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1.  APRESENTAÇÃO 

Não é possível refazer este país, democratizá-lo, humanizá-lo, torná-lo sério, com adolescentes brincando de 

matar gente, ofendendo a vida, destruindo o sonho, inviabilizando o amor. Se a educação sozinha não 

transformar a sociedade, sem ela tampouco a sociedade muda. 

Paulo Freire 

O Centro de Ensino Médio Paulo Freire (CEM PAULO FREIRE), instituição de direito 

público pertencente à rede pública de ensino do Distrito Federal, situada no SGAN 610, Módulo 

A, Asa Norte, Brasília-DF, é uma escola inclusiva e tem por missão contribuir para a formação 

integral do aluno cidadão, por meio de produção e aplicação de conhecimentos, além do 

desenvolvimento de projetos educacionais, conforme determina a legislação específica sobre 

educação básica. No propósito de retroalimentar a sua prática pedagógica, o CEM PAULO FREIRE 

tem percebido a necessidade de desenvolver reflexões no seu campo de atuação, de modo a 

reafirmar/rever os princípios pedagógicos que dão suporte às iniciativas educativas a serem 

implementadas no âmbito do Ensino Médio. 

Vários estudos apontam para a reformulação das bases de formação, com vistas a 

tornar o ensino médio mais atrativo e contextualizado, o que modifica a relação escola e mundo 

do trabalho, incorporando as dimensões de um currículo inovador, que contemple atividades 

integradoras de iniciação científicas e artístico-culturais, além de promover aprendizagem 

criativa por um processo de sistematização dos conhecimentos elaborados.  

A busca pela melhoria da qualidade da Educação Básica, em âmbito nacional, tem 

gerado políticas públicas por meio de ações do Ministério da Educação (MEC) como: Programa 

Dinheiro Direto na Escola (1995), Reformulação do Programa Nacional do Livro Didático (2018), 

Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica (2006), Plano de 

Desenvolvimento da Educação (2007), Programa Ensino Médio Inovador (Portaria MEC 

971/2009), Plano Nacional de Educação (2014-2024), Plano de Ações Articuladas 2018 (2016-

2020) e Reforma do Ensino Médio (Lei 13.415, de 16/02/2017). A Base Nacional Comum 

Curricular para o Ensino Médio (BNCC1) foi aprovada pelo CNE em 04/12/2018, homologada 

pelo MEC, em 14/12/2018, e define o conteúdo mínimo que será ensinado no ensino médio. 

Trata-se de um conjunto de orientações que deverá nortear os currículos das escolas públicas e 

particulares de todo o Brasil. Traz os conhecimentos essenciais, as competências e as 

aprendizagens pretendidas para crianças e jovens em cada etapa da educação básica em todo 

o país. No primeiro ano letivo subsequente à data da publicação os sistemas de ensino deverão 

estabelecer um cronograma, iniciando o processo de implementação a partir do segundo ano 

letivo. 

 
1 http://basenacionalcomum.mec.gov.br/bncc-ensino-medio 

http://basenacionalcomum.mec.gov.br/bncc-ensino-medio
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Em consonância com essas políticas governamentais, a Emenda Constitucional nº 59, 

de 11 de novembro de 2009, e o Plano Nacional de Educação (Lei 13.005/2014 - meta 3) previam 

a universalização, até 2016, do atendimento escolar para toda a população de 15 a 17 anos, 

assim como elevar a taxa líquida de matrículas no Ensino Médio para 85%, até o final do período 

de vigência deste PNE. 

Alinhada às discussões nacionais e às Diretrizes Curriculares Nacionais do Ensino 

Médio (BRASIL, 2012) que estabelecem a necessidade de reformulação dessa etapa, a SEEDF 

propôs outras formas de organização de tempos e espaços escolares. Em 2013, em caráter de 

adesão, a SEEDF implantou a Organização do Trabalho Pedagógico das Escolas Públicas de 

Ensino Médio em Semestres (Semestralidade), que em 2018 passou a ter caráter obrigatório em 

todas as escolas públicas de ensino médio no DF. 

A Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal (SEEDF) também vem 

desenvolvendo ações com vistas à melhoria da qualidade do Ensino Médio, tais como a 

instituição do Programa de Descentralização Administrativa e Financeira - PDAF, em 2008, a Lei 

de Gestão Democrática - 4.751/2012 - e a reformulação do Currículo em Movimento da 

Educação Básica, desde 2014. 

Em 2020, a educação do Distrito Federal será norteada pelos pilares estabelecidos no 

Plano Estratégico da Rede Distrital de Educação, batizado de Educa DF, programa que reúne 

cinco bandeiras: sempre aprender, escolas que queremos, educação para a paz, excelência 

para todos e inov@. Esses cinco pilares visam aprimorar a formação e valorizar os profissionais, 

promover o ambiente de paz nas escolas, evoluir os índices de avaliação e a estrutura das 

escolas mais carentes, a construção de escolas e creches e, também, o uso de novas 

tecnologias. 

A plataforma “Escola em Casa DF” é a sala de aula virtual da Secretaria de Estado de 

Educação do Distrito Federal, preparada especialmente para os estudantes e professores, 

devido ao período de pandemia. Por meio dela, os estudantes puderam retomar os hábitos de 

estudos de forma segura e inovadora, permitindo a continuidade dos momentos preciosos de 

aprendizagem, interrompidos pelo surgimento da pandemia da COVID-19. 

A plataforma é utilizada por meio do “Google Classroom”, de acesso exclusivo para 

professores e estudantes desta SEDF, para fins pedagógicos. 

Nesse espaço, professores podem se comunicar com estudantes realizando 

videoconferências via Meet, troca de mensagens, acesso a materiais didáticos, aplicação de 

avaliações, formação de grupos de trabalho, entre outras atividades. 

Com isso, a SEDF pretende ampliar a assistência a professores e estudantes neste 

momento de crise. O objetivo é dar continuidade ao processo de aprendizagem com eficiência, 

prazer e dinamismo, apesar das consequências causadas pela pandemia do novo coronavírus. 

A elaboração da Proposta Pedagógica (PP) começa primeiramente com a definição da 

comissão organizadora composta pelo Diretor Mauro Tarachuk, a vice diretora Roberta Talyuli, 
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a supervisora pedagógica Cristiane Moreira, o coordenador pedagógico do turno matutino Irmar 

Nunes, a coordenadora do turno vespertino Maria Clara Branco, nossa psicóloga da EAA 

Gabriela Staerke, juntamente com a Pedagoga Renata Passos, a professora responsável pela 

Sala de Apoio à Aprendizagem – Aline Maia, as professoras da Sala de Recursos, Adriana Sartori 

e Edna Reis, os servidores da Carreira Assistência Ubiramar Fonseca e Maria Ester Lima, 

contamos também com a participação dos professores regentes desta escola e com a 

participação dos estudantes de maneira que eles foram os protagonistas na construção deste 

documento. 

Nossa ação para construção da Proposta Pedagógica se iniciou na Semana Pedagógica, 

no início do presente ano letivo, onde foram marcadas duas grandes reuniões com a comunidade 

escolar denominadas Assembleias de Grupos de Trabalho da Proposta Pedagógica 2020, que 

ocorreriam nos dias 17/03 e 28/05, onde foram suspensas em razão da Pandemia da COVID-

19, segundo delineamento da Portaria Nº 64, de 23 de março de 2020. 

   Realizamos um levantamento, pelo Instrumento de Contribuição para a PP e Formulário 

de Coletas de Dados dos Alunos2 e Formulário de Coletas de Dados dos Responsáveis3, 

aplicados à comunidade escolar, depois sistematizado em reuniões coletivas pedagógicas 

convocadas para esse fim. Foram organizados os grupos de trabalhos (GT) com os alunos e 

professores, para trabalharem os seguintes temas: GT 1. Processo de Avaliação; GT 2. Processo 

de Recuperação e Dependência; GT 3. Conselho de Classe; GT 4. Coordenação Pedagógica; 

GT 5. Relação Teoria e Prática; GT 6. Organização escolar; GT 7. Processo de inclusão: SOE, 

sala de apoio e de recursos; GT 8. Parte Diversificada e projetos específicos. 

  

Semana Pedagógica 2020 Reunião com os alunos 

 
2 Link: https://forms.gle/csbnBcuanohpk2hb7 

3 Link: https://forms.gle/DjfYVfpFpyC17RyH8 
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Portanto, esta Proposta Pedagógica, resultado da colaboração dos diversos segmentos 

do CEM PAULO FREIRE - corpo docente e discente, equipe técnico-administrativo e comunidade 

de pais - traduz as decisões pedagógicas atuais, no que tange às suas finalidades e 

pressupostos teóricos, à definição da prática pedagógica e ao compromisso de contribuir para a 

formação de cidadãos competentes e comprometidos com as transformações sociais do tempo 

presente. Para isso, propõe a reorganização do currículo escolar ajustado ao Programa do 

Ensino Médio Inovador (PROEMI) e às diretrizes da Semestralidade, favorecendo as 

aprendizagens dos estudantes no ensino médio e consolidando novos conhecimentos que visam 

ao desenvolvimento do senso crítico e da autonomia intelectual. 

