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APRESENTAÇÃO 

 

A Proposta Pedagógica a ser aplicada no período de 2017/2019, no Centro de 

Ensino Médio Setor Oeste, constitui o Plano de Trabalho a ser desenvolvido pela Equipe 

Gestora CEMSO 2017/2019, eleita pelos princípios da Lei nº 4.751 de 07/02/2012 - 

Gestão Democrática nas Escolas Públicas do Distrito Federal, escolhida pelo corpo 

docente, pelo corpo discente e demais integrantes da comunidade escolar, está descrita 

nos registros abaixo. 

 O CEM Setor Oeste, ao longo de sua história, tem desenvolvido com êxito uma 

Proposta Política Pedagógica diferenciada, a partir da sua elaboração em conjunto, 

considerando o contexto específico de “escola de referência” no ensino público, 

concebida pelos seus fundadores no projeto inicial, e sempre com a aprovação do 

Conselho Escolar.  

É fato que a cada início de ano letivo, a equipe CEMSO trabalha continuamente 

para o aprimoramento das atividades educativas, buscando a excelência na formação 

acadêmica e integral do cidadão. Haja vista que, desde o seu projeto de fundação, já se 

exigia a prática de um ensino público da melhor qualidade, conforme se constata em 

parte do fragmento abaixo: 

“A vocação do CEMSO, por excelência, revelada em 

sua concepção, determina a formação de alunos bem 

preparados para a competitividade que a vida atual 

impõe, sem, no entanto, descuidar da formação de 

pessoas éticas, felizes, solidárias e bem sucedidas na 

vida social, acadêmica e profissional”. 1 

 Desde então, mantém-se essa concepção de educação transformadora, na qual 

mestres, alunos, gestores e demais servidores interagem na condição de sujeitos pró 

ativos, os quais, segundo a sua condição de seres humanos, tornam-se os construtores 

de sua presença neste mundo, como preconiza Paulo Freire em suas obras de caráter 

sócio educativo. 

                                                           
1 Texto extraído do Projeto Político-Pedagógico da Equipe Gestora 2014/2016. 
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 Tais preceitos ainda permanecem vivos e valorizados pelos profissionais que se 

dedicam a imprimir cada vez mais qualidade à educação, entre eles, Edgar Morin 

(1999)2, que reafirma esse ideal: 

“É necessário dizer que não é a quantidade de 

informações, nem a sofisticação em matemática que 

podem dar sozinhas um conhecimento pertinente, mas 

sim a capacidade de colocar o conhecimento no 

contexto.” 

 Por acreditar na educação inovadora brasileira, na qual se inserem esses 

educadores, o CEMSO compartilha esses ideais no seu cotidiano pedagógico. Daí se 

entende que   

“A importância do projeto político-pedagógico está no 

fato de que ele passa a ser uma direção, um rumo para 

as ações da escola. É uma ação intencional que deve 

ser definida coletivamente, com consequente 

compromisso coletivo”3.  

                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2 O trecho integra a obra “Os Sete Saberes Necessários à Educação do Futuro”, publicado em 1999, pela Editora 

Cortez. 

3 Betini. Geraldo Antônio, in: A Construção do Projeto Político-Pedagógico da Escola. 
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IDENTIFICAÇÃO 
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Contatos: Telefones – 3901-7625 ou 98589-9091 
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Dados de Identificação 

 

1 – DADOS DA MANTENEDORA 

1.1 Mantenedora 
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO 

DO DISTRITO FEDERAL 

1.2 CGC 00394.676/0001-07 

1.3 Endereço 
SETOR BANCÁRIO NORTE QUADRA 02 

EDIFICIO PHENICIA 12º ANDAR 

 

2 – DADOS DA INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL 

2.1 -  Nome da Instituição educacional CENTRO DE ENSINO MÉDIO SETOR OESTE 

2.2-  Endereço Completo SGAS 912/913 MÓDULO “D” 

2.3- Tefelone / Fax / e-mail 3901 – 7625 / 39017624 

2.4 - Localização  Zona Urbana 

mailto:cemso2015@gmail.com
mailto:anamagusmao@gmail.com
mailto:cemso2015@gmail.com
mailto:danygalvarros@hotmail.com
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2.5. Diretoria 
Diretoria Regional de Ensino Plano Piloto e 

Cruzeiro 

2.6 - Data de criação da Instituição 

Educacional  
Criado em 12/01/1986 Resolução 163/1986 

2.7 - Deliberação do Conselho 

Estadual de Educação – CEE  
Portaria no 003 de 12/01/2004 

2.8 – Reconhecimento: Deliberação do 

Conselho Estadual de Educação – CEE 
Resolução 163/86. Resolução 163/86 

2.9 Turno de Funcionamento Matutino e Vespertino  

2.10-Nível e Modalidade de ensino 

ofertado 

Ensino Médio (DIURNO) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Brasília, 2019                                                                   Gestão CEMSO 2019                                                                    9 
 

JUSTIFICATIVA 

Torna-se indispensável compreender que qualidade e excelência estão 

intrinsicamente ligadas à integração entre os partícipes do círculo produtivo o qual 

possibilita o desenrolar de “toda a engrenagem pedagógica” de uma escola. Depreende-

se, então, a necessidade imperiosa de agir com responsabilidade e comprometimento; 

de respeitar as normas do CEMSO; de privilegiar a unidade das dinâmicas de trabalho 

adotadas pelas equipes, com o intuito de se manterem os altos índices avaliativos 

oficiais. Nesse contexto, sempre se investiu em uma proposta de avaliação educacional 

e institucional sistêmica, orgânica e ousada. Adota-se, para tanto, um método de 

avaliação global, o qual integra e mensura a aquisição de valores formativos (postura 

social), pontua competências e habilidades específicas e interdisciplinares, valora a 

capacidade do aluno de articular as possíveis interfaces frente à leitura e à interpretação, 

viabiliza a reflexão dos diversos fenômenos cognitivos, psicomotores e afetivos 

envolvidos no processo ensino- aprendizagem. 

Desse modo, o CEMSO trabalha na construção de um ambiente de estudo 

favorável, para que o aluno sinta-se acolhido, seja bem preparado e torne-se apto a 

conquistar lugar de destaque nos exames acadêmicos – avaliações internas e externas 

-, nos vestibulares e nos concursos públicos nacionais e locais, a fim de obter bons 

índices de aprovação, bem como trilhar sua caminhada profissional de sucesso nos 

diversos setores da sociedade. 

Educar implica despertar virtudes pré-existentes no indivíduo. O processo ensino- 

aprendizagem para adolescentes e para jovens do Ensino Médio compreende, inclusive, 

exercitar a liberdade responsável, a autoridade com alteridade e com criticidade. 

Todos os aspectos referidos acima citados são condicionantes para o 

desenvolvimento do trabalho em equipe, a ser constantemente reavaliado e 

redimensionado com vistas a ampliar os níveis de excelência. Entenda-se que esse 

trabalho engloba efetivamente todos os segmentos da comunidade escolar: 

 Equipe de professores e da carreira de assistência educacional; 

 Conselho Escolar; 

 Grêmio Estudantil; 

 Associação de Pais e Mestres. 

Destaque-se, também, a necessidade do apoio substancial da comunidade 

educativa e dos nossos parceiros constantes: 

 Universidade de Brasília - UnB; 
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 União Pioneira de Integração Social – UPIS; 

 Universidade Paulista - UNIP; 

 Clube dos Previdenciários – PREVI; 

 SENAC – DF; 

 Curso Exatas e ALUB; 

 CIL 1 de Brasília. 

 

Compreende-se que a par de todo trabalho realizado no CEMSO, é importante 

incentivar o desenvolvimento de todas as competências e saberes por órgãos e 

instituições de credibilidade internacionais. 

 

AS BASES LEGAIS 

  A LDB (Lei nº 9394/96), em seu art.12 & I, art. 13 & I e no art. 14 & I e II, estabelece 

orientação legal de confiar à escola a responsabilidade de elaborar, executar e avaliar 

seu projeto pedagógico. A legislação define normas de gestão democrática do ensino 

público na educação básica, de acordo com suas peculiaridades e conforme os seguintes 

princípios estabelecidos pelo art.14: 

 

I. Participação dos profissionais de educação na elaboração do projeto pedagógico 

da escola;  

II. Participação das comunidades escolar e local em conselhos escolares 

equivalentes. 

 

A participação dos professores e especialistas na elaboração do projeto 

pedagógico promove uma dimensão democrática na escola e nessa perspectiva, as 

decisões não centralizadas no Gestor cedem lugar a um processo de fortalecimento da 

função social e dialética da escola por meio de um trabalho coletivo entre todos os 

segmentos participantes e a comunidade escolar.  

Com o objetivo de implementar a descentralização da gestão escolar, oferecendo-

se oportunidades a todos os membros, de todos os segmentos da comunidade 

educativa, de garantirem participação efetiva no processo de desenvolvimento da 

gestão; no mês de novembro de 2009 criou-se, tomando-se por base a LDB 9394/96, 
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bem como na Lei Orgânica do Distrito Federal – art. 188 Parágrafo 6º. O referido artigo 

regulamentou a Gestão Democrática e criou o Conselho Escolar do CEMSO, órgão 

máximo da instituição, o qual a partir do seu caráter deliberativo – consultivo e normativo, 

no que se refere a quaisquer assuntos relacionados à escola; considerando-se implícito 

na sua atuação: atender à quaisquer solicitações da comunidade, cabendo-lhe ouvir, 

mediar, analisar, encaminhar à direção a fim de, viabilizar as soluções pertinentes a cada 

caso, de acordo com o Regimento da Secretaria de Educação do Distrito Federal, 

incluindo a prática dos valores morais eternos: respeito a si, ao próximo, as regras, à 

hierarquia. 

O Conselho é composto pelo diretor, presidente do Conselho, representante dos 

professores, dos pais, dos funcionários e dos alunos escolhidos por meio de votação 

direta – com exceção do cargo do diretor da escola, participação inerente do 

referido conselho. 

Entende-se por autonomia na escola o resultado da confluência de vários 

interesses, onde se encontram diferentes pessoas, de formações diversas, viabilizando 

portanto, a construção político-social, bem como tornar possível melhores condições de 

desenvolvimento do Projeto Político Pedagógico em suas propostas, por meio do 

diálogo, do debate, do respeito às diferenças, da convivência pacífica.  

Essa filosofia já vem se consolidando desde 2015, quando da aposentadoria do 

professor diretor Augusto de Sousa Neto, grande incentivador dos direitos humanos 

e deveres de todos cidadãos independentemente das comunidades as quais 

pertençam. Com muito orgulho, a atual equipe gestora do CEMSO mantém acesa essa 

máxima filosófica, aprimorada a cada dia pelo apoio e pelo trabalho de qualidade da 

equipe docente. 

Tanto quanto o Conselho Escolar, o Conselho de Classe é uma instância criada 

para garantir a representatividade efetiva, a legitimidade e a continuidade das ações 

educativas. 

A escola em seu dia-a-dia é um espaço permanente em processo de construção 

e reconstrução. 

Parte da função de toda a equipe gestora está em interagir com a comunidade 

escolar contribuindo com suas práticas diárias para o desenvolvimento democrático e 

para a participação de todos. Para tal planeja-se e realiza-se bimestralmente o Pré-

Conselho de Classe - Encontro do Orientador Educacional com os alunos em sala para 
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avaliar o desempenho acadêmico da turma diante das dinâmicas pedagógicas realizadas 

ao longo do bimestre, a atuação da equipe gestora, a relação professor/aluno, o trato 

entre servidores/funcionários/alunos, condições físicas atuais do recinto escolar, visando 

a atender e oferecer as condições necessárias à aprendizagem; aspectos esses sempre 

priorizados pela gestão do CEMSO; seguindo-se a realização do Conselho de Classe – 

no qual todas as questões relativas ao bimestre são deliberadas e decididas pelo 

colegiado de professores presentes.  

Desse modo garante-se a participação direta de todos os professores que atuam 

nas turmas, ampliando-se a avaliação e direcionamento dos trabalhos, favorecendo 

métodos diversos de organização disciplinar, aperfeiçoando relações entre 

professor/aluno/escola. Inclui-se no referido momento a atuação em destaque os 

professores da sala de recurso fornecendo, detalhadamente, todas as informações 

oriundas das famílias, de laudos médicos as quais direcionam o tratamento adequado a 

ser dispensado a esses alunos, determinantes para o processo de inclusão, que constitui 

um diferencial no PPP do Setor Oeste. 

Nesse contexto destaca-se a preocupação constante em atender, criteriosamente, 

as diversidades de aprendizagem apresentadas por nossos alunos, diminuindo a 

possibilidade de insucesso nas séries do ensino médio e, principalmente, favorecendo 

uma integração adequada entre os estudantes, integração essa que, por meio do 

agrupamento de alunos a partir do desempenho acadêmico, viabiliza o resgate da 

autoestima, a superação de dificuldades nos pré-requisitos necessários à série em curso 

através do trabalho contínuo de revisão de conteúdos anteriores, através de 

planejamentos e da realização de atividades específicas e pertinentes. 
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FUNÇÃO SOCIAL DO CEMSO 

Alcançar tais objetivos, metas; assegurar o desenvolvimento do trabalho criterioso 

a que nos propomos, cumprir nossa função social na condição de escola – instituição 

social que forma e prepara cidadãos para o mundo – requer compromisso, determinação, 

empenho, unindo todos os segmentos de servidores que compõem nossa escola, a partir 

do exercício do protagonismo individual, tornando o todo – CEMSO – uma engrenagem 

que gera excelência na educação. Para tanto, a cada início de ano letivo realizamos 

coletivamente, durante a jornada pedagógica um intenso trabalho voltado à avaliação 

das metodologias desenvolvidas anteriormente, a fim de se discutir sugestões com vistas 

a contemplar novas proposições. Em síntese incentivando o sentimento de 

pertencimento, por meio do qual ao tornar-se parte da Equipe CEMSO, o professor “veste 

a camisa” da escola; ele torna-se parte efetiva do sucesso desta Unidade de Ensino. 

A proposta da avaliação da aprendizagem e da avaliação institucional que vem se 

consolidando ao longo de todos estes anos, aprimorada a cada início de gestão – sempre 

aberta a sugestões, críticas, avaliações vindas de qualquer membro da comunidade 

escolar – constitui um diferencial proporcionando aos nossos alunos um crescimento 

contínuo e atualizado no que se refere a sua preparação para enfrentar com êxitos os 

desafios que a vida social, profissional e política impõem.  

A partir do projeto de trabalho desta Equipe Gestora 2017/2019 que teve seu início 

há dois anos, desde o primeiro encontro como o colegiado efetivou-se o tema adotado 

na campanha: Gestão que se constrói em equipe. Durante toda a semana pedagógica 

foi facultada a palavra nos mais diversos momentos de reunião, acatando-se sugestões, 

proposições a ser analisadas brevemente sempre visando a busca da excelência, 

respeitando-se os critérios determinados pela Secretaria de Educação do Distrito 

Federal. 

Vale registrar a participação e o empenho de toda comunidade escolar em 

permanecer honrando o nome CEMSO por meio da qualidade do trabalho de cada um; 

expressa claramente pela adesão ao lema da gestão. 

PP está em construção, em constante movimento. 

Caminhamos juntos acolhendo a todos na constante atualização e 

aperfeiçoamento. 
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NOSSA MISSÃO 

 A missão do CEMSO, desde a sua fundação, visa oferecer ensino público de 

qualidade a partir de uma proposta pedagógica, a qual por meio da interdisciplinaridade 

e da conexão prática dos conteúdos, resulta na formação sólida, eficaz e completa 

preparando os nossos jovens para o exercício da cidadania crítica e reflexiva. 

           Para isto, o Centro de Ensino Médio Setor Oeste trabalha entendendo que: 

 Educar é despertar virtualidades pré-existentes no educando. E sua função, 

por isso mesmo, é despertar as possibilidades que a natureza proporciona a cada 

indivíduo.       

 Reafirmamos no cotidiano escolar a excelência da Proposta Pedagógica do 

           Centro de Ensino Médio Setor Oeste por meio da: 

- Oferta diversificada de educação nos níveis básicos; 

- Formação completa dos cidadãos instigando-os a: pensar, ler, depreender, 

concluir; 

- Geração e disseminação de conhecimentos vinculados às atividades - sociais e 

culturais;  

- Construção de um modelo de gestão participativa. 

          Entenda-se, portanto, a necessidade da interdisciplinaridade no fazer pedagógico, 

pois que postula a instauração da dúvida, por meio da qual docentes e aprendentes, 

empenham-se na busca de uma melhor compreensão e inserção na realidade, em que 

ambos tenham possibilidade de ultrapassar os limites das nossas certezas. A 

interdisciplinaridade pressupõe a interação de disciplinas científicas, de seus conceitos, 

de suas metodologias, de seus procedimentos, de seus dados, e da organização final do 

ensino.    

Acredita-se na interdisciplinaridade como instrumento que contribui para que a 

escola seja lugar onde se produza coletiva e criticamente um saber novo. A interação é 

condição para que se efetive a interdisciplinaridade. Ela consiste num passo além da 

integração, é uma sintonia, é uma adesão recíproca, é uma mudança de atitude frente a 

um fato a ser conhecido a ser modificado. O fazer pedagógico implica no processo de 

reconstrução contínuo da aprendizagem; nas relações do sujeito consigo e com os 

outros, as quais se processam num contexto social, educacional e institucional marcados 

pela história, considerando a história subjetiva para criar a história coletiva. 
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HISTÓRICO DA INSTITUIÇÃO 

         O Centro de Ensino Médio Setor Oeste, vinculado à Coordenação Regional de 

Ensino Plano Piloto e Cruzeiro, uma das Coordenações da Secretaria de Estado de 

Educação, foi criado pelo Decreto n° 481 de 14 de janeiro de 1964, com o nome de 

Ginásio Moderno. A Resolução n° 95/76 - CD alterou seu nome para Centro de Ensino 

de 1 ° Grau – Brasília e, pela Resolução no 174, de 10 de outubro de 1979, foi 

transformado em Centro Interescolar de Comunicação e Expressão e de Matemática - 

CIECEM. 

A Resolução n° 633, de 12 de fevereiro de 1986, criou o Centro Educacional Setor 

Oeste – CEMSO, escola de 2º Grau (à época) pensada para oferecer uma proposta 

pedagógica centrada na preparação dos alunos para concorrerem nos exames 

vestibulares promovidos pelas grandes universidades públicas, com chances reais de 

sucesso.   

A Portaria n° 129 de 19 de julho de 2000 alterou o nome da instituição para Centro 

de Ensino Médio Setor Oeste - CEMSO. 

       Com a extinção da Fundação Educacional do Distrito Federal, o CEMSO passou à 

esfera administrativa da Secretaria de Estado de Educação em 31 de julho de 2000, por 

meio da Gerência Regional de Ensino do Plano Piloto/Cruzeiro. 

         O perfil da escola foi definido a partir de 1986, quando se transformou numa 

instituição voltada para a comunidade, em substituição ao CIECEM que atendia 

exclusivamente aos cursos de formação e aprimoramento docente. 

         A proposta implantada em 1986 era de uma escola de ensino médio voltada para 

a formação acadêmica com carga horária de 30 horas semanais para todas as turmas. 

Para a sua implantação, foi concedida pelo então Governador do Distrito Federal José 

Aparecido, ao diretor "carta branca", para requisitar os professores, que iriam compor a 

equipe, por meio de ex-ofício, todos eles com a carga horária de 40 horas semanais. 

         Nos anos seguintes, a escola passou a se destacar pelos índices de 

aprovação em concursos e vestibulares em todo o País. Esta é a característica básica 

que vai nortear a missão do Centro de Ensino Médio Setor Oeste: oferecer uma formação 

pública que prima pela excelência de qualidade. 
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DIAGNÓSTICO 

 Oficialmente o CEMSO atende toda a demanda de alunos vindos das escolas 

tributárias: Centro de Ensino Fundamental Polivalente e Centro de Ensino Fundamental 

04; desde 2015 somente CEF Polivalente. Nos últimos anos, a maioria dos alunos que 

recebemos é oriunda da região do entorno e de cidades próximas ao Plano Piloto, como: 

Guará, Cruzeiro, Núcleo Bandeirante, Riacho Fundo, Santa Maria, dentre outras. 

Também registramos um aumento considerável de alunos vindos da rede particular de 

ensino do Distrito Federal - DF. 

 O contingente de alunos moradores do Plano Piloto que atualmente estuda no 

CEMSO é de aproximadamente 30%. A faixa etária é de 14 a 18 anos e historicamente 

a população do sexo feminino supera a do masculino. Podemos observar nos quadros 

abaixo que em termos de movimentação de alunos, como o afastamento por abandono, 

registramos um índice dentro do nível aceitável, um percentual inferior a 1% em todas 

as séries (vide quadros de movimentação 2007 a 2017 abaixo). 

1. ENSINO MÉDIO 

 

MOVIMENTAÇÃO E RESULTADOS DE 2007 

 

Resultados 

1ª série 2ª série 3ª série 

Diurno Percentual Diurno Percentual Diurno Percentual 

Matrícula Inicial 420 100% 313 100% 231 100% 

Após 30/03/2005 09 2,14% 04 1,27% 03 1,29% 

Transferências 29 6,76% 23 7,25% 08 3,41% 

Matrícula Final 400 93,24% 294 93,92% 226 96,58% 

Aprovado sem 

dependência 
168 42% 130 44,21% 190 84,07% 

Aprovado com 

dependência 
90 22,5% 83 28,23% - - 

Reprovados 139 34,75% 76 25,85% 36 15,92% 
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Abandono 03 0,75% 02 0,68% - - 

Perda anual 

(repr.+aband) 
139 + 3 + 76 + 2 + 36 =  256 / 920 = 27,82% 

 

Obs: Mereceram cuidados e foram contemplados nas nossas metas, os índices de 

aprovação com dependência e, sobretudo, os índices de reprovação. 

 

MOVIMENTAÇÃO E RESULTADOS DE 2008 

 

Resultados 

1ª série 2ª série 3ª série 

Diurno Percentual Diurno Percentual Diurno Percentual 

Matrícula Inicial 437 100% 309 100% 206 100% 

Após 30/03/2005 25 5,72% 05 1,6% 09 4,36% 

Transferências 32 7,32% 12 3,88 05 2,42% 

Matrícula Final 430 98,39% 302 97,73% 209 101,45% 

Aprovado sem 

dependência 
250 58,13% 214 70,86% 206 98,56% 

Aprovado com 

dependência 
83 19,30% 62 20,52% - - 

Reprovados 94 21,86% 22 7,28% 03 1,43% 

Abandono 03 0,7% 04 1,32% 01 0,47% 

Perda anual 

(repr.+aband) 
94 + 22 + 3 = 119 / 941 = 12,64% 
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MOVIMENTAÇÃO E RESULTADOS DE 2009 

          

Resultados 

1ª série 2ª série 3ª série 

Diurno Percentual Diurno Percentual Diurno Percentual 

Matrícula Inicial 421 100% 362 100% 293 100% 

Após 27/05/2009 35 8,31% 31 8,56% 4 1,37% 

Transferências 21 4,99% 25 6,91% 6 2,05% 

Matrícula Final 435 103,33% 368 101,66% 291 99,32% 

Aprovado sem 

dependência 
256 58,85% 229 62,23% 258 88,66% 

Aprovado com 

dependência 
97 22,30% 92 25% - - 

Reprovados 80 18,39% 43 11,68% 30 10,31% 

Abandono 02 0,46% 04 1,09% 03 1,03% 

Perda anual 

(repr.+aband) 
80 + 2 + 43 + 4 + 30 + 3  =  162 / 1094 = 14,81% 

 

MOVIMENTAÇÃO E RESULTADOS DE 2010 

 

Resultados 

1ª série 2ª série 3ª série 

Diurno Percentual Diurno Percentual Diurno Percentual 

Matrícula Inicial 408 100% 374 100% 336 100% 

Após 17/03/2010 114 27,94% 77 20,59% 13 3,87% 

Transferências 131 32,11% 100 26,74% 29 8,63% 

Matrícula Final 391 95,83% 351 93,85% 320 95,24% 

Aprovado sem 

dependência 
222 56,78% 218 62,11% 263 82,19% 
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Aprovado com 

dependência 
74 18,93% 84 23,93% - - 

Reprovados 89 22,76% 49 13,96% 51 15,94% 

Abandono 06 1,53% - - 06 1,88% 

Perda anual 

(reprov.+aband) 
89 + 6 + 49 + 51 + 6  =  201 / 1062 = 18,93% 

 

MOVIMENTAÇÃO E RESULTADOS DE 2011 

 

Resultados 

1ª série 2ª série 3ª série 

Diurno Percentual Diurno Percentual Diurno Percentual 

Matrícula Inicial 421 100% 325 100% 326 100% 

Após 23/03/2011 123 29,22% 63 19,38% 14 4,29% 

Transferências 122 28,98% 68 20,92% 39 11,96% 

Matrícula Final 422 100,24% 320 98,46% 301 92,33% 

Aprovado sem 

dependência 
230 54,50% 217 67,81% 290 96,35% 

Aprovado com 

dependência 
91 21,56% 86 26,88% - - 

Reprovados 95 22,51% 16 5% 08 2,66% 

Abandono 05 1,18% 01 0,31% 03 1% 

Óbito 01 0,10% - - - - 

Perda 

anual(reprov.+a

band.+óbito) 

95 + 5 + 1 + 16 + 1 + 8 + 3 =  129 / 1043 = 12,37% 
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MOVIMENTAÇÃO E RESULTADOS DE 2012 

 

Resultados 

1ª série 2ª série 3ª série 

Diurno Percentual Diurno Percentual Diurno Percentual 

Matrícula 

Inicial 
432 100% 327 100% 330 100% 

Após 

21/03/2012 
104 24,07% 26 7,95% 7 2,12% 

Transferências 102 23,61% 29 8,87% 28 8,48% 

Matrícula Final 434 100,46% 324 99,08% 309 93,64% 

Aprovado sem 

dependência 
265 61,06% 194 59,88% 268 86,73% 

Aprovado com 

dependência 
86 19,82% 96 29,63% - - 

Reprovados 81 18,66% 32 9,88% 41 13,27% 

Abandono 02 0,46% 02 0,62% - - 

Perda anual 

(reprov.+aband 

81 + 2 + 32 + 2 + 41 =  158 / 1067 = 14,81% 

 

MOVIMENTAÇÃO E RESULTADOS DE 2013 

          

Resultados 

1ª série 2ª série 3ª série 

Diurno Percentual Diurno Percentual Diurno Percentual 

Matrícula Inicial 403 100% 368 100% 296 100% 

Após 27/03/2013 10 2,48% 10 2,72% 5 1,69% 

Transferências 23 5,71% 26 7,07% 22 7,43% 

Matrícula Final 390 96,77% 352 95,65% 273 92,23% 
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Aprovado sem 

dependência 
230 58,97% 258 73,30% 267 97,80% 

Aprovado com 

dependência 
84 21,54% 70 19,89% - - 

Reprovados 73 18,72% 24 6,82% 12 4,40% 

Abandono 03 0,77% - - - - 

Perda anual 

(reprov.+aband) 
73 + 3 + 24 + 12 =  112 / 1015 = 11,03% 

 

MOVIMENTAÇÃO E RESULTADOS DE 2014 

 

Resultados 

1ª série 2ª série 3ª série 

Diurno Percentual Diurno Percentual Diurno Percentual 

Matrícula Inicial 299 100% 329 100% 325 100% 

Após 26/03/2014 26 8,6% 35 10,6% 25 7,6% 

Transferências 23 7,6% 22 6,6% 15 4,5% 

Matrícula Final 302 10,1% 342 10,3% 335 10,3% 

Aprovado sem 

dependência 
203 67,8% 255 77,5% 318 97% 

Aprovado com 

dependência 
61 20% 63 19% - 0% 

Reprovados 38 12% 23 6% 17 5% 

Abandono 00 0% 01 0,3 00 0% 

Óbito 00 0% 00 0% 00 0% 

Perda anual 

(reprov.+aband.

+óbito) 

38+23+17+01= 79/953=0,082% 
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MOVIMENTAÇÃO E RESULTADOS DE 2015 

          

Resultados 

1ª série 2ª série 3ª série 

Diurno Percentual Diurno Percentual Diurno Percentual 

Matrícula Inicial 392 100% 277 100% 319 100% 

Após 13/04/2015 56 14% 34 12% 3 0,9% 

Transferências 27 6,8% 09 3,2% 1 0,3% 

Matrícula Final 421 10,7% 302 10,9% 321 10% 

Aprovado sem 

dependência 
226 57% 197 71,1% 304 95% 

Aprovado com 

dependência 
106 27% 74 26,7% - 0% 

Reprovados 75 19% 29 10,4% 13 4% 

Abandono 14 3,5% 2 0,7% 4 0,12% 

Óbito 0 0% 0 0% 0 0% 

Perda anual 

(reprov.+aband.

+óbito) 

117+20=137/988=0,13% 

 

MOVIMENTAÇÃO E RESULTADOS DE 2016 

          

Resultados 

1ª série 2ª série 3ª série 

Diurno Percentual Diurno Percentual Diurno Percentual 

Matrícula Inicial 436 100% 373 100% 297 100% 

Após 06/04/2016 15 3,4% 26 6,9% 13 4,3% 

Transferências 20 4,5% 22 5,8% 13 4,3% 

Matrícula Final 431 9,8% 377 10,1% 297 0% 
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Aprovado sem 

dependência 
215 50% 272 72,9% 267 89,9% 

Aprovado com 

dependência 
107 24% 79 21,1% - 0% 

Reprovados 90 20% 25 6,7% 19 6,3% 

Abandono 19 4,3% 01 0,2% 11 3,7% 

Óbito 0 0% 0 0% 0 0% 

Perda anual 

(reprov.+aband.

+óbito) 

134+31=165/1106=0,14% 

 

MOVIMENTAÇÃO E RESULTADOS DE 2017 

 

Resultados 

1ª série 2ª série 3ª série 

Diurno Percentual Diurno Percentual Diurno Percentual 

Matrícula Inicial 396 100% 384 100% 327 100% 

Após 23/03/2017 48 12,1% 37 9,6% 03  

Transferências 33 8% 28  09  

Matrícula Final 410 10,3% 393  318  

Aprovado sem 

dependência 
251 63,3% 257  313  

Aprovado com 

dependência 
94 23,7% 84  - 0% 

Reprovados 52 13,1% 40  11  

Abandono 13 3,28% 12  04  

Óbito 01 0,25% 0 0% 0 0% 

Perda anual 103+29+1=133/1107=0,12% 
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(reprov.+aband.

