÉDIO 12 DE CEILÂNDIA 

TÍTULO DO PROJETO: SALA DE INFORMÁTICA CEM 12 - Incentivo e capacitação Docente /Discente 

ETAPAS: 1ª, 2ª e 3ª SÉRIE DO EM TOTAL DE ESTUDANTES ENVOLVIDOS: 1583 

ÁREAS DE CONHECIMENTO: CÓDIGOD E LINGUAGENS/MATEMÁTICA/ CIÊNCIAS DA NATUREZA/ CIÊNCIAS 

HUMANAS 

DEMANDA:  

1 PROFESSOR 40h MATUTINO / 1 PROFESSOR 40h VESPERTINO / 1 PROFESSOR 20h NOTURNO 

(READAPTADOS OU NÃO) 

EQUIPE RESPONSÁVEL: GESTÃO/COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA/PROFESSORES REGENTES DA DISCIPLINA 

JUSTIFICATIVA 

 
Os alunos deste século são seres tecnológicos, o questionamento é: o professor mudou, ou continua apenas utilizando o quadro 
e o giz? O aluno é antenado e o professor como mediador precisa também ter conhecimento sobre as TICs, pois existem muitos 
aparelhos tecnológicos que podem ser utilizados como ferramentas no processo de ensino e aprendizagem que devem ser 
compartilhados entre ambos. 
 
Sabemos que o Brasil é um dos países que contém um dos maiores índices de internautas do mundo, porém possuem em sua 
maioria, operadores ainda leigos no que diz respeito aos programas básicos, ou seja, não dominam totalmente o recurso tecno-
lógico. Sabe-se também que o governo Federal está à medida do possível alargando seu processo de "Inclusão Digital", desta 
forma devemos orientar nossos alunos acerca das novas tecnologias que a escola dispõe; além disso, apostar na Inclusão Digital 
para aquisição de conhecimento, "[...] sabe-se que o acesso à rede mundial de Internet melhora em 5,5 pontos o desempenho 
dos alunos (Revista Nova Escola, p. 24, 2007)" 
 
No contexto do Centro de Ensino Médio 12 de Ceilândia, tem-se percebido que há a existência de vários aparelhos tecnológicos, 
além da sala de informática que possui 30 máquinas com acesso à internet, mas que não são de fato aproveitados em todo o seu 
potencial, por falta de conhecimento sobre sua utilização ou até mesmo por receio de estragar o equipamento e outros fatores, 
como os de infraestrutura. Portanto, esse projeto visa, entre outros objetivos, conhecer as ferramentas tecnológicas que há na 
escola e utilizá-las em sala de aula e/ou sala de informática, como mais um instrumento de ensino; porém não deve ser usada 
para a repetição de “velhos” hábitos, mas tentar inovar com criatividade tornando o conteúdo interessante ao aluno para que 
haja aprendizagem significativa. É emancipar o uso da tecnologia para que esta seja um recurso que promova libertação e não a 
continuidade de um ensino bancário que somente reproduz e não contribui para aprendizado com liberdade e a criatividade. 
Além de disponibilizar o espaço da sala de informática para professores e alunos. 
 
Buscamos novos rumos para a educação atual: utilizando TICs e computadores como investimento em processos de ensino-
aprendizagem; observando a necessidade de sair do espaço sala de aula para organizar uma visão mais ampla dos estudantes; 
possibilitando e oferecendo novas ferramentas didático-pedagógicas a alunos e professores. 
 
Segundo Rebeca Otero, UNESCO, diante de tantas inovações tecnológicas, não usá-las é perder oportunidades educacionais 
muito ricas. Por isso é importante que a escola promova o uso seguro, responsável e saudável das tecnologias, que abre muitas 
portas para criar e otimizar o conteúdo educacional nesse sentido, a melhor forma dos professores ensinarem é capacitando-se 
para propiciar aos alunos o desenvolvimento de competência para lidar com as características dessa sociedade atual, que pre-
coniza a autonomia do aluno para buscar novas compreensões, por intermédio de ideias e ações criativas e colaborativas. 
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PROBLEMATIZAÇÃO 

 

O Centro de Ensino Médio 12 atende alunos da 1ª, 2ª e 3ª séries do Ensino Médio, distribuídos nos turnos matutino, vespertino e 
noturno, contando com um ensino voltado para a educação de forma construtiva, emancipadora e solidária, utilizando-se de 
instrumentos que ampliem a educação ao conjunto da experiência humana (ser, conviver, fazer e aprender) e que possam es-
tendê-la ao longo de toda a vida, transcendendo os limites da instituição e da idade escolar. Nesse sentido, faz-se necessária a 
utilização plena da sala de informática, que se encontra em desuso pela insegurança dos professores em manusear os equipa-
mentos e a presença de um profissional específico para esta sala com conhecimentos na área e disposição para repassar estes 
conhecimentos para dinamizar a aprendizagem na escola. 
 
Diante das dificuldades enfrentadas pelo professor em sala de aula, principalmente no que diz respeito ao interesse do aluno em 
aprender, é importante que o professor como mediador esteja sempre buscando novos meios de mediar o conhecimento. Nos 
dias atuais, em uma sociedade do conhecimento e da tecnologia é preciso refletir o papel da escola, principalmente em relação 
às questões do processo de ensino e aprendizagem. O ensino que privilegia a memorização e a padronização não atende às 
exigências desta sociedade globalizada. A rapidez das informações e o dinamismo do conhecimento requerem uma forma de 
pensar e agir com rapidez. A forma de organização do tempo e do espaço e a grande diversidade de situações requerem do 
indivíduo uma postura crítica e reflexiva para fazer suas escolhas e definir suas prioridades.  
 