Esta Proposta Pedagógica, portanto, é um documento que corresponde a um conjunto de 

diretrizes organizacionais e operacionais que expressam e orientam as práticas pedagógicas e 

administrativas da escola. Nele são registrados o que se planeja, o que se define, bem como as 

ações e os métodos necessários para o ensino e aprendizagem. Para abarcar sua dimensão 

política e pedagógica, a elaboração desta Proposta Pedagógica teve sua essência na 

coletividade, no diálogo, na participação da comunidade escolar. Todavia, é preciso ressaltar 

que toda elaboração coletiva é um processo permanente, baseada nas ações cotidianas, e 

constitui o pilar que sustenta nosso caminhar conjunto, enquanto escola que propõe um ensino 

de qualidade e emancipador. 

 

2. Histórico da Unidade Escolar 

 

  

. 
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FONTE: Acervo do CEM Paulo Freire 

 

O CEM PAULO FREIRE começou a funcionar em 1º de março de 1970, sob a direção do 

professor Delfino Domingos Spezia, mas somente em 05 de março o Governo do Distrito Federal 

publicou o Decreto que criou oficialmente o Colégio da Asa Norte, inaugurado em 1º de abril do 

mesmo ano. 

Em dezembro de 1971, uma resolução governamental permitiu a utilização da sigla 

CAN, como nome oficial da escola. Em 21 de outubro de 1976, nova resolução transformou o 
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CAN em Centro Educacional 01 de Brasília Norte, vinculado ao Complexo Escolar “C” de 

Brasília. Em 1990, houve mais uma alteração no nome para Centro Educacional CAN. 

No ano de 1997, em votação para escolher o nome de um educador que identificasse 

a escola, o corpo docente elegeu a denominação Centro Educacional Paulo Freire. Em 2000, 

houve mais uma mudança de nome, hoje conhecido como Centro de Ensino Médio Paulo Freire 

(CEM PAULO FREIRE). 

O CEM PAULO FREIRE é uma instituição de ensino organizada por setores que 

desenvolvem papéis específicos, mas integrados, com vistas ao desempenho de sua função 

escolar. Oferece ensino médio, etapa final da educação básica. 

Em 2020, o CEM Paulo Freire comemora seus 50 anos de existência - Jubileu de Ouro 

- e estava programada uma série de atividades comemorativas, no entanto, em razão da 

pandemia, serão ajustadas de acordo com o novo calendário a ser proposto pela SEDF. 

Ao longo desses seus 50 anos, o CEM Paulo Freire recebeu diversos títulos e 

reconhecimentos pela excelência de seus trabalhos e pela forma como se relaciona com a 

comunidade escolar, entre eles a melhoria no “ranqueamento” das escolas, conforme seu 

desempenho no IDEB e no Enem, passando da 17ª para a 3ª posição, entre as escolas públicas 

de ensino médio do DF. Em 2019, foi condecorada com o Certificado de Excelência na 

Educação Básica da Rede Distrital de Educação. 

 

Homenagem ao CEM Paulo Freire em reconhecimento às boas práticas e resultados alcançados nas avaliações da 
Educação Básica – Etapa Ensino Médio 
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Certificado conferido pelo então secretário de Estado de Educação Rafael Prudente.  

 

 

 

 

Panorâmica do pátio externo 

 

 

 

Panorâmica do pátio interno 
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♦ Servidores das carreiras: Magistério, Assistência à Educação e Especialista em Educação. 

FUNÇÕES QUANTIDADE 

Diretor 01 

Vice-Diretor 01 

Supervisor  02 

Secretário Escolar 01 

Professores 39 

Coordenadores Pedagógicos  02 

Orientador Educacional 02 

Biblioteca / Sala de leitura 02 

Equipe técnico-administrativa 03 

Apoio pedagógico 09 

Auxiliar de conservação, limpeza e cozinha 18 

Vigia (terceirizados) 04 

TOTAL 84 

 

 

2.2 CARACTERIZAÇÃO FÍSICA 

 

QUANT. AMBIENTE QUANT. AMBIENTE 

01 Sala de Professores 01 Sala de Coordenação 

16 Salas de Aula 01 Mecanografia 

01 Auditório 01 Sala de Leitura 

01 Laboratório de Informática 01 Laboratório de Biologia 

01 Sala de Artes 01 Laboratório de Física 

02 Banheiros para professores 01 Laboratório de Química 

02 Miniauditórios (salas amplas) 01 Sala de Recursos 

02 Quadra poliesportiva descoberta 02 SOE 

01 Biblioteca 01 Sala de Judô / Ginástica 

03 Banheiros para alunos 02 Sala da Secretaria 

01 Cozinha 01 Sala da Supervisão 

01 Sala Administrativa 01 Salão do Grêmio 

01 Sala de Apoio a Aprendizagem 01 Equipe de Apoio à Aprendizagem 

 

2.3 ETAPAS E MODALIDADES ATENDIDAS 

♦ 1º, 2º e 3º anos regulares do Ensino Médio, no modelo Semestralidade. 

QUADRO SINTÉTICO DE ALUNOS MATRICULADOS NO ANO LETIVO DE 2020 
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TURNO Nº TURMAS SÉRIES MASCULINO FEMININO Nº ALUNOS 

MATUTINO 
7 2ª 140 172 312 

607 
7 3ª 139 156 295 

VESPERTINO 
11 1ª 227 237 464 

560 
3 2ª 53 43 96 

TOTAL 28 03 559 608 1167 

 

2.4 DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DA INSTITUIÇÃO 

 

CENTRO DE ENSINO MÉDIO PAULO FREIRE 

Endereço: SGAN 610, Módulos A-D, Asa Norte, Brasília-DF, CEP: 70.830-451 

CNPJ: 00.394.676/0001-07        Telefone: 3901- 6929  

E-mail: ensinomediopaulofreire@gmail.com 

Site: http://sites.google.com/view/cempf 

 
2.5 ATOS DE REGULAÇÃO DA INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL 

 

● Lei de Diretrizes e Base (LDB) - LEI Nº 9.394/96. 

● PNE (2014-2024) - Lei Nº 13.005, de 25 de junho de 2014. 

● PDE (Plano Distrital de Educação) - Lei 5.499, de 14/07/2015. 

● Resolução CNE/CP nº 2, de 22/12/2017 - (BNCC). 

● Programa de Descentralização Administrativa e Financeira - PDAF. 

● Lei de Gestão Democrática do Sistema de Ensino Público do DF - 4.751/2012. 

● Currículo em Movimento da Educação Básica (2014). 

● Diretrizes Pedagógicas 2014/2018. 

● Proposta Pedagógica da Secretaria de Educação do Distrito Federal. 

● Diretrizes para a organização do trabalho pedagógico na Semestralidade: Ensino Médio 

(2013) e Circular 35/2017 - implanta a Semestralidade nas escolas públicas de ensino médio no 

DF. 

● Regimentos da SEEDF. 

● Regulamento interno do CEM PAULO FREIRE. 

 

3. CARACTERÍSTICAS SOCIAIS, ECONÔMICAS E CULTURAIS DA COMUNIDADE 

Diagnóstico da realidade 

 

Informações prestadas pelos alunos e responsáveis do CEM PAULO FREIRE, 

concomitantemente, nos turnos matutino e vespertino, por meio de Formulário do Google Drive. 

   

O universo de respondentes foi de 310 alunos e 146 pais. 

mailto:ensinomediopaulofreire@gmail.com
http://sites.google.com/view/cempf
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a) Link: https://forms.gle/csbnBcuanohpk2hb7  

b) Link: https://forms.gle/DjfYVfpFpyC17RyH8 

 

3.1 GRÁFICO DO LEVANTAMENTO SOCIOECONÔMICO E CULTURAL 

1. Indicação de gênero 2. Quanto à série de estudo em 2020? 

 

 

 

      3. Quanto à repetência na Série? 4. Quanto à repetência na vida estudantil? 

  

 

5. Quanto à faixa etária? Quanto à identificação da cor da pele? 

  

 

10%

42%

48%

30 - Sem intenção de informar 130 - Masculino

150 - Feminino

41 -1ª Série
13%

141 - 2ª Série
46%

128 - 3ª Série
41%

41 -1ª Série 141 - 2ª Série 128 - 3ª Série

92%

8%

Não - 284 alunos Sim - 24 alunos

310 respostas

26%

9%
3%

62%

56 -  1 vez 23 - 2 vezes

8 - mais de duas vezes 223 - nenhuma vez

310 respostas

4%

21%

13%

33%

22%

7% 0%
14 anos

15 anos

16 anos

17 anos

18 anos

19 anos

20 anos

45%

14%

33%

7%

1%
141 - Branco

42 - Negro

102 - Pardo

23- Não declarou

2 - indigena

310 respostas 

 

310 respostas 

 

310 respostas 

https://forms.gle/csbnBcuanohpk2hb7
https://forms.gle/DjfYVfpFpyC17RyH8
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6. Quanto à naturalidade? 7. Quanto ao local de moradia? 