+óbito) 

 

MOVIMENTAÇÃO E RESULTADOS DE 2018 

          

Resultados 

1ª série 2ª série 3ª série 

Diurno Percentual Diurno Percentual Diurno Percentual 

Matrícula Inicial 336 100% 356 100% 331 100% 

Após 21/03/2018 20 5,9% 27 7,5% 16 4,8% 

Transferências 24 7,1% 27 7,5% 27 8,1% 

Matrícula Final 332 98,8% 356 100% 320 96,6% 

Aprovado sem 

dependência 
252 75% 261 73,3% 290 87,6% 

Aprovado com 

dependência 
54 16% 59 16,5% - 0% 

Reprovados 22 6,5% 29 8,1% 27 8,1% 

Abandono 04 1,1% 07 1,9% 03 0,9% 

Óbito 0 0% 0 0% 0 0% 

Perda anual 

(reprov.+aband.

+óbito) 

78+14=92/1023=0,08% 

 

Com base nas informações contidas nas movimentações 2008 e 2009, observa-

se uma ele9vação no número de matrículas na 1ª série da ordem de 8%, em relação à 

matrícula inicial e 13,21% em relação à matrícula final. 

A partir deste quadro comparativo, estabelecemos os nossos objetivos e metas e 

estratégias, registradas, a seguir, nesse Plano de Trabalho.  
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SIADE 2008 

 Ciências – 1º lugar – 307,5 

 Língua Portuguesa – 1º lugar – 306,9 

 Matemática – 1º Lugar – 327, 

 Em 2008, o CEMSO obteve o primeiro lugar no IDDE dentre as escolas públicas 

do DF 

 

ENEM 2007 

 CEMSO – 40° lugar entre as escolas públicas e particulares do DF – Média 59,74 

 Sigma - 1º lugar – entre as escolas públicas e particulares do DF Média 75,83 

 

ENEM 2009 

ENTRE ESCOLAS PÚBLICAS: 

 1º lugar – Colégio Militar – 68,01 

 2º lugar – Dom Bosco – 62,57 

 3º lugar – Centro de Ensino Médio Setor Oeste – 59,02 (primeiro lugar entre 

escolas pública do DF) 

 

 ENEM 2010 

 1º lugar -  Colégio Militar – 637,26 

 2º lugar – Colégio Dom Pedro II – 629,61 

 3º lugar – Centro de ensino Médio Setor Oeste – 591,55 

    

 ENEM 2011 

 Colégio Dom Pedro II – 578,29 

 CEM Integrado de Educacional Profissional do Gama – 551,01 

 Centro de Ensino Médio Setor Oeste – 543,36 

 

ENEM 2012 

 Colégio Militar de Brasília – 610,23 

 Colégio Dom Pedro II – 592,91 
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 CEM Integrado de Educação Profissional do Gama – 543,54 

 Centro de Ensino Médio Setor Oeste – 533,59  

 

ENEM 2013 

   Colégio Militar de Brasília – 606,60 

   Colégio Militar Dom Pedro II – 581,70 

   CEM Integrado de Educação Profissional do Gama – 539,13 

   Centro de Ensino Médio Setor Oeste – 522,92  

 

 ENEM 2014  

 Colégio Militar Dom Pedro II – 592,0 

 CEM Integrado de Educação Profissional do Gama – 541,4 

 Centro de Ensino Médio Setor Oeste – 537,1 

 

ENEM 2015 

 Colégio Militar de Brasília - 607,35 

 Colégio Militar Dom Pedro II - 601,48 

 Centro de Ensino Médio Setor Oeste - 537,35 

 

ENEM 2016  

 Colégio Militar de Brasília - 676  

 Colégio Militar Dom Pedro II - 656  

 Centro de Ensino Médio Setor Leste - 614  

 Centro de Ensino Médio Asa Norte – 599 

 Centro de Ensino médio Setor Oeste – 592 

 

ENEM 2017 

 Colégio Militar de Brasília – 607,32 

 Colégio Militar Dom Pedro II – 589,56 

 Centro de Ensino Médio Setor Oeste – 547,90 
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ENEM 2018 

 Colégio Militar de Brasília – 615 

 Colégio Militar Dom Pedro II – 613 

 Centro de Ensino Médio Setor Oeste – 543 

 

PAS/UNB 

 Na última década o CEMSO esteve entre as ESCOLAS PÚBLICAS do DF QUE 

MAIS APROVOU NO PAS E NOS VESTIBULARES DA UNB E FEPECS, destacando-

se pelo alto índice de aprovação de alunos que ainda cursavam o 1º semestre do 3º 

ano. 

  Em 2009, o CEMSO aprovou 49 alunos na UNB (PAS e vestibular tradicional), em 

2017 aprovou 68 (PAS)  e em 2018/janeiro 47 alunos. Lembrando que neste último 

ano (2018) as matrículas pelo PAS foram divididas em janeiro e agosto. 

 

 Considere-se: o CEMSO é a única escola genuinamente pública, que se supera 

a cada ano, obtém expressivos índices de aprovação de alunos nos exames citados, 

independentemente das dificuldades que, há anos que se vivencia no cotidiano escolar, 

as quais dependem legalmente de instâncias superiores, para serem solucionadas; 

obviamente, impulsionando ainda mais a capacidade de trabalho e o interesse dos 

nossos docentes e discentes. 
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OBJETIVO GERAL 

O desenvolvimento da Proposta Pedagógica do CEMSO se norteará pela busca 

constante dos seguintes objetivos: 

I- Desenvolver ações que permitam ao educando adquirir elementos geradores de 

autonomia, responsabilidade, solidariedade, respeito ao outro e ao bem comum e, 

sobretudo, postura ética diante de qualquer situação vivenciada, isoladamente, ou em 

comunidade; 

II- Gerar vivências que propiciem o exercício pleno da cidadania e do respeito à ordem 

democrática que se faz pela observação absoluta dos pactos sociais estabelecidos para 

o bem da comunidade; 

III- Desenvolver ações pedagógicas fundamentais para opção educacional que 

desenvolva no educando a autonomia para: 

 “Aprender a aprender e a reaprender”; 

 Construir o seu próprio conhecimento, a partir de pesquisas; 

 Para fazer; 

 Para conviver e, sobretudo; 

 Para construir a sua vida, com ética; 

 Cultivar os valores da paz e respeito ao meio ambiente; 

 Educar para a sustentabilidade. 

IV- Desenvolver, no educando, sensos estéticos que estimulem a criatividade, a 

curiosidade, a emoção e as diversas manifestações artísticas e culturais; 

V- Adotar o conceito mais amplo de “necessidades educacionais especiais”, 

decorrentes do conceito de diversidade humana, para melhor capacitar 

pedagogicamente e equipar tecnologicamente a escola para atender, não apenas as 

pessoas com deficiências, caracterizadas por laudo psicopedagógico, em salas comuns, 

mas sim acolher todas as diversidades humanas; 

VI- Conhecer e apropriar-se dos princípios da sustentabilidade para melhor conviver e 

produzir coletivamente; 

VII- Fortalecer o relacionamento do CEMSO com a comunidade e a convivência 

democrática entre as entidades que representam os diversos seguimentos da escola; 

VIII- Dinamizar a gestão financeira da escola de acordo com os princípios de autonomia 

e ética do administrador público: moralidade, transparência e publicidade. 
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METAS 

 

Tendo como referência os ótimos resultados obtidos na gestão 2011 a 2013, com 

relação à taxa anual de reprovação, taxas de evasão, abandono escolar, como também 

as excelentes classificações nos exames externos de avaliação: ENEM, PAS/UnB e 

Vestibulares, apresentamos as metas em prospecção para 2018/2019: 

 

1. Reduzir os índices de reprovação à taxa anual de 11% a índices inferiores de 

10%(dez por cento); 

 

2. Manter o CEMSO em primeiro, entre as escolas genuinamente pública mantidas pelo 

Governo do Distrito Federal, desde 2008, na classificação divulgada pelo Ministério da 

Educação e apurado por meio do Exame Nacional de Ensino Médio – ENEM; 

 
 

3. Classificar o CEMSO, entre as 15 melhores escolas que integram o Sistema de 

Ensino do Distrito Federal (particulares e públicas); 

 

4. Ampliar a classificar, por meio do PAS/UnB e exames vestibulares, de 30% a 40% 

dos alunos do CEMSO que concorram a uma vaga para um dos cursos oferecidos pela 

Universidade de Brasília; 

 
 

5. Manter o índice ZERO(0) de abandono injustificado no Ensino Médio; 

 

6. Consolidar e ampliar, a partir do ano letivo de 2014, o atendimento aos alunos com 

necessidades educacionais especiais, conforme registros contidos no objetivo V, em 

turmas que ofereçam condições materiais para o seu atendimento; 

 
 

7. Assegurar o acesso ao aluno a um ensino de qualidade nas áreas das ciências, artes 

e tecnologia, respeitando suas metodologias, mediante a reativação dos laboratórios 

de química, física e biologia e a utilização adequada do espaço destinado às linguagens 

específicas da arte, laboratório de informática, mecatrônica e produção de texto; 
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8. Ajudar ao aluno a melhorar sua aprendizagem nas áreas de matemática e português 

com aulas de revisão de habilidades e competências do ensino fundamental no 

contraturno e reforço escolar; 

 

9. Inserir o aluno no contexto da educação ambiental e educação para sustentabilidade; 

 
 

10. Intensificar os níveis de leitura e apreciação de textos literários, científicos, 

artísticos e digitais por meio da revitalização da sala de leitura. 
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ESTRATÉGIAS AÇÕES PARA ATINGIR OS 

OBJETIVOS E METAS 

 

META 1  

 Reduzir os índices de reprovação à taxa anual de 15% até atingir o índice de 10% 

(dez por cento) a partir do ano letivo de 2014. 

 Estruturação de turmas de forma que os alunos possam receber o tratamento 

pedagógico adequado ao seu desenvolvimento cognitivo. 

Obs:  Para que essa meta seja alcançada, o processo de avaliação da aprendizagem 

deve transformar o seu caráter somativo, empregado para promover ou reter o aluno 

na série, em diagnóstico constante para que se proceda o  permanente resgate do 

conteúdo perdido pelo aluno, por meio de tratamento adequado ao grupo que não 

atingiu os objetivos desejados. 

 

 META 2  

 Manter o CEMSO, em primeiro lugar, entre as escolas gerenciadas pelo Governo 

do Distrito Federal, a partir da avaliação feita em 2011 na classificação divulgada pelo 

Ministério da Educação e apurado por meio do Exame Nacional de Ensino Médio – 

ENEM. 

 Oferecer, ao término dos 2º e 4º bimestres, aos alunos da 3ª série, simulados 

estruturados de acordo com a matriz de competências definidas para o ENEM. 

 Privilegiar conteúdos nos itens para a verificação da aprendizagem tendo como 

base os objetos de avaliação definidos para o Exame Nacional de Ensino Médio – 

ENEM. 

 

META 3  

 Classificar, a partir de 2014, o CEMSO, entre as 15 melhores escolas que 

integram o Sistema de Ensino do Distrito Federal. 

 Aperfeiçoar permanentemente as ações propostas para se atingir a meta 2. 
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META 4  

 Classificar, por meio do PAS/UnB e exames vestibulares, pelo menos 30% dos 

alunos do CEMSO que concorram a uma vaga para um dos cursos oferecidos pela 

Universidade de Brasília. 

 Oferecer simulados do PAS semestrais aos alunos da 1ª, 2ª e  3ª séries. 

 Os simulados devem ser elaborados com base nos objetos de avaliação definidos 

para a respectiva série e a prova deverá ser estruturada e corrigida com os mesmos 

critérios adotados pela UnB. 

 

META 5  

 Zerar o índice de abandono injustificado. 

 Assim que for diagnosticada a ausência constante do aluno às aulas, a Direção 

deverá entrar em contato com o responsável legal pelo aluno buscando, num esforço 

comum, trazê-lo de volta à Escola ou, em última instância, efetuar o pedido de 

transferência ou cancelamento da matrícula, apresentando os motivos da referida 

decisão. 

 

META 6/7 

 Consolidar e ampliar, a partir do ano letivo de 2014, a inclusão de alunos com 

necessidades educacionais especiais, conforme registros contidos no objetivo V, em 

turmas que ofereçam condições materiais para o seu atendimento. 

 Estruturar, pelo menos, duas turmas de cada série acolhendo em seu contexto 

alunos com necessidades educacionais especiais, integrando-os aos demais, recebendo 

atenção do professor regente, a fim de que aconteça a aprendizagem. 

 Manter a sala de apoio, com os respectivos profissionais, para que o atendimento 

na Escola seja feito com os cuidados e a qualidade que o processo requer. 

 

META 8 

 Desenvolver ações no sentido de se formar,  pelo menos, uma turma 

correspondente a cada série com um índice de aprovação em torno de 90%. 
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META 9  

 Assegurar o acesso ao aluno a um ensino de qualidade nas áreas das ciências, 

artes e tecnologia, respeitando suas metodologias, mediante a reativação dos 

laboratórios de química, física e biologia e a utilização adequada do espaço destinado 

às linguagens específicas da arte, laboratório de informática, mecatrônica e produção de 

texto. 

 Buscar recursos humanos para o desenvolvimento das referidas oficinas e dotá-las 

de insumos básicos para o seu desenvolvimento. 

 

META 10  

 Melhorar aprendizagem dos alunos nas áreas de matemática, física, química e 

português com aulas de revisão e reforço escolar no contraturno. 

 

META 11  

 Inserir o aluno no contexto da educação ambiental e educação para 

sustentabilidade. 

 Incentivar a comunidade escolar na implantação do Projeto Horta Farmácia Verde. 

 Implantar o Projeto Sustentabilidade no CEMSO,  promovendo a  coleta seletiva do 

lixo, a reciclagem de papel e confeccção de papel artezanal para ser reutilizado na 

escola. 

META 12  

 Intensificar os níveis de leitura e apreciação de textos literários, científicos, 

artísticos e digitais por meio da revitalização da sala de leitura. 

 Revitalizar  e ampliar os Espaço de Convivências e Interatividades dentro da 

escola. 
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PRINCÍPIOS ORIENTADORES DAS PRÁTICAS 

PEDAGÓGICAS 

 

1. Epistemológicos 

1.1. Aprender a conhecer 

          Visão orgânica do conhecimento, afinada com as mutações surpreendentes que o 

acesso à informação está causando no modo de elaborar, analisar, explicar e prever a 

realidade. 

         O conhecimento é uma construção coletiva, forjada sócio-interativa na sala de aula, 

no trabalho, na família e em todas as demais formas de convivência. 

         A aprendizagem mobiliza afetos, emoções com seus pares, além das cognições e 

habilidades intelectuais. 

         As linguagens são formas de constituição dos conhecimentos e das identidades, 

portanto o elemento chave para constituir os significados, conceitos, relações, condutas 

e valores que a escola deseja transmitir. 

 A aprendizagem é a construção de competências; 

 A aprendizagem deve propiciar a ampliação do quadro de referências; 

 As competências constituídas transformam-se pela ampliação do quadro de 

referências; 

 As competências constituídas transformam-se pela ampliação das referências. 

         Competências são os esquemas mentais, ou seja, as ações e operações mentais 

de caráter cognitivo, sócio-afetivo ou psicomotor que mobilizadas e associadas e saberes 

teóricos ou experiências geram habilidades, um saber fazer. 
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         As relações que se estabelecem entre professor, aluno e conhecimento, devem 

refletir os fundamentos que são baseados na teoria da construção do conhecimento. 

Compreender se o processo ensino aprendizagem requer o entendimento da forma de 

construção do conhecimento e também da sua transposição didática. 

         Assim o aluno é visto como construtor do seu conhecimento e o professor como 

elemento mediador nesse processo de construção. 

 

2. Didáticos Pedagógicos 

         A prática docente abrange três dimensões que devem ser vistas e desenvolvidas 

globalmente e de forma integrada sob pena do processo se tornar parcial e incompleto. 

O educador do CEMSO prioriza: 

2.1-  O saber é o domínio do conhecimento sistematizado. Entende-se este como 

O saber a cultura erudita, o conhecimento acumulado pela humanidade e 

que se expressa principalmente por intermédio das ciências físico-químico-

biológica e sociais, das artes, da história, da filosofia e geografia, da língua 

e literatura; 

 

2.2 - O saber ser é o domínio do conhecimento sócio-político. O educador deve se 

sensibilizar com a realidade sobre as várias manifestações sócio-econômico-

culturais dos educando adaptando as várias ações pedagógicas às vivências 

dos alunos; 

 
 

2.3 - O saber fazer é o domínio dos procedimentos pedagógicos. Todos os   

profissionais atuando de maneira ativa dentro da escola em especial os 
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professores devem dominar os métodos e técnicas do fazer pedagógico para 

que o processo de ensino-aprendizagem seja realizado de forma eficaz. 

   

3. Éticos 

3.1 Éticas da Identidade – Aprender a ser 

 Constituída a partir da estética e da política e não por negação delas;  

 Seu ideal é o humanismo de um tempo de transição; 

 Reconhecimento da identidade própria e do outro; 

 Autonomia; 

 Responsabilidade; 

 Respeito; 

 Solidariedade; 

 Busca da verdade. 

 

4.Estéticos 

4.1. Estética da Sensibilidade  

 Construir identidades capazes de suportar a inquietação, conviver com o incerto, o 

imprevisível e o diferente; 

 Estimular a criatividade, o espírito inventivo, a curiosidade pelo inusitado e a 

afetividade; 

 Valorizar a leveza, a delicadeza e a sutileza; 

 Respeito à diversidade do ser humano. 

 

5.Políticos 

5.1. Política da Igualdade – Aprender a conviver  
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 A Política da igualdade deve ser praticada na garantia da igualdade de oportunidades 

e da diversidade de tratamentos. 

 

5.2. Reconhecimento dos direitos humanos 

 Exercício dos direitos e deveres da cidadania 

5.3. Busca da equidade  

 Combate a todas as formas de preconceito e discriminação assegurados a 

compreensão e respeito ao estado de Direito, respeito ao bem comum e tratamento 

diferenciado visando promover igualdade entre desiguais. 

 

Vale destacar dentre os princípios das práticas pedagógicas, a observância na 

elaboração das atividades, objetivando sempre abordar os conteúdos a partir da 

vivência dos educandos, a fim de que percebam que – por meio da prática 

educativa – podem modificar, inovar, criar melhores condições no ambiente em 

que vivem. 
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ORGANOGRAMA ADMINISTRATIVA 

 

A organização administrativa da Escola observa o padrão instituído na modulação 

de um Centro de Ensino Médio que tem o número de alunos deste CEMSO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apoio Pedagógico -  

 

 

 

GESTÃO 2019 

 

SECRETARIA 

GRÊMIO ESTUDANTIL CONSELHO ESCOLAR 

APAM 

DIREÇÃO 

SUPERVISÃO 
PEDAGÓGICA 

SUPERVISÃO 

ADMINISTRATIVA 

COORDENAÇÃO 
PEDAGÓGICA 

SALA DE 

RECURSOS 

 

SALA DE LEITURA SOE 

SERVIDORES 

Terceirizados 

ALUNOS/PAIS 
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PROCESSO DE CONSTRUÇÃO DO CONHECIMENTO 

E DA AVALIAÇÃO 

 

A avaliação do desempenho escolar  contempla a verificação da aprendizagem e 

das atitudes do educando e é realizada pelo corpo docente, pelos integrantes da Direção 

da Escola e pelos próprios educandos mediante utilização de instrumentos e estratégias 

diversificadas, tais como: 

 

1)  observação permanente do aluno; 

 

2) trabalhos desenvolvidos em equipe; 

 

3) trabalhos experimentais e/ou de campo; 

 

4) atividades práticas de laboratório, quando a estrutura da escola permitir; 

 

5) atividades individuais de pesquisa; 

 

6) projetos desenvolvidos individualmente ou em equipes; 

 

7) aplicação de avaliações escritas objetivas e discursivas; 

 

8) avaliação feita pelos seus pares; 

 
9) avaliação em eventos pedagógicos que integrem diversos componentes 

curriculares. 
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APURAÇÃO DO RENDIMENTO BIMESTRAL 

 

Com base nos elementos contidos no processo de avaliação sua síntese, expressa 

por notas, conforme Regimento Escolar, será composta pelos seguintes elementos: 

 

I. PS - Postura Social do aluno – 10% da nota bimestral 

   Corresponde a 10% (dez por cento) da nota do aluno e os elementos da sua 

apuração são: 

- pontualidade: 20% (vinte por cento) - a partir do 2º atraso no bimestre, sem 

justificativa, o aluno começará a perder 25% (vinte e cinco por cento) do valor deste 

item, por atraso; 

- uniforme: 20% (vinte por cento) - a partir do 2º comparecimento à Escola sem 

uniforme, sem justificativa, o aluno começará a perder 25% (vinte e cinco por cento) 

do valor deste item, por comparecimento sem uniforme; 

- comportamento desrespeitoso com qualquer integrante da comunidade escolar: 

40% (quarenta por cento) - a penalidade será aplicada de acordo com a gravidade 

do caso; 

- avaliação feita pelos seus pares: 20% (vinte por cento) – por meio de instrumento 

próprio, a turma promoverá a avaliação de cada integrante da mesma.  

 

A apuração da Postura Social do aluno será feita e registrada pelos integrantes da 

Direção e do Serviço de Orientação Educacional e a pontuação do aluno será creditada 

linearmente para todos os componentes curriculares. 

 

II. ADP - Avaliação Diversificada desenvolvida pelo Professor – 40% da nota 

bimestral 

Por meio de trabalhos desenvolvidos em sala de aulas, deveres de casa, projetos, 

trabalhos individuais e/ou em equipes, pequenas avaliações, etc.. o professor apurará 

40% (quarenta por cento) da nota bimestral do aluno. 
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III. AIEB – Avaliação Interdisciplinar e Específica Bimestral -  50% da nota 

bimestral. 

 

IV. SIM - SIMULAPAS / SIMULENEM – bônus de 10%  

 

Ao término de cada bimestre letivo, serão aplicadas provas que simulam as do 

Processo de Avaliação Seriada da UnB – PAS/UnB, construídas com base nos 

objetos de avaliação definidos para o referido programa e, excepcionalmente, para 

as 3as séries, ao término dos 1º e 3º bimestres letivos, simulados construídos com 

base na matriz de competências que definem os elementos de avaliação do ENEM – 

Exame Nacional do Ensino Médio.  

Observações: 

1. Por se tratar de instrumento de avaliação 

que envolve todos os componentes 

curriculares, a pontuação obtida pelo 

aluno no simulado, será creditada, 

linearmente, para todos os componentes 

curriculares. 

2. Por se tratar de um bônus, não serão 

oferecidas provas de segunda chamada 

para os simulados bimestrais. 

Em Resumo a apuração da nota bimestral do aluno será composta por: 

1. Postura Social – PS. . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  . . . . . . . . . . . . . . . .  10% 

2. Avaliações Diversificadas – ADP. . . . . .    .  .  . . . . . . . . . . . .  . . .  40% 

3. Avaliação Interdisciplinar e Específica  Bimestral – AIEB. . . . . . . . 50% 

4. SimulaPAS / SimulENEM - SIM (bônus)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10% 

 

Os resultados bimestrais e finais de avaliação são expressos por notas numa 

escala de 0,0 a 10. Somente a Média Final e nota de Recuperação Final serão 

arredondadas. 

 A Avaliação Institucional aplicada no último triênio demonstrou que o alunado 

participante do CEMSO obtem destaque, dentre as escolas públicas do Distrito 

Federal, devido ao seu desempenho; confirmando o ensino de excelência 

desenvolvido nesta escola, bem como o interesse a dedicação aos estudos dos 
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nossos alunos. 

 O SIMULADO DF, aplicado anualmente, é um instrumento a mais para o 

treinamento do aluno no sistema de avaliação em múltipla escolha. No entanto, o 

aluno do CEMSO desde o 1º ano do ensino médio já é iniciado a estudar e 

comprovar sua competências e habilidades, por meio da prova AIEB ( Avaliação 

Institucional e Específica Bimentral) composta de mais de 100 (cem) questões 

tipos A, B e C – Estilo CEBRASPE – a partir de textos atuais que conduzem o 

aluno a refletir, pensar, deduzir, contextualizar, inferir, tirar conclusões a respeito 

dos conteúdos estudados. 
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APURAÇÃO DO RENDIMENTO ANUAL PARA 

DELIBERAR O RESULTADO FINAL 

 

 

Em conformidade com o Regimento Escolar, que confere ao Conselho de Classe 

autonomia para, a partir do desempenho evidenciado pelo aluno, deliberar a sua 

aprovação ou reprovação, os seguintes elementos nortearão a decisão do Egrégio 

Conselho: 

 A promoção dá-se, regularmente, ao final do ano letivo, sendo considerado 

aprovado o aluno que obtiver a média final igual ou superior a 5,0 (cinco) em cada 

componente curricular, e alcance a frequência mínima de 75% (setenta e cinco 

por cento) do total de horas previsto para a série; 

 

 Também será considerado aprovado o aluno com média inferior a 5,0 (cinco), em 

até 2 componentes curriculares, cuja média aritmética das notas anuais finais 

obtidas pelo aluno, em todos os componentes curriculares, chamada de média 

geral acumulada – MGA, seja igual ou superior a 7,0 (sete), desde que não 

apresente nota inferior a 4,0 (quatro) em qualquer um deles. 
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FORMAÇÃO E ADEQUAÇÃO DAS TURMAS ÀS 

METAS ESTABELECIDAS 

 

A formação inicial das turmas será constituída de forma aleatória podendo, também, 

serem estruturadas observando critérios pedagógicos definidos pelo conselho escolar, 

tais como: o resultado do processo de ensino e aprendizagem e observando-se a 

inadaptação ao regime deste estabelecimento de ensino de acordo decisão do Conselho 

de Classe. 

Ao término do 1º bimestre letivo, objetivando um processo de resgate de 

conhecimentos dos alunos que não alcançaram os objetivos mínimos desejados e o 

aprofundamento dos conhecimentos daqueles que evidenciaram prontidão para tal, as 

turmas serão reestruturadas a partir da análise feita pelos professores em Conselho de 

Classe. 

Como forma de minimizar os índices de reprovação, repetência e abandono escolar 

os planejamentos dos docentes direcionam o processo de ensino/aprendizagem para 

uma aula a propiciar aos discentes uma substancial melhora do rendimento escolar. 

 

 

PROCESSO DE RECUPERAÇÃO CONTÍNUA DOS 

CONTEÚDOS AO LONGO DO ANO LETIVO 

 

Visando ao resgate permanente dos conteúdos, serão oferecidos cursos e plantões 

com o objetivo de suprir deficiências e aprofundar os conhecimentos que gerem as 

habilidades e competências desejadas no processo educacional. 