A Instituição Escolar localiza-se na QNP 13, Área Especial, Setor P Norte e atende alunos residentes neste setor, do setor chama-
do de Expansão do Setor “O”, Setor de chácaras, Setor QNQ, Setor QNR, Condomínio Privê e, principalmente, Setor habitacional 
Sol Nascente – SHSN outros condomínios da região.  
 
A comunidade escolar é bastante heterogênea, apresentando problemas comuns aos das populações de baixa renda, assim 
como aqueles oriundos das classes “C” e “D”. Uma das maiores dificuldades relatadas pela comunidade é a inserção do aluno no 
mercado de trabalho, o que leva muitos alunos a abandonar os estudos. Outros procuram estágios remunerados, assumindo o 
lugar de provedores da família, dificultando uma melhor dedicação aos estudos. 
 
Nesse enfoque, o papel da tecnologia pode contribuir muito na aprendizagem do professor e do aluno desta UE. É preciso uma 
devida compreensão das implicações e uso da tecnologia no processo de ensino e aprendizagem. Por isso é fundamental que o 
professor, independente do componente curricular de sua área de atuação, possa conhecer as potencialidades e as limitações 
pedagógicas envolvidas nas diferentes tecnologias para que tenha segurança e consiga desenvolver um trabalho de qualidade 
em sala de aula. Os professores estarão em uma contínua formação em suas coordenações pedagógicas e ao mesmo tempo esta-
rão articulando atividades para serem desenvolvidas em sala de aula. Este suporte só será alcançado com a vinda de professores 
específicos para a sala de informática. 

OBJETIVOS 

GERAL 

 

Democratizar o acesso aos meios de comunicação moderna, incentivando o desenvolvimento dos 

processos cognitivos, sociais e afetivos.  

 

ESPECÍFICO 

 

8. Capacitar docentes para plena utilização dos recursos tecnológicos disponíveis nesta UE; 
9. Possibilitar o acesso dos alunos às novas tecnologias da informação como forma de inclusão 

social;  
10. Utilizar o computador como uma ferramenta de ensino e aprendizagem para os alunos; 
11. Disponibilizar e otimizar o espaço da sala de informática para professores e alunos. 
 

CONTEÚDO 

 

 DEFINIÇÃO DO CONCEITO TIC: Conhecidas também como Tecnologias de Informação e Comunicação (TICs), as tecnologias 
digitais podem ser definidas pelas palavras de Masetto (2000, p. 152): por novas tecnologias em educação, estamos enten-
dendo o uso da informática, do computador, da internet, do CD-ROM, da hipermédia, da multimídia, de ferramentas para 
educação a distância – como chats, grupos ou listas de discussão, correio eletrônico, facebook, whatsaap, Blogs, etc. – e de 
outros recursos de linguagens digitais de que atualmente dispomos e que podem colaborar significativamente para tornar o 
processo de educação mais eficiente e mais eficaz. 
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 AS POTENCIALIDADES PEDAGÓGICAS DAS TIC: a modernização da escola exige que o nosso currículo se transforme e passe 
a ser tratado como um projeto, em que devem ser estabelecidas necessidades, dificuldades e potencialidades dos alunos, 
tornando-se flexível e contextualizado. Neste sentido, a tecnologia oferece grande potencial como um canal de comunica-
ção e transmissão da informação. Não como uma disciplina que venha agregar ao projeto, mas como uma ferramenta peda-
gógica de trabalho docente que permita ao aluno um trabalho autônomo e de pesquisa. 

 INFORMÁTICA EDUCATIVA: Definições da Web – “Informática educativa refere -se ao uso do computador e suas ferramen-
tas no âmbito escolar, enquanto recurso pedagógico a ser utilizado pelo profissional docente. O objetivo da informática 
educativa é utilizar o computador - para acesso à internet e softwares educativos - enquanto recurso pedagógico para as au-
las de diferentes disciplinas, incentivando a descoberta de informações e a construção do conhecimento tanto do aluno 
quanto do professor. Desta forma, cabe ao profissional docente refletir sobre as possibilidade para que as ferramentas 
computacionais contribuam efetivamente para a construção do conhecimento por seus alunos, e por isso perguntas sobre: 
"por que", "quando" e "como" usar o computador são fundamentais para auxiliar numa efetiva construção do conhecimen-
to.” http://pt.wikipedia.org/wiki/Informática_educativa 

 

 Artigo 35 da LDB que prevê para o Ensino Médio – como etapa final da Educação Básica, o seguinte objetivo: 
 
“IV – a compreensão dos fundamentos científico-tecnológicos dos processos produtivos, relacionando teoria-prática, 
no ensino de cada disciplina.” 

 

 Eixos Integradores do Currículo do Ensino Médio: CIÊNCIA, CULTURA, TRABALHO, MULTILETRAMENTO E TECNOLOGIA. 
 

 Eixos Transversais norteadores do Currículo do Ensino Médio: EDUCAÇÃO PARA DIVERSIDADE, CIDADANIA e EDUCAÇÃO 
EM E  PARA OS DIREITOS HUMANOS e EDUCAÇÃO PARA A SUSTENTABILIDADE. 
 