 

 

 

8. Quanto à situação de moradia 
(mora com...)? 

9. Quanto ao número de pessoas que 
moram com o estudante? 

 

 

 

 

  11. Quanto aos objetivos dos estudos? 12. Quanto ao tempo de estudo fora da escola? 

  

 

13. Você faz estágio? 14. Você faz parte do programa menor aprendiz? 

  

70%

29%

1%

217 alunos - Distrito
Federal

90 alunos - Outros
Estados da Federação

3 alunos -
Estrangeiros

64%

25%

11% 108 alunos - Plano Piloto

158 alunos - Cidades
Satélites

44 alunos - Cidades do
Entorno

5%

64%

9%

9%
1%

12%

148 alunos -  com pai
e mãe

108 alunos - somente
com a mãe

15 alunos - somente
com o pai

16 alunos - com avós

2 alunos - sozinhos

21 alunos - com não
parentes

8%

20%

26%

45%

1% Mora com 1 pessoa

Mora com 2 pessoa

Mora com 3 pessoas

Mora com mais de 3
pessoas

Mora sozinho(a)

7%
6%

80%

7% Concluir o Ensino
Médio, apenas

Entrar para o
mercado do
trabalho...

ENEM e PAS

Todas as
alternativas acima

310 respostas

20%

28%

21%

9%

10%

12%

Menos de 1 hora

1 hora

2 horas

3 horas

4 horas

Mais de 4 horas

310 respostas

13%

87%

Sim

Não

310 respostas

9%

91%

Sim

Não

310 respostas

310 respostas 
310 respostas 

310 respostas 310 respostas 
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 15. Quanto ao trabalho (você trabalha?) 16. Quanto ao PAS (você vai participar do PAS?) 

 

 

 

 

 

 

  17. Quanto à escola de origem?     18. Quanto à área de interesse? 

 

 

 

 

 

 

 

19. Quanto ao atendimento pela Sala de 
Apoio ou de Recursos? 

    20. Quanto à escolaridade do PAI do aluno? 

  

 

 

 

 

 

  21. Quanto à escolaridade da MÃE do 
aluno? 

22. Quanto à renda da família? 

  

74%

10%

9%

7%
Não trabalho

Trabalho com carteira
asssinada

Trabalho
informalmente

Trabalho com meus
pais

310 respostas

89%

11%

Sim

Não

310 respostas

85%

15%

Escola Pública

Escola Particular

310 respostas

17%

11%

7%

5%

11%

23%

26%

Linguagens e Códigos

Ciências Humanas

Ciências Natureza

Matemática

Engenharia

Saúde

Ainda não decidi

310 respostas

7%
6%

87%

Sim, inclusive com
LAUDO

Sim, mas sem lado

Não tenho
conhecimento

310 respostas

24%

47%

20%

6% 2% 1%

Ensino Fundamental

Ensino Médio

Superior

Especialização

Mestrado

Doutorado

310 respostas

21%

39%

25%

13%

2% 0%

Ensino Fundamental

Ensino Médio

Superior

Especialização

Mestrado

Doutorado

22%

30%

14%

11%

23%
1 salário (até R$ 1.045,00)

2 salários

3 salários

4 salários

Acima de 4 salários

310 respostas

310 respostas 

310 respostas 
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3.2 SUGESTÕES PARA A MELHORIA DAS APRENDIZAGENS – MAPEAMENTO DAS INFORMAÇÕES 

 

Os problemas e desafios da escola podem ser diagnosticados pela análise das 

dimensões, as quais apontam para questões a serem elencadas como prioritárias pela escola. 

A partir desta análise, a escola percebe os problemas e desafios a serem superados. O desafio 

surge quando, analisando os indicadores da escola, percebe-se, por exemplo, uma taxa elevada 

de abandono. Neste momento, a escola deve ter o compromisso de propor estratégias de 

superação. 

A prática desta melhoria se dá por meio de uma ação planejada e refletida do professor. 

No dia a dia da sala de aula, a escola realiza seu maior objetivo: fazer com que os alunos 

aprendam e adquiram o desejo de aprender cada vez mais e com autonomia. Para atingir esse 

objetivo, é preciso focar a prática pedagógica na relação professor-aluno, o que significa 

observá-los de perto, conhecê-los, compreender suas diferenças, demonstrar interesse por eles, 

conhecer suas dificuldades e incentivar suas potencialidades. 

Os dados apresentados na Coleta apontam para alguns problemas que necessitam de 

atenção e, consequentemente, de intervenções: 

a) Cerca de 11% dos alunos não demonstram interesse pelo PAS, um importante programa de 

UnB, razão por que deve haver projetos de divulgação e promoção do PAS entre os alunos; 

23. Frequência dos pais à escola?     24. Quanto ao acompanhamento dos 

estudos em casa? 
 

 

 

 

 

 

25. Quanto à necessidade especial de 
aprendizagem do filho? 

26. Quanto ao acompanhamento da aprovação do 
filho? 

  

27%

24%

49%

Pelo menos UMA vez
por bimestre

No mínimo DUAS
vezes por bimestre

Só quando sou
comunicado(a)

44%

33%

23%
Sim, DIARIAMENTE

Sim, pelo menos
SEMANALMENTE

Deixo sempre por conta
DELE(A)

8%
1%

91%

Sim, inclusive com
LAUDO

Sim, mas sem
LAUDO

Não tenho
conhecimento

310 respostas

64%

25%

11% Acompanho
SISTEMATICAMENTE os
estudos

Procuro APENAS a escola
para saber o rendimento

Deixo sempre por conta
DELE(A)

310 respostas

310 respostas 310 respostas 
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ao mesmo tempo perto de 83% dos alunos querem prosseguir seus estudos em curso 

superior. 

b) Cerca de 36% dos alunos moram em cidades-satélites ou cidade do Entorno, o que dificulta 

a vida desses alunos, em razão dos longos ou complicados deslocamentos e a perda do 

tempo que deveriam dedicar aos estudos. 

c) Mais de 38% dos alunos, já repetiram alguma série, o que coloca em alerta professores e pais 

para que essa situação não se repita. 

d) Mais de 56% dos pais não acompanham diariamente a vida estudantil do filho. 

e) 39% das mães têm apenas o ensino médio, contra 47% dos pais; no entanto, 24% dos pais 

têm apenas o ensino fundamental, contra 21% das mães.  

 

Algumas sugestões coletadas durante as Pesquisas. 

 

Dos alunos: tornar o ambiente escolar melhor deveria ser uma obrigação de todos, 

pois muitos buscam refúgio na educação;  mais segurança; mais compreensão com os alunos; 

mais incentivo e ajuda em temas de ensino superior; melhor organização de matérias e dos 

professores; quadra coberta; melhoria nos banheiros; strogonoff no lanche; intervalos mais 

longos; no primeiro intervalo ter frutas no lanche; que seja um local menos opressor e machista; 

carteirinha pra entrar na escola; mais passeios; mais policiamento e revistas nos alunos; que 

não incluam projetos como parte da nota bimestral; conversa com alguns professores sobre seu 

respectivos métodos de ensino; mais paciência e empatia com os alunos; mais disponibilidade 

do wi-fi da escola; livros mais atuais na biblioteca; cursos em turno contrários; laboratório de 

química; mais plantões de matérias nos horários contrários; ser uma escola mais aberta; 

chuveiro para depois das aulas de educação física; reabrir os laboratórios para aulas 

experimentais; melhor mediação entre alunos e professores, procurando ouvir mais os dois lados 

e tomar providências; ter mais música nas aulas de artes; parar com a “frescura” do uniforme; 

abrir mais possibilidades para quem quer formar-se em astronomia ou astrofísica; realização de 

simulados para o PAS; mais infraestrutura, organização para com os eventos da escola; apoio 

maior aos alunos que irão prestar vestibular; atividades extracurriculares. 

Os responsáveis propõem colaboração com a escola nos seguintes campos: 

Campanhas para arrecadar fundos; planejamento para levantar novas ideias; APAM; rifas; 

habilidades pessoais; doações; trabalho voluntário; grupos de discussões com pais sobre 

temáticas comuns, palestras, pois sou jornalista e atuo na área de educação; oficinas de 

arteterapia; oficinas práticas com enfoque sobre a realidade das profissões; campanhas para 

arrecadar fundos; planejamento para levantar novas ideias; parte pedagógica; sou técnico em 

eletricidade e gostaria de contribuir com parte de mão de obra e materiais; estou satisfeita com 

tudo que a escola oferece; seguissem o laudo pela profissional; sinto a falta de seguimento de 

uma agenda com conteúdo programático do semestre para auxiliar; que deveria ser oferecido 
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pela escola; sou pedagoga e posso participar de trabalhos que envolvam projetos na área de 

forma voluntária; gostaria de saber quais são as demandas da escola, pois minha filha acabou 

de chegar, para depois pensar em que posso contribuir; dinâmicas relacionadas à arte; com 

estudos, cursos e bolsas de estudo; criar mecanismo para selar parcerias com empresas, 

preparando o estudante com oportunidade de trabalho; o que estiver no meu alcance e 

possibilidade 

Os professores, por sua vez, apontam a formação continuada   dos  profissionais, 

pois  as formações profissionais    constantes    tornaram se    meios    de    promover    o 

acompanhamento    do   fazer  pedagógico  às  mudanças  a  que  a  escola  e  a sociedade tem 

passado, assim como os problemas socioambientais; trata  de  uma  maior aproximação entre 

aluno e professor.   