A operacionalização deste processo far-se-á com a destinação de uma fração da 

carga horária do professor que se destina à regência para cumprimento em horário 

contrário ao da sua respectiva regência. 
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EQUIPE ADMINISTRATIVO – 2019 

 

1. Direção: Ana Maria Gusmão – Matrícula: 27.231-0 

2. Vice – Diretora: Danielle Galvarros Bueno – Matrícula: 36.703-6  

3. Supervisão Pedagógica: 

  Luciana Geórgia Soares D’Assunção – Matrícula: 212.259-6 

4. Supervisão Administrativa  

  Sheyla Mariano Lopes – Matrícula: 43.443.4 

 José de Oliveira Valu Filho – Matrícula: 20.395-5 

5. Secretaria: 

 Marleide Correia Nascimento Aguiar – Matrícula: 20.313-3 

 Olivan Ribeiro Delfino – Matrícula:225.421-2 

6. Coordenação: 

 Jacy Braga Rodrigues – Matrícula: 64.362-9 

 Anelisa Studart Correa – Matrícula: 202.626-0 

7. SOE - Serviço de Orientação Educacional 

 Marcia Medeiros Dantas – Matrícula: 212.705.9 

 Daniela Natalia Faraco Acosta – Matrícula: 21.2869-1 

 Kelly Cristina Urueña Lopes – Matrícula:44.088-4 

8. Estágio 

 Ivete Elias Tarraf Jemaiel – Matrícula: 202.456-X 

9. Apoio Pedagógico - Coordenação 

 Maria Thereza C. Canavarro – Matrícula: 200.022-9 

 Sandra Cristina Freitas – Matrícula: 205.909-6  

 José Luiz Ribeiro Gomes – Cine Clube – Matrícula:23.671-3 

 Carlos da Costa Neves – Matrícula:  205.603-8 
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 Rosangela Penna Oliveira – Matrícula: 36.265-4 

 Marina Duarte Teixeira – Matrícula: 175.525-0 

9. Apoio Pedagógico - Sala de Leitura 

 Helio Cordeiro de Castro – Matrícula: 49.791-6 

 Lázaro Roberto de Menezes – Matrícula: 202.970-7 

 Elaine Gomes da Silva – Matrícula: 33.925-3 

 Laila Angela Avelar – Matrícula: 30.686-X 

10. Vigilância (Empresa Global) 

 Diurno:  

Guilherme Hotta de Godoy 

Francisco Araujo 

 Noturno: 

    Eduardo Carvalho  

    Alvimar Oliveira Santos 

    11. Mecanografia 

 Elierço de Fátima D’Abadia M Gama – Matrícula: 69.295-6 

 João Almeida de Alencar - Matrícula 42.653-9 

    13.Serviços Gerais/Conservação e limpeza (Empresa JUIZ DE FORA) 

 

    14.Cozinheiras (Empresa G&E) 

  Elza Dias Moreira da Cunha 

 Carlyjane Nogueira de Sousa  

 Maria Ferreira de Oliveira Aguiar 
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EQUIPE DOCENTE 

Matrícula Nome Componente Curricular 

26.786-4 Adriana Maria de Araujo (LPA) Artes 

202.626-0 Anelisa Studart Correa (coord) Biologia 

46.552-6 Antonio Edilberto B. Da Maia (RCH) Educação Física 

201.776-8 Antonio José da Silva Junior Matemática 

47.336-7 Carlos Eugenio da Silva Rego Língua Portuguesa – Literatura 

200.776-8 Cledson Iran da Mata Química 

47.113-5 Daniel Pereira de Almeida (RCH) História 

216.923-1 Douglas Carlos Nunes da Silva  Matemática 

202.399-7 Edna Pereira Torres  Língua Portuguesa - Gramática 

214.512-X Eliseu Amaro de Melo Pessanha Filosofia 

38.616-2 Emílio Carlos de Souza Filosofia 

207.822-8 Glauco de Silva e Silva Sociologia 

205.497-3 Hugo Leonardo Duarte Roberto  Química  

64.362-9 Jacy Braga Rodrigues (coord) Geografia 

200.916-1 Jairo Joaquim Neres Artes 

220.600-5 Janaina Araujo Coutinho Língua Portuguesa – Produção de Texto 

49.613-8 José Alexandre Nascimento Filho (RCH) Língua Portuguesa -Gramática 
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36.883-0 José Aparecido Lucas de Sousa Língua Portuguesa - Literatura 

204.009-3 Kerlene Paiva Santos Espanhol 

203.683-5 Lucelio Oliveira Fernandes  Física 

228.220-8 Grace Kelly da Silva Pereira Geografia 

67.888-0 Marcia Gomes Correa Guedes (RCH) Matemática 

205.979-7 Olegário Garcia Freitas Neto (RCH) Biologia 

48.656-6 Paulo Lemos de C. Lima História 

46.570-4 Ricardo Gomes Nogueira (RCH) Educação Física  

38.933-1 Tania de Fatima Borges Matemática 

38.921-8  Vildenei Negrão Pereira Física 

31.918-X Erlen Cristina K. Guimarães Língua Portuguesa – Produção de Texto 

229.951-8 Fábio Henrique Gomes Matemática 

27.231-0 Ana Maria Gusmão  Diretora 

205.603-8 Carlos da Costa Neves Filho Apoio Pedagógico 

212.869-1 Daniela Natalia farago Acosta Orientadora Educacional 

36.703-6 Danielle Galvarros Bueno Vice-Diretora 

203.068-3 Danielli Gusmão Belo Ferreira  Sala de Recursos 

33.925-3 Elaine Gomes da Silva Apoio Pedagógico - Biblioteca 

49.791-6 Helio Cordeiro de Castro Apoio Pedagógico (Biblioteca) 
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202.456-X Ivete Elias Tarraf Jamaiel Apoio Pedagógico 

23.671-3 José Luiz Ribeiro Gomes  Apoio Pedagógico  

205.661-5 José Magno Ribas Apoio Pedagógico 

30.686-X Laila Angela Avelar Apoio Pedagógico - Biblioteca 

202.970-7 Lazaro Roberto de Menezes  Apoio Pedagógico - Biblioteca 

212.259-6 Luciana Georgia Soares D’Assunção  Orientadora Educacional 
 (Supervisora Pedagógica) 

212.705-9 Marcia Medeiros Dantas Orientadora Educacional 

32.488-4 Maria Edna Torres Carvalho Sala de Recursos 

200.022-9 Maria Thereza Cysneiros Canavarro  Apoio Pedagógico 

175.525-0 Marina Duarte Teixeira Apoio Pedagógico 

36.265-4 Rosangela Penna Oliveira  Apoio Pedagógico 

205.909-6 Sandra Cristina Freitas Apoio Pedagógico 

 

 Professores que atuam fora da regência 

 RCH – Professores que fazem juz a redução de carga horária 

 

PROFESSOR CONTRATO TEMPORÁRIO 

6056091-6 Juliana Neri Ponciano Artes – 11/02 a 03/06 

6056004-5 Julia Gasparetto Camargo S. De Azevedo Sociologia – 11/02 a 26/06 

6062164-8 Marina Morenna Alves de Figueredo Geografia – 11/02 a 19/12 
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6060992-3 Ana Luiza Rochefort de Almeida Duarte Biologia – 11/02 a 19/12 

6058793-8 Juliana Morais Spinola Artes – 03/04 a 30/04 

 

CARREIRA ASSISTÊNCIA A EDUCAÇÃO 

20.313-0 Marleide Correa N. Aguiar TGE – Apoio (Chefe de Secretaria) 

20.395-5 José de Oliveira Vallu Filho TGE – Apoio Administrativo 

42.653-9 João Almeida de Alencar AGE – Vigia 

43.443-4 Sheyla Mariano Lopes TGE – Apoio (Supervisora) 

44.088-4 Kelly Cristina Urueña Lopes TGE - Apoio Administrativo 

69.295-6 Elierço de Fátima d. M. Gama AGE – Vigia 

225.421-2 Olivan Ribeiro Delfino TGE - Secretario Escolar 
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ORGANIZAÇÃO CURRICULAR 

1. ENSINO MÉDIO 

A organização curricular observa os elementos contidos nas diretrizes gerais da 

Proposta Pedagógica elaborada para as escolas mantidas pela Secretaria de Estado da 

Educação do Distrito Federal. 

Dentro dos limites impostos pela referida proposta, a Equipe Gestora formulou e 

submeteu aos vários segmentos que compões a comunidade escolar e acatou as 

sugestões pertinentes. 

A distribuição semanal das aulas, no regime semestral, ministradas no CEMSO, 

encontra-se registrada no quadro abaixo. 

Componente curricular Número de aulas semanais 

Português 4 

Matemática 4(1) 

Química 4 

Física 4 

Biologia 4 

História 4 

Geografia 4 

Filosofia 4 

Sociologia 4 

Artes 4 

Educação Física 2 

 Espanhol 2  

Projeto Interdisciplinar I 2 

Projeto Interdisciplinar II (PINT) 2 
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LEM 2(2) 

Total 32 

 

 

(1) - Incorporada a aula destinada ao Ensino Religioso num projeto articulado com a 

Equipe de Matemática. 

(2) – Ministrado no Centro Interescolar de Línguas (CIL 1) 

O desenvolvimento do currículo e a construção do processo de avaliação são 

feitas enfatizando as três áreas do conhecimento definidas nos Parâmetros Curriculares 

Nacionais. 

 A partir do ano de 2018 foi implantada a SEMESTRALIDADE em todas as 

escolas de Ensino Médio da Rede Pública do Distrito Federal. 

O Centro de Ensino Médio Setor Oeste em atendimento às novas diretrizes 

estabelecidas pela Secretaria de Educação do Distrito Federal, adequou os princípios 

norteadores do seu trabalho pedagógico a fim de atender o regime semestral sem que 

com isto, os estudantes tivessem qualquer tipo de prejuizo acadêmico.  

PRÁTICAS E ESTRATÉGIAS DE AVALIAÇÃO 

No período da Semana Pedagógica do ano de 2019, após ampla discussão que 

iniciou-se em 2018, ficou definido sobre as práticas e estratégias de avaliação: 

 

 A verificação do rendimento escolar que compreende a avaliação do processo de 

ensino e aprendizagem. 

 m, por meio do desempenho acadêmico do aluno, permitindo obter um 

diagnóstico, planejar novas metodologias; a média bimestral é obtida a partir de 

uma avaliação bimestral – AIE valendo 5,0 pontos, ADP valendo 4,0 pontos e 

Postura Social valendo 1,0 ponto. Os resultados bimestrais e finais de avaliação 

são expressos por notas numa escala de 0,0 a 10. Somente a Média Final e nota 

de Recuperação Final serão arrendondadas. 
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 Organização escolar na semestralidade:   

Práticas e Estratégias de Avaliação 

 

 

 

 Registro semestral: a média final (MF) dos componentes curriculares presentes 

apenas em um Bloco é obtida por meio da média aritmética dos dois bimestres.  

 

MFS=NB1+NB2   

                 2  

 Registro anual: a média final (MF) dos componentes curriculares presentes ao 

longo do ano letivo(Língua Portuguesa, Matemática, Educação Física) é obtida 

por meio da média aritmética dos quatro bimestres. 

 

MFS=NB1+NB2+NB3+NB4 

      4 

 Organização pedagógica das turmas no 1º semestre: 

 

MATUTINO 

Bloco 1 Bloco 2 

3ªA ao 3ºG 3ºH e 3ºI 

2ºs e 3ºs anos – LP, Mat, EF  2ºA ao 2ºE 

VESPERTINO 

Bloco 1 Bloco 2 

1ºA ao 1ºG 1ºH ao 1ºJ 

1ºs e 2ºs anos - LP, Mat, EF 2ºs F, G, H, I 
 

BLOCO 1 Carga horária BLOCO 2 Carga horária 

Português 04 Português 04 

Matemática 04 Matemática 04 

Ed. Física 02 Ed. Física 02 

História 04 Geografia 04 

Filosofia 04 Sociologia 04 

Biologia 04 Física 04 

Química 04 Arte 04 

Pro Tex 04 Espanhol 02 

Total semanal 30 PINT 02 

 Total semanal 30 
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 Ponto de Postura Social: o ponto de postura social reperesentará 10% do valor 

da nota bimestral em cada componente curricular. O aluno terá redução do seu 

ponto: 

 

*Os casos serão avaliados e poderão levar suspensão. Aluno infrequente(aquele 

sem justificativa) independente da disciplina perderá todo o ponto da postura. 

 Recuperação Contínua (RC): a Recuperação Contínua (RC) é o procedimento 

adotado após intervenções didáticas que retomam elementos não atingidos pelo 

estudante. Trata-se de um procedimento pedagógico de direito do estudante que, 

quando for o caso, se estenderá ao longo do semestre ou ano letivo. 

 

 Recuperação Final (RF): Embora a organização seja semestral, o regime é 

anual, porquanto o inciso 2, art. 168 do Regimento Escolar das Instituições 

Educacionais da Rede Pública de Ensino do DF, ainda em vigor, regulamenta 

que “... poderá participar do processo de Recuperação Final o estudante que ficar 

em recuperação em até 3 (três) componentes curriculares...”, o que somente será 

possível afirmar ao final do ano, com deliberação também do Conselho de 

Classe. A Recuperação Final não se aplica a aluno retido em uma série em razão 

de frequência inferior a 75% do total de horas letivas, anuais ou semestrais. A 

nota da Recuperação Final substitui o resultado anterior, expresso pela Média 

POSTURA SOCIAL 

Cada atraso injustificado 
 

-0,1 

Falta da utilização da carteirinha -0,1 

Cada atraso injustificado entre as aulas -0,3 

O não uso do uniforme (cada incidência) -0,2 

Uso de celular em sala de aula (Lei 4.131) -0,3 * 

Saída de sala sem autorização do docente -0,3 

Desrespeito ao professor/servidor -0,5 * 

Advertência -0,3 * 

Flagrado jogando cartas de baralho -0,3* 

Dano ao patrimônio -0,5 * 

Bullying -0,3 * 

Suspensão 
 

-1,0 
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Final, se maior. O aluno será promovido quando, após a Recuperação Final 

obtiver em cada componente curricular nota igual ou superior a 5 (cinco). 

 

 Dependência : A progressão parcial é limitada a dois componentes curriculares, 

não é permitido a passagem com dependência na 3ª série do Ensino Médio. Não 

se aplica a alunos retidos em razão de frequência inferior a 75% do total de horas 

letivas. O aluno que apresentar rendimento insuficiente na dependência e na 

série que está matriculado, no mesmo componente curricular, ficará retido. Para 

ter direito a dependência, o aluno terá que ter cumprido todo o processo 

letivo, ter participado da Recuperação Final. 

 

 Adaptação : A adaptação de estudos é feita para os alunos que ingressarem no 

decorrer do ano letivo e não tiveram a disciplina na escola anterior.  

 
 

Calendário 2019 

 Início do ano letivo: 11/02 

 Recesso escolar: 09/07 a 28/07 

 Término do ano letivo de 2018: 20/12 

 

1º bimestre                                  2º bimestre 

 Reunião de pais: 23/02                Prova Bim.: 26 e 27/06 

 Prova Bim.: 22 e 23/04                 2ª chamada.: 01º e 02/07 

 2ª chamada: 29 e 30/04                Reunião de Pais: 06/07 

 Reunião de Pais: 10/05 

3º bimestre                                  4º bimestre 

 Prova Bim.: 23 e 24/09                 Prova Bim.: 05 e 06/12 

 2ª chamada: 30/09 e 01º/10         2ª chamada: 09 e 10/12 

 Reunião de pais: 26/10                 Recuperação Final: 20/12 

                                                       Conselho Final: 20/12 
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RECURSOS FÍSICOS 

Localizado na SGAS 912/913 Sul, o Centro de Ensino Médio Setor Oeste, possui 

uma estrutura física, que contempla laboratórios, salas de aula, salas para vídeo. O seu 

espaço assim se divide: 

 

  Total de Salas 

 Direção 01 

 Vice-direção 01 

 Supervisão Pedagógica 01 

 Supervisão Administrativa 01 

 Secretaria/SIGE 01 

 Sala dos Professores 01 

 Coordenação 01 

 Mecanografia 01 

 Banheiros (Prof) 02 

 Banheiros (Alunos) 06 

 Sala de aula ambiente (separado) 15 

 Laboratórios 03 

 Sala de Multimídia 01 

Sala de Projetos: Projeto entre Jovens e outros 01 

 Sala de Recursos 01 

 APAM 01 



Brasília, 2019                                                                   Gestão CEMSO 2019                                                                    57 
 

 Cantina 01 

 SOE 01 

 Grêmio 01 

 Depósito 01 

 Sala de servidores 01 

 Banheiros dos servidores 02 

Sala de Leitura 01 

 

 Atualmente há matriculados nesta Unidade de Ensino 1.100 (hum mil e cem) 

alunos; sendo 14 (quatorze) turmas a tarde e 14 (quatorze) turmas pela manhã.  

 O turno da manhã é composto por 9 (nove) turmas de 3º ano e 5 (cinco) turmas 

de 2º ano do ensino médio. 

 O turno da tarde é composto por 10 (dez) turmas de 1º ano e 4 (quatro) turmas de 

2º ano do ensino médio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Brasília, 2019                                                                   Gestão CEMSO 2019                                                                    58 
 

PLANO DE AÇÃO PARA IMPLEMENTAÇÃO DO PPP 

“Os velhos acreditam em tudo, as pessoas 

De meia-idade suspeitam de tudo, os jovens sabem de tudo” 

Oscar Wilde 

 O presente Plano de Ação no CENTRO DE ENSINO SETOR OESTE, objetivaa 

atender a Lei 4751 de 07 de fevereiro de 2012, edital nº 11 de 01/10/2013 e portaria 

01/10/2013 referente à Gestão Democrática. 

 Primordialmente, pautar-se-á, em atualizar e ressignificar o PP do CEMSO, o qual 

foi contruídp coletivamente com a participação de todos os segmentos da comunidade 

escolar, dando maior visibilidade aos projetos pedagógicos e aos resultados alcançados 

nos exames dos vestibulares. 

 A nossa intervenção visa colocar a escola no ranking das quinze primeiras 

classificadas  pelo ENEM dentre as escolas públicas e privadas, valorizando também os 

princípios humanísticos, de respeiro ao meio ambiente, a sustentabilidade e a 

diversidade cultural e social,  

 Efetivamente, ampliaremos a reestruturação curricular redesenhada pelas metas 

e ações estabelecidas nos Eixos Transversais/Competências para o Milênio, 

fortalecendo os projetos exitosos desenvolvidos na escola. 

 Cabe a toda gestão do CEMSO manter a tradição histórica desta UE, revelada na 

sua Missão Pedagógica, que tem como meta principal desenvolver um trabalho que visa 

PREPARAR O ALUNO, do ensino médio, para a competitividade imposta pelos desafios 

do mundo contemporâneo, sem, contudo, deixar de desenvolver ações com o objetivo 

de formar pessoas mais felizes, éticas, solidárias e bem sucedidas na vida social, 

acadêmica e profissional. 

 Aspectos Pedagógicos 

Para que os objetivos e as metas propostas sejam alcançadas, faz-se necessário 

a cada início de ano letivo uma avaliação a respeito do trabalho desenvolvido na 

escola após determinado período. Propicia-se momentos de reflexão, nos quais 

alunos, professores, servidores e comunidade educativa , juntamente com a 

equipe gestora, planejam novas ações a serem desenvolvidas por todos os atores 

engajados no processo,constituindo fatores de enriquecimento permanente das 

práticas pedagógicas. 
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No nosso entendimento, o processo de avaliação da aprendizagem e da 

instituição são os elementos diferenciadores e reforçadores que promovem a 

integração com a comunidade escolar, uma vez que esta terá plena condição de 

acompanhar o desenvolvimento acadêmico e institucionaal da escola, e de, se 

necessário for, propor novos rumos, a fim de não conformar com os bons 

resultados obtidos, aprimorando-os a cada vez mais para que o nosso aluno 

esteja preparado para enfrentar os desafios que a vida profissional, social, política 

imporá a ele. 

 

 Objetivos Prioritários  

O desenvolvimento do PP do CEMSO se norteará pela busca constante dos 

seguintes objetivos: 

a) Desenvolver ações que permitam ao educador e educando adquirirem elementos 

geradores de autonomia, responsabilidade, solidariedade, respeito ao outro e ao 

bem comum e, sobretudo, postura ética diante de qualquer situação vivenciada, 

isoladamente, ou em comunidade; 

b) Gerar vivências que propiciem o exrcício pleno da cidadania e o respeito à ordem 

democrática que se faz pela observação absoluta dos pactos sociais 

estabelecidos para o bem da comunidade e das inter-relações sociais; 

c) Implementar ações pedagógicas fundamentais para opção educacional, as quais 

desenvolvam no educando a autonomia para: “aprender a aprender”; construir o 

seu próprio conhecimento, a partir de pesquisas; para fazer; para conviver e, 

sobretudo, para construir a sua vida, com ética; 

d) Possibilitar ao educador e ao educando, vivenciar no cotididano escolar, sensos 

éticos e estéticos que estimulem a criatividade, a curiosidade, a emoção e as 

diversas manifestçãoes artésticas, culturais e comportamentais. 

 

 Metas  

a) Diminuir os índices de retenção escolar de alunos da 1ª e 2ª séries do Ensino 

Medio; 

b) Zerar o índice de evasão escolar; 

c) Classificar o CEMSO, no ENEM, no ranking das quinze melhores escolas que 

inteegram o Sistema de Ensino do Distrito Federal; 
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d) Manter a classificação do CEMSO, em 1º lugar dentre as escolas do Governno 

do Distrito Federal desde a avaliação feita em 2011, na classificação divulgada 

pelo Ministério da Educação por meio do PAS/UnBe exames de vestibulares; 

e) Estimular a participação dos alunos no ENEM para que possamos ampliá-los, 

gradativamente, em 10% a cada ano; 

f) Incrementar a presença da família na escola a fim de diminuir conflitos e 

violência no ambiente escolar; 

g) Incentivar o protagonismo juvenil a partir da vivência escolar, bem como nos 

demais ambientes nos quais o estudante venha a fazer parte, inclusive 

atuando decisivamente nas pesquisas de campo, Feiras educativas, 

movimentos culturais, atividades práticas preparatórias para o cidadão em 

formação; 

h) Preservar o trabalho e a atuação positiva do Grêmio Estudantil do CEMSO, o 

qual já tem reconhecimento e renome dentro do cenário estudantil do Distrito 

Federal, participando inclusive, quando convidado, da orientação e formação 

de grêmios estudantis de outras Ues. 

 

 Estratégias 

O desenvolvimento da Plano de Ação, que assegure alcançar os objetivos 

propostos, far-se-á por meio das seguintes ações estratégicas: 

a) Realização de simulados; 

b) Observação permanente do aluno; 

c) Trabalhos desenvolvidos em equipe; 

d) Trabalhos experimentais e/ou de campo; 

e) Atividades práticas de laboratório, quando a estrutura da escola permitir; 

f) Atividades individuais  de pesquisa; 

g) Projetos desenvolvidos individualmente ou em equipes; 

h) Aplicação de avaliações escritas objetivas e discursivas; 

i) Avaliação feita pelos seus pares; 

j) Avaliação da Postura Social do aluno, observando aspectos disciplinar e 

comportamental, assiduidade e pontualidade, respeito aos colegas e aos 

professores, respeito aos servidores e ao patrimônio público escolar; 

k) Integrar projetos (Semana Cultutal, Festa Junina, Jogos Interclasse Gincana 

Cultural, Feira de Ciências, Mostra de Talentos, Cine Clube, dentre outros) ao 
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currículo escolar, visando o resgate das defasagens de aprendizagem 

valorando-os como processo de recuperação contínua e paralela; 

l) Promover encontros e palestras conscientizadoras que estabeleçam diálogos 

contínuos com a família, educandos, educadores e o poder público 

(segurança/saúde) a respeito de temas relacionados ao uso indevido de 

drogas, bullying, automutilação,brigas, rixas, violência doméstica, desrespeito 

ao patrimônio público e outros temas causadores de desajustes sociais. 

 

 

 Apuração do rendimento bimestral 

Com base nessas estratégias a síntese da avaliação, expressa por notas, 

conforme regimento Escolar e em consonância com o estabelecido na LDB, será 

composta pelos seguintes elementos, os quais poderão ser modificados mediante 

propostas apresentadas e aprovadas pelo corpo docente, no início do ano letivo, 

durante a Semana Pedagógica, tais como: 

a) PS – Postura Social – 10% da nota bimentral correspondende a 10% (dez por 

cento) da nota geral do aluno e os elementos da sua apuração são: 

- Pontualidade: 10% (vinte por cento) - a partir do 2º atraso no bimestre, sem 

justificativa, o aluno começará a perder 25% (vinte e cinco por cento) do valor 

deste item, por atraso; 

- Uniforme – 10% (vinte por cento) – a partir do 2º comparecimento à escola 

sem uniforme, sem justificativa, o aluno começará a perder 25% (vinte e cinco 

por cento) do valor do item, por comparecimento sem uniforme; 

- Comportamento desrespeitoso com qualquer integrante da comunidade 

escolar e/ou ao patrimônio escolar: 30% (trinta por cento) – a penalidade será 

aplicada de acordo com gravidade do caso; 

- Saída antecipada sem autorização: 10% (dez por cento); 

- Uso inadequado de aparelhos eletrônicos em sala de aula, sem a autorização 

do professor (Lei 4131) – 10% (dez por cento); 

- Permanecer fora de sala de aula sem autorização: A partir de dois registros 

será subtraído 10% (dez por cento) por cada episódio; 

- Registro dos professores em sala – 10% (dez por cento); 

-OBS: Advertência escrita acarretará na perda de 30% (trinta por cento)da 

Postura Social e suspensão do aluno a perda de 100% (cem por cento) da 

Postura Social. 
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   A apuração da Postura Social do aluno será registrada pelos integrantes da 

Direção, do Serviço de Orientação Educacional, Professores, com a colaboração dos 

servidores da portaria e Educadores Sociais Voluntários. A pontuação será creditada 

linearmente para todos os componentes curriculares. 

b) ADP – Avaliação Diversificada desenvolvida pelo Professor – 40% (quarenta 

por cento) da nota bimentral: 

i) Trabalhos diversificados, desenvolvidos em sala de aula, deveres de casa, 

projetos, apresentações individuais e/ou em equipe – 20% (vinte por cento) 

da nota; 

ii) Avaliação com consulta, realizada em sala, individualmente ou não – 20% 

(vinte por cento) da nota. 

c) AIEB – Avaliação Interdisciplinar e Específica Bimestral – 50% (cinquenta por 

cento) da nota bimestral. Esta avaliação será realizada sem consulta, durante 

semana específica de prova, determinada em calendário da escola. 

d) SIM – SIMULAPAS/SIMULAENEM – Bônus 10% (dez por cento). Ao término 

de cada bimestre letivo serão aplicadas provas que simulam as so Processo 

de Avaliação Seriada da UnB – PAS/UnB, construídas com base nos objetos 

de avaliação definidos para o referido programa e, excepcionalmente, para as 

3ªs séries, no término do 1º e 3º bimestres letivos, simulados construídos com 

base na matriz de competências que definem os elementos de avaliação do 

ENEM – Exame Nacional do Ensino Médio. 

OBS: Por se tratar de instrumento de avaliação que envolve todos os 

componentes curriculares, a pontuação obtida pelo aluno no simulado, será 

creditada, lineramente, para todos componentes curriculares. 

            Por se tratar de bônus, não serão oferecidas provas de 2ª chamada 

para os simulados bimentrais. 

 

Em resumo, a apuração da nota bimestral do aluno será composta por: 

 

 

 

 

 Apuração do rendimento anual para deliberar o resultado final 

Em conformidade com o Regimento Escolar, que confere ao Conselho de Classe 

autonomia para, a partir do desempenho evidenciado pelo aluno, deliberar a sua 

Postura Social: 10% + ADP: 40% + AIEB: 50% (+ bônus SIM: 10%) = 100% 
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aprovação ou reprovação, os seguintes elementos nortearão a decisão do Egrégio 

Conselho: 

A promoção sá-se, regurlamente, ao final do no letivo, sendo considerado 

aprovado o aluno que obtiver a média final igual ou superior a 5,0 (cinco) em cada 

componente curricular, e alcance a frequência mínima de 75% (setenta e cinco 

por cento) do total previsto para série. 

Também será considerado aprovado o aluno com média inferior a 5,0 (cinco), em 

até 2 (dois) componentes curriculares, cuja média aritimética das notas anuais 

finais obtidas pelo aluno, em todos os componentes curriculares, chamada média 

geral acumulada –MGA – seja igual ou superior a 7,0 (sete), desde que nao 

apresente noota inferiror a 4,0 (quatro) em qualquer um deles. 

 

 Da formação e adequação das turmas às metas estabelecidas 

A formação de turmas do conjunto será aleatória observando a melhor atribuição 

dos alunos nas turmas buscando um equilíbrio no número de alunos/turma e 

meninos e meninas. 

Ao término do 1º (primeiro) biemestre letivo, objetivando um processo de resgate 

de conhecimentos dos alunos que não atingiram os objetivos mínimos desejados 

e o aprofundamento dos conhecimentos daqueles que evidenciaram prontidão 

para tal, as turmas serão reestruturadas a partir de análise feita pelos professores 

em Conselho de Classe. 

 

 Do processo permanente de recuperação de conteúdos ao longo do ano 

letivo 

Visando o resgate permanente de conteúdos serão oferecidos cursos e plantões 

com o objetivo de suprir deficiências e aprofundar os conhecimentos que gerem 

as habilidades e competências desejadas no processso educacional. 

A operacionalização deste processo far-se-á com a destinação de uma fração da 

carga horária do professor que se destina à regência para cumprimento em 

horário ao da sua respectiva regência (PINT). 

 

 Cronograma  

a) Reuniões Pedagógicas para sistematização de avaliação escolar e 

institucional – Semana Pedagógica e Cordenações; 
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b) Viabilizar propostas de reestruturação e redesenho curricular para o ensino 

médio através de acompanhamento pedagógico, iniciação científica e 

pesquisa, cultura corporal,  cultura e artes, comunicação e uso das mídias, 

cultura digital e participação estudantil; 

c) Potencializar a participação do Grêmio Estudantil, Conselho Escolar e APAM, 

com o objetivo de viabilizar parcerias, que contemplem as aquisições: 

Cobertura das quadras de esporte, auditório para a escola, refeitório, 

revitalização das salas de informática e leitura e espaços de convivência; 

d) Reuniões pontuais com a comunidade local para captação de recursos e 

intensificação dos intercâmbios sócio culturais com os nossos parceiros: Clube 

dos Pevidenciários, UnB, UNIP, UPIS, SENAC, entre outros; 

e) Ampliar convênios e parcerias permanentes com programas do Governo 

Federal e Governo do Distrito Federal e eventos anuais; 

f) Adequação e redimensionamento de todos os projetos interdisciplinares  para 

viabilizar a sua interação com os componentes curriculares fortalecendo e 

unificando a forma da avaliação escolar e institucional; 

g) Discussão e definição de possíveis reestruturações da parte diversificada do 

currículo escolar; 

h) Renovação e atualização dos equipamentos do laboratório de informática; 

i) Realizar em conjunto com o Grêmio Estudantil concursos sócio culturais e 

acadêmicos, gincanas culturais e desportivas, mostra de talentos, intervalos 

culturais; 

j) Realização da Semana Cultural em parceria com a UNIP e UPIS, Feira de 

Ciências, Artes e Tecnologia; 

k) Recebimento de projetos da comunidadeescolar local 

l) Definição de calendário de avaliação e calendário específico de atividades 

pedagógicas e culturais; 

m) Discussão sobre ajustes no sistema de avaliação da escola, com o objetivo de 

melhor atender as defasagens de aprendizagens dos alunos. 

 

 Considerações Finais 

Gostaríamos de esclarecer que a presente Proposta foi e é apreciada por toda 

comunidade escolar; apresentada e discutida em reuniões com a mesma,  

podendo ser modificada e adaptada às necessidades pedagógicas, sociais e 

institucionais da escola. Tal procedimento, acontecerá ao longo do ano de 2019. 
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CRONOGRAMA 2017/2019 

a) Reuniões pedagógicas para sistematização método de avaliação escolar e 

institucional – Semana Pedagógica para o ano letivo 2017/2019; 

 

b) Eleição do Conselho Escolar de caráter deliberativo e planejamentos 

compartilhados para a execução do Plano de Trabalho já aprovado pela a 

comunidade escolar – abril de 2017; 

 

c) Reuniões com a comunidade local para captação de recursos e promoção de 

possíveis intercâmbios socioculturais, tais como: SESC, ASEFE, Clube dos 

Previdenciários, UPIS, UNIP, entre outros, durante o ano letivo de 2017/2019; 

 

d) Convênios e parcerias permanentes com programas do Governo Federal e 

Governo do Distrito Federal – 2017/2019; 

 
e) Adequação e redimensionamento de todos os Projetos interdisciplinares para 

viabilizar a sua interação com os componentes curriculares fortalecendo e 

unificando a forma da avaliação escolar e institucional – 1º semestre de 2017; 1º 

semestre de 2018; 1º semestre de 2019; 

 
f)  Discussão e definição de possíveis reestruturações da parte diversificada do 

currículo escolar – semana pedagógica do ano letivo 2017/2019; 

 
g)  Ampliação dos laboratórios de física e química, ampliação do laboratório de 

Informática e Mecatrônica e adequação de salas para Linguagens especifica das 

Artes e Produção de Textos – 2017/2019; 

 
h) Reforma no piso da escola e pintura das salas;ytoca do piso no hall de acesso da 

escola e pátio; 

 

 
i)  Planejamento para definição de concursos socioculturais acadêmicos e gincanas 

culturais e desportivas – semana pedagógica do ano letivo de 2017; semana 

pedagógica do ano letivo de 2018; semana pedagógica 2019; 
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j)  Definir o calendário das avaliações e eventos culturais – semana pedagógica do 

ano letivo de 2017; semana pedagógica do ano letivo de 2018; semana 

pedagógica de 2019; 

 
k)  Eleição do Conselho de Representantes de cada turma, constituído por três 

alunos – 1º bimestre de 2017; 1º bimestre de 2018; 1º bimestre de 2019; 

 

l) Projeto Gestão de pessoas: uma experiência educativa em horta “farmácia verde” 

e Compostagem do lixo – 2017/2019; 

 

m)  Jogos Interclasses e Gincana cultural – 2017/2019; 

 

n) Semana cultural e desportiva – 2017/2019; 

 

o) Intervalo Cultural – 2017/2019; 

 
 

p)  Semana de Educação para a Vida – 08 a 12 de maio 2017;  07 a 11 de maio 

2018; 06 a 10 de maio; 

 

q)  Festa Julina – 07 de julho 2017; 11 de agosto de 2018; 03 de julho de 2019; 

 

r) Eventos de Formatura dos alunos do CEMSO – dezembro 2017; dezembro de 

2018; dezembro de 2019; 

 
s) Participação no projeto preparatório para  o ENEM (SEDF)- 2017/2018/2019. 
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ANEXO I 

 

CENTRO DE ENSINO MÉDIO 

SETOR OESTE 

 

GUIA DO ALUNO 2019 

Nome:_____________________________  

    Turma: _____ 
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Prezado (a) aluno (a), 

A fim de que tenhamos um bom convívio e relacionamento durante o ano letivo 

em curso elaboramos este guia, com aspectos que devem ser observados em todas as 

dependências da escola, o qual contém informações indispensáveis para todos os 

alunos. É importante que você leia e releia-o sempre. 