 Artigo 5° das DCNEM que apresenta como base para a área de oferta do Ensino Médio: 
 
“§ 3° A tecnologia é conceituada como a transformação da ciência em força produtiva ou mediação do conhecimento 
científico e a produção, marcada, desde sua origem, pelas relações sociais que a levaram a ser produzida.” 

 

 Diretrizes de Avaliação Educacional: prevê como instrumentos/procedimentos avaliativos: entrevistas (gravadas ou não), 
montagem de curtas, documentários, entre outros. 
 

 Diretrizes para a Organização do Trabalho Pedagógico na Semestralidade: Ensino Médio –  Estratégias para ensi-
no/aprendizagem em seu item 3.3.4 Tecnologias da Comunicação e Informação: letramento Científico. 

 

“ O professor deve organizar seu planejamento procurando contextualizar os objetos de estudo, adaptando-os à reali-

dade dos estudantes. Para alcançar tal aproximação com a realidade dos estudantes, os professores do EM devem re-

correr às tecnologias digitais da comunicação e da informação (computadores, celulares, TVs digitais, tablets, entre ou-

tros) e incorporar ferramentas inovadoras na perspectiva dos multiletramentos. (...) Organizar os planos de aula consi-

derando a multiplicidade de gênero, podendo alcançar as páginas da web por meio das redes sociais ou contar com vá-

rios recursos tecnológicos para subsidiar a estruturação e as apresentações de trabalhos (youtube, whatsApp, facebo-

ok, google plus, twitter, etc), além de se transformar em ambientes de discussão de diferentes temáticas das várias 

áreas do conhecimento, entre outras ações de cunho pedagógico.” 

PLANO DE AÇÃO 

OBJETIVO(S) 

Nº 
ESTRATÉGIA RESPONSÁVEIS RECURSOS CRONOGRAMA 

1, 3 e 4 

Realização oficinas com nossos professores 

(através do professor da sala de informática), 

sobre as TICs e a própria sala de informática, 

Professor da Sala 

de Informática 

SALA DE 

INFORMÁTI

CA 

LOUSA 

INÍCIO DO 

ANO/SEMESTRE 

LETIVO 
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além do programa Linux Educacional 5, para 

que os mesmos possam, com propriedade, 

aplicar o uso destas ferramentas em sala e/ou 

sala de informática. 

Essas oficinas serão planejadas (depois de 

averiguadas as demandas dos professores da 

UE) com o profissional da Sala de Informática 

que juntamente com a coordenação estabele-

cerão as prioridades pedagógicas. 

FORMAÇÃO DO PROFESSOR EM 

COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA 

DIGITAL 

1 e 3 

Ao longo do ano letivo serão agendadas ofici-

nas com a equipe do NTE Ceilândia (sempre 

que possível) como apoio aos profissionais da 

escola. 

FORMAÇÃO DO PROFESSOR EM 

COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA 

PROFISSIONAIS 

DO NTE 

PROFESSORES 

HABILITADOS 

Professor da Sala 

de Informática 

SALA DE 

INFORMÁTI

CA 

LOUSA 

DIGITAL 

INÍCIO DO 

ANO/SEMESTRE 

LETIVO 

2 

 

AÇÕES PEDAGÓGICAS 

AULAS MINISTRADAS PELOS PROFESSORES 

REGENTES AOS SEUS ALUNOS DE ACORDO 

COM CRONOGRAMA À SER ESTABELECIDO. 

 

 

 

Professores regen-

tes das disciplinas 

SALA DE 

INFORMÁT

ICA 

LOUSA 

DIGITAL 

DURANTE O 

ANO/SEMESTRE 

LETIVO 

 

AVALIAÇÃO 

 
A avaliação será realizada ao longo do processo através de relatórios, enquetes, questionários que apontem as dificuldades, as 
novas construções e resultados obtidos, além de debates entre os alunos, professores, coordenação pedagógica, supervisão e 
direção da UE, apresentando resultados de projetos, pesquisas e estudos realizados pelos alunos durante o período avaliado. 
Mostrar gráficos e tabelas com o resultado para a comunidade escolar a cada bimestre. 
DO PROJETO: 
O projeto será avaliado bimestralmente durante as coordenações pedagógicas, através de enquetes, debates e gráficos com 
resultados obtidos. 
- À medida que o projeto for sendo executado durante o semestre, o professor orientador da sala de informática vai registrando 
os avanços dos professores, observando se as suas metas estão sendo atingidas. 

REFERÊNCIAS 

 DISTRITO FEDERAL. SEDF - Diretrizes de Avaliação Educacional: aprendizagem,  institucional e em larga escala. Brasília, 
2014-2016. 

 DISTRITO FEDERAL. SEDF – Diretrizes para a Organização do Trabalho Pedagógico na Semestralidade: Ensino Médio. 
Brasília, 2015. 

 DISTRITO FEDERAL. SEDF – Currículo em Movimento da Educação Básica: Ensino Médio. Brasília. 