Conhecer   os   interesses   e as   necessidades   dos nossos estudantes   torna-se 

fundamental para a organização de um trabalho pedagógico, uma   vez que estes são sujeitos 

centrais no processo ensino aprendizagem. Deve-se   quebrar a distância que existe entre os 

dois, não dizemos para se tornarem amigos inseparáveis, mais sim que se crie um laço de 

amizade, de respeito mútuo em sala de aula. 

Dessa forma, os alunos terão maior afinidade com professor para expor seus anseios, 

seus problemas e suas dificuldades, e até mesmo se interessar mais pelas aulas; destacam que 

a ausência de práticas relacionadas aos conteúdos teóricos no ensino, muitas vezes promove 

no aluno insatisfação e desmotivação gerando consequentemente um bloqueio que inviabiliza a 

aprendizagem.   

O papel da escola se constitui em preparar o aluno para   as diversas   situações da 

vida. Para tanto, se faz necessário a utilização de diferentes métodos e estratégias para o 

desempenho do processo de ensino aprendizagem.  

                3.3 PERFIL DO PROFESSOR / EDUCADOR 

O professor do CEM PAULO FREIRE é, acima de tudo, um educador. É aquele que 

estimula, orienta e organiza os multimeios para facilitar e efetivar o ensino-aprendizagem. É 

dinâmico e autêntico no trato para com o educando. Trabalha ainda com análise e 

questionamento das ideias, respeitando o ponto de vista de cada aluno e evitando sobreposição 

de pensamento. 

A rigidez do docente é substituída pela liberdade de expressão do alunado, condição 

indispensável à criatividade. O professor é estimulado, permanentemente, a estudar, questionar 

e analisar, a fim de que perceba e sinta que a educação é um ato contínuo, permanente e 

ininterrupto. 

A esses atributos, somam-se experiências e formações, conforme quadro a seguir, 

apurado em um universo de 47 respondentes: 
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Nível de escolaridade 
Tempo de magistério 

público 
Tempo de CEM Paulo Freire 

Somente Graduação 15 Mais de 20 anos 22 Mais de 10 anos 05 

Especialização 24 Entre 10 e 20 anos 13 Entre 5 e 10 anos 13 

Mestrado 07 Menos de 10 anos 09 Menos de 5 anos 29 

Doutorado 01 Não se aplica 03   

 

3.4 ÍNDICES ESCOLARES SIMULADO DF 2018 
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O CEM Paulo Freire alcançou a média de 527 pontos em 2017. Em 2014, ficou com 509 pontos e em 2013, 501. 

(https://www.agenciabrasilia.df.gov.br/2016/10/04/escolas-da-rede-publica-apresentam-evolucao-de-desempenho-no-enem/) 

 

 

 

3.5 ENEM 2018 

 

MÉDIA GERAL MÉDIAS DAS ÁREAS 

https://www.agenciabrasilia.df.gov.br/2016/10/04/escolas-da-rede-publica-apresentam-evolucao-de-desempenho-no-enem/
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Taxa de 

Participação 

 

184 alunos 

participantes 

nos dois dias 

da avaliação 

 

Ciências 

Humanas 

(Geografia, 

História, 

Filosofia e 

Sociologia) 

 

Ciências 

da 

Natureza 

(Física, 

Química e 

Biologia) 

 

Linguagens e 

Códigos 

(Português, 

Artes, 

Educação 

Física, Inglês e 

Espanhol) 

 

Matemática Redação 

585 pontos 585 pontos 504 pontos 559 pontos 558 pontos 583 pontos 

 

 

 3.6 ENEM 2019 

  

Resultado Enem Brasília – 2019 - ESTADUAL MÉDIA 

1º - COL MILITAR DOM PEDRO II  591.85 
 

2º - COL MILITAR TIRADENTES  569.12 
 

3º - CEM INTEGRADO A EDUC PROFISSIONAL DO GAMA  568.92 
 

4º - CEM SETOR OESTE  530.65 
 

5º - CEM PAULO FREIRE  529.88 
 

6º - CEM SETOR LESTE  525.78 
 

7º - CEM ASA NORTE – CEAN  522.85 
 

8º - CED DO LAGO                    521.81 

 

FONTE: https://enem2019.evolucional.com.br 
 

 
3.7 - EVOLUÇÃO DO ÍNDICE DO ENEM DOS ULTIMOS 7 ANOS 
 

Ano 2013 2014 2015 2016 2017  2018 2019 

REDAÇÃO 519,37 510,49 564,55 584,57 578,13 519,37 597,00 
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PROVA 
OBJETIVA 501,94 509,52 517,17 527,17 535,77 585,00 530,00 

 

 3.8 - RENDIMENTO ESCOLAR E MOVIMENTAÇÃO POR TURNO E SÉRIE EM 2018 E 2019 (ANUAL) 

Os dados relativos aos índices escolares subsidiam as ações do CEM PAULO FREIRE, com vistas 

à melhoria do desempenho dos alunos e correção das distorções detectadas. Nas reuniões 

pedagógicas, servem de base para o desenvolvimento de ações interventivas; nas demais 

reuniões de gestão, são tomados como argumento pertinente para o replanejamento dos 

espaços e tempos escolares. 

a) Indicadores de rendimento - 2018 

EVENTO 1ª SÉRIE 2ª SÉRIE 3ª SÉRIE TOTAL 

MATRÍCULA INICIAL ATÉ 22/03/2018 342 (37%) 328 (35,5%) 254 ((27,5%) 924 

ADMITIDOS APÓS 22/03/2018 86 (69,4%) 32 (25,8%) 06 (4,8%) 124 

AFASTADOS POR TRANSFERÊNCIA 101 (60%) 31 (18,5%) 36 (21,5%) 168 

MATRÍCULA FINAL 327 (37,2%) 329 (37,4%) 224 (25,4%) 880 

APROVADOS SEM DEPENDÊNCIA 188 (31,3%) 216 (36%) 196 (32,7%) 600 (68,2 %) 

APROVADOS COM DEPENDÊNCIA 69 (48,6%) 73 (51,4%) - 142 (16,1%) 

REPROVADOS 70 (50,7%) 40 (29%) 28 (20,3%) 138 (15,7%) 

AFASTADOS POR ABANDONO - - - - 

b) Indicadores de rendimento -  2019 

 
4. FUNÇÃO SOCIAL DA ESCOLA  

 

Cabe ao CEM PAULO FREIRE contribuir para a melhoria da qualidade do ensino e, assim, 

colaborar para a diminuição da evasão escolar no ensino médio, por meio da criação de um 

ambiente escolar agradável, que privilegia projetos diversificados, atividades interdisciplinares e 

contextualizadas, além de preparo intelectual para prosseguimento dos estudos, tomando como 

base os seguintes parâmetros: 

1. Foco na leitura e na escrita, como elemento de interpretação e de ampliação da visão de 

mundo. 

EVENTO 1ª SÉRIE 2ª SÉRIE 3ª SÉRIE TOTAL 

MATRÍCULA INICIAL ATÉ 20/03/2019 357 (36,4%) 345 (35,2%) 279 (28,4%) 981 

ADIMITIDOS APÓS 20/03/2019 23 (50%) 19 (41,3%) 4 (8,7%) 46 

AFASTADOS POR TRANSFERÊNCIA 21 (40,3%) 13 (25%) 18 (34,6%) 52 

MATRÍCULA FINAL 398 (36,9%) 377 (35%) 301 (28,8%) 1076 

APROVADOS SEM DEPENDÊNCIA 174 (26,7%) 209 (32,1%) 267 (41%) 650 (60,4%) 

APROVADOS COM DEPENDÊNCIA 89 (57,4%) 66 (42,5%) ---------- 155 (14,4%) 

REPROVADOS 118 (52,9%) 89 (39,9%) 16 (7,1%) 223  

AFASTADOS POR ABANDONO ----- ----- ----- ----- 
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2. Desenvolvimento do raciocínio lógico e das atividades de compreensão matemática. 

3. Incorporação das novas tecnologias no ambiente escolar. 

4. Atividades teórico-práticas que potencializam a aprendizagem nas diferentes áreas do 

conhecimento. 

5. Fomento às atividades de produção artística que promovem a ampliação do universo 

cultural do estudante. 

6. Apoio às atividades esportivas e corporais que promovem o desenvolvimento dos 

estudantes. 

7. Estímulo às atividades que envolvam comunicação e uso de mídias e cultura digital. 

8. Possibilidade de atividades estruturadas em disciplinas ou práticas pedagógicas multi ou 

interdisciplinares. 

9. Fortalecimento da atividade docente na escola, com tempo efetivo para atividades de 

planejamento pedagógico, individuais e coletivas. 

10. Incremento da participação efetiva da comunidade escolar. 

11. Participação dos estudantes no Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) e no Programa 

de Avaliação Seriada da Universidade de Brasília (PAS UnB). 

12. Elaboração do plano de ação para melhoria do índice escolar. 

Para tornar possível sua função social, o CEM PAULO FREIRE incentiva a formação 

integral do aluno, com a interação entre as áreas de conhecimento e a agregação de conteúdos 

transversais e interdisciplinares, entre as diversas áreas do conhecimento: Linguagens, Códigos 

e suas Tecnologias; Ciências da Natureza e suas Tecnologias; Matemática e suas Tecnologias; 

Ciências Humanas e suas Tecnologias.  