1. HORÁRIOS DAS AULAS 

O quadro abaixo apresenta os horários de aula para todos os alunos. Você deve 

cumpri-lo. 

 

ATRASOS: 

* Evite chegar atrasado. Você leva falta na primeira aula e perde as orientações e 

explicações dadas pelo professor no aquecimento inicial das atividades do dia. Desse 

modo, o seu desenvolvimento escolar ficará prejudicado. Se por motivos superiores, 

você estiver chegando atrasado com frequência, converse com seus pais ou 

responsáveis para que eles o apoiem e o ajudem a resolver esse problema. 

* A sua entrada na primeira aula é proibida para preservar o direito de quem chega no 

horário com pontualidade, bem como de não interromper a atividade em andamento, em 

decorrência do seu atraso. 

* O SOE, nos casos reincidentes de atraso ou faltas, comunica à família, por meio 

telefônico e/ou comunicado por escrito. 

SAÍDA ANTECIPADA:  

* Sair mais cedo, antes do término das aulas, é prejudicial para você; porque recebe 

faltas nas aulas perdidas e não acompanha as últimas orientações e explicações dadas 

pelo professor. Geralmente é no final das aulas que os docentes passam deveres de 

casa, trabalhos e marcam testes. 

* Se houver necessidade de sair mais cedo, você deverá apresentar ao SOE a 

autorização escrita de seus responsáveis com cópia da identidade dos mesmos. Caso 

                 MATUTINO                                                                                  VESPERTINO 

2° E 3° SÉRIES 7H30 AS 12H30                                                         1° E 2° SÉRIES 13H30 AS 18H30 

 

2° E 3° SERIES 7H30 ÁS 12H30 
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seus responsáveis venham pessoalmente buscá-lo, eles se encaminharão ao SOE e 

você será chamado em sala. Não será aceita autorização por meio telefônico.  

* Em dias de manifestações públicas na cidade, o(a) aluno(a) só será autorizado a deixar 

a escola, antes do término das aulas, mediante autorização escrita e assinada pelo 

responsável legal, apresentada ao SOE no início da primeira aula do dia do evento. Não 

será aceita autorização por meio telefônico.  

 

2. UNIFORMES: 

Para cada ambiente e ocasião, usamos um tipo de roupa. Na escola, usamos 

uniforme. Nela não é adequado o uso de shorts, tops, mini blusas e camisetas 

customizadas. Essas peças são legais para irmos ao clube, ao shopping, a casa de 

um(a) amigo(a). Uniforme é uniforme! Seu uso e obrigatório.  

O uso de uniforme será exigido para todos os alunos. Você precisa manter os 

seus em boas condições usando-os sempre de forma adequada. A composição do nosso 

uniforme é: 

a) Para a frequência às aulas de sala e/ou laboratórios  

*camiseta em malha branca ou azul, conforme modelo definido pelo o CEMSO.  

*bermuda do CEMSO ou em tactel ou algodão azul marinho ou preta (sem estampa, 

frisos ou detalhes em outra cor). 

*calça jeans azul ou preta, modelo tradicional (sem frisos, estampas, rasgos e / ou 

cortes). 

*calça legging CEMSO azul marinho ou preta, conforme modelo definido pelo CEMSO. 

* tênis (por questão de segurança, proibido o uso de sandálias e chinelos que fiquem 

soltos dos pés) 

b) Para a frequência às aulas de educação física  

*camiseta ou regata branca ou azul  

*bermuda do CEMSO em tactel ou algodão azul marinho ou preta ou calça legging 

CEMSO azul marinho ou preta, conforme modelos definidos pelo CEMSO  

*TÊNIS  

*O estudante que chegar à escola sem estar devidamente uniformizado receberá uma 

ocorrência disciplinar, com influências na nota de postura social. Toda vez que você se 

apresentar à escola sem uniforme perderá nota da postura social e seu responsável será 

contatado e precisará acompanhá-lo(la) à escola para tratar do assunto junto ao SOE.  
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3. CANTINA DA ESCOLA: 

O lanche da escola oferecido pela Secretaria de Educação do Distrito Federal será 

servido no intervalo – 10h45 no período matutino e 15 horas no período vespertino. 

Ressalta-se que a partir do ano de 2017 nossa cantina tem servindo lanches quentes. 

 

4. SISTEMA DE AVALIAÇÃO: 

O bom estudante sempre está informado de seu desenvolvimento escolar. Uma 

das maneiras de você saber se está se saindo bem como estudante é acompanhar suas 

notas. Para isso, também é preciso entender como funciona o sistema de avaliação da 

escola. 

 

4.1 Como se chega a nota semestral? 

4.1.1 AVALIAÇÕES INDIVIDUAIS  

 

a) AIE- AVALIAÇÃO INTERDISCIPLINAR E ESPECÍFICA  

A estrutura e composição desse instrumento de avaliação serão feitas por áreas 

de conhecimentos. A a nota obtida pelo aluno na prova será a combinação do seu 

desempenho interdisciplinar (quantidade de acertos no conjunto da prova) 

somado ao seu desempenho em cada disciplina.  

b) Composição da provas 

Por se tratar de avaliação que contempla a interdisciplinaridade, a prova será 

composta por 100 itens (Bloco I) ou 110 itens (Bloco II), com questões de Tipo “A, 

B e C”. 

 

ÁREAS DO CONHECIMENTO:  

Ciências da Natureza, Matemática e suas tecnologias 

Ciências humanas e suas tecnologias  

Linguagens, códigos e suas tecnologias 

 

Número de questões por componente curricular: 

 

Biologia=25                 Filosofia=25              Artes=25        

Física=25                    Geografia= 25           Ed. Física=10 

Química=25                História= 25               Português=25 
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Matemática=25           Sociologia=25           Espanhol=10 

Produção de Texto=10 

 

Esta avaliação valerá 5,0 pontos sendo que 40%, ou seja 2,0 pontos 

correspondem à correção interdisciplinar e 60%, ou seja, 3,0 pontos 

correspondem à correção da parte específica, que somados comporão a nota 

obtida pelo aluno. 

As avaliações serão realizadas em dois (02) dias consecutivos. Para o Bloco 1 no 

primeiro dia a avaliação conterá as disciplinas: Filosofia, Língua Portuguesa, 

História e Produção de Texto com oitenta e cinco (85) questões; no segundo dia: 

Matemática, Química, Biologia e Educação Física com oitenta e cinco (85) 

questões. Para o Bloco 2 no promeiro dia a avaliação conterá as disciplinas: 

Língua Portuguesa, Sociologia, Produção de Texto, Artes e Espanhol com 

noventa e cinco (95) questões; no segundo dia: Matemática, Física, Geografia e 

educação Física com oitenta e cinco (85) questões. 

 

c) AVALIAÇÃO DIVERSIFICADA DESENVOLVIDA PELO PROFESSOR –ADP 

Por meio de trabalhos desenvolvidos em sala de aula, deveres de casa, projetos, 

trabalhos individuais e/ou em equipes, pequenas avaliações, etc. O professor 

apurará 4,0(pontos) da nota bimestral do aluno. 

 

d) POSTURA SOCIAL  

Corresponde a 10%(dez por cento) da nota do aluno e os elementos da sua 

apuração são: 

 

d.1) Pontualidade: a cada atraso no bimestre, sem justificativa, o aluno perderá 

porcentagem deste quesito; 

d.2) Uniforme: a cada comparecimento à escola sem uniforme, sem justificativa, 

o aluno perderá porcentagem deste quesito; 

d.3) Uso de eletroeletrônicos em sala de aula (lei nº4.131) – a cada ocorrência o 

aluno começará a perder porcentagem deste quesito; 

d.4) Saída de sala sem autorização do professor - a cada ocorrência o aluno 

começará a perder porcentagem deste quesito; 

d.5) Uso de cartas de baralho nas dependências da escola - a cada ocorrência o 

aluno começará a perder porcentagem deste quesito; 
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d.6) Danos ao patrimônio público - a postura será desconsiderada (zerada) - a 

penalidade será aplicada de acordo com a gravidade do caso; 

d.7) Bullying – quando confirmado a postura será desconsiderada (zerada) - a 

penalidade será aplicada de acordo com a gravidade do caso; 

 

A apuração da Postura Social do aluno será apurada e registrada pelos 

integrantes da direção e do serviço de orientação educacional e, a pontuação do 

aluno será creditada linearmente para todos os componentes curriculares. 

 

e) SIMULADOS - SIMULAPAS/SIMULENEM - Bônus de 10%. Em cada semestre 

letivo serão aplicadas provas que simulam as do Processo de Avaliação Seriada 

da UNB-PAS/UNB, construídas com base nos objetos de avaliação definidos para 

o referido programa e, excepcionalmente, para as 3ª series, ao termino dos 1° e 

3° bimestres letivos, simulados construídos com base na matriz de competências 

que definem os elementos de avaliação do ENEM-exame nacional do ensino 

médio. 

Observação: 

* por ser um instrumento de avaliação que envolve todos os componentes 

curriculares, a pontuação obtida pelo aluno no simulado, será creditada 

linearmente, para todos os componentes curriculares. 

* por se tratar de um bônus, não serão oferecidas provas de segunda chamada 

para os simulados semestrais em resumo a apuração da nota bimestral do aluno 

será composta por: 

 

a) Avaliação Interdisciplinar e Específica Bimestral - AIEB................ 50% 

b) Avaliação Diversificada Desenvolvida pelo professor- ADP.......... 40% 

c) Postura Social-PS...........................................................................10%  

d) SimulaPAS/SimulENEM - SIM (bônus) ..........................................10% 

 

4.1.2) PROVAS DE SEGUNDA CHAMADA 

Ao aluno que faltar em alguma prova do bimestre, desde que apresente a 

justificativa e faça o requerimento, até cinco dias letivos após a avaliação perdida, 

fica assegurado o direito de uma nova prova compostas por questões escritas. 

Por se tratar de bônus, não será oferecida segunda chamada ao aluno que perder 

qualquer um dos simulados. 
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4.2) COMO SE CHEGA A NOTA FINAL? 

A média final (MF) anual de cada componente curricular é o resultado da 

média aritmética das quatro notas bimestrais. 

 

MÉDIA FINAL ANUAL = MF     NB1= nota do 1° bim.     NB3= nota do 3° bim.                

                                                  NB2= nota do 2° bim.     NB4= nota do 4° bim. 

 

MF= NB1 + NB2 + NB3 + NB4 /4 para Matemática, Língua Portuguesa, 

Produção de Texto e Educação Física. 

MF = NB1 + NB2 ou NB3 + NB4 para demais disciplinas de ambos blocos. 

        

5.PROCESSOS DE RECUPERAÇÃO  

5.1 Recuperações Paralelas 

O processo de recuperação paralela é desenvolvido ao longo do ano letivo e, 

regra geral, tem a finalidade de recuperar conteúdo, isto é, por meio dele o 

(a) terá oportunidade de sanar dificuldades relacionadas de recuperar 

conteúdo, ministrados em cada bimestre. A participação dos (das) alunos 

(as) nesse processo não modifica nas notas bimestrais, trabalhos sem valer 

nota também poderão ser solicitados ao (à) aluno (a) como atividade de 

estudo dirigindo, objetivando sua recuperação.  A recuperação de notas é 

possível em decorrência de o processo anual ser cumulativo eventualmente. 

Poderão ser adotados sistemas que permitem a recuperação de notas. 

  

5.2 Recuperação Final 

O processo de recuperação final ocorrerá após o termino do ano letivo. 

Revisões destinadas ao PAS/UnB serão extremamente importantes para o 

processo de recuperação do conteúdo para a recuperação final. 

Após esse período de aulas, serão aplicadas provas de recuperação. A nota 

obtida na prova de cada componente curricular substituirá a média final 

obtida ao longo dos bimestres; sendo concedido esse direito aos alunos que 

estiverem ficaram em recuperação em até 3 (três) componentes curriculares. 

Será considerado(a) aprovado(a) o(a) aluno(a) que obtiver média igual ou 

superior a 5.0 (cinco) nessa prova. A prova de recuperação será composta 



Brasília, 2019                                                                   Gestão CEMSO 2019                                                                    78 
 

por 20(vinte) questões de múltipla escolha com 5 opções de resposta onde 

apenas uma é correta. Não há fator de correção. 

 

6. REGIME DE PROGRESSÃO PARCIAL (RPP)   

O(a) aluno (a) da 1° ou da 2° série do ensino médio poderá ser promovido 

para a série seguinte mesmo se apresentar rendimento insatisfatório, ao término do 

ano letivo, em até dois componentes curriculares. Integralizará sua promoção por 

meios de cursos de dependência que fará no ano seguinte, em conformidade com o 

regimento escolar. 

 A integralização da promoção poderá ser feita por meio de: 

*cursos presencias  

*cursos semipresenciais e/ou 

* trabalhos a serem desenvolvidos pelo aluno em casa. 

Preferencialmente, para que o aluno possa resgatar o mais breve possível o 

conteúdo da matéria na qual está em dependência, ela deverá ser cumprida, 

preferencialmente, no 1° semestre do ano letivo. 

 

7. ESTÁGIO 

O aluno poderá estagiar a partir da 1° série do ensino médio desde que ele já 

tenha completado 16 (dezesseis) anos e não tenha ficado reprovado ou com 

dependência em algum componente curricular. 

  

8. DIREITOS E DEVERES DO (a) ALUNO (a)  

A vivência na escola reproduz a nossa vida social, em razão disso, nos deparamos 

com uma série de deveres a cumprir. Por outro lado, temos também de garantir nossos 

direitos. Na escola, você também tem direitos e deveres, vejamos quais são. 

 

 8.1 – DIREITOS DOS ALUNOS 

 

1. Receber ensino de qualidade; 

2. Ser respeitado por professores, coordenadores, diretores, funcionários e 

colegas; 

3. Ser considerado e valorizado em sua individualidade, sem comparação e 

preferências; 
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4. Ser respeitado na sua dignidade, independentemente de sua convicção 

religiosa, política ou filosófica, grupo social, etnia, sexo e nacionalidade; 

5. Receber orientação educacional, vocacional e profissional; 

6. Emitir opiniões e apresentar sugestões em relação à dinâmica escolar; 

7. Receber seus trabalhos e provas corrigidos e avaliados; 

8. Recorrer do resultado das avaliações desde que os documentos não 

apresentam rasuras e estejam à tinta; 

9. Participar das atividades sociais, esportivas, cívicas, e criativas, 

promovidas pela escola, desde que voltadas para a sua série e turma; 

10. Utilizar-se das dependências da escola sempre que precisar, mediante 

prévia autorização da coordenação pedagógica. Orientação educacional 

ou direção. 

 

8.2 - DEVERES DO (A) ALUNO (A) 

1. Respeitar as normas da escola; 

2. Comporta-se adequadamente dentro e fora da escola, de maneira que 

suas atitudes não provoquem constrangimento a si e aos colegas;  

3. Zelar pela boa imagem da escola e não permitir que seu nome seja 

associado a coisas ou situações desagradáveis; 

4. Comparecer pontualmente às aulas, provas e outras atividades 

preparadas e programadas; 

5. Executar as tarefas designadas pelos professores e equipe pedagógica 

da escola e entregá-las nos prazos combinados; 

6. Tratar com respeito os colegas os colegas, os professores e os 

funcionários da escola; 

7. Manter o material escolar em ordem, de modo a poder utilizá-lo quando 

necessário; 

8. Participar com empenho de todos os trabalhos, eventos e solenidades 

da escola; 

9. Zelar pelo patrimônio da escola, assim como pela limpeza e conservação 

do ambiente escolar; 

10. indenizar pelo prejuízo qualquer dano material causado, mesmo que 

involuntariamente, a colegas professores, funcionários e à própria escola.  
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09- REPRESENTANTES DE TURMA  

A turma alegará um colegiado, composto por três alunos, que representará a 

turma diante da direção e dos professores, no Conselho de Classe, com o objetivo de 

melhorar o desenvolvimento do processo pedagógico e educativo da escola. 

 

10-OBSERVAÇÃO GERAIS  

A escola é um dos espaços de convivência e aprendizado de sua vida. Nela 

transitam e se relacionam centenas de pessoas bem diferentes umas das outras. Cada 

uma tem seu jeito de encarar a vida, sua maneira de pensar e de agir. Por isso, como 

instituições, a escola precisa impor regras que sejam garantidos os direitos e deveres de 

todos da comunidade: alunos, professores, funcionários, pais de alunos colaboradores e 

parceiros. Dentro dessas regras existem, vale reiterar e/ ou lembrar alguns aspectos 

importantes. 

Você, aluno, precisa se conscientizar do respeito que se deve ter aos colegas e aos bons 

bens comuns da escola. Leia e pense sobre os itens a seguir. Você vai ver que nós temos 

razão. 

 

* Danificar moveis equipamentos ou dependências da escola  

Afinal, quem não gosta de frequentar um ambiente agradável e bem conservado? 

Lembre-se de que as cadeiras, os computadores, o banheiro, etc. são para o seu uso. 

Por que você os danificaria? 

 

* Usar aparelhos eletrônicos (Ipod, tablet, diskman, pager, jogos e etc.) e telefone 

celular na sala de aula. 

Tudo que provoca a sua distração ou a de seus colegas prejudica o 

desenvolvimento das atividades escolares. Como é importante prestar atenção nas aulas 

e respeitar os outros, mantenha seu celular no modo silencioso ou desligado e deixe os 

aparelhos eletrônicos para o recreio. 

 

* Trazer objetos cortantes, produtos tóxicos ou qualquer outro objeto que possa 

ferir ou fazer mal a alguém  

A escola é um ambiente de convivência harmoniosa e de aprendizagem. Para que trazer 

coisas desse tipo? Nosso relacionamento deve ser saudável! 

 



Brasília, 2019                                                                   Gestão CEMSO 2019                                                                    81 
 

* Mexer nos pertences alheios sem devida autorização  

Isso vale para toda a qualquer situação da sua vida! Ninguém tem o direito de se apossar 

de objetos alheios ou pegá-los emprestados sem permissão. Você gostaria que isso 

acontecesse com você? É claro que não. 

 

* Namorar nas dependências da escola   

Sabemos que é muito bom gostar de alguém e manifestar os sentimentos que temos por 

essa pessoa. Porém a escola não é local apropriado para que essas manifestações de 

carinho (trocar carícias, beijar na boca, sentar no colo do namorado por exemplo) 

venham a público. Isso causa constrangimentos.  

 

* Fumar nas dependências da escola 

 Por incentivarmos atitudes saudáveis e entendemos que o cigarro faz mal ao 

desenvolvimento de crianças e jovens, proibimos o fumo. Ninguém pode fumar na 

escola.  

 

*Jogar baralho na escola 

Há muito observamos que os (as) alunos (as) adeptos do jogo de baralho nas 

dependências da escola acabam investindo muito tempo nessa brincadeira, e não é 

pouco comum jogarem disputando dinheiro. Na maioria das modalidades do jogo de 

baralho, o blefe está presente, postura que a proposta pedagógica da escola condena. 

 

* Frequentar aulas ou qualquer atividade escolar sem estar devidamente 

uniformizado  

Mesmo que você venha participar de atividades da escola em termo oposto ao 

das aulas regulares, como plantão de dúvidas, monitora, recuperação paralela, curso de 

língua estrangeiras, educação física, estudar ou fazer trabalhos na biblioteca, venha 

uniformizado! 

 

* Sair da sala antes de a aula acabar para buscar ou procurar objetos perdidos ou 

resolver problemas na secretaria, cantina, biblioteca, sala dos professores, etc. 

 Isso prejudica seu rendimento escolar e atrapalha seus professores e colegas. 

Use o intervalo do recreio para tratar desses assuntos. Você também terá mais tempo. 

 

* Desrespeitar colegas, professores e funcionários da escola. 
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Cuidar desse tema é importante para que o clima da escola da escola seja 

saudável. Agressões verbais ou física destroem qualquer espírito de parceria e 

coleguismo. Ninguém merece ser maltratado. Não faça com os outros o que não quiser 

que façam com você! O que precisar ser tratado deverá ser feito por meio do diálogo. 

Procure a orientação educacional para resolver possíveis conflitos. 

* Promover rifas, festas e excursões, divulgar material publicitário ou comercializar 

qualquer tipo de mercadoria sem a autorização da escola. 

Caso você queira divulgar ou comercializar algo entre os demais alunos, converse antes 

com a orientadora educacional e a direção 

 

* Ocupar-se, em sala de aula, com trabalhos estranhos às atividades desenvolvidas 

pelo professor. 

O momento destinado ao ensino e à aprendizagem é importantíssimo para sua 

vida estudantil. Seu professor poderá se sentir desrespeitado caso você não valorize o 

que ele tem a lhe ensinar, e você poderá ser prejudicado ao se distrair no momento de 

explicações e atividades necessárias ao seu aprendizado. 

 

* Sansões serão aplicadas de acordo com o Regimento da Escolas Públicas do 

Distrito Federal. 

 

 * Consultar sites impróprios. 

A escola dispõe de laboratório de informática, conectados à internet, tudo isso 

para você ter todas as condições de pesquisa e desenvolver trabalhos de alta qualidade. 

Pense nisto: horário de estudar é para estudar, use seu tempo de forma construtiva, 

invista em seu desenvolvimento cultural e formação de valores. 

 

 

* A escola não está autorizada a fornecer quaisquer tipo de medicamento ao aluno, 

mesmo que o responsável solicite por telefone. Pedimos que o estudante seja orientado 

a trazer o remédio comumente/previamente utilizado e/ou prescrito de casa. 

 

 

Calendário 2019 

 

 Início do ano letivo: 11/02 
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 Recesso escolar: 09/07 a 28/07 

 Término do ano letivo de 2018: 20/12 

 

1º bimestre                                                 2º bimestre 

Reunião de pais: 03/03                               AIESC: 27/06 

AIESC: 19/04                                              2ª chamada: 02/07 

2ª chamada: 23/04                                      Reunião de Pais: 07/07 

Reunião de Pais: 05/05 

 

 

3º bimestre                                                 4º bimestre 

AIESC: 25/09                                              AIESC: 05/12 

2ª chamada: 01/10                                     2ª chamada:10/12 

Reunião de Pais: 20/10                              Recuperação Final: 20/12 

Festa Junina:11/08                                     Conselho Final: 21/12 
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ANEXOII 

 PROJETO DE INCLUSÃO 

Professora  Maria Edna Torres de Carvalho 

Professora Danielli Gusmão B. Ferreira 

 

 Este projeto foi elaborado pelos professores do Centro de Ensino Médio Setor 

Oeste, participantes do curso Educação Inclusiva - Direito à Diversidade, promovido 

pela EAPE. 

                                                                                                    Participantes: 

        Profª Danielli Gusmão B. Ferreira 

      Profª  Maria Edna T. de Carvalho 

 

 

APRESENTAÇÃO 

Este projeto consta de três partes distintas que visam a adaptação, a socialização e a 

aprendizagem dos alunos com necessidades especiais, proporcionando-lhes uma 

convivência harmoniosa e de mútua interação tanto com o corpo docente quanto com 

o corpo discente da escola. 

A primeira parte trata das adaptações físico-estruturais da escola, uma vez que 

receberemos alunos portadores de deficiências físico-motoras. 

A segunda parte consta de atividade que visam a integração e a socialização dos alunos 

com necessidades especiais com seus colegas, buscando suscitar o companheirismo, 

o respeito à solidariedade e a amizade entre os mesmos, tornando, assim, a escola um 

ambiente agradável e até prazeroso. 

A terceira parte consiste de ações pedagógicas específicas direcionadas a promover o 

efetivo aprendizado aos alunos com necessidades especiais. 
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JUSTIFICATIVA 

Tendo em vista que a partir de 2007 o CEMSO passou a ser uma escola inclusiva e 

recebe alunos com necessidades especiais nos âmbitos mental e físico, fez-se 

necessário formular um projeto para atender esses alunos de uma forma ampla, 

proporcionando-lhes além da aprendizagem, um ambiente capaz de oferecer-lhes 

conforto e bem-estar. 

OBJETIVO GERAL: 

Criação de um ambiente agradável e satisfatório, que permita o desenvolvimento das 

atividades específicas e necessárias à adaptação e atendimento de suas necessidades 

especiais. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Promover as adaptações físicas necessárias à utilização do espaço pelo aluno 

PNEES.  

 A partir de uma avaliação consistente das reais limitações e potencialidades, 

desenvolver as adaptações de todos os componentes curriculares, metodológicas, 

técnicas e organizacionais de adequação e integração dentro dos limites curriculares. 

 Desenvolver atividades que possibilitem a descoberta e o desenvolvimento das 

potencialidades e habilidades do aluno. 

 Desenvolver, junto aos professores, estratégias que favoreçam a aprendizagem, 

levando em consideração os interesses e pré-requisitos dos alunos. 

 Adaptar conteúdos a uma linguagem que permita e estimule uma experiência de 

investigação e experimentação direta. 

 Produzir o material necessário e facilitador do aprendizado. 

 Propiciar, através de atividades comuns a todos, a adaptação do aluno PNEES ao 

meio. 

 Realização de atividades de integração e socialização. 

 Realização de atividades lúdicas, oficinas, jogos e debates que permitam a reflexão 

coletiva. 

 Avaliação diagnóstica, formativa e somativa. 

 Exposição do material produzido nas diversas oficinas, nas aulas e na sala de 

recursos. 
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1ª PARTE: ADAPTAÇÕES FÍSICAS 

Com vistas à adaptação física do prédio da escola para a admissão de alunos PNEES, 

fazem-se necessárias as seguintes alterações físicas: 

 Mudanças gerais: 

– Implantação de piso antiderrapante nas dependências da escola; 

– Nivelamento da rampa de acesso à escola; 

– Colocação de barras laterais nas paredes dos corredores. 

 

 Quadra: 

– Construção de uma rampa de acesso à quadra; 

– Uso de piso antiderrapante na quadra; 

– Construção de banheiros adaptados para deficientes físicos; 

– Uso de redes de vôlei adaptáveis; 

– Uso de bebedouros próprios para deficientes físicos; 

– Nivelamento das entradas da quadra. 

 

 Biblioteca: 

– Eliminação dos degraus; 

– Alargamento das portas de acesso; 

– Aquisição de materiais em braile para deficientes visuais; 

– Aquisição de materiais gravados em áudio para deficientes visuais; 

– Uso de computadores adaptados para uso de deficientes visuais. 

 

 Banheiros: 

– Eliminação dos degraus; 

– Alargamento das portas; 

– Pias mais baixas; 
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– Boxes mais largos; 

– Uso de bebedouros apropriados; 

– Uso de vasos sanitários mais baixos. 

 

 Salas de aula: 

– Alargamento das portas; 

– Eliminação de degraus; 

– Uso de iluminação adequada para deficientes visuais; 

– Implantação do piso antiderrapante; 

– Uso de cadeiras apropriadas para deficientes físicos. 

– Menor número de cadeiras por sala; 

– Ventilação adequada. 

 

 Sala de apoio: 

– Implantação da sala de apoio, com todos os materiais adequados ao atendimento às 

diversas formas de deficiência.  

 

2ª PARTE: RECREIO CULTURAL 

PROJETO INCLUSIVO INTERVALO CULTURAL 

Objetivo Geral 

       Oportunizar os alunos portadores de necessidades especiais a participação e 

interação através de atividades culturais. 

 

Atividades: 

         Através de uma integração entre alunos, professores, promover atividades ligadas 

ao teatro, música, dança, desenho etc. Como: 

 Bandas de percussão com Surdos; 
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 Teatro mudo; 

 Coreografias; 

 Oficina de contador de histórias. 

Essa oficina tem por objetivo reparar o aluno portador de necessidades especiais para 

desenvolver e contar histórias utilizando os materiais necessários. 

           Ex: Análise da história, levando em consideração o entendimento do 

aluno. 

           Desenvolvimento do argumento na linguagem escolhida – 

Desenvolvimento e montagem. Escolha do material (Bonecos, colagem, desenho). 

Permitindo a participação destes alunos no intervalo destinado a todos.  

 Mostra – Exposição dos trabalhos realizados para abordagem de conteúdos 

diversos.  

 Dança - Desenvolvendo a lateralidade, equilíbrio e coordenação. 

 Exploração do espaço físico. 

 Sensorialidade. 

 Sensibilidade. 

 Aplicando músicas suaves e movimentos coordenados. 

 Oficina de criatividade, em artes plásticas utilizando materiais diversos: texturas, 

papéis, materiais de reciclagem, etc. 

 Oficina literária: criação de textos coletivos e apresentação oral dos mesmos. 

 Oficina de teatro: exploração de espaço, movimentos com comando e livres 

improvisações. 

 Campeonatos de jogos: xadrez, dama e dominó.   

 

 

3ª PARTE: SALA DE APOIO / RECURSOS 

Na sala de recursos disponibilizada, os alunos com necessidades educacionais 

especiais contarão com, a princípio, dois professores de apoio especializado em tempo 

integral e com todos os professores do corpo docente, que atuarão em turno contrário 

ao que ministram suas aulas, em horário de coordenação, segundo uma escala de 

atendimento a ser elaborada no início de cada ano letivo. 
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O atendimento educacional especializado realizado na sala de recursos caracteriza-se 

como um suporte curricular complementar às aulas ministradas em sala de aula, uma 

vez que os alunos PNEES devem participar de todos os procedimentos dos professores 

no decorrer da aula, respeitando as adaptações quando necessárias. Esse atendimento 

deve atender às necessidades educacionais dos alunos, oportunizando atividades que 

permitam a descoberta, a inventividade e a criatividade no processo de ensino-

aprendizagem. 