 

17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

18 

 

 

LÍNGUA ESTRANEIRA MODERNA 

ESPANHOL 

 

IDENTIFICAÇÃO 

UNIDADE ESCOLAR: CENTRO DE ENSINO MÉDIO 12 DE CEILÂNDIA 

 

TÍTULO DO PROJETO: LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA - ESPANHOL 

ETAPAS: 1ª, 2ª e 3ª SÉRIE DO EM TOTAL DE ESTUDANTES ENVOLVIDOS: 1583 

ÁREAS DE CONHECIMENTO: LINGUAGENS 

DEMANDA: 2 PROFESSORES DE ESPANHOL A MAIS POR TURNO  

(1 PROFESSOR 20h MATUTINO, 1 PROFESSOR 20h VESPERTINO OU  1 PROFESSOR 40h: 20h MAT/20h 

VESP) 

EQUIPE RESPONSÁVEL: GESTÃO/COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA/PROFESSORES REGENTES DA 

DISCIPLINA 

JUSTIFICATIVA 

 

A escola tem como principal desafio a preparação do jovem para o ingresso numa sociedade dinâmica e cada vez mais 

exigente que prioriza a autonomia, o conhecimento, a eficiência e a integralidade. 

                          

Nesse contexto, incluir é o verbo que melhor comunica o papel do Centro de Ensino Médio 12 de Ceilândia, dada a sua 

inserção numa comunidade que orbita a capital do país e cujas oportunidades de uma melhor qualidade de vida pas-

sam, necessariamente, pela educação.                   

 

Assim, a proposta de assegurar ao aluno da Rede Pública de Ensino a oportunidade de cursar a Língua Espanhola sem 

provocar transtornos de deslocamento ou outros impedimentos advindos do contra turno ganha a acolhida de toda a 

comunidade escolar e promove melhorias consideráveis oportunizando aos alunos não somente o conhecimento de 

mais um idioma, mas também o conhecimento dos aspectos culturais, políticos e econômicos que caracterizam os 

respectivos povos. 

 

Estamos ampliando a carga horária do Ensino Médio, com um importante projeto educacional, que permitirá ao aluno 

usufruir um maior tempo escolar e maior diversidade de componentes curriculares, garantindo aos estudantes as 

condições necessárias para a ampliação. 

 

A oferta da Língua Espanhola é feita no horário regular dos alunos, ou seja, no período diário de desenvolvimento dos 

componentes curriculares na escola, com carga horária total semestral e os dias letivos da Unidade de Ensino, distribu-

ídos da seguinte forma:  
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DISCIPLINA CH  DISCIPLINA CH 

Português 04  Português 04 

Matemática 03  Matemática 03 

História 04  Geografia 04 

Filosofia 04  Sociologia 04 

Biologia 04  Física 04 

Química 04  Arte 04 

Inglês 04  Espanhol 02 

PDI 01 
 PDI 01 

 PDII 02 

ED. Física 02  ED. Física 02 

CH TOTAL 30  CH TOTAL 30 

 

Com a implantação do projeto, a parte diversificada II – PDII (geralmente subutilizada, servindo para tapar buracos na 

grade horária do aluno, insatisfação de professores e estudantes), com 2h/a semanais serão repassadas para LEM 

Espanhol que terá a sua disposição 4h/a, como descrito na tabela abaixo: 

DISCIPLINA CH  DISCIPLINA CH 

Português 04  Português 04 

Matemática 03  Matemática 03 

História 04  Geografia 04 

Filosofia 04  Sociologia 04 

Biologia 04  Física 04 

Química 04  Arte 04 

Inglês 04  Espanhol 04 

PDI 01  PDI 01 

ED. Física 02  ED. Física 02 

CH TOTAL 30  CH TOTAL 30 

 

Para que o projeto seja aplicado, na atual modulação do CEM 12, necessitaríamos de 2 professores de Espanhol com 

20h semanais ou 1 professor de Espanhol 40h (20h matutino e 20h vespertino). 

 

Então, pretende-se com esse projeto não só assegurar aos alunos sua carga horária semanal, como previsto nas Dire-

trizes da Semestralidade como também o registro e acompanhamento de todo o processo pedagógico o que garante 

a qualidade do ensino. Por falta de projetos que baseiem o PDII, os estudantes pouco se interessam pela parte diversi-

ficada. Estamos adequando nossa Proposta Pedagógica e a respectiva Matriz Curricular, implantando a LEM Espanhol 

com 4 aulas semanais).  
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A disciplina já é bem aceita pela comunidade e como se trata de uma das línguas mais usadas pelos países das Améri-

cas e em ampla divulgação Mundial, entendemos que o nosso currículo será bastante enriquecido, favorecendo uma 

nova oportunidade de conteúdo e aprendizagem ao nosso estudante. 

PROBLEMATIZAÇÃO 

 

Pensar a escola a partir de sua própria realidade é um avanço significativo pressuposto na Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação, que a conduz, à adoção de medidas concretas na busca pela qualidade no ensino ofertado, corrigindo dis-

torções e apresentando competências e habilidades que os alunos não vivenciaram ou não conheceram pelos mais 

variados motivos. 

 

O Centro de Ensino Médio 12 atende alunos da 1ª, 2ª e 3ª séries do Ensino Médio, distribuídos nos turnos matutino, 

vespertino e noturno, contando com um ensino voltado para a educação de forma construtiva, emancipadora e soli-

dária, utilizando-se de instrumentos que ampliem a educação ao conjunto da experiência humana (ser, conviver, fazer 

e aprender) e que possam estendê-la ao longo de toda a vida, transcendendo os limites da instituição e da idade esco-

lar. 

 

A Instituição Escolar localiza-se na QNP 13, Área Especial, Setor P Norte e atende alunos residentes neste setor, do 

setor chamado de Expansão do Setor “O”, Setor de chácaras, Setor QNQ, Setor QNR, Condomínio Privê e, principal-

mente, Setor habitacional Sol Nascente – SHSN outros condomínios da região.  