Considerando que o mundo está cada vez mais interligado social, econômica e 

culturalmente, é fundamental desenvolver nos alunos a percepção de que o conhecimento se 

realiza por meio de processos “interligados”, conforme explicitados na missão, visão e valores 

do CEM Paulo Freire. 

Vale salientar que a nossa escola proporcionará a vivência de experiências 

diversificadas que contemplem o desenvolvimento integral dos educandos, considerando as 

múltiplas dimensões que os constituem: cognitivas, afetivas, sociais, psicológicas, emocionais, 

físicas, entre tantas outras mais. Também perpassará, conforme apresentado na Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB nº9394/96), os processos formativos que se 

desenvolvem na vida familiar, na convivência humana, no trabalho, nas instituições de ensino e 

de pesquisa, nos movimentos sociais e organizações da sociedade civil e nas manifestações 

culturais, auxiliando os estudantes quanto à construção de novas aprendizagens e contribuindo 

para a sua formação não apenas para o exercício da cidadania, mas para a vida. 

 
Se a educação sozinha não transforma a sociedade, sem ela, 

tampouco, a sociedade muda. 

Paulo Freire. 
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5. PRINCÍPIOS EPISTEMOLÓGICOS 

 
Promover as aprendizagens dos estudantes é o principal objetivo da escola, que precisa 

organizar-se em torno desse propósito, diversificando seus tempos, potencializando o uso dos 

espaços disponíveis para atender às necessidades formativas dos estudantes. No Ensino Médio, 

o estudante apresenta um perfil heterogêneo, de transição da adolescência para a vida adulta, 

com expectativas de continuidade dos estudos na educação superior ou de inserção no mundo 

do trabalho. 

O espaço escolar precisa ser compreendido para além “de um continente planificado a 

partir de pressupostos exclusivamente formais, no qual se situam os atores que intervêm no 

processo de ensino-aprendizagem para executar um repertório de ações” (ESCOLANO, 2001, 

p. 26). O uso das salas de aula, laboratórios, quadras, auditórios, bibliotecas e pátios deve ser 

discutido, planejado, transformado em espaços favoráveis ao desenvolvimento da formação 

integral dos estudantes. 

 
5.1 UNICIDADE ENTRE A TEORIA E PRÁTICA 

 
          Na prática pedagógica criadora, crítica, reflexiva, teoria e prática juntas ganham 

novos significados. Ao reconhecer a unidade indissociável entre teoria e prática, é 

importante, também, considerar que, quando são tratadas isoladamente, assumem 

caráter absoluto, tratando-se na verdade de uma fragilidade no seio de uma unidade 

indissociável. Vázquez (1977) afirma que, ao falar de unidade entre teoria e prática, é 

preciso considerar a autonomia e a dependência de uma em relação à outra; 

entretanto, essa posição da prática em relação à teoria não dissolve a teoria na prática 

nem a prática na teoria, tendo em vista que a teoria, com sua autonomia relativa 

é indispensável à constituição da práxis e assume como instrumento teórico uma 

função prática, pois “é a sua capacidade de modelar idealmente um processo futuro 

que lhe permite ser um instrumento – às vezes decisivo – na práxis produtiva ou social” 

(idem, p. 215). 

          Nessa perspectiva de práxis, o conhecimento é integrado, há uma visão 

articulada de áreas de conhecimento/componentes curriculares, de saberes e de 

ciências; as metodologias são mais dinâmicas, mutáveis 

e articuladas aos conhecimentos. A avaliação das aprendizagens adquire sentido 

emancipatório quando passa a considerar o conhecimento em sua totalidade e em 

permanente construção. 

          Para garantir a unicidade da teoria-prática no currículo e sua efetividade na sala 

de aula, devemos privilegiar estratégias de integração que promovam reflexão crítica, 

análise, síntese e aplicação de conceitos voltados para a construção do conhecimento, 

permeados por incentivos constantes ao raciocínio, problematização, questionamento, 

dúvida. O ensino que articula teoria e prática requer de professor e estudantes a 
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tomada de consciência, revisão de concepções, definição de objetivos, reflexão sobre 

as ações desenvolvidas, estudo e análise da realidade para a qual se pensam as 

atividades. Do professor, especificamente, exige a abertura para o diálogo e a 

disposição para repensar cotidianamente a organização da aula (SILVA, 2011), com a 

clareza do Para que ensinar? O que ensinar? Como ensinar? O que e como 

avaliar? 

          São os elementos articuladores entre as áreas de conhecimentos/ componentes 

curriculares e atividades educativas que favorecem a aproximação dos estudantes aos 

objetos de estudo, permitindo-lhes desvelar a realidade e atuar crítica e 

conscientemente, com vistas à apropriação/ produção de conhecimentos que 

fundamentam e operacionalizam o currículo, possibilitando encontrar respostas 

coletivas para problemas existentes no contexto social. 

CURRÍCULO EM MOVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 

PRESSUPOSTOS TEÓRICOS 

 

 

Nesse contexto, surgiu o seguinte questionamento: como os professores compreendem 

e desenvolvem a relação teoria e prática no seu trabalho? Uma vez que, como aponta a Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação (LDB), há uma discussão em torno da formação dos 

profissionais da educação que preconiza, tanto processo de formação inicial, como também a 

continuidade e aperfeiçoamento do saber. 

Em seu artigo 61 a LDB destaca que visando “atender aos objetivos dos diferentes 

níveis e modalidades de ensino e às características de cada fase do desenvolvimento do 

educando”, a formação de “profissionais da educação [...] terá como fundamentos”: inciso I, “a 

associação entre teorias e práticas, inclusive mediante a capacitação em serviço” e inciso II “o 

aproveitamento da formação e experiências anteriores em instituições de ensino e outras 

atividades”. 

A Proposta Pedagógica (PP) da Instituição trata os objetivos da relação teoria e prática: 

“capacitar o corpo docente a expor suas opiniões interdisciplinares mediante ao conteúdo 

estudado”. Neste aspecto, a capacitação não explicita subsídio teórico para conduzir o fazer 

pedagógico. Para tanto, o trabalho docente quando dissocia a teoria e a prática, o pensar e o 

fazer, o idealizar e o projetar, a ação contemplativa e ação prática, o ato de conhecer e o ato de 

criar, faz o educador sentir-se consigo mesmo, fora do trabalho, e fora de si no trabalho. 

Uma vez que a prática educacional não se comunica com o mundo teórico acadêmico 

e científico, não há laços entre a teoria e a prática, e o processo educativo não ocorre em sua 

plenitude. É imprescindível que façamos uma reflexão da nossa prática, não abrindo mão de 

uma análise crítica do nosso trabalho. A reflexão sobre o trabalho questiona a validade e o 

significado que o mesmo tem para os educadores, os sujeitos com quem trabalhamos e para a 

comunidade da qual fazemos parte, e possibilita construir respostas às dificuldades que são 
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impostas. Por isso, a importância fundamental de trabalharmos a unicidade teoria e prática, 

objetivando superarmos os desafios emergentes do cotidiano. 

Por fim, vale salientar que o presente estudo compreende a relação teoria e prática 

quando existe objetividade no trabalho docente, cultivar o conhecimento teórico e prático, como 

elementos provenientes do seu trabalho, é considerar que esta correlação nasce da própria 

atuação docente e retorna a esta como princípio orientador. Parafraseando Freire (1997, p. 11), 

a formação “permanente autêntica” é aquela que “que se funda na experiência de viver a tensão 

dialética entre teoria e prática. Pensar a prática enquanto a melhor maneira de aperfeiçoar a 

prática. Pensar a prática através de que se vai reconhecendo a teoria nela embutida”. 

 

5.2 INTERDISCIPLINARIDADE e CONTEXTUALIZAÇÃO  

 

          A interdisciplinaridade e a contextualização são nucleares para a efetivação de 

um currículo integrado. A interdisciplinaridade favorece a abordagem de um mesmo 

tema em diferentes disciplinas/componentes curriculares e, a partir da compreensão 

das partes que ligam as diferentes áreas do conhecimento/componentes curriculares, 

ultrapassa a fragmentação do conhecimento e do pensamento. A contextualização dá 

sentido social e político a conceitos próprios dos conhecimentos e procedimentos 

didático pedagógicos, propiciando relação entre dimensões do processo didático 

(ensinar, aprender, pesquisar e avaliar). 

          O professor que integra e contextualiza os conhecimentos de forma contínua e 

sistemática contribui para o desenvolvimento de habilidades, atitudes, conceitos, ações 

importantes para o estudante em contato real com os espaços sociais, profissionais e 

acadêmicos em que irá intervir. A organização do processo de ensino-aprendizagem 

em uma situação próxima daquela na qual o conhecimento será utilizado, facilita a 

compreensão e favorece as aprendizagens dos estudantes. 

          Destacamos que a determinação de uma temática, interdisciplinar ou 

integradora, deverá ser resultante de uma discussão de base curricular, visto que são 

os conhecimentos científicos pautados nesse Currículo que irão indicar uma temática.   