Este atendimento especializado propiciará ao professor conhecer melhor o seu aluno e 

verificar as suas potencialidades e as suas limitações, podendo, assim, proceder às 

adaptações que se fizerem necessárias, tanto em relação aos objetivos de 

aprendizagem quanto às adaptações metodológicas, às adaptações de materiais 

utilizados e às avaliações. 

Estas adaptações são “adequações necessárias para a participação e aprendizagem 

desses alunos por meio de estratégias teórico-metodológicas que lhes permitam o 

desenvolvimento cognitivo e a apropriação do saber. As atividades têm como objetivo 

o engajamento do aluno em um processo particular de descoberta e o desenvolvimento 

recíproco entre a sua respostar e o desafio apresentado pelo professor” (Salas de 

Recursos Multifuncionais – MEC, p. 23). 

As adaptações curriculares são o ponto básico para o sucesso da inclusão dos PNEES. 

O professor de cada disciplina, juntamente com os professores de apoio, programará o 

currículo especial, tendo como referência o currículo oficial e as potencialidades de 

cada aluno e decidirão o quê, quando, como ensinar e como e quando avaliar os alunos.  

Portanto, é importante adaptar os diferentes elementos do currículo como os objetivos 

e atividades pedagógicas, os materiais educativos, bem como formas de avaliação. 

 

Quanto às adaptações dos objetivos, é importante que os professores busquem: 

 Priorizar objetivos, selecionando aqueles que sejam fundamentais para a aquisição 

de conhecimentos posteriores; 

 Introduzir objetivos ou conteúdos que não estejam previstos no currículo oficial, uma 

vez que o aluno com necessidade de ensino especial pode precisar de objetivos 

complementares ou alternativos; 
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 Eliminar determinados objetivos e conteúdos, pois muitas vezes alguns PNEES não 

conseguem desenvolver certos objetivos e conteúdos; 

 Simplificar os objetivos, diminuindo o grau de dificuldade do objetivo; 

 Desmembrar os objetivos em metas menores que aproximem progressivamente o 

aluno do objetivo final; 

 Alterar o cronograma de alcance dos objetivos, oferecendo mais tempo para que o 

aluno atinja as metas. 

 

Em relação às adaptações metodológicas, é necessário que os professores estejam 

atentos ao ritmo e estilo de aprendizagem, aos interesses e meios preferidos para o 

acesso à aprendizagem de cada aluno com NEE. Para tanto, é importante que utilizem: 

 Técnicas que estimulem a experiência direta, a reflexão e a expressão, tais como: 

saídas programadas para a comunidade; trabalhos de investigação, experimentos, 

exposições; 

 Estratégias que favoreçam a ajuda e cooperação entre os alunos, como os trabalhos 

em grupo, tutoria em duplas, elaborações coletivas a partir do trabalho individual, 

participação em projetos de trabalho; 

 Estratégias para centrar e manter a atenção do grupo, como reforçar os conteúdos 

mais importantes, repetindo-os, enfatizando que “isto é importante”, apoiando-os com 

material visual, complementando com anedotas, intercalando jogos associados; 

 Atividades que permitam diferentes possibilidades de execução e expressão, como 

organizar um evento, criar um conto coletivo, investigar um tema de interesse comum, 

comentar notícias por meio de diferentes vias (mostrando num jornal, desenhando, 

relatando, representando, redigindo uma crítica, participando de um fórum de 

discussões, propondo soluções); 

 Estratégias que favoreçam a motivação e a aprendizagem significativa, como 

considerar os interesses e conhecimentos prévios dos alunos, relacionar o conteúdo 

com experiências pessoais significativos, propor atividades variadas, dar alternativas 

de escolha, variar os materiais e contextos de aprendizagem, gerar espaços de 

intercâmbio de experiências e opiniões, propor soluções a problemas compartilhados; 

 Formas variadas de agrupamento dentro da turma, que podem ser organizados por 

níveis de aprendizagem, por áreas de interesse ou segundo a natureza da atividade. 
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Em se tratando das adaptações dos materiais, elas poderão ser executadas na sua 

apresentação ou no seu conteúdo. 

Em relação à apresentação, poder-se-á fazer modificações nas letras, alterando seu 

tamanho ou cor, introduzir desenhos, gráficos ou esquemas que possam auxiliar o 

entendimento do texto. 

Quanto ao conteúdo dos textos, este pode ser simplificado, resumindo-se os 

parágrafos, mantendo apenas as ideias principais, substituindo-se alguns termos mais 

complexos por sinônimos, introduzindo-se explicações adicionais, ou até mesmo 

suprimindo-se os conteúdos que não se ajustem às possibilidades de compreensão do 

aluno.  

Em relação às adaptações na avaliação é importante salientar que, antes de iniciar o 

ano letivo propriamente dito, deve ser realizada uma avaliação diagnóstica, para que o 

professor conheça o nível de competência que tem o aluno em relação à programação 

curricular e possa elaborar as adequações individuais para que se processe o ensino-

aprendizagem. 

As avaliações tanto formativas quanto somativas, deverão se diferenciadas para alguns 

alunos, como, por exemplo, utilizar outros métodos ou estratégias de avaliação: 

modificar os instrumentos; adequar os tempos; graduar as exigências, a quantidade de 

questões e o volume de conteúdo; dar apoio ao aluno durante a realização da avaliação.  

Para que essas adaptações ocorram é imprescindível o papel do professor de apoio 

especializado da sala de apoio/recursos. Cabe a ele atuar como elo entre o aluno e o 

professor regente, principalmente no auxílio da elaboração das adaptações. 

 

São também responsabilidades do professor de apoio: 

 Sensibilizar a comunidade escolar quanto à inclusão dos alunos com necessidades 

educacionais especiais em todas as atividades da escola, e informá-la quanto à 

legislação e normas educacionais que asseguram a sua inclusão.; 

 Atuar de forma colaborativa com o professor da classe comum para a definição de 

estratégias pedagógicas que favoreçam o acesso do PNEES ao currículo e sua 

interação no grupo; 

 Orientar as famílias em seu envolvimento e sua participação do processo 

educacional; 



Brasília, 2019                                                                   Gestão CEMSO 2019                                                                    92 
 

 Participar de reuniões pedagógicas, de planejamento e dos conselhos de classe, 

desenvolvendo ações conjuntas e tomadas de decisões acerca do atendimento às 

necessidades educacionais dos alunos; 

 Orientar a elaboração de materiais didático-pedagógicos, bem como a utilização de 

equipamento e materiais específicos e outros recursos existentes na família e na 

comunidade, que possam ser utilizados pelos alunos nas classes comuns do ensino 

regular; 

 Atuar, como docente, nas atividades de complementação ou suplementação 

curricular específica 
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ANEXO III 

PROJETO INTERVALO CULTURAL 
 

Professora Ana Maria Gusmão 

Grêmio Estudantil do CEMSO 

 

 

1.IDENTIFICAÇÃO 

Projeto Intervalo Cultural 

 

Responsável:  Ana Maria Gusmão e Grêmio 

Execução:  Alunos, comunidades, grêmio estudantil, professores voluntários. 

Localização: Pátio principal  

Área de abrangência: todo o efetivo do corpo discente. 

Período de execução: durante todo o ano letivo em datas previamente agendadas. 

 

2. APRESENTAÇÃO 

         Levando-se em consideração a diversidade cultural dos alunos do Centro de 

Ensino Médio Setor Oeste e objetivando a liberdade de expressão, bem como o 

respeito a significação cultural – filosófica implícita em cada manifestação artística,  o 

objetivo do projeto é oportunizar os jovens alunos do Centro de Ensino Médio Setor 

Oeste  a terem acesso e participarem de forma direta e indireta  das várias 

manifestações artístico – culturais nas  diversas vertentes como: Apresentações 

teatrais, apresentações de bandas , festivais de música, dança, exposições de pintura, 

fotografia , exibição de curta – metragem , vídeo clips, músicas eletrônicas,  obras 

plásticas, etc. 
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3.OBJETIVOS 

 1 – Conhecer, respeitar, preservar e valorizar as diversas manifestações artísticas no 

Brasil e no mundo, resgatando sua importância para o fortalecimento de uma identidade 

cultural brasileira; 

2- Reconhecer o ambiente e a comunidade escolar como produtos de arte e de cultura 

com identidade própria e a possibilidade de analisar e conhecer, profundamente, essa 

comunidade, objetivando uma reflexão consciente de seus problemas, talentos e 

potencias de articulação cultural; 

3- Reconhecer o teatro como forma de análise e reflexão das complexas relações 

humanas (Pessoais, materiais, sociais, éticas, estéticas, filosóficas, políticas, religiosas, 

econômicas e outras) experimentando, na construção de cenas, as formas de 

representação dessas relações; 

4- Conhecer e compreender as diversas manifestações da música, em suas múltiplas 

funções, meios, modos e técnicas, analisando e refletindo sobre a influência das 

questões sociais, políticas e econômicas nas músicas produzidas por diferentes grupos 

sociais. 
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ANEXO IV 

JOGOS INTERCLASSE DO CEMSO 2019 

 

Profº Antonio Edilberto B. da Maia 

Profº Ricardo Gomes Nogueira 

Grêmio Estudantil do CEMSO 

Direção do CEMSO 

 

 

Localização: quadra poliesportiva do CEMSO, sala de Educação Física e biblioteca 

Área de abrangência: todo o efetivo do corpo discente. 

Período de execução: durante todo o ano letivo, do 1º ao 4º bimestre, sempre no 

horário do intervalo, de segunda a sexta-feira. 

 

2. APRESENTAÇÃO 

 Já há alguns anos este E.E. vem procurando investir em tudo que possa resultar na 

melhoria da qualidade do ensino. E em se falando de ensino público, passa a ser 

inclusive uma questão de caráter moral no leque de profissionais docentes.  

 A E.F. não fica atrás. Estamos sempre procurando inovar, aperfeiçoar e trazer o 

aluno para dentro da escola de tal forma que ele não queira retornar pra casa antes do 

período de horas recomendado pela lei, ou seja, 5 horas dias (no mínimo). 

 É notório para todos, sejam membros da direção, professores e servidores, que o 

corpo discente tem verdadeira paixão pela pratica da E.F. (com raríssimas exceções). 

Tal situação chega inclusive a causar - eventualmente - alguns transtornos aos 

professores da disciplina em turnos ou horário de aula que tenham possíveis faltas de 

professores na escola. É impressionante a necessidade de os adolescentes tem de se 

movimentar e extravasar a energia acumulada.  

 Pensando nisto, e levando-se em consideração que cada área apresenta o seu 

projeto, a E.F. não ficou atrás e resolve investir no seu projeto também, proporcionando 

uma forma de agradar e atrair os alunos para o recreio dirigido, tendo como opções 

modalidades esportivas de salão, xadrez e tênis de mesa. 
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 Cada uma das modalidades escolhidas tem um objetivo especifico, além do que, 

agrada de forma completa a todo o efetivo de alunos. 

 Eis os principais tópicos que norteiam o presente projeto: 

 

3.a. PRINCÍPIOS 

 As ações que o Projeto RECREIO DIRIGIDO implementa têm como princípios: 

a. A prática dos jogos não como um fim, mas posta a serviço das turmas visando o 

projeto de ensino (tolerância, eficiência, qualidade e outros). Uso/aplicação de 

conhecimentos assimilados ao longo de cada bimestre vinculados aos objetivos 

educacionais para enriquecer as estratégias da gestão escolar. 

b. Respeito à autonomia das classes participantes, tanto no naipe masculino quanto no 

feminino, nos turnos matutino e vespertino, pois cabe às mesmas: organização, 

capacidade de associativismo e cooperação mútua. O professor não interfere em 

momento algum no que diz respeito à escalação de equipes, substituição e organização 

tática das equipes. 

c. Promoção de atitudes de auto-organização e independência que favoreçam a 

melhoria e aperfeiçoamento das classes. 

d. Integração entre as ações do Projeto RECREIO DIRIGIDO por meio de tecnologias, 

estruturas, pessoas, setores e a instituição Secretária de Educação, Gerência Regional 

de Ensino e o CEMSO. 

e. Respeito à autonomia administrativa e organizacional das classes e descentralização 

das ações. Não ignorar as peculiaridades humanas, esforços desenvolvidos ou em 

desenvolvimento, ampliando as possibilidades de êxito. 

f. Interação professor / aluno. Cooperação para obtenção de soluções visando um 

melhor rendimento de cada classe em particular (cada turma terá um professor 

orientador responsável pela parte do estímulo e ajuda naquilo que for preciso e 

possível). 
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3.b. DIRETRIZES 

As diretrizes, relacionadas a seguir, regulam as ações e orientam a adesão ao 

RECREIO DIRIGIDO, a distribuição de grupos ou chaves, uniformes, súmulas e a 

capacitação de recursos humanos (árbitros e mesários), além da doação com encargo 

de equipamentos.  

• Integração das próprias ações do Projeto RECREIO DIRIGIDO e deste com as dos 

demais seções do CEMSO - quando for possível - objetivando a junção de 

procedimentos, buscando à adequação ou ampliação de infraestrutura necessária à 

perfeita realização do evento; 

• Na definição da distribuição de equipamentos relativos aos jogos e comprometimento 

da direção e corpo docente para implantação e implementação do recreio dirigido nesta 

unidade escolar de Ensino Médio; 

• Aquisição de equipamentos efetivada de acordo com as disponibilidades de recursos 

financeiros da A.P.A.M do CEMSO destinados para os referidos fins; 

• As ações dos professores serão desenvolvidas em regime de estreita parceria com a 

direção deste estabelecimento de ensino; 

• A instalação dos equipamentos está condicionada à capacidade de fornecimento pela 

escola e da existência e disponibilidade de servidores experientes na instalação dos 

mesmos visando ter uma infraestrutura física adequada à realização do RECREIO 

DIRIGIDO; 

 

4. JUSTIFICATIVA 

Dentro das finalidades da disciplina Educação Física, encontra-se o desenvolvimento e 

transmissão de conhecimentos nos diversos campos do saber, nos quais os 

profissionais desta área atuam; 

O RECREIO DIRIGIDO - chamado “JOGOS INTERNOS DO CEMSO” - pretende 

contribuir na melhoria de recursos humanos, criticamente compromissados com o 

trabalho qualitativo, aberto a novos conhecimentos teóricos e práticos que norteiam 

esta área do conhecimento humano; 

Os conhecimentos atualizados no âmbito do CEMSO são enriquecidos quando 

confrontados de maneira crítica e participativa com os conhecimentos adquiridos pela 
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experiência prática e/ou passiva, incluindo-se aí, a fase como espectador de 

competições esportivas assistidas ao vivo ou em rede de televisão (canais abertos ou 

fechados); 

A área da Educação Física Escolar no que se refere à capacitação de recursos 

humanos, principalmente árbitros e mesários, encontra-se bastante carente no cenário 

Nacional, especificamente no Distrito Federal. 

 

5. OBJETIVOS 

GERAL 

1. Oportunizar ao corpo discente o aproveitamento do tempo destinado ao intervalo e 

o aprofundamento de conhecimentos já adquiridos na componente curricular Educação 

Física, troca de informações e experiências entre professor e aluno e a construção de 

novos conhecimentos que, quando inseridos em um contexto social mais amplo, 

possam contribuir para o processo educativo. Tem por objetivo também favorecer, em 

todos os alunos, o desenvolvimento das atividades físicas, educativas e recreativas e 

contribuir para a cooperação interpessoal neste âmbito, tornando-os mais solidários, 

participativos e organizados. 

2. Além disto, seguem-se outros objetivos: 

3. Educar para a democracia, contribuindo para a autonomia e para a integração dos 

alunos: 

4. Educar para a compreensão do esporte ou da atividade física no mundo 

contemporâneo; 

5. Educar para o Lazer; 

6. Desenvolver os Componentes da Aptidão Física sob a Perspectiva de Promoção de 

Saúde; 

7. Oferecer Aprendizado Técnico e Tático das modalidades ofertadas durante os 

jogos. 

 

 

ESPECÍFICOS 

1. Contribuir para a formação de cidadãos crítico-reflexivos e participativos 

preocupados com os problemas da sociedade atual, com a melhora da qualidade de 

vida e com a necessidade de ocupar o seu tempo disponível com atividades de lazer. 
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Promover a manutenção / melhoria da saúde, combater doenças, melhorar a qualidade 

de vida e elevar a expectativa de vida dos praticantes. 

2. Discutir a importância da Educação Física Escolar, por meio de suas diversas 

perspectivas e nuances considerando que a mesma faz parte de um processo social; 

3. Produzir conhecimento de regras esportivas aplicáveis à realidade comunitária e 

escolar brasileira em geral, e em particular a do Distrito Federal; 

4. Capacitar alunos que já fizeram parte de equipes do CID (Centro de Iniciação 

Desportiva) e de equipes que já disputaram os Jogos Escolares do Distrito Federal para 

atuarem, com compromisso, no ensino e 

5.  na prática da arbitragem e gerenciamento das disputas, além de propiciar a 

germinação de prováveis talentos esportivos que possam vingar e tornarem inclusive 

profissionais de áreas esportivas diversas.  

 

6. METODOLOGIA 

Os jogos serão realizados sempre no horário do recreio (matutino e vespertino) durante 

um espaço de tempo de 20 minutos, incluído tempo de deslocamento, organização das 

equipes e demais providências.  

As equipes serão informadas previamente, mediante cronogramas e tabelas que serão 

afixados nos murais do CEMSO, em qual espaço físico do E.E. deverão se apresentar 

para jogar: (quadra poliesportiva, sala de jogos e/ou biblioteca), devidamente 

uniformizadas e prontas para iniciar a disputa.  

O tempo destinado efetivamente à pratica vai depender exclusivamente da chegada 

dos dois competidores e da arbitragem. O tempo de jogo fica restrito exclusivamente 

ao tempo do intervalo. Ao soar a sirene, finda-se a disputa, independente do resultado 

final. As partidas somente terão seus tempos prorrogados quando houver necessidade 

de se apresentar um vencedor, como nos jogos semifinais e finais. 

 

8. PERÍODO (CRONOGRAMA) DE DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES 

 CARGA HORARIA UTILIZADA: 20 minutos / dia  

 PERÍODO: matutino e vespertino 

 AÇÕES: jogos interclasse (incluindo as modalidades de cabo-de-guerra, 

basquetebol, futsal, handebol, queimada, voleibol, tênis de mesa e xadrez). 
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 COMPONENTES CURRICULARES ENVOLVIDOS: Envolvendo apenas a 

componente curricular Educação Física. 

 

9. RECURSOS ENVOLVIDOS 

MATERIAIS: rede futsal, rede voleibol, rede basquete, cabos de aço e extensores para 

voleibol, cadeira, carteira, guarda-sol, bolas de várias modalidades (futsal, voleibol, 

handebol e basquetebol), tabuleiros de xadrez (com peças), mesa de tênis-de-mesa 

(raquete e bolinhas), cronômetros, apitos, cartões de advertência, pranchetas, canetas. 

Cabe ressaltar que quase a totalidade dos materiais necessita de reparos ou mesmo 

aquisição. 

HUMANOS: professores, assistentes a educação, mecanógrafo, árbitros e mesário. 
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ANEXO V 

Projeto Laboratórios de Ciência e o Cotidiano 

Professor Olegário de Freitas Neto 
Professora Rosângela Penna Oliveira 

 

LOCALIZAÇÃO: Centro de Ensino Médio Setor Oeste 

ÁREAS DE ABRANGÊNCIA: Ciências da Natureza e Língua Portuguesa 

PERÍODO DE EXECUÇÃO: Ano letivo de 2019 – Turno Matutino 

 

II – APRESENTAÇÃO: 

Este projeto interdisciplinar contempla as amplas possibilidades de se fazer conexões 

no conhecimento de ciências da natureza através do uso dos laboratórios que a escola 

possui. 

 

III – INTRODUÇÃO 

“Na perspectiva escolar, a interdisciplinaridade não tem a pretensão de criar novas 

disciplinas ou saberes, mas de utilizar os conhecimentos de várias disciplinas para 

resolver um problema concreto ou compreender um determinado fenômeno sob 

diferentes pontos de vista. Em suma, a interdisciplinaridade tem uma função 

instrumental. Trata-se de recorrer a um saber diretamente útil e utilizável para 

responder às questões e os problemas sociais contemporâneos. 

A integração dos diferentes conhecimentos pode criar as condições necessárias para 

uma aprendizagem motivadora, na medida em que ofereça maior liberdade aos 

professores e alunos para a seleção de conteúdos mais diretamente relacionados aos 

assuntos ou problemas que dizem respeito à vida da comunidade. Todo conhecimento 

é socialmente comprometido e não há conhecimento que possa ser aprendido ou 

recriado se não se parte das preocupações que as pessoas têm. O distanciamento 

entre os conteúdos programáticos e a experiência dos alunos certamente respondem 

pelo desinteresse e até mesmo pela deserção que constatamos em nossas escolas. 
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A aprendizagem significativa pressupõe a existência de um referencial que permita aos 

alunos identificar e se identificar com as questões propostas. Essa postura não implica 

permanecer apenas no nível do conhecimento que é dado pelo contexto mais imediato, 

muito menos pelo senso comum, mas visa gerar a capacidade de compreender e 

intervir na realidade, numa perspectiva autônoma e desalienante. Ao propor uma nova 

forma de organizar o currículo, trabalhando na perspectiva interdisciplinar e 

contextualizada, parte-se do pressuposto de que toda aprendizagem significativa 

implica um relação sujeito-objeto e que, para que se concretize, é necessário oferecer 

condições para que os dois polos do processo interajam.” (Parâmetros Curriculares 

Nacionais – Ensino Médio. Brasília: MEC, 2002, p.34 e 36). 

Tradicionalmente o conteúdo de ciências da natureza e suas tecnologias são baseados, 

quase que totalmente, em aulas expositivas, o que acaba deixando em segundo plano 

as atividades experimentais. 

As práticas laboratoriais além de contribuir para a fixação dos conteúdos ministrados 

em sala de aula possibilitam ao aluno uma visão experimental e serve como uma 

iniciação científica, o que traz estímulo aos professores e facilitadores para a formação 

de novos cientistas. 

 

IV – JUSTIFICATIVA 

 A escola, para exercer sua função social de garantir a todos condições de viver 

plenamente a cidadania, cumprir seus deveres com responsabilidade, precisa 

proporcionar aos alunos condições de colocar em prática a teoria vista em sala de aula, 

tornando assim a aprendizagem mais fácil e prazerosa. 

 Ao longo dos anos, a educação tem tido como grande aliado, o interesse do aluno 

pelos conteúdos propostos com a finalidade de promover o maior aproveitamento do 

conhecimento, podendo este ser trocado entre professores e alunos. Nada melhor do 

que aulas práticas para estimular essa troca de experiências. 

O Centro de Ensino Médio Setor Oeste conta com laboratórios de Biologia, Física e 

Química montados e dotados de infraestrutura básica para a realização de 

experimentos relacionados com a capacidade e a série do aluno. 

 Esses laboratórios além de se localizam em salas específicas, contam com os 

seguintes equipamentos: 
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 Agitador magnético 

 Banho-maria 

 Bico de Bunsem 

 Capela de exaustão 

 Centrífuga 

 Corantes 

 Destilador de água 

 Fogareiro elétrico 

 Geladeira 

 Lupas 

 Micropipeta (20 à 100µM) 

 Microscópios 

 Panela de pressão (que funciona como autoclave) 

 PHgammetro 

 Reagentes Químicos 

 Vidrarias diversas (becker, erlemayer, proveta, pipeta, bureta, tudo de ensaio, placa-

de-petri etc) 

Todos estes equipamentos e materiais são mantidos graças ao esforço da comunidade 

escolar, muitas vezes adquiridos ou consertados com a participação financeira de pais, 

alunos e funcionários da escola. 

Tal projeto justifica-se em função do espaço físico e dos equipamentos que, se não 

utilizados, ficarão sucateados, estando perdida um excelente oportunidade de atualizar 

e preparar os alunos do CEMSO pelos três anos que estiverem na escola. 

V - OBJETIVOS 

O objetivo geral deste trabalho é facilitar a aprendizagem do aluno. O jovem está cada 

mais preocupado com avanços tecnológicos, tem cada vez mais acesso à internet e 

similares. Isso também é trazido para a escola em forma de dúvidas e questionamentos. 

Assim, o professor preparado, tem condições de utilizar o cotidiano do aluno para 

estimular no aluno o que ele tem de melhor: conhecimento. O laboratório permite essa 

interação e conexão de conteúdos. 

Mas não apenas isto. A experimentação, como descrita no método científico desperta 

a curiosidade, o interesse, a busca pela qualidade de vida. Traz à tona perguntas e 

respostas, aprende-se a manusear equipamentos que talvez nem todos tenham 

acesso, promove coordenação motora, observação, concentração e organização, já 
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que o método científico tem etapas que devem ser cumpridas. Por fim a prática traz 

resultados precisos e dinâmicos, análises críticas, conclusões e finalizações. Tudo isso 

pode ser desenvolvido num único experimento. 

 

VI – INTERDISCIPLINARIDADE 

As disciplinas envolvidas neste projeto são principalmente as da ciência da natureza. 

Estas são Biologia, Física, Matemática e Química. Porém a Língua Portuguesa estará 

intimamente relacionada na execução do mesmo. 

Estabelecer relações entre tais componente curriculares será um desafio e um dos 

objetivos do projeto. Assim sendo, os alunos realizarão experimentos que evoluam os 

conceitos trabalhados em sala de aula fazendo a ligação entre as diversas áreas do 

conhecimentos. Com um simples experimento podem ser utilizados gráficos, cálculos, 

tabelas, pode-se desenvolver o raciocínio lógico e o método científico, estimular o 

interesse, a pesquisa, o pensamento crítico. 

 

VII – COMPETÊNCIAS 

- Compreender os fenômenos biológicos, físicos e químicos bem como suas aplicações 

na produção e no desenvolvimento tecnológico. 

- Desenvolver o senso crítico e analítico na tomada de decisões cotidianas. 

- Proporcionar aplicação prática para os conteúdos de matemática provando esta ser 

objeto fundamental para a ciência. 

- Reconhecer o meio ambiente como fonte de matérias que auxiliam o ser humano a 

melhor sua qualidade de vida e seu cotidiano. 

 

 

 

VIII – HABILIDADES 

- Elaborar perguntas e testar hipóteses, propondo soluções ou explicações para sua 

ocorrência através da análise e comparação de resultados. 
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- Fazer a relação entre os utensílios e materiais domésticos e os equipamentos do 

laboratório, equipando-o e tornando-o mais completo. 

- Desenvolver jogos entre equipes na sala de aula como fonte de estímulo ao 

aprendizado. 

- Realizar saídas para o campus da escola a fim de observar e coletar amostras de 

seres vivos. 

- Usar o método científico através da realização de experimentos a fim de observar 

determinado fenômeno. 

 

IX – PROCEDIMENTOS 

2º Ano 

1º Bimestre: 

 Bases Biológicas de Classificação  

- Estudo prático com botões e sementes simulando classificação. 

 Sistemática  

- Estudo em campo dos vegetais (briófitas, pteridófitas, gymnospermas e 

angiospermas) 

- Relatório de campo. 

 Anatomia da flor  

- Dissecação e identificação das estruturas.  

 Anatomia da raiz, caule, folha, flores, frutos e sementes  

- Dissecação e identificação. 

 Análise das partes anatômicas, relação e funções no vegetal  

- Observação histológica. 

 Análise dos valores nutritivos dos órgãos dos vegetais.  

 Participação do aluno  

2º Bimestre: 

 Cultura de vegetais 
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- observação de hipocotino de leguminosas por ativação hormonal (auxinas, citocininas 

e giberelinas) 

 Cultura em placas  

- Discussão e relatório.  

 Cultura de gametófitos  

- Discussão e relatório.  

 Cultura de protista  

- Discussão e relatório.  

 Cultura de bactérias  

- Discussão e relatório.  

 Cultura de fungos  

- Discussão e relatório.  

 Participação do aluno.  

 

3º Bimestre: 

 Diversidade biológica, relações ecológicas entre os seres vivos  

- Filme sobre a diversidade biológica 

- Relatório e conclusão 

 Classificação morfológica e embriológica dos seres vivos  

- Aula prática: reconhecimento dos animais 

- Relatório 

 Parasitismo – grupos de seres vivos causadores de doenças  

- Ciclo vital, profilaxia e tratamento 

- Discussão, filmes e práticas  

- Elaboração de relatórios e gráficos. 

 Diversidade e vida dos invertebrados e vertebrados  

- Filmes – relação de vida e diversidade nos ecossistemas 

- Relatório e conclusão 
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 Participação do aluno  

 

4º Bimestre: 

 Origem: fecundação e embriologia  

- Observação ao microscópio 

- Filmes sobre embriologia e clonagem 

 Diferenciação histológica  

- Cortes histológicos para observação em microscópio 

- Relatório e conclusão 

 Tecidos de revestimento  

- Observação microscópica e funções 

- Relatório e conclusão 

 Tecidos de locomoção  

- Filme 

- Observação microscópica 

- Relatório e conclusão. 

 Participação do aluno  

 

3º Ano 

1º Bimestre: 

 Anatomia do aparelho digestório  

- Identificação dos órgãos no manequim anatômico 

- Funções dos respectivos órgãos 

 Nutrição: análise de alimentos e seus rótulos 

- Discussão e relatório de calorias ingeridas e gastos energéticos 

- Pesquisa e consulta 

 Respiração - Anatomia do aparelho respiratório 

- Identificação anatômica dos órgãos no manequim anatômico 
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- Elaboração de relatório 

 Aparelhos Digestório e Respiratório  

- Filme sobre a fisiologia da digestão e respiração 

 Experimentos sobre capacidade respiratória e excreção  

 Sistema circulatório – anatomia e fisiologia  

- Filme e elaboração de relatório 

- Tipagem sanguínea e pressão arterial: relatórios e gráficos da turma 

 

2º Bimestre: 

 Sistema Nervoso  

- Anatomia e Fisiologia 

- Filme 

- Elaboração de relatório e discussão 

 Cortes histológicos de tecido nervoso  

- Confecção de lâminas histológicas 

- Elaboração de relatório 

 Jogos sobre hereditariedade, frequência e cruzamentos (1ª, 2ª e 3ª lei de Mendel) 

- Campeonato entre os grupos de alunos  

 Herança ligada ao sexo  

- Analise de casos e suas frequências nas populações 

- Elaboração de gráficos e relatórios 

 Participação do aluno  

 

3º Bimestre: 

 Extração de DNA de banana, morango e outros  

 Modelos de Hard-Windber para genética de populações  

 Trabalhando com modelos de simulações  

- Técnica para identificar pessoas pelo DNA  
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- Elaboração de relatórios e discussão 

 Simulando a síntese de proteínas  

- Elaboração de relatórios e discussão 

 Participação do aluno  

 

4º Bimestre: 

 Criacionismo e Evolucionismo  

- Filme: Evidências da evolução biológica 

- Elaboração de relatório 

 Produzindo fósseis em sala de aula  

- Trabalhando com modelos e simulações 

 Interpretação de restos e impressões fósseis  

- Análise e relatório dos exercícios propostos 

 Construindo um anuário do tempo geológico  

- Relatório e discussão 

 Participação do aluno  

 

X – CRONOGRAMA – 2h/a semana  

             Este projeto contemplará as turmas de 2º e 3º anos do Ensino Médio. 