 

A comunidade escolar é bastante heterogênea, apresentando problemas comuns aos das populações de baixa renda, 

assim como aqueles oriundos das classes “C” e “D”. Uma das maiores dificuldades relatadas pela comunidade é a 

inserção do aluno no mercado de trabalho e na universidade.  

 

O ENEM - Exame Nacional do Ensino Médio, que tem como finalidade principal a avaliação do desempenho escolar e 

acadêmico ao fim do Ensino Médio é realizado anualmente pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais 

Anísio Teixeira (Inep) e Ministério da Educação (MEC), e vem possibilitando que muitos de nossos estudantes ingressem 

na faculdade. Em pesquisa realizada no CEM12, a língua estrangeira Moderna mais procurada para a realização do exame 

é a Espanhola. Os estudantes a consideram “mais fácil” e desta maneira teriam êxito. A mesma situação pode ser verifica-

da no Programa de Avaliação Seriada – PAS/UnB. 

 

Além disso, temos que considerar que o ensino de uma língua estrangeira sempre esteve presente em nossa história 

(como o grego e o latim) com objetivos e fins diversos (entender a literatura clássica, por exemplo). O ensino da Lín-

gua Estrangeira Espanhol se faz necessário estar presente  no currículo escolar no atual momento histórico. Se o objetivo da 

Educação Básica, como está na LDB é “desenvolver o educando, assegurar-lhe a formação indispensável para o exercício 

da cidadania e fornecer-lhe meios para progredir no trabalho e em estudos posteriores”, é preciso que o ensino-

aprendizagem de língua estrangeira contribua para esse fim. 
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Podemos relatar inúmeros motivos para se estudar e ampliar a carga horária da LEM-Espanhol em nosso currículo. 

Sedycias (2005) em seu artigo “Por que os brasileiros devem aprender espanhol”, publicado no livro “O ensino do 

espanhol no Brasil: passado, presente, futuro” apresenta algumas razões para aprender a referida língua. Resumida-

mente: 

 

 O espanhol é considerado uma língua mundial, ou seja, é uma das mais importantes línguas mundiais da atualida-

de e a segunda língua nativa mais falada no mundo. 

 É a língua oficial de 21 países. 

 Importância internacional: o espanhol é, depois do inglês, a segunda língua mundial como veículo de comunicação 

internacional. 

 A língua espanhola é muito popular como segunda língua. Nos Estados Unidos e no Canadá, o espanhol é a língua 

estrangeira mais popular, a mais ensinada nas universidades e nas escolas primárias e secundárias. 

 Em relação ao Mercosul. Pela primeira vez na sua história, a América Latina está não somente vivenciando um dos 

mais altos graus de crescimento econômico, tecnológico e industrial, como celebra também o primeiro acordo 

comercial de âmbito continental. 

 A língua espanhola é a língua dos nossos vizinhos. Todos os países que fazem fronteira com o Brasil têm o espa-

nhol como língua oficial, com exceção apenas da Guiana, Suriname e Guiana Francesa. O fato de sermos vizinhos é 

um motivo a mais para aprendermos sua língua e nos familiarizarmos com sua cultura. 

 Outra razão para que nossos alunos aprendam a língua espanhola é o turismo. A grande influência de turistas de 

língua espanhola no Brasil é cada vez maior. 

 Observa-se também a crescente população que fala espanhol como primeira língua, nos Estados Unidos. Isso 

representa um gigantesco mercado de consumidores, com um poder aquisitivo considerável. 

 O português e o espanhol são línguas-irmãs. Porém, é muito mais fácil para um brasileiro aprender espanhol do 

que um falante de espanhol aprender português. Isto se deve, principalmente, ao fato de o português ter mais 

sons vocálicos que o espanhol. 

 E, por último destacamos a beleza e o romance. O espanhol é uma das línguas mais bonitas, melodiosas e român-

ticas que o mundo já teve a felicidade de ouvir. 

 

Depois de contextualizar historicamente, percebendo-se a real necessidade do ensino, e aliando-se ao fato de o Espa-

nhol ser uma opção de avaliação em nossas provas de vestibulares, concursos, etc., acreditamos que dominar a língua 

espanhola, hoje, torna o estudante “cidadão do mundo”, abre portas para o mercado de trabalho, podendo ser um 

importante diferencial para uma boa colocação, pois neste mundo da informação e informatização, a falta do segundo 

ou terceiro idioma pode eliminar chances de inserção no mercado. A instrução que antes era “desejável” hoje passou 

a se tornar um “pré-requisito”, para profissionais de nível superior, médio e técnico, em todas as áreas. É o que o CEM 

12 pretende ofertar para seus estudantes. 

OBJETIVOS 

GERAL 

 

Levar o aluno a reconhecer a importância da Língua Espanhola no contexto comunicativo 

atual; 
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Favorecer ao aluno o conhecimento de mais uma Língua, responsável por construir a dinâ-

mica da contemporaneidade. 

ESPECÍFICO 

 

12. Apresentar a Língua Estrangeira – Espanhol, como alternativa de comunicação no 
mundo globalizado; 

13. Levar o educando a transitar, no contexto comunicativo, com facilidade, dominando a 
Língua Espanhola; 

14. Ampliar o universo cultural dos estudantes; 
15. Explorar, como instrumento de letramento, o uso da língua espanhola e os aspectos 

socioculturais/regionais dos países que falam espanhol; 
16. Levar o aluno a utilizar a língua espanhola como código de comunicação na sala de aula 

e em outras situações de convívio social. 