Essa ação rompe com a lógica de determinação de temas sem uma reflexão sobre os 

conhecimentos em diferentes áreas e com as tentativas frustradas de forçar uma 

integração que não existe, dificultando a implementação de atividades 

interdisciplinares na escola. 

          A interdisciplinaridade pode acontecer em duas dimensões: no próprio 

componente curricular (intra) e entre componentes curriculares (inter). 

          No próprio componente curricular, quando são utilizados outros tipos de 

conhecimentos (artes, literatura, corpo e movimento, relações interpessoais, entre 

outras) que irão auxiliar ou favorecer a discussão específica do conhecimento do 

componente curricular. Já entre os componentes curriculares, busca-se a integração 

existente entre os diferentes conhecimentos. 
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          O princípio da interdisciplinaridade estimula o diálogo entre conhecimentos 

científicos, pedagógicos e experienciais, criando possibilidades de relações entre 

diferentes conhecimentos e áreas. Santomé (1998) afirma que “[...] 

interdisciplinaridade é fundamentalmente um processo e uma filosofia de trabalho que 

entram em ação na hora de enfrentar os problemas e questões que preocupam em 

cada sociedade” (p.65), contribuindo para a articulação das diversas disciplinas e, ao 

mesmo tempo, favorecendo o trabalho colaborativo entre os professores. 

          Para garantir que a interdisciplinaridade se efetive em sala de aula, necessário 

se faz que os professores dialoguem, rompendo com a solidão profissional 

característica das relações sociais e profissionais na modernidade. 

         Nas escolas públicas do DF, o diálogo necessário para que assumamos 

concepções e práticas interdisciplinares tem local para acontecer: as coordenações 

pedagógicas, espaços-tempos privilegiados de formação continuada, planejamento, 

discussão do currículo e organização do trabalho pedagógico que contemplem a 

interdisciplinaridade como princípio presente em qualquer intervenção interdisciplinar: 

a. Definição de um problema, tópico, questão. 

b Determinação dos conhecimentos necessários, inclusive as áreas/disciplinas a 

serem consideradas. 

c. Desenvolvimento de um marco integrador e questões a serem pesquisadas. 

d. Especificação de estudos ou pesquisas concretas que devem ser desenvolvidos. 

e. Articulação de todos os conhecimentos existentes e busca de novas informações 

para complementar. 

f. Resolução de conflitos entre as diferentes áreas/disciplinas implicadas no processo, 

procurando trabalhar em equipe. 

g. Construção de vínculos comunicacionais por meio de estratégias integradoras, 

como: encontros, grupos de discussão, intercâmbios, etc. 

h. Discussão sobre as contribuições, identificando sua relevância para o estudo. 

i. Integração dos dados e informações obtidos individualmente para imprimir coerência 

e relevância. 

j. Ratificação ou não da solução ou resposta oferecida ao problema levantado 

inicialmente. 

k. Decisão sobre os caminhos a serem tomados na realização das atividades 

pedagógicas e sobre o trabalho em grupo.   

CURRÍCULO EM MOVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 

PRESSUPOSTOS TEÓRICOS 

 

 

A multidisciplinaridade no CEM PAULO FREIRE é conduzida na perspectiva de articulação 

interativa entre as diversas disciplinas, no sentido de enriquecê-las através de relações 

dialógicas entre os métodos e os conteúdos que as constituem. A interdisciplinaridade parte da 

ideia de que a especialização sem limites das disciplinas científicas culminou numa 

fragmentação crescente do conhecimento. Dessa forma, pela interdisciplinaridade, há um 
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movimento constante que inclui a integração entre as disciplinas, mas a ultrapassa - o grupo é 

mais que a simples soma de seus membros. Supõe troca de experiências e reciprocidade entre 

disciplinas e áreas do conhecimento. 

A interdisciplinaridade é uma orientação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

(LDB) para o ensino médio, por meio dos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs), cujo 

objetivo é fazer da sala de aula mais do que um espaço para simplesmente absorver e decorar 

informações. Segundo a orientação do Ministério da Educação (MEC), a interdisciplinaridade 

não pretende acabar com as disciplinas, mas utilizar os conhecimentos de várias delas na 

compreensão de um problema, na busca de soluções, ou para entender um fenômeno sob vários 

pontos de vista. A interdisciplinaridade é, portanto, um instrumento que na proposta de reforma 

curricular do ensino médio aponta para estabelecer - na prática escolar - interconexões e 

passagens entre os conhecimentos através de relações de complementaridade, convergência 

ou divergência. 

Embora a transversalidade implique que os conteúdos dos Temas Transversais sejam 

contemplados pelas áreas e não configurem um aprendizado à parte delas, todos os temas têm, 

explicitados em seus documentos, o conjunto de conceitos, procedimentos, atitudes e valores a 

serem ensinados e aprendidos. Com isso buscou-se garantir que cada tema seja compreendido 

integralmente, isto é, desde sua fundamentação teórica até sua tradução em elementos 

curriculares. 

Por um lado, para possibilitar que as equipes pedagógicas façam novas conexões entre 

eles e as áreas e/ou outros temas; por outro lado, porque o trabalho didático com as áreas não 

é suficiente para cobrir toda a demanda dos Temas Transversais. Há um sério trabalho educativo 

a ser feito no âmbito do convívio escolar e a especificação dos conteúdos de cada tema favorece 

a reflexão e o planejamento desse trabalho. Além disso, o trabalho com questões sociais exige 

que os educadores estejam preparados para lidar com as ocorrências inesperadas do cotidiano. 

Existem situações escolares não programáveis, emergentes, às quais devem responder, e, para 

tanto, necessitam ter clareza e articular sua ação pontual ao que é sistematicamente 

desenvolvido com os alunos. 

O CEM Paulo Freire tenta promover a interdisciplinaridade a partir de projetos 

desenvolvidos, envolvendo obras do PAS, além de atividades científico-culturais e esportivas. 

 

5.3 FLEXIBILIZAÇÃO  
         

          Em relação à seleção e organização dos conteúdos, este Currículo define uma 

base comum, mas garante certa flexibilidade para que as escolas, considerando seus 

projetos político-pedagógicos e as especificidades locais e regionais, enriqueçam o 

trabalho com outros conhecimentos igualmente relevantes para a formação intelectual 

dos estudantes. 

          A flexibilidade curricular dá abertura para a atualização e a diversificação de 

formas de produção dos conhecimentos e para o desenvolvimento da autonomia 
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intelectual dos estudantes, para atender as novas demandas de uma sociedade em 

mudança que requer a formação de cidadãos críticos e criativos. Amplia, portanto, a 

possibilidade de reduzir a rigidez curricular ao favorecer o diálogo entre os diferentes 

conhecimentos, de forma aberta, flexível e coletiva, numa tentativa de romper as 

amarras impostas pela organização das grades curriculares repletas de pré-requisitos. 

          A flexibilidade do currículo é viabilizada pelas práticas pedagógicas dos 

professores, articuladas ao projeto político-pedagógico da escola. Ao considerar os 

conhecimentos prévios dos estudantes, o professor torna possível a construção de 

novos saberes, ressignificando os saberes científicos e os do senso comum. Nessa 

visão, os conhecimentos do senso comum são transformados com base na ciência, 

com vistas a “[...] um senso comum esclarecido e uma ciência prudente [...], uma 

configuração do saber” (SANTOS, 1989, p. 41), que conduz à emancipação e à 

criatividade individual e social. 

          Ao promover a articulação entre os conhecimentos científicos e os saberes dos 

estudantes, o professor contribui para que partam de uma visão sincrética, caótica e 

pouco elaborada do conhecimento, reelaborando-a numa síntese qualitativamente 

superior (SAVIANI, 2008). Nessa perspectiva, abrimos espaço para experiências, 

saberes, práticas dos sujeitos comuns que protagonizam e compartilham com 

professores saberes e experiências construídas em espaços sociais diversos. 

CURRÍCULO EM MOVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 

PRESSUPOSTOS TEÓRICOS 

5.4 EDUCAÇÃO INCLUSIVA 

  Em conformidade com o documento Orientação Pedagógica para a Educação Inclusiva, o 

CEM Paulo Freire seguirá os princípios: 

• Do respeito à dignidade humana; 

• Da educabilidade de todos os seres humanos, independente de comprometimentos que 

possam apresentar; 

• Do direito à igualdade de oportunidades educacionais; 

• Do direito à liberdade de aprender e de expressar-se; 

• Do direito a ser diferente. 

O CEM Paulo Freire busca incluir alunos com deficiência e transtornos funcionais 

específicos, de forma natural, de forma a contribuir para que o estudante com necessidades 

especiais se sinta acolhido, respeitado e sujeito de sua própria história de aprendizagem e de 

aquisição de conhecimentos. Nessa perspectiva, os professores são induzidos a repensar seu 

papel na construção de uma nova geração de pessoas que têm consciência de suas diferenças 

e que, apesar delas, todos somos iguais e temos um papel a desenvolver na sociedade.  

O direito do aluno com necessidades educativas especiais e de todos os cidadãos à 

educação é um direito constitucional. A garantia de uma educação de qualidade para todos 

implica, entre outros fatores, um redimensionamento da escola que consiste não somente na 
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aceitação, mas também na valorização das diferenças. Essa valorização se efetua pelo resgate 

dos valores culturais, o que fortalece a identidade individual e coletiva, bem como pelo respeito 

ao ato de aprender e de construir. Fala-se aqui de uma escola que se prepara para enfrentar o 

desafio de oferecer uma educação inclusiva e de qualidade para todos os seus alunos. 