 O professor desenvolverá os procedimentos no decorrer do ano letivo, tendo ele a 

liberdade de enfatizar as habilidades e competências que se mostrarem mais 

interessantes após a análise do perfil das turmas e dos alunos. 

 Serão em média dez aulas por bimestre, subdivididas de acordo com o tempo 

necessário para a coleta de informações. 

XI – AVALIAÇÃO 

As avaliações serão feitas conforme é proposto na parte diversificada de acordo com a 

lei 9394/96, resolução 02/98 – CEDF, regimento Escolar a Circular 37/12001 – SUBEP 

 Incluem-se aí formas padrão de avaliação, como seminários, debates, elaboração 

de relatórios e resolução de exercícios. Ao final de cada bimestre será realizada uma 
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avaliação em formato de prova que fará a conexão dos vários conteúdos trabalhados 

no bimestre. 

 A aplicabilidade bem como a eficiência deste projeto será avaliada através de 

observações, depoimentos e discussões nas diversas coordenações, realizadas ao 

longo do ano letivo, com a participação dos envolvidos. 

 

XII - RECURSOS ENVOLVIDOS: 

Os recursos necessários para a viabilização do projeto já foram mencionados 

anteriormente, contudo podem ser acrescentados os seguintes itens: 

- Um professor da área de ciências da natureza 

- Um retro projetor 

- Projetos de Slides 

- Datashow 

- Resmas de papel branco tamanho A4 

 

XIII – SUGESTÃO BIBLIOGRÁFICA 

 A Economia da Natureza – Ricklefs, Editora Guanabara Koogan 

 A Educação no Ensino de Química – Atiço Inácio Chassot, Editora Unijuí 

 Biologia – Armênio Uzunian, Editora Harbra 

 Biologia – J. Laurence, editora Nova Geração 

 Biologia – José Luis Soares, Editora Scipione 

 Biologia – Sonia Lopes, Editora Saraiva 

 Biologia dos Vertebrados – Orr, Editora Roca 

 Biologia Moderna – Amabis e Martho, Editora Moderna 

 Biologia Vegetal – Raven, Editora Guanabara Koogan 

 Conservação de Alimentos – Eduardo Roberto da Silva, Editora Scipione 

 Corpo Humano – Gerard J. Tortora, Editora Artmed 

 Física Mais que Divertida – Eduardo de Campos Valadares, Editora UFMG 

 Fundamentos de Histologia – Cormack, Editora Guanabara Koogan 

 Genética Clínica – Oswaldo Frota-Pessoa 

 Introdução à Genética – Griffths, Editora Guanabara Koogan 
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 Microbiologia – Luis Rachid Trabulsi, Editora Atheneu 

 Química na Cabeça – Alfredo Luis Mateus, Editora UFMG 

 Química na Sociedade – Gerson de Sousa Mol e Widson Luiz, Editora UNB 

 Revista Química Nova na Escola 

 Telecurso 2000 – Química, Física e Biologia, Editora Globo 

 Trabalhos Práticos de Química – Livraria Nobel 

 Unidades Modulares de Química – Editora Hamburg 
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ANEXO VI 

Gincana Cultural do CEMSO 

APRESENTAÇÃO 

A Equipe Gestora do CEMSO, o Grêmio Estudantil e o Conselho de 

Representantes de Turma organizarão o Arraiá do CEMSO. Este evento contará com a 

colaboração voluntária dos alunos, professores, funcionários e dos pais/responsáveis 

que contribuirão a Gincana Cultural e Interativa do CEM Setor Oeste do ano letivo de 

2017. Esta Gincana Cultural oferecerá suportes técnicos, pedagógicos, financeiros e 

operacionais para organização e produção da festa. 

JUSTIFICATIVA 

Neste ano, optaremos por um tema que contemple a Diversidade Cultural 

Brasileira, integrando a cultura popular. Com o riquíssimo universo multicultural dos 

estados brasileiros, facultando a cada barraca a valorização da culinária, do artesanato, 

vestuário e das danças tradicionais brasileiras. Haverá premiação para a turma 

vencedora da Gincana Cultural, sendo a primeira colocada do matutino e do vespertino. 

OBJETIVOS 

a) Promover a integração entre turno, turmas e comunidade escolar fortalecendo as 

relações interpessoais entre os sujeitos que compõem a comunidade escolar do 

CEMSO: alunos, professores, servidores da carreira de assistência, 

pais/responsáveis e familiares; 

b) Arrecadar fundos para APAM do CEMSO com o propósito de investir no 

Pedagógico da Escola, colaborando financeiramente na realização das avaliações 

bimestrais e simulados, especialmente na logística do sistema de correções 

eletrônicas; 

c) Potencializar o protagonismo juvenil, ampliando as possibilidades do trabalho 

multidisciplinar, envolvendo temáticas relevantes para a cultura brasileira. 

PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS, AÇÕES E REGRAS. 

A Gincana Cultural será desenvolvida no período de 29/05 a 07/07, composta pelas 

seguintes atividades/tarefas: 

a) Tarefas recreativas: 

Serão desenvolvidas no horário dos intervalos com a organização do Grêmio. 
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b) Arrecadação de produtos e alimentos: 

 Período de 05/06 a07/07; 

 Todas as sextas-feiras divulgarão as tabelas dos produtos que serão 

arrecadados em cada semana; 

c) Tarefas de ações solidárias: 

 Período de 05/06 a 30/06; 

 Será divulgado pelo Grêmio e a Direção (semanalmente). 

d) Tarefas parceiros e Amigos da Escola; 

 Será divulgada pelo Grêmio e a Direção (semanalmente). 

e) Desafios culturais; 

f) Desafios recreativos; 

g) Desafios caipiras. 

 

 

Equipe Gestora do CEMSO 

 Grêmio Estudantil  

 Comissão de Formatura  

 Representantes de Turma 
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ANEXO VII 

Web Design  

Profª Maria de Fátima Brandão 

 

1. Denominação do curso.   

Curso de WebDesign utilizando HTML5, interdisciplinar, voltado ao desenvolvimento de 

um blog (jornal virtual) da instituição de ensino com trabalhos nos temas de 

Comunicação, Matemática, Espanhol, Filosofia e Geografia, em conjunto com o conceito 

educacional da instituição.   

2. Equipe proponente    

A equipe é composta pela dupla de HTML5 composta por Jean Victor Ribeiro Vieira, 

matrícula 11/0031784 e Pedro Lobo Valadares, matrícula 15/0144601.  

3. Relação dos parceiros envolvidos   

Centro de Ensino Médio Setor Oeste - DF.   

4. Descrição do contexto social e educacional   

4.1. Nome da Instituição   O curso será ministrado no Centro de Ensino Médio Setor 

Oeste, CEMSO, na quadra SGAS 912 sul, Brasília, ao lado do Centro de Ensino 

Especial.    

4.2. Histórico da Instituição - A instituição tem histórico sem datação formal, começou 

com uma reunião de professores de ensino particular que idealizaram uma escola de 

qualidade e que fosse de ensino público. Na presença de 4 professores, um deles 

secretário geral da educação, professor Júlio Gregório, fundaram o colégio. A partir do 

ano de 1986, a escola segue em funcionamento com seus ideais de educação em 

excelência. Dos anos 2012, 2013 e 2015 obteve recorde de aprovação de alunos na 

Universidade de Brasília.    

4.3. Missão da instituição  A missão da escola é a de prover ensino público em 

excelência, o que resultou em alta aprovação na universidade de Brasília e na formação 

de cidadãos também de excelência. Para a diretora, Ana Maria Gusmão, a experiência 

de professores e a força de vontade dos alunos foram fundamentais para atingir o 
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sucesso da escola. “Temos uma política pedagógica voltada para as provas de 

admissão, como Enem e PAS. Assim, o corpo docente trabalha com foco no preparo dos 

estudantes para as avaliações. Tenho muito orgulho dos nossos jovens, que batalham 

duro mesmo com as adversidades”.   

4.4. Estrutura organizacional e de gestão se constitui em uma diretoria geral e seus 

auxiliares: uma psicóloga que fica de tempo integral na escola e uma orientadora 

pedagógica que é também um dos braços direitos da diretoria. E claro, o corpo docente. 

Apesar dos resultados positivos, a diretora do Setor Oeste ressalta que há muito o que 

melhorar na rede pública. “O ideal seria ter mais professores para que pudéssemos que 

cada um atuasse em uma frente de ensino. Por exemplo, em Matemática, ter um 

profissional para dar aulas de cálculo, outro para geometria, outro para álgebra. Como é 

feito nas escolas particulares. A formação dos educadores também nos preocupa.  
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ANEXO VIII 

Projeto Preparatório ENEM-  SEE/DF 

1. Apresentação 

O Projeto Mais ENEM foi criado em 2015 pela Coordenação Regional de Ensino 

do Plano Piloto e Cruzeiro em parceria com a Universidade Paulista (UNIP) e teve como 

objetivo orientar os alunos das escolas públicas do Plano Piloto e Cruzeiro quanto ao 

modelo de prova proposto pelo INEP e também quanto aos principais assuntos cobrados 

nos últimos anos. Na primeira edição, o projeto contou com a participação voluntária de 

professores renomados dos principais cursos preparatórios de Brasília bem como 

professores da rede pública do Distrito Federal. Foram 7 encontros e mais de 150 alunos 

aprovados em vestibulares por meio do Sistema de Seleção Unificada (SISU) e por meio 

do Programa Universidade para todos (ProUni). Para o ano de 2019, o Projeto Mais 

Enem ocorrerá, possivelmente,  em parceria com a UNIP e terá 13 encontros, totalizando 

100 aulas.  

2. Regulamento 

2.1 Das Inscrições 

1-  O diretor da Unidade Escolar poderá inscrever os alunos matriculados e frequentes 

da 3ª série do Ensino Médio e do 3º segmento da EJA (3ª etapa), respeitando o limite de 

vagas disponibilizado pela Coordenação Intermediária do Ensino Médio. 

2-  Os alunos participantes devem estar inscritos no ENEM 2019. 

3-  Após o preenchimento, a ficha de inscrição deve ser assinada pelo responsável do 

aluno e também pelo diretor da escola.  A foto a ser colada na ficha deve ser recente. 

4-  O aluno deve entregar uma cópia do RG, uma cópia do comprovante de residência e 

uma cópia do comprovante de inscrição no ENEM 2018 no ato da inscrição. 

5-  As inscrições em que todos os dados da ficha não estiverem preenchidos serão 

canceladas. 

6- As inscrições sem foto recente e sem as cópias dos documentos solicitados também 

serão canceladas. 

7- Cabe à Unidade Escolar decidir sobre os critérios para a distribuição das vagas entre 

os alunos.  
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8- Para as escolas que possuem o 3º segmento da EJA, fica garantida a quantia mínima 

de 5 vagas do total disponibilizado para a Unidade Escolar. 

2.2 Da Frequência  

1-  O aluno participante deve estar ciente de que, ao faltar de qualquer uma das aulas, 

terá sua inscrição cancelada e, portanto, não poderá participar dos próximos encontros. 

Porém, poderá deixar o nome na última posição da lista de espera da Unidade Escolar 

e, caso haja vagas, poderá participar novamente do projeto. 

2- Somente serão aceitas as justificativas de faltas de alunos participantes de Olimpíadas 

do Conhecimento. Nesse caso, o aluno deverá entregar para a Coordenação do Projeto 

Mais ENEM uma declaração de comparecimento emitida, necessariamente, pela equipe 

de coordenação de aplicação da   olimpíada.    

2.3 Das Normas Disciplinares 

São direitos do aluno 

1- Ser tratado com respeito e atenção pelos coordenadores, professores, funcionários e 

colegas. 

2- Apresentar sugestões à coordenação do projeto. 

3- Receber o material de aula disponibilizado pelo professor. 

 

São deveres do aluno 

1- Comparecer, pontualmente e de forma participante, às aulas. 

2- Cooperar com a boa conservação das dependências, dos móveis e dos equipamentos 

do estabelecimento. 

3- Não portar materiais estranhos às atividades escolares 

4- Respeitar as normas disciplinares do estabelecimento e do Projeto Mais ENEM. 

5- Tratar com respeito os coordenadores, professores, funcionários e colegas. 

6- Portar sua garrafa com água para evitar saídas de sala fora do horário de intervalo. 

7- Usar o uniforme do Projeto Mais ENEM que será entregue na Solenidade de Abertura 

8- Cumprir fielmente os demais preceitos do regulamento no que lhe couber. 

É vetado ao aluno 

1- Entrar no estabelecimento após 9:15 para o turno matutino e 15:15 para o turno 

vespertino.  

2- Entrar no estabelecimento sem o uso do uniforme.  

3- Ausentar-se da sala sem permissão do professor ou dos monitores.  
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4- Ocupar-se durante às aulas de assuntos a elas estranhos. 

5- Manter o celular ligado nos horários de aula. 

6- Ausentar-se do estabelecimento antes do término das aulas, podendo ser desligado 

do projeto em caso de descumprimento. 

2.5 – A Coordenação do Projeto Mais ENEM reserva-se o direito de alterar, suspender 

ou cancelar o presente regulamento, mediante publicação de circular enviada para as 

Unidades Escolares.  

2.6 Os casos omissos serão analisados e decididos pela Coordenação do Projeto Mais 

ENEM. 

2.7 Dúvidas poderão ser colocadas para a Coordenação do Projeto Mais ENEM, por e-

mail, para os endereços:  em.gebppc@gmail.com 
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ANEXO IX 

Projeto Produção de Texto - Ler, Entender e Redigir 

 

 
Justificativa 

 
 Por meio da leitura o indivíduo pode alcançar o mundo, além de desenvolver a 

compreensão, entrar em contato com outros povos, aprimorar a comunicação, bem como 

participar efetivamente da sociedade em que está inserido. 

 Sabemos também quão distantes estamos de garantir o acesso de todos os 

alunos às várias estruturas necessárias para torná-los leitores competentes. Conscientes 

de nossa responsabilidade, elaboramos esse projeto, o qual constitui um trabalho 

conjunto, participativo, compromisso desta direção com os discentes, visando criar 

hábitos e desenvolver o gosto pela leitura; oportunidade de formar jovens leitores 

reflexivos e críticos participando de forma ativa da sociedade que se encontram 

inseridos. 

 

Apresentação 

 

 O projeto intitulado Produção de Texto envolve todas as disciplinas. 

 As atividades de leitura e produção de textos de diferentes gêneros 

desempenham um papel essencial nas mais diversas áreas de atuação acadêmica 

necessitando assim de um trabalho integrado e contínuo entre as disciplinas. Auxilia, 

desta forma, na familiarização com as provas do PAS e ENEM. 

 

Objetivos 

 

 - Levar o aluno a se tornar um usuário mais crítico e proficiente da linguagem, 

conquistando autonomia para atuar como cidadão; 

 - Utilizar adequadamente as diferentes linguagens em diversas situações de 

comunicação; 

 - Adequar o seu texto ao registro formal ou informal, de acordo com as diferentes 

situação de uso; 

 - Conhecer os aspectos linguísticos e ortográficos que regem a Língua Portuguesa 

e refletir sobre eles; 
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 - Construir argumentos a fim de melhor expor suas opiniões. 

 

Conclusão 

 

 Através deste projeto pretende-se desenvolver um curso de redação (Produção 

de Texto) para que os alunos possam desenvolver habilidades na área da escrita. A 

intenção é que os usuários consigam transmitir informações ou estabelecer comunicação 

entre emissor, receptor e mensagem, como uma forma de interação humana e com o 

lugar de constituição de relações sociais. Assim ela é compreendida não como uma única 

forma de falar considerada padrão, ou como uma forma padrão que coexiste com formas 

errôneas, mas com o conjunta de variedades linguísticas usadas em uma comunidade. 

Espera-se, então, que o aluno possa usar a língua e a linguagem em diferentes situações 

sociais, ampliam a capacidade de leitura e de produção de texto orais e escritas; a fim 

de estarem preparados para interagir diante de inúmeras situações e obter êxito nos 

exames admissionais para o Ensino Superior. 

 Não há como negar a importância desta disciplina na preparação para os 

vestibulares. A cada ano as redações se têm mostrado mais elaboradas necessitando de 

trabalho e estudo contínuo durante o Ensino Médio para que ao final o discente tenha 

excelentes resultados, como é costume com os alunos desta Unidade de Ensino. Para 

tanto é necessário um professor quarenta horas para o turno matutino e outro professor 

quarenta horas para o turno vespertino para Parte Diversificada prevista na 

Semestralidade implantada a partir de 2018. 
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ANEXO X 

Projeto De Matemática Financeira 

 

Tema Central: Desenvolvimento de Habilidades e Procedimentos  de alunos do Ensino 

Médio.  

Etapa/Modalidade de Ensino: Ensino Médio 

No de Turmas Atendidas: 14 turmas de primeiras e segundas séries do Ensino Médio. 

Relevância do Tema ou Relação com a Escola:  

Segundo a Lei de Diretrizes e Bases de Educação Nacional (LDB), um ensino 

voltado para “o aprimoramento do educando como pessoa humana, incluindo (...) o 

desenvolvimento da autonomia intelectual e do pensamento crítico” é um dos grandes 

objetivos educacionais da atualidade. Ao enumerar como uma finalidade do ensino “a 

compreensão dos fundamentos científico-tecnológicos dos processos produtivos, 

relacionando teoria com prática, no ensino de cada disciplina” (Brasil, 1996), a lei coloca 

em evidência que tanto um ensino teórico consistente, quanto oportunidades de 

aplicação prática desses conhecimentos são indispensáveis para a formação de jovens 

no Ensino Médio. Mas é evidente entre os alunos, uma grande dificuldade de aproximar 

e aplicar a teoria cientifica na sua prática cotidiana. Muitas vezes entendendo os avanços 

científicos e tecnológicos como fenômenos além do seu alcance e compreensão 

(Pinheiro, Silveira e Bazzo, 2007). 

Em consonância com a LDB, os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) do 

Ensino Médio identificam áreas de Competências que devem orientar o trabalho dos 

professores de Ciências da Natureza, Matemática e suas Tecnologias: Representação e 

comunicação; Investigação e compreensão; e Contextualização sócio-cultural. A 

segunda competência define que os alunos devem “desenvolver a capacidade de 

questionar processos naturais e tecnológicos, identificando regularidades, apresentando 

interpretações e prevendo evoluções. Desenvolver o raciocínio e a capacidade de 

aprender”. Entre as diversas habilidades que compõem essa competência investigativa 

encontramos formular questões, hipóteses, desenvolver modelos e experimentos, 

sistematizar informações, interpretar resultados da Matemática (Brasil, 1999). 

Características próprias da comunidade e cultura científica, que levariam o aluno a 

entender o desenvolvimento da Matemática Financeira que está hoje presente no 

cotidiano das pessoas. É  com ela que é calculado o aumento do pão e do ônibus, o 

reajuste das prestações e o saldo devedor da casa própria. Acreditamos que sua 

importância prática fará com que o seu ensino vá aos poucos se estendendo a todas as 

escolas, Como um esforço coletivo humano no qual ele poderia se inserir. No entanto, 

essas atividades que deveriam ser desenvolvidos através das disciplinas regulares do 

curso, normalmente não são efetivadas por currículos inchados de conteúdos teóricos, 

calendários apertados, problemas de estrutura escolar e professores que não tiveram 

capacitação voltada para trabalhar a epistemologia da sua área (Zômpero e Laburu, 

2011). 
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Diversos autores defendem uma prática educacional composta por atividades 

investigativas e práticas que colocam o aluno em uma posição mais central e atuante no 

seu próprio processo de aprendizagem. De acordo com tais teóricos essas atividades 

contribuem para uma formação mais cidadã, participativa e crítica, pois desenvolvem, 

nos estudantes, habilidades de raciocínio, cooperação, interpretação do ambiente, 

capacidade de resolução de problemas e tomada de decisões (Zômpero e Laburu, 2011; 

Borges, 2002; Driver et al, 1999; Moreira, 2005). Atividades de Matemática Financeira 

também são relevantes para alunos que almejam ingressar no ensino superior, seja em 

uma carreira acadêmica ou não. Com o Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) 

servindo de porta de entrada ao Ensino Superior os benefícios de uma educação que 

integre teoria e prática são cada vez mais evidentes.  

Considerando que os procedimentos  são ferramentas capazes de formar 

competências e habilidades de interesse em jovens do Ensino Médio, o Projeto do Setor 

Oeste propõem atividades de Matemática  Financeira . Ao longo do ano, uma das 

disciplinas da Parte Diversificada será voltada para o estudo teórico-prático da linguagem 

e metodologia da Matemática. Não se restringindo a um único enfoque, as atividades 

terão um caráter transversal. Diversas atividades propostas levarão os alunos a trabalhar 

habilidades e procedimentos da Matemática Financeira, que além de possuírem 

potencial de aplicação prática no dia-a-dia, constituem Competências e Habilidades do 

ENEM, visado por muitos alunos ao fim do Ensino Médio.  

Local de realização do Projeto: Dependências do Centro de Ensino Médio Setor Oeste. 

Durante o andamento do projeto diversos espaços da escola, como salas de aulas, salas 

multimídia, laboratórios de informática, biblioteca, auditório e áreas verdes, serão 

utilizados. 

Responsáveis pelo projeto: Professores de Matemática. 

Objetivo Geral: Estimular, nos alunos, o desenvolvimento de valores e habilidades 

característicos de um cidadão ativo, crítico e capaz de interpretar seu ambiente e tomar 

decisões significativas, com impacto positivo na sua vida e na daqueles ao seu redor. 

Objetivos Específicos:  

1. Apresentar a Matemática Financeira   como uma construção do homem, ao 

alcance de todos que se interessem em atuar em suas diversas esferas.  

2. Promover a alfabetização Matemática dos estudantes trabalhando com eles a 

compreensão e a aplicação da Matemática em atividades dentro e fora da escola, 

no seu dia-a-dia.  

3. Estimular o trabalho em equipe, os debates e trocas de ideias, durante os 

processos de estudos, elaboração e execução de um projeto Matemático. 

4. Desenvolver o discurso, a defesa de opiniões, a argumentação e a apresentação 

de ideias ao longo de exposições e explicações para colegas e grupos.   

5. Identificar as habilidade e competências do ENEM como conjuntos de 

capacidades importantes para a formação profissional e realizar atividades que 

estimulem seu desenvolvimento. 

6. Estimular os alunos que se interessarem pela Matemática Financeira a 

conhecerem as diversas carreiras de pesquisa acadêmica e ingressarem no 

ensino superior para seguirem-nas. 
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Cronograma: O cronograma geral de atividades ao longo do ano se encontra no Anexo 

1 – Cronograma bimestral de atividades – enquanto as atividades específicas do primeiro 

bimestre são apresentadas no Anexo 2 - Cronograma de aulas e atividades. 

Metodologia: De acordo com o cronograma de aulas e atividades, diversas 

metodologias serão empregadas, durante o ano, entre elas: Aulas expositivas com uso 

de quadro branco e/ou Datashow; atividades em sala de aula ou para casa, individuais 

ou em grupos, como questionários, pesquisas bibliográficas, testes e discussões; 

simulações diversificadas de desenvolvimento de pesquisas, com ênfase em 

determinadas etapas, de acordo com o tema da aula; aulas de campo, nas áreas verdes 

da escola; atividades investigativas e/ou demonstrativas no laboratório de Informática; 

Apresentações individuais ou em grupo, para a turma, expondo etapas intermediárias 

dos seus projetos de pesquisa; entre outras. 

Avaliação dos Resultados: Ao longo do ano os alunos serão avaliados por atividades 

individuais ou em grupo de acordo com o exposto no Anexo I – Cronograma bimestral 

de atividades. A cada bimestre, atividades diversificadas serão desenvolvidas, havendo 

um projeto principal que renderá a maior parte da nota da disciplina. Todas as atividades 

avaliativas terão data de entrega e valores previamente divulgados aos alunos, devendo 

ser apresentadas em sala de aula no formato pedido pelo professor. As avaliações dos 

alunos também serão consideradas de forma global como uma estratégia de avaliação 

do projeto, suas metodologias e seus resultados. A partir dessas análises serão 

considerados ajustes, melhorias e mudanças de estratégias metodológicas, visando o 

aprimoramento e manutenção do projeto para etapas futuras.  
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Anexo 1 – Cronograma bimestral de atividades   

1º Bimestre – Apresentação do projeto de Matemática Financeira, seus elementos e 

características; análises de propostas de temas;  

Avaliação – Atividades de sala, de casa e Pré-projeto. 

 

2º Bimestre – Definição dos grupos de trabalho e dos temas para o estudo do projeto; 

apresentação do Projeto de Pesquisa com desenho experimental; condução 

da pesquisa, coleta de dados.  

Avaliação – Acompanhamento do andamento do projeto e apresentação das equipes 

formadas. 

3º Bimestre – Apresentação da versão final dos trabalhos desenvolvidos pelas turmas; 

Avaliações e feedbacks dos trabalhosdos alunos; Atividades de orientação 

vocacional; 

Avaliação – Versão final do trabalho, apresentação dos trabalhos e avaliações pós-

apresentações. 

4º Bimestre – Atividades de orientação vocacional; Palestras de professores-

pesquisadores convidados sobre a prática de pesquisa nas diferentes 

Ciências, Naturais, Humanas, Exatas, Sociais e da Saúde; Resolução crítica 

de exercícios de Ciências da Natureza do ENEM; 

Avaliação – Avaliações do ciclo de palestras, Auto-avaliação dos alunos. 
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ANEXO XI 

Las Personalidades Del Mundo Hispano 

Professora Kerlene Paiva 

 

Justificativa 

 Incentivar na comunidade escolar o hábito da leitura e da pesquisa na língua 

espanhola, agregando conhecimentos sobre personalidades em destaque (de ontem e 

de hoje), pertencentes a todos os países falantes da língua espanhola (totalizando 20 

países). 

Apresentação 

 Conversa informal com os alunos a partir de textos e periódicos versando sobre a 

língua espanhola. 

 Formar grupos em sala de aula para discutir, dividir aspectos a serem abordados, 

sobre personalidades, pessoas influentes, que se destacaram na história dos países de 

língua hispânica. 

 Assembleia para direcionar e orientar os grupos. 

Desenvolvimento 

 O projeto em questão envolve os componentes curriculares língua espanhola e 

artes.  

 A partir das escolhas feitas pelos alunos, os grupos trabalharão os aspectos 

escolhidos relativos a: desenho, pintura, produção de textos, confecção de bandeiras, 

valorizando a criatividade.  

 Outros grupos realizarão pesquisas nas mídias diversas focalizando característica 

de personalidade do povo de cada país, sua origem, sua cultura e demais hábitos que 

os destinguem perante o mundo. 

 Confecção de murais e pinturas de bandeiras nas aulas de artes.  

 Parte considerável das aulas de espanhol seão dedicadas à supervisão, à 

orientação e à produção final deste trabalho, com a presença efetiva das docentes em 

questão. 

Objetivos 

 Conhecer a origem, cultura e hábitos dos países hispanicos. 

 Estimular a comunidade escolar a ler, entender e produzir trabalhos de boa 

qualidade, escritos, valorizando a expressão oral na língua espanhola. 
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ANEXO XII 

Projeto Horta  Escolar - Gestão de Pessoas  

Professora Ivete Tarraf 

Professora Rosângela Pena 

 

Resumo: A gestão de pessoas é um assunto muito discutido hoje e compreende a 

importante função de gerenciar pessoas nas organizações, sejam públicas ou privadas. 

Para isso, o objetivo do presente artigo consistiu em analisar o nível de eficácia do 

Trabalho de Gestão de pessoas desenvolvido com os servidores na realização do Projeto 

Educativo de Horta na Escola de Ensino Médio Setor Oeste (CEMSO) em Brasília/DF. 

Com a globalização dos negócios e o avanço tecnológico, o grande diferencial decorre 

das pessoas. A gestão de pessoas tem sofrido muitas modificações e hoje resulta dos 

impactos das mudanças e o intenso movimento pela qualidade e produtividade. Foi 

realizada a pesquisa exploratória, como base de estudo e a pesquisa bibliográfica 

para embasamento teórico e a observação participativa no referido projeto. O resultado 

pode esclarecer que apesar das dificuldades existentes nas escolas é possível 

desenvolver projetos educativos com sucesso de acordo com o trabalho de gestão de 

pessoas desenvolvidas para este fim. Sabendo que, uma horta na escola, serve como 

subsídio pedagógico conscientizando os alunos da importância do cultivo e dos cuidados 

com as hortaliças e com o meio ambiente integrando as diversas fontes e recursos de 

aprendizagem gerando fonte de observação e reflexão por parte do    educando 

envolvido. 

Palavras-chave: Gestão, Organizações, Horta Escolar e Aprendizagem. 

Abstract: The administration of People is a subject very discussed today and it 

understands the important function of management people in the organizations, be public 

or privates. For that, the objective of the present article is to verify which is the level of 

the effectiveness of the work of Administration of People with the servers in the 

accomplishment of the Educational Project of Vegetable garden in the High School of 

CEMSO in Brasilia/DF. With the globalization of the businesses and the technological 

progress, the great difference is from of the people. The Administration of People has 

been suffering a lot of modifications caused for the impacts of the changes and the intense 

movement by the quality and productivity. The exploratory research was accomplished, 
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as study base, the bibliography research for theoretical and the participative observation. 

The results can explain that despite the difficulties in schools it is possible to work with 

educational projects and have success. This success is caused because of people 

management developed for this purpose. Knowing that a school garden, serves as 

support teaching students aware of the importance of the cultivation and care of the 

vegetables and the environment by integrating the various sources and learning 

resources generating source of observation and reflection. Key words: Administration, 

Organizations, Scholl garden, Learning.  