CONTEÚDO 

Os conteúdos a serem desenvolvidos serão estabelecidos pelos docentes, seguindo orientação do Currículo em Mo-

vimento da Educação Básica, após realização de avaliações diagnósticas e amplo debate em coordenação pedagógica. 

PLANO DE AÇÃO 

OBJETIVO(

S) Nº 
ESTRATÉGIA RESPONSÁVEIS 

RECURSO

S 

CRONOGRA

MA 

1 
Os alunos são submetidos a uma avaliação 

diagnóstica cognitiva e social; 
Professores  

INÍCIO DO 

ANO/SEMESTR

E LETIVO 

1, 2, 3, 4 e 5 

Após a verificação dos resultados da diagno-

se, os alunos receberão aulas diversificadas (4 

aulas semanais), apresentando instrumentos 

variados (textos, músicas, artigos, etc.). 

Professores e co-

ordenação 
 

INÍCIO DO 

ANO/SEMESTR

E LETIVO 

1, 2, 3, 4 e 5 

Os alunos são avaliados conforme o processo 

desencadeado, seguindo as Diretrizes de 

Avaliação Educacional do DF, promovendo 

intervenções ao longo do processo, que se 

façam necessárias. 

Professores regen-

tes das disciplinas 
 

DURANTE O 

SEMESTRE 

LETIVO 

AVALIAÇÃO 

        A Avaliação será realizada em diversos níveis,  individualmente, pelos professores, conforme as Diretrizes da Ava-

liação do DF; ao longo do projeto por meio da observação da participação dos alunos; pela verificação dos resultados 

obtidos e divulgados por meio dos gráficos e das tabelas produzidos a partir desses resultados; pelos próprios alunos 

envolvidos no projeto e pela comunidade escolar, o final do período, em formulários próprios, como discriminado 

abaixo: 

 Os resultados obtidos são devolvidos e analisados com os estudantes (feedback) o mais rápido possível, viabili-
zando a avaliação formativa e a inclusão de todos no processo de aprendizagem. 

 Os resultados são fornecidos aos demais professores para acompanhamento do desenvolvimento dos alunos em 
conselho de classe; 

 Os resultados são fornecidos aos responsáveis pelos alunos para acompanhamento familiar, na reunião de pais. 
 São confeccionados gráficos e tabelas com os resultados obtidos para conhecimento de toda a comunidade esco-

lar com vistas à auto avaliação do projeto.  
 Ao término do semestre, cada aluno faz sua avaliação do projeto elencando os pontos altos e os pontos que pre-

cisam ser melhorados para o próximo ano. 
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REFERÊNCIAS 

 DISTRITO FEDERAL. SEDF - Diretrizes de Avaliação Educacional: aprendizagem,  institucional e em larga esca-
la. Brasília, 2014-2016. 

 DISTRITO FEDERAL. SEDF – Diretrizes para a Organização do Trabalho Pedagógico na Semestralidade: Ensino 
Médio. Brasília, 2015. 

 DISTRITO FEDERAL. SEDF – Currículo em Movimento da Educação Básica: Ensino Médio. Brasília. 

 SEDYCIAS, J. (org.) [et al] - O ensino do espanhol no Brasil: passado, presente, futuro. São Paulo: Parábola, 
2005.  
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MATEMÁTICA COTIDIANA 

IDENTIFICAÇÃO 

UNIDADE ESCOLAR: CENTRO DE ENSINO MÉDIO 12 DE CEILÂNDIA 

TÍTULO DO PROJETO: MATEMÁTICA COTIDIANA 

ETAPAS: 1ª, 2ª e 3ª SÉRIE DO EM TOTAL DE ESTUDANTES ENVOLVIDOS: 1583 

ÁREAS DE CONHECIMENTO: MATEMÁTICA 

DEMANDA: 2 PROFESSORES DE MATEMÁTICA A MAIS POR TURNO 

(1 PROFESSOR 20h MATUTINO, 1 PROFESSOR 20h VESPERTINO – OU  1 PROFESSOR 40h: 20h MAT/20h 

VESP) 

EQUIPE RESPONSÁVEL: GESTÃO/COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA/PROFESSORES REGENTES DA DISCIPLINA 

JUSTIFICATIVA 

 

Apesar de permear praticamente todas as áreas do conhecimento, nem sempre é fácil (e, por vezes, parece impossível) 

mostrar ao estudante aplicações interessantes e realistas dos temas a serem tratados ou motivá-los com problemas con-

textualizados. A matemática continua sendo considerada a grande vilã dentre as áreas do conhecimento, responsável 

pelos altos índices de reprovação dos alunos.  