Considerando que cada aluno numa sala de aula apresenta características próprias e um 

conjunto de valores e informações que os tornam únicos e especiais, constituindo uma 

diversidade de interesses e ritmos de aprendizagem, o desafio da escola hoje é trabalhar com 

essas diversidades na tentativa de construir um novo conceito do processo ensino-

aprendizagem, eliminando definitivamente o seu caráter segregacionista, de modo que sejam 

incluídos neste processo todos que dele, por direito, são sujeitos. 

 

5.5 PRINCÍPIOS DA EDUCAÇÃO INTEGRAL  

 

         Toda proposta curricular é situada social, histórica e culturalmente; é a expressão 

do lugar de onde se fala e dos princípios que a orientam. Falar desses princípios 

epistemológicos do Currículo de Educação Básica da SEDF nos remete ao que 

compreendemos como princípios.   Princípios são ideais, aquilo que procuramos atingir 

e expressam o que consideramos fundamental: conhecimentos, crenças, valores, 

atitudes, relações, interações. Dentro da perspectiva de Currículo Integrado, os 

princípios orientadores são: teoria e prática, interdisciplinaridade, contextualização, 

flexibilização. Esses princípios são centrais nos enfoques teóricos e práticas 

pedagógicas no tratamento de conteúdos curriculares, em articulação a múltiplos 

saberes que circulam no espaço social e escolar.  

          Os princípios da Educação Integral nas escolas públicas do Distrito Federal a 

serem observados pelas escolas no planejamento, na organização e na execução das 

ações de Educação Integral. 

CURRÍCULO EM MOVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 

PRESSUPOSTOS TEÓRICOS 

 
5.6 INTEGRALIDADE 

 

          A educação integral é um espaço privilegiado para se repensar o papel da 

educação no contexto contemporâneo, pois envolve o grande desafio de discutir o 

conceito de integralidade. É importante dizer que não se deve reduzir a educação 

integral a um simples aumento da carga horária do aluno na escola. Integralidade deve 

ser entendida a partir da formação integral de crianças, adolescentes e jovens, 

buscando dar a devida atenção para todas as dimensões humanas, com equilíbrio 

entre os aspectos cognitivos, afetivos, psicomotores e sociais. Esse processo formativo 

deve considerar que a aprendizagem se dá ao longo da vida (crianças, adolescentes, 

jovens e adultos aprendem o tempo todo), por meio de práticas educativas associadas 

a diversas áreas do conhecimento, tais como cultura, artes, esporte, lazer, informática, 

entre outras, visando ao pleno desenvolvimento das potencialidades humanas. Assim, 
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propõe-se que cada escola participante da Educação Integral no Distrito Federal, ao 

elaborar seu projeto político pedagógico, repense a formação de seus alunos de forma 

plena, crítica e cidadã. 

CURRÍCULO EM MOVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 
PRESSUPOSTOS TEÓRICOS 

 

 

5.7 INTERSETORIALIZAÇÃO 

 

          A Educação Integral deverá ter assegurada a intersetorialização no âmbito do 

Governo entre as políticas públicas de diferentes campos, em que os projetos sociais, 

econômicos, culturais e esportivos sejam articulados, buscando potencializar a oferta 

de serviços públicos como forma de contribuição para a melhoria da qualidade da 

educação. 

CURRÍCULO EM MOVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 
PRESSUPOSTOS TEÓRICOS 

 

 
5.8 TRANSVERSALIDADE 

 

          A ampliação do tempo de permanência do aluno na escola deverá garantir uma 

Educação Integral que pressupõe a aceitação de muitas formas de ensinar, 

considerando os diversos conhecimentos que os alunos trazem de fora da escola. A 

transversalidade só faz sentido dentro de uma concepção interdisciplinar de 

conhecimento, vinculando a aprendizagem aos interesses e aos problemas reais dos 

alunos e da comunidade. 

CURRÍCULO EM MOVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 

PRESSUPOSTOS TEÓRICOS 
 

5.9 DIÁLOGO ESCOLA E COMUNIDADE 

 

          As escolas que avançaram na qualidade da educação pública foram as que 

avançaram no diálogo com comunidade (BRASIL, 2008). Na Educação Integral é 

necessária a transformação da escola num espaço comunitário, legitimando-se os 

saberes comunitários como sendo do mundo e da vida. Assim, o projeto pedagógico 

implica pensar na escola como um polo de indução de intensas trocas culturais e de 

afirmação de identidades sociais dos diferentes grupos presentes, com abertura para 

receber e incorporar saberes próprios da comunidade, resgatando tradições e culturas 

populares. 

CURRÍCULO EM MOVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 
PRESSUPOSTOS TEÓRICOS 

 

5.10 TERRITORIALIDADE 

 

          Significa romper com os muros escolares, entendendo a cidade como um rico 

laboratório de aprendizagem. Afinal, a educação não se restringe ao ambiente escolar 

e pode ser realizada em espaços da comunidade como igrejas, salões de festa, centros 

e quadras comunitárias, estabelecimentos comerciais, associações, posto de saúde, 
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clubes, entre outros, envolvendo múltiplos lugares e atores. A educação se estrutura 

no trabalho em rede, na gestão participativa e na corresponsabilização pelo processo 

educativo. 

          Torna-se necessário enfrentar o desafio primordial de mapear os potenciais 

educativos do território em que a escola se encontra, planejando trilhas de 

aprendizagem e buscando uma estreita parceria local com a comunidade, sociedade 

civil organizada e poder local, com vistas à criação de projetos socioculturais 

significativos e ao melhor aproveitamento das possibilidades educativas. 

CURRÍCULO EM MOVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - PRESSUPOSTOS TEÓRICOS 

 

5.11 TRABALHO EM REDE 

 

          Todos devem trabalhar em conjunto, trocando experiências e informações, com 

o objetivo de criar oportunidades de aprendizagem para todas as crianças, 

adolescentes e jovens. O estudante não é só do professor ou da escola mas da rede, 

existindo uma corresponsabilidade pela educação e pela formação do educando. 

Nessa ambiência favorável ao diálogo, o professor não está sozinho, faz parte da 

equipe da escola e da rede de ensino. 

          Pensar e desenvolver um projeto de educação integral para o Distrito Federal 

pressupõe reconhecer as fragilidades de um modelo de educação que tem dificultado 

o acesso ao conhecimento em todas suas formas de manifestação e contribuído para 

aprofundar o fosso social entre os estudantes da escola pública. Parafraseando 

Boaventura de Sousa Santos, este é o momento de despedida desse modelo com 

algumas resistências e medos, de lugares conceituais, teóricos e epistemológicos, 

porém não mais convincentes e adequados ao tempo presente, “[...] uma despedida 

em busca de uma vida melhor a caminho doutras paragens onde o otimismo seja mais 

fundado e a racionalidade mais plural e onde finalmente o conhecimento volte a ser 

uma aventura encantada” (SANTOS, 2003, p. 58). 

CURRÍCULO EM MOVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 
PRESSUPOSTOS TEÓRICOS 

 
 

6. MISSÃO E OBJETIVOS DA EDUCAÇÃO, DO ENSINO E DAS APRENDIZAGENS 

 

       Nossa missão é oferecer uma educação de qualidade (social), é ampliar os espaços, os 

tempos e as oportunidades de aprendizagens, dando ênfase ao protagonismo estudantil, 

favorecendo o desenvolvimento integral dos nossos educandos para que eles possam agir 

construtivamente na transformação social do seu meio e da sociedade. É, ainda, garantir a 

participação ativa da comunidade escolar no processo educativo, promovendo a interação entre 

a família e a escola por meio de estratégias didáticas diversificadas, tais como: oficinas; 

participação nos projetos desenvolvidos na unidade escolar; realização de trabalhos voluntários– 

conforme os eixos de interesses apresentados; convites para o desenvolvimento de jogos, 

brincadeiras, contação de histórias, bazares, almoços, eventos, festas, construção de painéis 
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coletivos, entre outros. Por fim, é proporcionar uma educação pública, gratuita e democrática, 

voltada à formação integral do ser humano para que possa atuar como agente de transformação 

social e de construção científica, cultural e política da sociedade, assegurando a universalização 

do acesso à escola e da permanência com êxito no decorrer do percurso escolar de todos os 

estudantes, preparando-os para a vida.  

 
6.1 Objetivo geral 

         Conduzir o aluno do CEM Paulo Freire no processo do “aprender a aprender”, a fim de 

ampliar a capacidade de convivência com a diversidade e compreensão do cotidiano, 

estimulando a percepção da realidade e o desenvolvimento de atitudes e valores, como partes 

importantes da formação de um ser integral. 