Introdução 

A escola é um espaço de reconstrução e inovação e deve oferecer elementos para 

a formulação de novas políticas que assegurem também um desenvolvimento 

sustentável. É necessário investir nas pessoas como seres humanos e agentes proativo 

e provocador de decisões, desenvolvendo a habilidade humana em todo o seu potencial 

valorizando-os como capital intelectual, prontos para atuarem frente as transformações 

e exigências da nova realidade. Transformadas, as pessoas podem ser parceiras 

colaboradoras nos processos de mudanças, cooperando na perspectiva de ajudar e 

ultrapassar os limites. No mundo do trabalho ocorreram várias mudanças decorrentes 

das alterações no modo como as pessoas passaram a ser consideradas no contexto 

organizacional. Surgem decisões novas sobre como valorizar as pessoas no trabalho, 

porque elas constituem fonte de produção de novos conhecimentos fundamental para o 

funcionamento das organizações. Buscam-se formas de a organização oferecer 

condições de trabalho que promovam a saúde e a satisfação do trabalhador com o 

excelente desempenho no trabalho. Este artigo é resultado de uma experiência 

desenvolvida no Centro de Ensino Médio Setor Oeste (CEMSO), Brasília/DF, no período 

de agosto a dezembro de 2009, envolvendo gestores, professores, alunos, funcionários 

e comunidade local, no projeto de gestão de pessoas no desenvolvimento de uma horta 

escolar. No primeiro momento, o projeto da horta escolar foi discutido com os alunos do 

EJA que mostraram interesse em executá-lo. A partir da boa aceitação, pensou-se em 

globalizá-lo para toda a comunidade escolar e local, fazendo-se a divulgação do mesmo 

na Feira Cultural da escola em questão. A partir desse momento, durante as reuniões de 

coordenação, informava-se aos professores sobre a participação de cada um no trabalho 

em conjunto para que as atividades desenvolvidas levassem os envolvidos a uma 

mudança de hábitos e atitudes no que se refere à maneira como eles percebiam a 

natureza e a partir de então formassem uma consciência de respeito à preservação 
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ambiental, à melhoria da alimentação através da aceitação de verduras e legumes 

frescos e sem agrotóxicos, bem como a percepção da importância da solidariedade e do 

senso de responsabilidade. A produção da horta escolar foi iniciada quando os alunos, 

os professores e os servidores estavam preparados para desempenhar a sua tarefa, 

conheciam o espaço destinado ao cultivo das hortaliças e estavam conscientes de que 

esse projeto objetivava inserir todos os atores numa nova perspectiva pedagógica da 

escola. A escola articulada com as transformações ocorridas fora dos seus muros, 

desenvolve estratégias que permitam outra dinâmica para o seu projeto político 

pedagógico, por isso em função da necessidade de se preparar os canteiros, foram 

convocados todos os atores envolvidos, para juntos em sala, calcular: a área de cada 

canteiro e a distância entre as covas para colocar as sementes de espécies de plantio 

definitivo, o número de covas, o número de sementes colocadas em cada, o tempo de 

germinação, o período apropriado para a colheita. Cada turma com seu respectivo 

professor ficou responsável por um canteiro, efetuando a semeadura e acompanhando 

o desenvolvimento da horta. A comunidade local participou trazendo sementes e mudas, 

interagindo com a comunidade escolar com a troca de experiências. Essas atividades 

ocorreram sempre sob a supervisão do gestor escolar que observava e orientava no 

cumprimento das metas. Tomando como base essa concepção, o objetivo principal 

desse trabalho é analisar o nível da eficácia do trabalho de Gestão de Pessoas com 

alunos, professores, servidores e comunidade local na realização do Projeto Educativo 

de Horta do Centro de Ensino Médio Setor Oeste, - Brasília/DF. 

Educação ambiental a partir da horta escolar 

Defender-se-á o argumento que para gerir pessoas é necessário desenvolver os planos 

estratégicos e operacionais que o gestor julga mais eficaz para atingir os objetivos 

propostos de uma maneira mais atraente, mais eficiente e mais prazerosa. O mundo, 

com as múltiplas enfermidades tão fáceis de se contrair, é vasto hospital e a natureza, 

com a sua infinidade de plantas, é uma farmácia em que todo homem pode encontrar 

um bálsamo para qualquer espécie de dor. As plantas não só nos proporcionam 

alimentos são e saborosos, mas também toda a classe de remédios para a recuperação 

ou conservação da nossa saúde.  Por muito tempo, a terapêutica vegetal esteve sob 

domínio do povo comum, especialmente dos homens do campo, em cujas mãos indoutas 

o conhecimento empírico que do valor medicinal das plantas lhes têm prestado um 

serviço inestimável. Outrora, muitos médicos, talvez a maioria, desprezavam a botânica 

farmacêutica como curandeirismo ou charlatanismo; hoje, porém, graças ao progresso 
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das investigações científicas, a medicina vegetal se acha elevada à dignidade de 

Fitoterapia. Muitas centenas de plantas são atualmente estudadas e aproveitadas nos 

laboratórios em todo o mundo, para o bem da humanidade castigada por tantas doenças. 

Os maus tratos à natureza, infelizmente, já são consideradas práticas comuns na 

sociedade humana. A degradação ambiental do nosso planeta é prática comum de 

grande número de comunidades atualmente. O projeto de educação ambiental para 

implantação da horta, desenvolvido durante as aulas objetivas, levou os alunos a 

conhecer sobre um tipo de agricultura mais natural, sobre o perigo na utilização de 

agrotóxicos e o mal que essas substâncias causam à saúde humana, aos animais e aos 

ecossistemas. Foi uma maneira também de levar os estudantes a descobrirem a 

importância dos legumes e verduras para a nossa nutrição. O fato de sair de sala de aula 

para um espaço aberto onde possam desenvolver atividades em contato direto com a 

terra, com a água, poder preparar o solo, conhecer e associar os ciclos alimentares de 

semeaduras, plantio, cultivo, cuidar das plantas e colhe-las torna-se prazeroso e, 

sobretudo, desperta no aluno o respeito pela terra. A produção de alimentos in natura 

segundo Ruchéinsky (2002) confere à agricultura um caráter mais autossustentável e 

menos agressivo à natureza como atualmente é a agricultura convencional. Nesse 

sentido a chamada agricultura ecológica surge como uma alternativa que confere 

inúmeros benefícios aos produtores, aos consumidores e para o meio ambiente como 

um todo. Este tipo de agricultura exclui do seu sistema de produção o uso de fertilizantes 

sintéticos de alta solubilidade e agrotóxicos, além de reguladores de crescimento e 

aditivos sintéticos para a alimentação animal. A recomendação é que sejam utilizados 

estercos animais, rotação de culturas, adubação verde, compostagem e controle 

biológico de pragas e doenças. Este sistema procura manter a estrutura e produtividade 

do solo, trabalhando em harmonia com a natureza. O projeto educativo de horta no 

Centro de Ensino Médio Setor Oeste, desenvolvido por meio da educação insere valores 

humanitários onde promove o conhecimento e compreensão necessários para que 

alunos, comunidade escolar e comunidade local se conduzam de acordo com esses 

princípios, e estimule neles um sentido de responsabilidade para atuar com base na 

preservação do meio ambiente. É processo pelo qual se torna possível ajudar os alunos 

e desenvolver o interesse de preservar o meio ambiente, a partir do micro para o macro 

espaço geográfico, através das hortas domiciliares e comunitárias, para um 

desenvolvimento de uma comunidade sustentável. 

A referida experiência foi realizada em uma escola da rede pública de Brasília/DF, Centro 

de Ensino Médio Setor Oeste, no segundo semestre de 2009 com todos os alunos do 
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Ensino Médio e alunos do EJA (1º e 2° segmentos), professores, servidores e 

comunidade local. Para desenvolver os procedimentos foi feita a correção do solo com 

calcário e em seguida a adubação orgânica: húmus e minhocas. Na etapa efetuou-se a 

semeadura, em que se utilizaram pacotinhos, tais como: alface, beterraba, rabanete, 

salsinha, cebolinha, cenoura e coentro. Algumas seriam semeadas e depois replantadas. 

A horta era cuidada diariamente pela comunidade escolar e comunidade local. As 

atividades começaram a ser desenvolvidas, cada turma no seu horário de aula com o 

professor da disciplina envolvida no projeto, conscientizando sempre da necessidade de 

se refletir sobre os diversos conhecimentos e que a horta na escola é um “laboratório 

vivo”. 

 

Horta Escolar 

Na realização desse trabalho tomou-se como referência os Parâmetros Curriculares 

Nacionais (PCNs) destinados ao ensino Fundamental e Médio em que foram inseridas a 

Educação Ambiental, Educação alimentar e implementação da Agenda 21 para base de 

estudo. Os gestores realizaram pesquisas exploratórias junto à comunidade escolar e 

comunidade local para definir os objetivos e buscar alternativas metodológicas 

vinculadas à realidade escolar e local. Articulava-se com toda a comunidade envolvida 

os itens que fariam parte do nosso projeto. Discutia-se o local, analisava-se o solo, o tipo 

de semente que seria plantada, o processo de adubação; como seriam desenvolvidas 

as atividades interdisciplinares, fazendo com que todos se tornassem sujeitos desse 

processo pedagógico. O projeto contou com as parcerias: SEE/DF (Secretaria de Estado 

de Educação do Distrito Federal), EMATER/DF (Empresa de Assistência Técnica e 

Extensão Rural do Distrito Federal), Escola da Natureza, SEDUMA/DF (Secretaria de 

Estado de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente do Distrito Federal), IBRAM 

(Instituto Brasília Ambiental), APAM (Associação de Pais, Alunos e Mestres), PDAF  

(Programa de Descentralização Administrativa e Financeira), PDDE (Programa Dinheiro 

Direto na Escola), porque a horta escolar tem como foco principal integrar as diversas 

fontes e recursos de aprendizagem, permitindo que o dia-a-dia da escola seja fonte de 

observação e pesquisa, levando todos os envolvidos no processo a se perceberem como 

responsáveis pela construção dos seus conhecimentos. A horta escolar proporciona 

possibilidades para o desenvolvimento de ações pedagógicas, permite práticas em 

equipe explorando diferentes formas de aprender e ensinar, privilegiando o trabalho em 

grupo e socializando o conhecimento. Na dinâmica da horta, as diferentes atividades são 
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desenvolvidas de forma lúdica e proporciona uma grande variedade de alimentos que 

enriquecem e complementam a dieta alimentar. Conforme prepondera Capra (2005) em 

razão da natureza do solo vivo temos que preservar a integridade dos grandes ciclos 

ecológicos em nossas práticas agrícolas e de jardinagens. Essa perspectiva apoia-se 

num profundo respeito pela vida e faz parte de muitos métodos tradicionais de cultivo da 

terra que estão sendo atualmente resgatados pela agricultura ecológica, pela agricultura 

orgânica, pela agricultura biodinâmica, entre outros. Segundo Camargo (1995) cada dia 

novos elementos são descobertos e catalogados, novas experiências científicas dos 

antigos conhecimentos populares chegam até nós. Nada, absolutamente nada pode 

garantir sua saúde, proteger suas células e aumentar o tempo de sua vida com o uso 

regular de plantas: folhas, sementes, raízes e frutos, amigos poderosos da sua saúde, 

da sua beleza e do tempo da sua vida, segundo após segundo, caminham pelo sangue 

procurando chances para dominar radicais livres, vírus, bactérias, câncer, colesterol, 

diabetes, etc. As plantas com suas propriedades antioxidantes e outras substâncias fito 

terapêuticas, fornecem uma poderosa força bioquímica capaz de combater todos esses 

inimigos e ordenar a normalidade. Para Alfonso (1978) as substâncias fito terapêuticas 

representam uma extraordinária força para o sistema imunológico no combate ao câncer 

e aos radicais livres. Estudos recentes revelaram que portadores de câncer de pulmão, 

estômago, esôfago, intestino e útero possuem baixo nível de betacaroteno. O 

betacaroteno está presente nas hortaliças de folhas verde-escuro e laranja-escuro, chás 

de ervas verde-escuro, o cozimento rápido não destrói o betacaroteno. Já Vander (1973) 

afirma que não existe fonte de alimentos próprios para as células como os que vêm das 

plantas. O homem não conseguiu criar um composto alimentar tão eficaz e facilmente 

aproveitável pelo organismo como o das frutas e verduras. Saladas cruas, hortaliças ao 

forno e de todas as maneiras, fornecendo os nutrientes você pode entender as 

necessidades de suas células e ter energia e disposição, nutrindo-as com a força que 

vem das plantas. Desenvolver atividades como da horta promove oportunidade de muitos 

alunos estabelecerem contato com a natureza, pois muitos deles perderam essa 

possibilidade já que muitas famílias residem em edifícios. Quando manipulam a terra, 

muitos estudantes podem desenvolver maior habilidade possível e podem melhorar a 

coordenação motora. A questão ambiental possui um caráter complexo, pois envolve 

diversos campos do saber. Tal aspecto exige uma abordagem cada vez menos 

fragmentada, carecendo da utilização de métodos interdisciplinares, com uma visão 

sistêmica, um pensamento holístico que possibilite restabelecer uma determinada 

realidade na sua totalidade. (CAPRA, 1982; LEFF, 2001). 
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Nesse sentido a Educação Ambiental requer uma abordagem interdisciplinar, já que lida 

com a realidade, adota uma abordagem que considera todos os aspectos que compõem 

a questão ambiental e sociocultural e procura estabelecer um diálogo entre as diversas 

culturas presentes nos mais diversos espaços/tempos sociais, onde a vida cotidiana não 

é apenas lócus de repetição, é também, e, sobretudo, espaço/tempo de produção de 

conhecimentos válidos e necessários (ALVES, 2004). 

Um trabalho de ensino-aprendizagem precisa ser conduzido a partir de uma visão 

integradora, voltada para as realidades ecológica, econômica e sociocultural de cada 

indivíduo, de cada sociedade, da cada religião. Assim sendo, um trabalho de ensino-

aprendizagem como este nos remete àquilo que prepondera Oliveira (2004) ao abordar 

questões relacionadas às alternativas curriculares, sobretudo como possibilidade de 

contribuição para a emancipação social, de que o currículo não é apenas uma lista de 

conteúdos a serem ministrados a um determinado grupo de sujeitos, mas como criação 

cotidiana daqueles que fazem as escolas e como prática que envolve todos os saberes 

e processos interativos do trabalho pedagógico realizado por alunos e professores. (p.9).  

Além disso, Oliveira (Idem) expressa a ideia de que: a vida cotidiana tem seus próprios 

currículos, expressos nos processos sociais de aprendizagem que permeiam todo o 

nosso estar no mundo e que nos constituem. Nesse sentido, alternativas curriculares, 

desenvolvidas dentro e/ou fora da escola, que podem ser entendidas como contribuição 

para a emancipação social na medida em que representam experiências voltadas para 

o conhecimento-emancipação [...]. Como redes de práticas habitadas tanto por 

presenças quanto por ausências, os fazeres pedagógicos aqui apresentados ganham 

sentido emancipatório, voltando-se para a superação do colonialismo e buscam 

caminhar em direção à solidariedade. (2004, p.11) Oliveira (idem) também aborda o 

aspecto da criatividade, para além daquilo que é imposto ou norma curricular, ou seja, 

as artes do currículo, são as maneiras que se produzem currículos reais através de 

procedimentos e mecanismos que procuram o desenvolvimento de uma ação educativa 

mais eficaz. É importante que o aluno seja estimulado a formar hábitos alimentares 

saudáveis, a perceber a importância do papel do agricultor e descobrir que é possível 

introduzir atividade simples na implementação de conhecimentos. Este trabalho foi 

dificultado pela falta de integração do grupo, pela falta de recursos financeiros e materiais 

impossibilitando a implementação do projeto. A interação entre as pessoas, na escola, 

não é só estar juntos, trocar ideias ou dividir tarefas do cotidiano, mas enfrentar 

dificuldades e superar divergências, criando um espírito de trabalho coletivo em que as 



Brasília, 2019                                                                   Gestão CEMSO 2019                                                                    133 
 

diversidades pessoais não se constituam em entraves, mas se transformem em riquezas, 

unindo-as e complementando-as na busca de objetivos comuns. O desenvolvimento do 

projeto possibilitou verificar a importância de gerir as pessoas como seres humanos e 

dotados de habilidades e capacidades intelectuais, investir nessas pessoas como seres 

humanos e agentes proativo e provocador de decisões, gerir para desenvolver a 

habilidade humana para empreender, criar e inovar dentro das organizações, 

conquistando a cooperação criativa, desenvolvendo relações agradáveis de trabalho; 

identificar as capacidades gerenciais de gestores de pessoas na escola, conhecendo o 

perfil gerencial dos gestores envolvidos no trabalho. 

A referida experiência foi realizada em uma escola da rede pública de Brasília/DF, Centro 

de Ensino Médio Setor Oeste, no primeiro semestre de 2009 e em anos seguintes com 

todos os alunos do Ensino Médio, professores, servidores e comunidade local. Para 

desenvolver os procedimentos foi feita a correção do solo com calcário e em seguida a 

adubação orgânica: húmus e minhocas. Na etapa efetuou-se a semeadura, em que se 

utilizaram pacotinhos, tais como: alface, beterraba, rabanete, salsinha, cebolinha, 

cenoura e coentro. Algumas seriam semeadas e depois replantadas. A horta era cuidada 

diariamente pela comunidade escolar e comunidade local. As atividades começaram a 

ser desenvolvidas, cada turma no seu horário de aula com o professor da disciplina 

envolvida no projeto, conscientizando sempre da necessidade de se refletir sobre os 

diversos conhecimentos e que a horta na escola é um “laboratório vivo”. 

Considerações finais 

O principal objetivo desse trabalho era verificar o nível da eficácia do trabalho de Gestão 

de Pessoas com educandos, educadores, servidores e comunidade local na realização 

do Projeto Educativo Horta no Centro de Ensino Médio Setor Oeste - Brasília/DF. Sob a 

coordenação de gestor escolar seriam cumpridas tarefas por grupos diferentes de 

alunos, professores, servidores e comunidade local, sendo responsabilidade do gestor 

conferir e desenvolver a gestão das comunidades. Neste sentido, discutiu-se a gestão 

de pessoas partindo da observação participativa no desenvolvimento desse projeto na 

atuação dos grupos no cumprimento das metas, melhorando desempenho, 

relacionamento pessoal com os integrantes da comunidade escolar, a participação com 

a formação continuada, relacionamentos com alunos, professores e comunidade geral, 

até o momento em que surgiram os problemas técnicos e o projeto não foi finalizado. A 

gestão de pessoas é de ampla complexidade, porque gerir é ser responsável pelo 

desenvolvimento das pessoas transformando-as em parceiras colaboradoras das 
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organizações, levando em consideração a estratégia corporativa, a visão dos negócios, 

desenvolvendo estratégia funcional para atingir o objetivo da organização com 

conhecimento, habilidades e atitudes inteligentes. No entanto, as alterações ocorridas 

no mundo do trabalho resultaram em atitudes conflitantes na conjuntura organizacional. 

Contudo, a atuação de um líder na efetivação de um projeto como esse, é indispensável 

porque ele desempenha um importante papel na construção e no desenvolvimento do 

grupo de trabalho, resultando em eficácia e satisfação para todos os agentes envolvidos. 

Um dos aspectos negativos na implementação do projeto de horta foi a falta de apoio 

administrativo-financeiro, uma vez que faltavam funcionários para a realização das 

tarefas de apoio, as verbas eram escassas e não abarcavam o projeto. Porém, ainda 

almejo a finalização desse projeto tendo em vista a importância do mesmo. Desta forma, 

concluo esse artigo científico com um poema de Fernando Pessoa que ilustra a minha 

perseverança, persistência e engajamento para com o projeto que pretendemos dar 

continuidade ao longo do ano de 2019. 

 

“De tudo ficaram três coisas: a certeza 

De que estava começando, 

A certeza de que era preciso continuar e A certeza de que seria interrompido. Antes de 

terminar. 

Fazer da interrupção um caminho novo, fazer da queda um passo de dança, do medo, 

uma escada, do sonho, uma ponte, da procura, um encontro.” Fernando Pessoa 
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ANEXO XIII 

Projeto Obras do PAS e Técnicas de Estudo 

Professora Anelisa Studart Corrêa 

 

Localização 

 Centro de Ensino Médio Setor Oeste 

Áreas de abrangência 

Todas as áreas de conhecimento 

Período 

Ano letivo de 2018 

 

APRESENTAÇÃO 

Este projeto interdisciplinar busca ampliar os conhecimentos dos alunos, 

apresentando  algumas obras do PAS  envolvendo-os em reflexões diversas sobre vários 

aspectos e diferentes formas de pensar sobre o mesmo conteúdo em várias disciplinas. 

Busca interligar áreas de conhecimentos, as quais estão diretamente envolvidas para 

um pensamento lógico e reflexivo. 

Os estudantes ao longo do processo devem organizar seus estudos devido a 

quantidade de conteúdo treinando formas eficazes de estudar, memorizar e  fixar áreas 

de conhecimentos distintas, bem como organizar sua grade de horários ao longo do dia. 

Ensiná-los a resumir, fazer esquemas e mapas conceituais é de extrema necessidade 

para atingir seus objetivos. 

 

INTRODUÇÃO 

Durante todo o processo de ensino e aprendizado, na jornada do conhecimento, 

estudantes são envolvidos pelos professores por correntes filosóficas e educacionais 

diferenciadas, ora correntes construtivistas, ora conteudistas. No entanto, no ensino 

médio há uma preferência pela corrente conteudista, tendo em vista a imensa quantidade 
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de conteúdos envolvidos nos processos classificatórios para a entrada em uma 

universidade. 

 No primeiro ano do ensino médio, os estudantes se vêm perdidos na organização 

escolar e é de suma importância a escola direcioná-los para o aprendizado de qualidade. 

A organização da grade horária de estudos e métodos pedagógicos diferenciados  e 

organizar as ideias que envolvam várias disciplinas, com temas muito próximos e que 

estão diretamente relacionados, a interdisciplinaridade. 

O projeto aqui apresentado busca temas geradores nas obras do PAS, lançando 

propostas de resumos, esquemas e produção de textos.  

 

JUSTIFICATIVA 

Ao longo da vida escolar, muitos alunos se perdem nas suas práticas escolares 

por não saberem estudar de forma eficaz.  Formas de assimilar e fixar o conteúdo, 

organização do seu tempo escolar, bem como o autoconhecimento com relação ao seu 

tipo de memória são práticas pedagógicas necessárias no auxílio de sua eficiência com 

estudante. Pois, há uma quantidade de conteúdo significativo para serem assimiladas e 

aprendidas ao longo do ensino médio. 

Aliar as técnicas de estudo ao conhecimento das obras do PAS, otimizando o tempo do 

aluno. 

 

OBJETIVOS 

- Organizar os horários para estudos 

- Aprimorar técnicas para maior eficiência na aprendizagem 

- Conhecer as obras do PAS 
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ANEXO XIV 

Projeto de Oficinas Temáticas - SOE 

Daniela Nathalia & Marcia Medeiros Dantas 

Orientadoras Educacionais  

 

OBJETIVO  

 Oferecer aos alunos a oportunidade de participar de oficinas temáticas, onde 

serão abordados assuntos e temas relacionados aos interesses, vivências e dúvidas do 

adolescente. 

 

JUSTIFICATIVA 

 A proposta das oficinas se deu em função de problemas, dificuldades, dores 

emocionais e dúvidas apresentadas pelos alunos do CEMSO. O adolescente é cercado 

por oportunidades e suas escolhas não são, em grande parte, acertadas. O convívio 

familiar mostra uma distância entre pais e filhos e esse afastamento vem proporcionando 

vivências distorcidas e muitas vezes longe das experiências que deveriam ser vividas. 

As dores emocionais são potencializadas por essas escolhas e as drogas e o álcool 

representam a solução. Todo esse conjunto faz dos nossos adolescentes pessoas 

frágeis, vulneráveis, porém com o falso entendimento de que, sozinhos,  serão capazes 

de lidar com toda essa situação de risco. Diante disso foi idealizada a ideia de oferecer 

essas oficinas com a intenção de aproximar esses adolescentes da realidade ideal e 

tentar assim promover maior bem estar emocional para o público envolvido. 

 

TEMAS 

 - Depressão e Suicídio; 

 - Drogas lícitas e Drogas ilícitas; 

 - Sexualidade; 

 - A importância da familia na construção do indivíduo; 

 - Obesidade. 
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METODOLOGIA 

 Serão realizadas vivências com vídeos e dinâmicas de grupo direcionadas ao 

tema abordado na oficina. As vivências acontecerão na sala de multimídia, com a 

utilização de data show e materiais apropriados para cada dinâmica realizada. Os vídeos 

e dinâmicas serão escolhidos de acordo com o tema proposto pela oficina. Os 

profissionais do SOE serão os responsáveis pela realização dessas oficinas e escolherão 

o tema diante da maior necessidade do momento vivido na escola. 
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ANEXO XV 

Projeto Artes  

Professora Juliana Neri 

PROJETO 1  

 ARTES + PAS 

TEMA: O projeto pedagógico desenvolvido EM ARTES com turmas do Ensino Médio do 

CEMSO – Centro de Ensino Médio Setor Oeste - na disciplina de Artes requer trabalhar 

com atividades práticas dentro da teoria das artes. O conteúdo do Programa de 

Avaliação Seriada será utilizado para suprir o conhecimento básico e instrução acerca 

do assunto abordado nas provas do programa. Mas o conteúdo será replicado de forma 

lúdica e criativa em sala de aula. 

OBJETIVO: Trabalhar conteúdo do PAS aplicando projetos práticos para assimilação de 

aprendizado, interação em sala e criatividade. Utilizando a proposta triangular de Ana 

Mae Barbosa. 

OBJETIVO ESPECIFICO:  

Criar uma divisão de conteúdos da disciplina:  Artes Plásticas e Artes Cênicas. Conforme 

os conteúdos forem vencidos realizaremos as práticas para assimilação de conteúdo. 

As práticas consistem em realizar a aprendizagem de forma lúdica, criativa, com vivência 

artística em grupos e apresentações.   

PRÁTICA - Vamos trabalhar com tinta guache em Artes Plásticas, realizar pinturas com 

cores primarias e secundárias e realizar o projeto Mosaico Expressionista. Utilizar o estilo 

Fauvista como base para criar as obras em papel canson. 

Lembrando que expressionismo é um conteúdo do PAS, a atividade consiste em criar 

obras de arte no estilo expressionista, com emoção e expressão dos sentimentos.    

 

Em Artes Cênicas o projeto leitura dramática e ritmo mistura a apresentação da obra de 

Millor Fernandes e Flávio Rangel “liberdade, liberdade”(leitura de conteúdo do PAS) e 

sua representação com a sonoplastia criada pelos alunos.  

 

JUSTIFICATIVA: O presente projeto visa estabelecer uma proposta que inclua vivência 

artística segundo a teoria de artes, assunto exigido em programa de avaliação seriada- 

PAS proposta pelo governo.  A vivência em artes visa estabelecer uma prática acerca do 
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assunto tratado no vestibular, com prioridade para trabalhos em grupo, atividade de 

pintura e suas técnicas, e também representação de texto teatral e suas técnicas.  

 

REFERENCIAL: As atividades em sala de aula fazem parte de análise de conteúdo 

dentro da proposta triangular da autora Ana Mae Barbosa, esta proposta procura 

englobar vários pontos do ensino/aprendizagem em que estão centrados na prática de 

leitura de obra, interpretação e análise, e sua contextualização e prática artística. Tanto 

em Artes plásticas quanto em Cênicas. 

 

 

 O conteúdo do PAS a ser trabalhado em Artes Plásticas com os Terceiros anos 

são: 

 

AS VANGUARDAS ARTÍSTICAS EUROPEIAS:  

CONTEXTO HISTÓRICO 

MANIFESTAÇÕES ARTÍSTICAS 

FUTURISMO 

CUBISMO 

EXPRESSIONISMO 

DADAÍSMO 

SURREALISMO 

A SEMANA DA ARTE MODERNA 

PRINCIPAIS ANTECEDENTES DA SEMANA DE ARTE MODERNA 

A REALIZAÇÃO DA SEMANA – PONTOS MAIS MARCANTES 

DIVULGAÇÕES DAS IDEIAS DA SEMANA 

FASES DO MODERNISMO 

PRIMEIRA FASE OU GERAÇÃO DE 1922 

PRINCIPAIS AUTORES E OBRAS 

SEGUNDA FASE OU GERAÇÃO DE 1930 

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS DA PROSA E DA POESIA A PARTIR DE 1930 

PRINCIPAIS AUTORES E OBRAS 

TERCEIRA FASE OU PÓS-MODERNISMO 

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS DA POESIA E DA PROSA 

PRINCIPAIS AUTORES E OBRAS 
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 O Conteúdo do PAS a ser trabalhado em Artes Cênicas com terceiros anos são: 

OBRA TEATRAL ‘LIBERDADE, LIBERDADE’ ESCRITA POR FLAVIO RANGEL E 

MILOR FERNANDES. 

LEITURA DRAMÁTICA DA OBRA  

ESTUDO DO TEATRO ÉPICO DE BERTOLD BRECHT. 

 

PROJETO 2 

Tipos de Inteligências humanas 

TEMA: Atividade sobre as inteligências múltiplas de Gardner consiste em realizar 

atividades em sala de aula e jogos para descoberta das principais características das 

inteligências humanas e as habilidades, e assim, fazer com que os estudantes percebam 

suas principais habilidades e tipos de inteligências.  

OBJETIVO: Criar atividades de exploração das percepções e habilidades humanas e 

assim direcionar seus resultados para a teoria das inteligências múltiplas de Gardner. 

OBJETIVO ESPECÍFICO: As atividades realizadas consistem em sistemas com etapas 

e jogos lúdicos de percepção e apreciação, e dessa forma, analisar quais os tipos de 

inteligência existentes e qual perfil do estudante.   

PRÁTICA: As atividades são:  

Ausência de sentido – Visão. Consiste em criar a percepção das dimensões espaciais 

do estudante, assim como criar a percepção sobre a falta de um sentido, sempre pedir 

um relatório de sensações e também, o desenho sobre a trajetória percorrida pelo 

estudante. Esta atividade analisa duas das inteligências múltiplas; espacial, naturalista e 

interpessoal.  