 

Em face da  importância da matemática, os Parâmetros Curriculares Nacionais indicam como objetivos dessa  disciplina no 

Ensino Médio, possibilitar ao aluno (Brasil, 1999):  compreender os conceitos, procedimentos e estratégias matemáticas 

que permitam a ele desenvolver  estudos posteriores e adquirir uma formação científica geral;  aplicar seus conhecimen-

tos matemáticos a situações diversas, utilizando-os na interpretação da ciência,  na atividade tecnológica e nas atividades 

cotidianas;  analisar e valorizar informações provenientes de diferentes fontes, utilizado ferramentas matemáticas  para 

formar uma opinião própria que lhe permita expressar-se criticamente sobre problemas da  matemática, das outras áreas 

do conhecimento e da atualidade;  desenvolver as capacidades de raciocínio e resolução de problemas, de comunicação, 

bem como o  espírito crítico e criativo;  utilizar com confiança procedimentos de resolução de problemas para desenvol-

ver a compreensão dos  conceitos matemáticos;  expressar-se oral, escrita e graficamente em situações matemáticas e 

valorizar a precisão da linguagem  e as demonstrações em matemática;  estabelecer conexões entre diferentes temas 

matemáticos e entre esses temas e o conhecimento de  outras áreas do currículo;  reconhecer representações equivalen-

tes de um mesmo conceito, relacionando procedimentos associados às diferentes representações;  promover a realização 

pessoal mediante o sentimento de segurança em relação às suas capacidades  matemáticas, o desenvolvimento de atitu-

des de autonomia e cooperação. 

 

Neste sentido o professor estará relacionando a Matemática com outras áreas de estudo e identificando, no nosso cotidi-

ano, a presença de conteúdos que são desenvolvidos em sala de aula, através de atividades que estabeleçam relações 

com os acontecimentos cotidianos como: fazer compras; organizando planilhas de orçamento doméstico; calculando o 

valor de contas de água e luz; lendo jornais e revistas e etc. 
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O CEM 12 está mobilizando esforços no sentido de propor mudanças no ensino da Matemática em todos os níveis. Os 

problemas não são novos e se apresentam de forma variada e com graus de complexidade distintos, quase sempre difí-

ceis de se resolver. Assim, faz-se necessária a presença de um professor específico da disciplina, com carga horária de 4h/a 

semanais, o que representará um fator significativo para que possamos, diagnosticar, refletir sobre alguns dos aspectos 

que normalmente dificultam a aprendizagem da Matemática e resgatar aspectos fundamentais para o desenvolvimento 

do estudante na disciplina.  

 

PROBLEMATIZAÇÃO 

 

A Matemática está presente na vida cotidiana de todo cidadão, de forma explícita e/ou sutil. Os conhecimentos que utili-

zamos e aplicamos foram construídos por séculos pelos cientistas. Quando abrimos os olhos pela manhã e olhamos a hora 

no despertador, estamos “lendo” na linguagem matemática, exercitando nossa abstração. Ao ler um jornal necessitamos 

de conhecimentos matemáticos e um domínio mínimo da linguagem que lhe é própria – porcentagens, gráficos ou tabelas 

são necessários na descrição e na análise de vários assuntos. Na sociedade atual, a Matemática é cada vez mais solicitada 

para descrever, modelar e resolver problemas nas diversas áreas da atividade humana.  

 

O ensino da Matemática passou por diversas mudanças significativas. Todavia, essas mudanças não foram suficientes para 

suprir as dificuldades enfrentadas pelos estudantes dessa disciplina. Vários são os fatores que dificultam a sua aprendiza-

gem. Dentre eles, podemos destacar o conceito pré-formado de que a “Matemática é difícil”, falta de professores na re-

de, a capacitação inadequada dos professores, a metodologia tradicional com ênfase excessiva ao cálculo, a busca inade-

quada a novos recursos pedagógicos, a falta de contextualização e a linguagem.  

 

Além disso, a Instituição Escolar localiza-se na QNP 13, Área Especial, Setor P Norte e atende alunos residentes neste se-

tor, do setor chamado de Expansão do Setor “O”, Setor de chácaras, Setor QNQ, Setor QNR, Condomínio Privê e, princ i-

palmente, Setor habitacional Sol Nascente – SHSN outros condomínios da região. A comunidade escolar é bastante hete-

rogênea, apresentando problemas comuns aos das populações de baixa renda, assim como aqueles oriundos das classes 

“C” e “D”. Uma das maiores dificuldades relatadas pela comunidade é a inserção do aluno no mercado de trabalho, o que 

leva muitos alunos a abandonar os estudos. Outros procuram estágios remunerados, assumindo o lugar de provedores da 

família, dificultando uma melhor dedicação aos estudos. 

 

Em diversos diagnósticos (provas e/ou questionários) realizados na instituição, verificou-se que os estudantes chegam ao 

ensino médio sem saber o básico necessário para o desenvolvimento de uma boa aprendizagem em matemática.  

 

A disciplina de matemática, hoje, se apresenta na grade horária dos alunos, da seguinte forma: 

 

 

DISCIPLINA CH  DISCIPLINA CH 

Português 04  Português 04 
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Matemática 03  Matemática 03 

História 04  Geografia 04 

Filosofia 04  Sociologia 04 

Biologia 04  Física 04 

Química 04  Arte 04 

Inglês 04  Espanhol 02 

PDI 01 
 PDI 01 

 PDII 02 

ED. Física 02  ED. Física 02 

CH TOTAL 30  CH TOTAL 30 

 

Uma das reclamações constantes da área é a “falta de tempo” que a disciplina possui (3h/a). São muitas as demandas e 

revisões de conteúdos de séries anteriores, que ao final do bimestre não permitem e/ou não contemplam as necessidades 

da área. 