As mímicas – ausência de fala. Consiste em fazer o estudante se comunicar sem fala e 

sua habilidade comunicativa. Esta atividade analisa as inteligências corporal-sinestésica 

e linguística.  

Outra atividade foi a percepção sonora. Ao ouvir músicas diversas o estudante precisa 

reconhecer mais de três instrumentos utilizados na música (orquestras). Esta atividade 

analisa a inteligência musical e intrapessoal. 

Por último a realização de questionário acerca das principais características perceptivas 

e quotidianos do estudante. 
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JUSTIFICATIVA: O estudo sobre Inteligências múltiplas consiste em perceber quais as 

principais inteligências e habilidades humanas estamos inseridas. As inteligências 

Múltiplas são: 

 Linguística 

 Musical 

 Espacial 

 Corporal-sinestésica 

 Interpessoal 

 Intrapessoal e; 

 Naturalista. 

Estas são as inteligências trabalhadas em sala dentro dos jogos e atividades.  

REFERENCIAL: A teoria das inteligências Múltiplas de Howard Gardner da 

Universidade de Harvard que desenvolveu, durante a década de 1980, buscava 

descrever o que é a inteligência. A teoria desafiou ideia de que a inteligência é uma 

entidade única. Assim muitos outros autores se debruçaram sobre o tema. No Brasil 

Celso Antunes escreveu diversos livros sobre as inteligências múltiplas e sistematizou 

atividades das quais fazem parte deste projeto.  

PROJETO 3 

TEMA: A construção da feminilidade (atitude feminina; feminidade) na escola pública 

diante da cultura machista  brasileira. Em grupos de discussão tratar de assuntos como; 

violência, cultura do estupro, cultura machista e sexista no ambiente escolar.  

OBJETIVO: Criar atividades e jogos dentro de grupos, somente com participantes 

mulheres, os jogos e filmes curtos serão base para reflexão e debates.  Criar o resultado 

Cênico das discussões e debates com as alunas.  

OBJETIVO ESPECÍFICO: Nos grupos de debates os assuntos e temas tratados vão 

fazer parte de um script e transformado em pequenas cenas teatrais, ou poemas, ou 

mesmo letra de música. E assim terá resultado artístico.  A atividade termina com 

apresentações e um jogo reflexivo com meninos e meninas.  

PRÁTICA: Passar o curta metragem “vida de maria” e ouvir as músicas “Mulheres de 

Atenas” e músicas atuais do funk e sertanejo. Jogo teatral com abordagem dos temas 
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trabalhados. Criando uma partitura artística com jogo de cena, performance, poema ou 

música.  

Observação: Um grupo de discussão masculino também será criado, e este grupo terá 

as mesmas atividades, porém os filmes curtos e jogos de cena serão direcionados a 

empatia com o sexo oposto.  

JUSTIFICATIVA: A atividade visa criar uma visibilidade para os problemas sociais 

relativos aos gêneros, e de forma expressiva e criativa abordar temas com vivência em 

artes. Os temas são essenciais para o debate, e a criação de cenas são propostas das 

aulas de artes para assimilar atividades propostas de forma artística e criativa. 

 

PROJETO 4 

 

TEMA: Teatro Infantil na escola Parque 

OBJETIVOS: Reunir estudantes interessados na linguagem teatral para formar grupo 

de teatro para realizar apresentações para o público infantil em escolas Parque no mês 

de outubro (mês das crianças).  

OBJETIVO ESPECÍFICO: O Grupo teatral terá a finalidade de apresentar peça infantil, 

para alunos da rede pública que estão matriculados na escola Parque. O grupo de 

teatro a ser criado deve ser voluntário e composto por alunos com interesse na arte da 

cena e representação, com a faixa etária de 15 a 18 anos. Alunos voluntários não 

emancipados devem ter o aval dos pais e responsáveis legais para se comprometer 

com o processo de atividade teatral. 

PRATICA: A criação do grupo teatral terá atividades de oficina teatral com leituras 

dramáticas de textos infanto-juvenis, exercícios de improviso e jogos teatrais. As 

oficinas são para iniciantes do teatro com técnicas e práticas de cena. É necessário um 

espaço de criação próprio para a oficina. 

JUSTIFICATIVAS: O projeto visa levar teatro para as escolas parque como público alvo 

e também treinar alunos do Ensino Médio na arte da representação, de forma que 

tenham vivência com atividade prática e de criação de cenas, e trabalhando os 

elementos que compõe a arte teatral como a criação de cena, figurinos, sonoplastia e 

contato com público. 
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ANEXO XVI 

Projeto Potencial no CEMSO  
(Desde 2008) 

 
Professora Rosangela Penna de Oliveira 

Educação Colaborativa Interativa - Incentivando o potencial humano                                                                                             

Ciência Múltipla Interdisciplinar na Prática 

Cidadania, Colaboração, Criatividade, Cultura, Protagonismo,                                                              

Saúde, Postura Socioambiental e Sustentabilidade 

                                                               Edição 2018  

10ª Edição do Projeto Potencial no CEMSO -  Elos da Sustentabilidade  

Eco Ação na Escola - Consumo Sustentável: Água - Ciência e Consciência 

Atividades práticas didáticas mediadas pelo Laboratório Interdisciplinar de 

Química e pela práxis Elos da Sustentabilidade – Eco Ação na Escola, nos contextos 

curricular e transversal da formação abrangente pela Ciência, Saúde, Postura 

Socioambiental e Sustentabilidade, desenvolvidas com grupos de alunos, contando com 

a relevante participação da Comunidade Escolar do CEMSO e colaboradores, 

vinculando conceitos como consciência comunitária, propriedades e consumo da água, 

crise hídrica, densidade, solubilidade, ligações químicas, nutrientes, saúde e 

alimentação saudável, metabolismo, compostagem, cultivo orgânico e uso da água 

gerada dos equipamentos de ar condicionado. Canteiros com cheiro verde para a cantina 

escolar, flores, jardim aromático e plantas medicinais, fitoterapia, extração de essências 

e fabricação artesanal de produtos. Biotecnologia, Compostos orgânicos e inorgânicos, 

polímeros naturais e sintéticos, tipos de plásticos e produtos, reciclagem e 

reaproveitamento, poluentes e mudanças climáticas. Cultura verde e desapego do 

petróleo.  

    Rosângela Penna de Oliveira   

                                                   Idealização, Incentivo, Coordenação e Orientação  

                        Agradecimentos à Comunidade Escolar do CEMSO e Colaboradores 

Incentivando o potencial humano contexto- Ciência Múltipla Interdisciplinar na Prática 

Realização CEMSO 
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MISSÃO:  

O Projeto Potencial no CEMSO procura estimular a cultura da contribuição 

pessoal para um Mundo Melhor, valorizar o potencial individual na construção coletiva 

do Conhecimento Sistêmico e da Consciência Sustentável, desenvolver atividades 

didáticas no âmbito dos conceitos da iniciação científica interdisciplinar, integrar 

contextos diversificados no cotidiano, promover a convivência saudável entre pessoas e 

culturas, divulgar e compartilhar outros projetos, ciência, arte, inspiração e ideias.                                

            Fotos, Publicações, Retrospectiva, Vídeos - projeto potencial no CEMSO / desde 

2008.  

Rosângela Penna de Oliveira Idealização, Incentivo, Coordenação e Orientação  

SEEDF / Admissão: 30/01/1998. Matrícula: 36 265-4. Bacharel em Química Industrial – 

UFSM / Santa Maria – RS. Habilitação em Licenciatura Química – UniCEUB / Brasília – 

DF. Aperfeiçoamento em Ensino em Laboratório de Química / UnB – DF. Pós-graduação 

em Educação a Distância / AWM – RJ. Regência de Classe em Sala e Laboratório de 

Química. Orientação de alunos em Projetos Interdisciplinares.   

Em 2008, inicia no Centro de Ensino Médio Setor Oeste, - nas aulas práticas do 

projeto interdisciplinar de Química e Biologia do turno vespertino -, e idealiza o projeto 

que nomeia Projeto Potencial no CEMSO, nas aulas do laboratório de Química, com 

atividades práticas didáticas adicionais vinculadas aos temas escolhidos pelos alunos na 

construção de projetos em grupos, integrando conceitos das áreas de Ciências 

Humanas, Ciências da Natureza e Linguagens e Códigos e culminando na 

Exposição/Feira anual de Ciência, Tecnologia, Arte e Cultura (2008 e 2010 a 2015), com 

a Mediação, Orientação e Avaliação da Equipe de Professores, com o relevante suporte 

dos(as) Diretores(as), apoio da Equipe Gestora, Comunidade Escolar do CEMSO e 

colaboradores.    .  Atua em Regência de Classe até 2010, quando obteve Readaptação 

Profissional – na função: Suporte Técnico-Pedagógico com atendimento a grupos de 

alunos, dando continuidade com as atividades práticas no laboratório de Química 

vinculadas às diferenciadas edições do citado Projeto Potencial no CEMSO.        

O Projeto Potencial no CEMSO integra atividades práticas didáticas com alunos 

em grupos mediadas pelo (1) Laboratório Interdisciplinar de Química, assim nomeado 

enquanto inserido no citado projeto, (que culminam nas edições anuais da Expocemso - 
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Exposição/Feira de Ciência, Tecnologia, Arte e Cultura, em 2008 e 2010 a 2015) -, e pela 

práxis (2) Elos da Sustentabilidade no CEMSO – Eco Ação na Escola (desde 2016), na 

âmbito do contexto integrativo entre conceitos curriculares e transversais da formação 

abrangente pela Ciência, Saúde, Postura Socioambiental e Sustentabilidade, com a 

relevante participação da Comunidade Escolar do CEMSO e colaboradores.    

CEM Setor Oeste - Uma Escola Pública de Qualidade: A proposta aflora na 

Comunidade Escolar, em princípio, sob a inspiração motivadora nos seus talentosos 

professores e suas especiais qualidades humanas e profissionais, que, pelo relevante 

trabalho individual e coletivo, pelo exemplo de vida e comprometimento, pela alegria, 

simplicidade, determinação e carisma, impulsionam esta Escola de forma diferenciada e 

inovadora para o crescente aprimoramento do processo de ensino-aprendizagem 

integrador na educação para a ciência, sustentabilidade, cidadania e vida, com o 

pertinente e constante suporte dos notáveis diretores(as) que acompanharam este e 

demais trabalhos interdisciplinares, assim como da gestão e equipe gestora que de forma 

especialmente relevante, seguem apoiando os múltiplos projetos escolares.  

Relevância do Projeto: O aprimoramento do processo de ensino-aprendizagem com 

foco na formação integral, de acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional (LDB), incluindo a prática do método científico, a criatividade e iniciativa, o 

desenvolvimento da autonomia e o contexto do senso crítico, remete às demandas da 

educação emergente. Compreender a relação entre os fundamentos teóricos e as 

respectivas aplicações práticas no cotidiano é essencial para potencializar a construção 

do conhecimento e para incentivar a iniciação da apropriação dos avanços científicos e 

tecnológicos. As atividades desenvolvidas em projetos contribuem para ampliar 

habilidades no exercício da cidadania, cooperação e tomada de decisões (Moreira, 

2005). Os projetos educacionais contribuem para os contextos da formação integral, 

sobretudo da condição planetária (Morin, 2002), desde que privilegiem, na ação 

pedagógica, as diversas formas de aprender e de ensinar, as habilidades, os aspectos 

cognitivos e emocionais, a aplicação da metodologia científica na realidade do aluno 

(Brasil, 2009).  

Objetivo Geral: Contribuir para o aprimoramento do processo de ensino-aprendizagem 

pela formação contextualizada e abrangente, - em conteúdos curriculares e transversais 

-, pelo estímulo diante da apreensão de valores e exercício da cidadania no âmbito 

pessoal, coletivo e ambiental, na promoção da saúde, consciência comunitária e prática 

dos conceitos relacionados com o Desenvolvimento Sustentável.    
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Objetivos Específicos: Desenvolver e integrar conhecimentos e culturas em atividades 

no âmbito do contexto – Ciência Múltipla Interdisciplinar na Prática – com temas de 

interesse dos alunos; promover a cultura da práxis científica nas Ciências Exatas, 

Humanas e Linguagens, em contextos curriculares e temas transversais; viabilizar 

pesquisas, debates e ações na construção do senso crítico e colaborativo; incentivar o 

protagonismo, a autoestima e o trabalho em equipe; valorizar a contribuição das 

habilidades individuais e suas aplicações para o desenvolvimento da coletividade; 

estimular a busca de soluções criativas para o bem comum, qualidade de vida e 

consciência sustentável.  

Período: 2008 e 2010 a 2015.  

Culminância do Projeto: Exposição/Feira de Ciência, Tecnologia, Arte e Cultura /      

EXPOCEMSO anual          

Cronograma: Cronograma de atividades interdisciplinares gerais no ano letivo       

Anexo-1.                                                                                                                                                                    

Referencial Temático: Temática geral tomada como referência.                                                    

Anexo-2.                                                                                                                                                       

Propostas Temáticas Motivacionais: Temas / T. Gerador, T. Foco, T. Integradores   

Anexo-3.                                                                

  Pré-Projetos: Critérios e elaboração do Projeto Escrito.                                                                 

Anexo-4.                                                                                                                                                                                                                        

Mapa Conceitual: Construção Colaborativa da Ciência / Curricular e Transversal.                      

Anexo-5. 

Formulário:  Avaliação /   Equipe de Professores do CEMSO.                                                      

Anexo-6.  

Metodologia: Integração de atividades diversificadas em contextos curriculares e 

transversais - em sala,  pesquisa de campo, nos laboratórios de Biologia, Química e 

Informática, - com temas foco escolhidos pelos alunos junto aos Professores 

Orientadores / mediadores / Avaliadores – PROEMI / MEC – (vinculados ao Proemi - 

Projeto do Ensino Médio Inovador, de 2012 a 2015) para incentivarem os grupos (média 

de 56 trabalhos por ano), seguindo cronograma de desempenho nas Fases Avaliativas 

de Evolução (FAE) e na Postura Social e Socioambiental (PS/PSA) até a EXPOCEMSO, 

alunos devem: integrar contextos do tema gerador, pesquisar conteúdos de todos os 

componentes curriculares e relacionar com o tema foco, construir a parte prática e 
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agregar os fundamentos científicos, buscar apoio e interações com familiares e 

profissionais. A comunicação e participação vinculadas às tecnologias digitais e a 

atuação de alunos monitores são estratégias motivacionais utilizadas na agilização dos 

trabalhos, o aprimoramento do processo de ensino-aprendizagem é incrementado por 

visitas / participação dos alunos à EMBRAPA, à Oficina de Reciclagem / Departamento 

de Artes – UnB, ao Centro de Referência de Práticas Integrativas em Saúde e Plantas 

Medicinais – CERPIS/SUS, e ao Museu de Geociências e laboratórios / Centro de 

Geologia – UnB, todos em Brasília. Vinculados aos trabalhos, os alunos desenvolvem. 

atividades e produtos do cotidiano como: diversificados experimentos, reciclagem de 

papel, lacres e garrafas pet, bioprodutos, alimentos e alimentação saudável, 

fitoterápicos, extração de óleos essenciais, produtos naturais do cotidiano, velas de 

citronela, aromatizadores de ambiente, cosméticos, produção didática de etanol e 

biodiesel, práticas relacionadas aos conceitos da biotecnologia, propriedades e 

tratamento da água, práticas socioculturais de conscientização, integrando com os 

conceitos de saúde e prevenção.  

Avaliação dos Resultados: desempenho na FAE e na PS/PSA para a seleção dos 

alunos e do projeto na Exposição / Feira; na EXPOCEMSO, os alunos concorrem à 

pontuação dos Professores Avaliadores, em % que será repetida para todos os 

componentes curriculares na nota do 4º bimestre, envolvendo os itens: 1.Apresentação, 

2.Conteúdo, 3.Criatividade, 4.Organização, 5.Postura social e Socioambiental.  

TÓPICOS TEMÁTICOS FREQUENTES NOS TEMAS REFERENTES AOS 

TRABALHOS DOS ALUNOS QUE CULMINAM NA EXPOCEMSO ANUAL  

2008, 2010 a 2015   

ÁGUA – propriedades, aplicações, saúde, crise hídrica  

ALIMENTOS – aproveitamento, nutrição, saúde, esportes  

ASTRONOMIA – universo, expedições espaciais, aplicações  

BIODIVERSIDADE – biomas, fauna, flora, meio ambiente  

BIOCOMBUSTÍVEIS – agroenergia, biomassa, sustentabilidade  

BIOTECNOLOGIA -  dna, genética, transgênicos, melhoramentos saúde  

DROGAS – adolescência, saúde, prevenção   

DST – adolescência, saúde, prevenção  
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ENERGIA – eletricidade, geradores, condutores, mobilidade limpa  

HISTÓRIA – comportamento, épocas, culturas  

PRODUTOS NO COTIDIANO – produção, cosméticos, limpeza, aromaterapia  

REAÇÕES QUÍMICAS – produtos, biologia, aplicações   

Período: 2016 a 2019 

Metodologia: Atividades práticas didáticas mediadas pelo Laboratório Interdisciplinar de 

Química e pela práxis Elos da Sustentabilidade – Eco Ação na Escola, nos contextos 

curricular e transversal da formação abrangente pela Ciência, Saúde, Postura 

Socioambiental e Sustentabilidade, desenvolvidas com grupos de alunos, integrando 

conceitos do Tema Gerador anual ao Tema Foco, agregando os fundamentos científicos 

a parte prática, buscando apoio e interações com familiares e profissionais, e contando 

com a relevante participação da Comunidade Escolar do CEMSO e colaboradores. A 

comunicação e participação vinculadas às tecnologias digitais e a atuação de alunos 

monitores são estratégias motivacionais utilizadas para agilizar os trabalhos. O 

aprimoramento do processo de ensino aprendizagem é incrementado por visitas / 

participação dos alunos à EMBRAPA / Brasília, (2016), ao Centro de Referência de 

Práticas Integrativas em Saúde e Plantas Medicinais – CERPIS/SUS, (2016) e ao 8º 

FÓRUM MUNDIAL DA ÀGUA / Brasília (2018). Os alunos desenvolvem diversificadas 

atividades, envolvendo propriedades da água, consumo consciente, experimentos e eco 

ações na escola, como: compostagem, canteiros de cheiro verde para a cantina escolar, 

flores, jardim aromático e plantas medicinais, fitoterápicos, extração de essências e 

fabricação de produtos do cotidiano, velas de citronela, cosméticos, reciclagem de lacres 

e garrafas pet, uso da água gerada dos equipamentos de ar condicionado. Desenvolvem 

atividades práticas relacionadas a conteúdos curriculares da densidade, solubilidade, 

ligações químicas, nutrientes, saúde e alimentação saudável, metabolismo, compostos 

orgânicos e inorgânicos, polímeros naturais e sintéticos, tipos de plásticos e produtos, 

poluentes e mudanças climáticas. Integrando conceitos da difusão de práticas e ideias 

vinculadas a conscientização e ao contexto de bem estar, saúde e prevenção, qualidade 

de vida, biotecnologia, ciências da terra e preservação da biodiversidade e consumo 

consciente dos recursos naturais. Vinculando conceitos relacionados com a consciência 

comunitária, crise hídrica, cultivo orgânico natural, reciclagem e reaproveitamento, 

cultura verde e desapego do petróleo.  
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Avaliação dos Resultados: divulgação bimestral para os Professores - desempenho 

nas Fases Avaliativas de Evolução (FAE) e na Postura Social e Socioambiental (PS/PSA) 

seleciona os alunos participantes do projeto, que concorrem a pontuação dos 

Professores Avaliadores, em créditos para os respectivos componentes curriculares.   

CONTEXTO  

Ciência Múltipla Interdisciplinar na Prática  

Cidadania, Colaboração, Criatividade, Cultura, Protagonismo, Saúde,                                                                                                                                                                              

Postura Socioambiental, Sustentabilidade / Edição 2018  

10ª Edição do Projeto Potencial no CEMSO  /  3º   Elos da Sustentabilidade – Eco Ação 

na Escola.       

Consumo Sustentável:  Água - Ciência e Consciência  

Atividades práticas didáticas mediadas pelo Laboratório Interdisciplinar de Química                                                

Eco Ação na Escola, no contexto curricular e transversal da formação interdisciplinar                      

pela Ciência, Saúde, Postura Socioambiental e Sustentabilidade,                                    

desenvolvidas com grupos de alunos, contando com a relevante participação da 

Comunidade Escolar do CEMSO e colaboradores, vinculando conceitos como: 

propriedades e consumo da água, densidade, solubilidade, ligações químicas, 

nutrientes, saúde e alimentação saudável, metabolismo, compostos orgânicos e 

inorgânicos, compostagem, cultivo orgânico e uso da água gerada dos equipamentos de 

ar condicionado. Canteiros com cheiro verde para a cantina, flores, jardim aromático e 

plantas medicinais, fitoterapia, essências e fabricação artesanal de produtos.               

Polímeros naturais e sintéticos, tipos de plásticos e produtos, reciclagem e 

reaproveitamento, poluentes e mudanças climáticas. Cultura verde e desapego do 

petróleo.  

 2016 - 8ª ed. do Projeto Potencial no CEMSO / 1ª ed. da práxis Elos da Sustentabilidade 

no CEMSO - Eco Ação na Escola: CONSCIÊNCIA VERDE – VIDA SAUDÁVEL 
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ANEXO XVII 

Leitura, uma viagem inesquecível em Espanhol 

Ler e interpretar textos em espanhol 

 Professora Kerlene Paiva Santos 

 A educação não existe como um mundo à parte, ela passa pela análise da 

sociedade e por isso, deve se organizar a partir da prática social, voltada à realidade e 

sem que haja exclusão social. 

 A leitura não deve ser olhada como um ato mecânico de repetir letras, palavras e 

frases, em que os alunos apenas decoram os símbolos linguísticos sem entender os 

seus significados, sendo que muitos professores não entendem a leitura é um processo 

de decifração e decodificação que envolve diversos fatores. 

 Segundo Ferreiro (1998), existe uma série de aspectos sensoriais, emocionais, 

intelectuais, fisiológicos, neurológicos que envolvem a aquisição da leitura que devem 

ser trabalhados fazendo com que a criança ou adolescente supere o processo de leitura 

e escrita com sucesso. 

 A leitura é um processo de ligação entre o texto e o leitor. Ela deve ser 

compreendida como um ato social  entre o leitor e o autor se envolvendo em um processo 

interativo, relevante para um pleno conhecimento em todos os aspectos cognitivos. 

Assim os domínios de conhecimento (linguístico, pedagógico e o social) estão 

integrados. 

 Segundo Kleiman (apud, SOUZA, 2004, P. 61) [...] o leitor constrói, e não apenas 

recebe um significado global para o texto; ele procura pistas formais, antecipa essas 

pistas, formula e reformula hipótese, aceita ou rejeita conclusões. Contudo, não há 

reciprocidade com ação do autor, que busca essencialmente a adesão do leitor, 

apresentando para isso, da melhor maneira possível, os melhores argumentos, e 

evidência mais convincente de forma mais clara possível, organizando e dexando no 

texto pistas formais a fim de facilitar a consecução de seu objetivo. 

 Eu, professora da sala, conhecedora da realidade dos alunos e sabendo que 

vários dele possuem dificuldade de compreensão de textos em espanhol, sugiro 

atividades diferenciadas para trabalhar os diferentes gêneros textuais com os alunos do 
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Ensino Médio dos turnos matutino e vespertino, do Centro de Ensino Médio Setor Oeste, 

com a finalidade de eles desenvolverem o espírito crítico e de compreenderem as 

intenções presentes nos mais diversos textos que circulam na sociedade. 

 O projeto será desenvolvido no Centro de Ensino Médio Setor Oeste, escola 

pública, situada no bairro Asa Sul, na cidade de Brasília. Apenas 5% dos alunos residem 

no mesmo bairro da da escola, considerado nobre. A maior parte mora em bairros 

distantes da escola e têm dificuldades financeiras, o que dificulta, em parte, a execução 

do planejamentocom relação, por exemplo, à compra de livros literários para serem 

trabalhados em sala, pois os livros são importados e de difícil acesso. 

 O foco da escola é levar os alunos a ingressarem nas universidades públicas do 

país, por meio do PAS (Programa de Avaliação Seriada), do ENEM e dos vestibulares, 

A escola trabalha com projetos específicos de cada disciplina, promovendo assim o 

crescimento pessoal e social de cada aluno. 

 

PROBLEMA 

 O projeto “LEITURA, UMA VIAGEM INESQUECÍVEL”, surgiu a partir da minha 

experiência enquanto professora no Centro de Ensino Médio Setor Oeste, quando em 

anos anteriores, tive problemas em executar o planejamento voltado à dinâmicas de 

leitura, pois existe resistência de alguns alunos em ler e outros apresentam dificuldades 

nas atividades de ler e interpretar textos. 

 Muitos alunos não acreditam no próprio potencial para aprender espanhol. Já 

interiorizaram que não são capazes, colocando assim, muitos obstáculos e tornando o 

aprendizado do idioma mais distante. 

 Como sabemos, a leitura é capaz de promover mudanças significativas na vida do 

ser humana e, no caso do idioma espanhol, ler está diretamente associado ao campo 

lexical, ampliando o vocabulário e aproximando o aluno à língua. 

 Acredito que é através da leitura que organizamos nossas ideias e conseguimos 

criar e recriar as diferentes visões de mundo. 
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OBJETIVOS 

OBJETIVOS GERAIS 

 Proprorcionar conhecimentos e habilidades relativas à função social da leitura, à 

construção de sentido do texto e à estruturação de textos em espanhol. 

 Reconhecer o significado de palavras ou expessões de um texto ao seu 

conhecimento prévio ou de um mundo com base em situações de perguntas ou 

respostas dirigidas. 

 Promover o diálogo com meio de exposições de opiniões. 

 Despertar o prazer da leitura e incentivar o potencial criativo dos alunos. 

 

OBJETIVOS ESPECÌFICOS 

 Ler gibis, revistas, páginas da internet, rótulos, leendas de filmes em espanhol. 

 Localizar nos textos palavras e expressões referentes a nome, data e local onde 

acontece a história. 

 Traduzir e interpretar textos de diferentes gêneros textuais em língua espanhola. 

 Promover o conhecimento de expressões idiomáticas da língua espanhola. 

 Praticar estratégias de leitura. 

 

JUSTIFICATIVA 

 Percebi que a realidade atual vem afastando cada vez mais os alunos do ato de 

ler. Aspectos como computadores, videogames, TV, o acesso restritoa 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: erros ortográficos, 

poucas produções significativas dos alunos, conhecimentos restritos aos conteúdos 

escolares. 

 Faz-se, entanto, necessário que a escola busque resgatar o valor da leitura, como 

ato de prozer e requisito para liberdade social e promoção da cidadania. 
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 A leitura nunca se fez tão necessária nos bancos escolares. De um lado há o 

aumento nas fontes de pesquisa e uma crescente preferência pelo construtivismo. De 

outro lado, vemos a grande dificuldade de nossos alunos em compreender questões 

eliminatórias no vestibular onde só obtêm êxito quem tiver por hábito se atualizar através 

de jornais, revistas e livros. 

 Através da leitura o ser humano consegue se transportar para o desconhecido, 

decifrar sentimentos e emoções que o cercam e acrescentam vida e sabor da existência. 

Pode então, vivenciar experiências que propiciem e solidifiquem os conhecimentos 

significativos de seu processo de aprendizagem. 

 Neste sentido pensamos ser dever de nossa Unidade de Ensino, juntamente com 

professores e equipe pedagógica, propiciar aos nossos educandos momentos que 

possam despertas neles o gosto pela leitura, amor ao livro, a consciência da importância 

de se adquirir o hábito de ler. O aluno deve perceber que a leitura é o instrumento  chave 

para alcaçar as competências necessárias a uma vida de qualidade, produtiva e com 

realização. 

 Sabemos que, do hábito de leitura dependem outros elos no processo de 

educação. Sem ler, o aluno não sabe pesquisar, resumir, resgatar a ideis principal do 

texto, analisar, criticar, julgar, posicionar-se. 

 Assim estimulando a leitura, farei com que nossos alunos, compreendam melhor 

o que estão aprendendo na escola, e o que acontece no mundo em geral, entregando a 

eles um horizonte totalmente novo. 

 

METODOLOGIA 

 1º passo - Reunião com a direção e coordenação para esclarecimentos sobre o 

projeto e pedido de sugestões. 

 1ª aula - Os alunos serão incentivados a trazerem material do seu interesse para 

a leitura neste dia. Ao mesmo tempo, oferecerei aos alunos, gêneros de leitura variados: 

poesias, piadas, contos, literatura infanto-juvenil, histórias em quadrinhos, artigos 

informativos, etc. E ou dirigir a aula de leitura a um tema específico.  

 Os alunnos, através de incentivo, serão orientados e participarão de um torneio 

(gincana) e serão premiados (prêmio – a definir). 
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 Sugestçao de atividades: 

  

GINCANA 

 Passaporte de leitura; 

 Correio; 

 Organizando um texto; 

 Quebra-Cabeças; 

 Dicionário e definições; 

 Textos autênticos da vida real; 

 Textos mexidos; 

 Textos formiga. 

 

CRONOGRAMA 

O projeto “LEITURA, UMA VIAGEM INESQUECÍVEL” acontecerá de outubro a 

dezembro de 2019, sendo realizado semanalmente nas aulas de espanhol, com o témino 

da gincana no pátio da escola para que haja a premiação e a comemoração da turma 

vencedora. 

 

RECURSOS 

Recursos humanos: Disponibilizarei para a realização do plano de ação a participação 

ativa dos alunos, da colaboração da direção e de toda a equipe pedagógica. 

Recursos materiais: Testos diversos, livros, revistas, jornais, periódicos, gibis, cartolina 

papel sulfite, pincel atômico, etc. 

Recursos financeiros: Contarei com o apoio dos alunos e da escola para uma possíve 

colaboração para o material que, porventura, venhamos precisar. Ainda não há valores 

estabelecidos. 
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RESULTADOS ESPERADOS 

 Espero que com este projeto eu consiga despertar nos alunos o gosto pela leitura 

e consiga fazê-los compreender a importância da mesma, seja em espanhol ou em 

portugês. 

 Que a leitura possa fazer sentido na vida dos alunos e que eles possam entender 

que ler está diretamente relacionado ao ato de escrever e de falar. 

Que os alunos ampliem o vocabulário e consigam ter êxito nas provas de ingresso às 

universidades. 

 “Leitura, uma viagem inesquecível” é algo que ningúm poderá tira de você. Cada 

um a codifica de sua maneira. 
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