Com a implantação do projeto, a parte diversificada I – PDI (geralmente subutilizada, servindo para tapar buracos na gra-

de horária do aluno), com 1h/a semanal será repassada para a disciplina de matemática que terá a sua disposição 4h/a, 

como descrito na tabela abaixo: 

DISCIPLINA CH  DISCIPLINA CH 

Português 04  Português 04 

Matemática 04  Matemática 04 

História 04  Geografia 04 

Filosofia 04  Sociologia 04 

Biologia 04  Física 04 

Química 04  Arte 04 

Inglês 04  Espanhol 02 

ED. Física 02 
 PDII 02 

 ED. Física 02 

CH TOTAL 30  CH TOTAL 30 

Para que o projeto seja aplicado, na atual modulação do CEM 12, necessitaríamos de 2 professores de Matemática com 

20h semanais ou 1 professor de Matemática 40h (20h matutino e 20h vespertino). 

Então, pretende-se com esse projeto não só assegurar aos alunos sua carga horária semanal, como previsto nas Diretrizes 

da Semestralidade como também o registro e acompanhamento de todo o processo pedagógico o que garante a qualida-

de do ensino. Por falta de projetos que baseiem o PDI, os estudantes pouco se interessam pela parte diversificada. Esta-

mos adequando nossa Proposta Pedagógica e a respectiva Matriz Curricular, implantando a MATEMÁTICA com 4 aulas 

semanais), na tentativa de resgatar potencialidades de aprendizagem, com uma disciplina lecionada de forma associada 

às necessidades da comunidade estudantil, a fim de capacitar os indivíduos para uma plena participação na vida social.  

OBJETIVOS 
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GERAL 

 

Proporcionar aos alunos desta UE, o resgate de aprendizagens na área de matemática, com 

ênfase na interpretação de problemas e modelos da vida cotidiana, com ênfase no raciocí-

nio lógico, no cálculo e nas Ciências Exatas de um modo geral, tendo como eixo o resgate 

da autoestima do aluno para que este perceba que é capaz de desenvolver as competên-

cias e as habilidades trabalhadas em séries anteriores, nas quais apresenta defasagem. 

 

ESPECÍFICO 

 

17. Organizar o trabalho pedagógica da escola para a conquista da aprendizagem por 
todos os estudantes. (Diretrizes da Avaliação Educacional – pag 16-17). 

18. Proporcionar uma recuperação contínua prevista na Lei nº 9.394/96, em seu artigo 12, 
inciso V, para “prover meios para a recuperação dos alunos de menor rendimento”. 

19. Promover o avanço das aprendizagens de forma tranquila, sem lacunas, sem tropeços 
e sem aligeiramento (DAE, pag 39). 

20. Atender aos alunos com defasagem de aprendizagem; 
21. Promover novas oportunidades de aprendizagem aos alunos; 
22. Avaliar melhor o desempenho institucional quanto ao atendimento das distorções no 

processo de ensino e de aprendizagem. 
23. O CEM 12 pretende aproveitar melhor esse tempo-espaço das PD’s, tornando-as mais 

úteis aos estudantes por meio do projeto de MATEMÁTICA COTIDIANA; dessa forma, o 
professor da disciplina específico do projeto seria fundamental para a mudança de ati-
tude dos estudantes no que se refere a ausência de requisitos básicos para o bom 
aproveitamento da disciplina.   

CONTEÚDO 

Os conteúdos à serem desenvolvidos serão estabelecidos pelos docentes, após realização de avaliações diagnósticas e 

debate em coordenação pedagógica. 

PLANO DE AÇÃO 

OBJETIVO(S) Nº ESTRATÉGIA RESPONSÁVEIS RECURSOS CRONOGRAMA 

1 

Os alunos são submetidos a uma avaliação 

diagnóstica cognitiva e social; 

 

COORDENAÇÃO/ 

PROFESSOR 

REGENTE 

 

INÍCIO DO 

ANO/SEMESTRE 

LETIVO 

2 e 3 

Após a verificação dos resultados da diagnose 

os professores da disciplina se reúnem para 

adequar os conteúdos de cada turma/série. 

 

COORDENAÇÃO/ 

PROFESSORES DA 

ÁREA 

 

INÍCIO DO 

ANO/SEMESTRE 

LETIVO 

3,4 e 5 

Os professores regentes da disciplina de ma-

temática passam a ministrar aulas com conte-

údos diferenciados na carga horária de PD1 e 

PD2, corrigindo distorções e defasagens de 

aprendizagem. 

 

PROFESSOR 

REGENTE 

 

DURANTE O 

SEMESTRE 

LETIVO 

3, 4 e 5 

Os alunos são avaliados conforme o processo 

desencadeado em até 2,0 pontos; 

 

PROFESSOR 

REGENTE 
 

DURANTE O 

SEMESTRE 

LETIVO 

6 e 7 
Essa nota é repassada para a disciplina de 

matemática; 

COORDENAÇÃO/ 

PROFESSOR 
 

DURANTE O 

SEMESTRE 
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-Os resultados são fornecidos aos demais 

professores para acompanhamento do de-

senvolvimento dos alunos; 

-Os resultados são fornecidos aos responsá-

veis pelos alunos para acompanhamento 

familiar. 

-São confeccionados gráficos e tabelas com 

os resultados obtidos para conhecimento de 

toda a comunidade escolar com vistas à auto 

avaliação do projeto.  

REGENTE LETIVO 

AVALIAÇÃO 

Realizada individualmente, pelos professores, conforme as diretrizes da SEDF; ao longo do projeto por meio da observa-

ção da participação dos alunos; pela verificação dos resultados obtidos e divulgados por meio dos gráficos e das tabelas 

produzidos a partir desses resultados; pelos próprios alunos envolvidos no projeto e pela comunidade escolar, o final do 

período, em formulários próprios. 
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