 

6.2 Objetivos específicos 

a) Possibilitar a formação de uma consciência social responsável, a fim de desenvolver no aluno 

a solidariedade, bem como sua capacidade crítica, criativa, comunicativa e interventiva. 

b) Estimular a capacidade de aprender do aluno, com autodidatismo e autonomia, para tornar-

se sujeito do seu próprio desenvolvimento. 

c) Motivar a participação consciente do educando no processo político, econômico, social e 

cultural. 

d) Proporcionar ao educando um processo educacional adaptado à sua realidade, enfatizando 

o desenvolvimento de habilidades socioculturais. 

e) Consolidar o respeito à diversidade humana, a superação dos preconceitos e das 

desigualdades, contribuindo para o conceito de inclusão social. 

f) Contribuir para o desenvolvimento do aluno nas dimensões física, psicológica, intelectual e 

social. 

g) Promover aprendizagens em diferentes fases do desenvolvimento, em diversos níveis e 

modalidades do processo educativo. 

h) Relacionar as linguagens dos meios de comunicação aplicadas à educação, nos processos 

didático-pedagógicos, demonstrando domínio das tecnologias de informação e comunicação 

adequadas ao desenvolvimento de aprendizagens significativas. 

i) Promover e facilitar relações de cooperação entre a instituição educativa, a família e a 

comunidade. 

j) Identificar problemas socioculturais e educacionais com postura investigativa, integrativa e 

propositiva diante de realidades complexas, com vistas a contribuir para superação de exclusões 

sociais, étnico-raciais, econômicas, culturais, religiosas, políticas e outras. 

k)  Demonstrar consciência da diversidade, respeitando as diferenças de natureza ambiental-

ecológica, étnico-racial, de gêneros, faixas geracionais, classes sociais, religiões, necessidades 
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especiais e escolhas sexuais etc. 

l) Desenvolver trabalho em equipe, estabelecendo diálogo entre a área educacional e as demais 

áreas do conhecimento. 

m)  Contribuir para a elaboração, implementação, coordenação, acompanhamento e avaliação 

do projeto político-pedagógico. 

n) Utilizar, com propriedade, instrumentos próprios para construção de conhecimentos 

científicos. 

o) Desenvolver o processo ensino-aprendizagem permanentemente, contextualizando os 

conteúdos da base nacional comum e oferecendo disciplinas da parte diversificada que atendam 

às necessidades dos alunos para o seu pleno desenvolvimento. 

Orientar, preparar, capacitar e orientar o educando para os processos de avaliação de massa, 

bem como para o ingresso no mundo do trabalho. 

 
7. FUNDAMENTOS TEÓRICOS-METODOLÓGICOS 

 
          Teoria crítica e pós-crítica Historicamente, o conceito de currículo expressa 

ideias como conjunto de disciplinas/matérias, relação de atividades a serem 

desenvolvidas pela escola, resultados pretendidos de aprendizagem, relação de 

conteúdos claramente delimitados e separados entre si, com períodos de tempo 

rigidamente fixados e conteúdos selecionados para satisfazer alguns critérios 

avaliativos. Nessas representações, os programas escolares e o trabalho escolar como 

um todo são tratados sem amplitude, desprovidos de significados e as questões 

relacionadas à função social da escola são deixadas em plano secundário, 

transformando o currículo num objeto que esgota em si mesmo, como algo dado e não 

como um processo de construção social no qual se possa intervir. 

          O resgate desses conceitos se justifica pelo esforço da Secretaria de Estado de 

Educação do Distrito Federal (SEEDF) em conceber e implementar o currículo 

signatário da concepção de educação integral e de criar por meio da educação 

condições para que as crianças, jovens e adultos se humanizem, apropriando-se da 

cultura, produto do desenvolvimento histórico humano. 

          Esta Secretaria propõe o currículo como um instrumento aberto em que os 

conhecimentos dialogam entre si, estimulando a pesquisa, a inovação e a utilização de 

recursos e práticas pedagógicas mais criativas, flexíveis e humanizadas. 

          A elaboração deste Currículo envolveu escolhas diversas, sendo a opção teórica 

fundante para a identificação do projeto de educação que se propõe, do cidadão que 

se pretende formar, da sociedade que se almeja construir. Por que optar por teorias 

de currículo? Porque definem intencionalidade política e formativa, expressam 

concepções pedagógicas, assumem uma proposta de intervenção refletida e 

fundamentada, orientada para a organização das práticas da e na escola. 

          Ao considerar a relevância da opção teórica, a SEEDF elaborou seu Currículo a 

partir de alguns pressupostos da Teoria Crítica ao questionar o que pode parecer 
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natural na sociedade, como: desigualdades sociais, hegemonia do conhecimento 

científico em relação a outras formas de conhecimento, neutralidade do currículo e dos 

conhecimentos, busca de uma racionalidade emancipatória para fugir da racionalidade 

instrumental, procura de um compromisso ético que liga valores universais a processos 

de transformação social (PUCCI, 1995; SILVA, 2003). 

          Para promover as conexões entre currículo e multiculturalismo, sem 

desconsiderar as relações de poder que estão na base da produção das diferenças, 

alguns pressupostos da Teoria Pós-Crítica também fundamentam este Documento. Ao 

abrir espaço não apenas para ensinar a tolerância e o respeito, mas, sobretudo, para 

provocar análises “[...] dos processos pelos quais as diferenças são produzidas através 

de relações de assimetria e desigualdade” (SILVA, 2003, p. 89), questionando 

permanentemente essas diferenças, são propostos como eixos transversais: educação 

para a diversidade, educação para a cidadania, educação para a sustentabilidade e 

educação para e em direitos humanos. 

          Na perspectiva da Teoria Crítica, são considerados na organização curricular 

conceitos, como: ideologia, reprodução cultural e social, poder, classe social, 

capitalismo, relações sociais de produção, conscientização, emancipação e libertação, 

currículo oculto, resistência. A intenção é de que o Currículo se converta em 

possibilidade de emancipação pelo conhecimento, seja ideologicamente situado e 

considere as relações de poder existentes nos múltiplos espaços sociais e 

educacionais, especialmente nos espaços em que há interesses de classes. 

          A discussão coletiva em torno do Currículo 4 mostrou que este é realmente um 

campo de disputa, de relações de poder, de tensões e conflitos, de defesa de 

interesses diversos, às vezes antagônicos, descartando qualquer pretensão desta 

Secretaria em apresentar um currículo ideal, enquadrado perfeitamente numa única 

teoria e implementado rigorosamente numa perspectiva científico-racional. 

          Ao mesmo tempo, consideramos a necessidade pedagógica e política de definir 

referenciais curriculares comuns, diretrizes gerais para a Rede, tendo em vista que “[...] 

a não definição de pontos de chegada contribui para a manutenção de diferentes 

patamares de realização, e, portanto, manutenção das desigualdades” (SAVIANI, 

2008). No entanto, nessa definição não podemos desconsiderar que o currículo na 

ação diz respeito não somente “[...] a saberes e competências, mas também a 

representações, valores, papéis, costumes, práticas compartilhadas, relações de 

poder, modos de participação e gestão etc.” (idem, 2008) e que a realidade de cada 

grupo, de cada escola seja tomada como ponto de partida para o desenvolvimento 

deste Currículo. 

          Assim como no espaço concreto da sala de aula e da escola, no currículo formal 

os elementos da cultura global da sociedade são conciliáveis, favorecendo uma 

aproximação entre o conhecimento universal e o conhecimento local em torno de 

temas, questões, problemas que podem ser trabalhados como projetos pedagógicos 

por grupos ou por toda a escola, inseridos nos projetos político-pedagógicos, 

construídos coletivamente. 
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          Nessa perspectiva, os conhecimentos se complementam e são significados 

numa relação dialética que os amplia no diálogo entre diferentes saberes. A efetivação 

dessa aproximação de conhecimentos se dará nas escolas, nas discussões coletivas 

da proposta curricular de cada instituição, tomando como referência este Currículo de 

Educação Integral. 

CURRÍCULO EM MOVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 
PRESSUPOSTOS TEÓRICOS 

 

A Constituição Federal de 1988 representa um marco no decorrer da história da educação 

brasileira no que se refere à relevância da gestão democrática nas instituições de ensino, ao 

defender no artigo 206, incisos III e VI, alguns princípios orientadores, tais como: a gestão 

democrática dos sistemas de ensino público; a igualdade de condições para acesso e 

permanência na escola; a liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, 

arte e o saber; o pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas; a  gratuidade do ensino 

público em estabelecimentos oficiais; a  valorização dos profissionais do ensino e a garantia de 

padrão de qualidade. 

Com a publicação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB nº 9.394/96), 

regulamenta-se que os estabelecimentos de ensino, respeitadas as normas comuns e as do seu 

sistema, terão a incumbência de elaborar e executar sua Proposta Pedagógica (PP), assim como 

os docentes não apenas incumbir-se-ão de participar da elaboração da proposta pedagógica da 

escola, como elaborarão e cumprirão o plano de trabalho, segundo a PP da unidade escolar, 

zelando pela aprendizagem dos educandos.  

Ainda de acordo com a LDB nº 9394/96, os sistemas de ensino definirão as normas da 

gestão democrática do ensino público na educação básica, de acordo com as suas 

peculiaridades, considerando alguns princípios básicos, dentre eles: a participação dos 

profissionais da educação na elaboração da PP da escola. Também respeitarão a Base Nacional 

Comum Curricular (BNCC), que define conhecimentos, competências e habilidades essenciais 

à formação dos nossos educandos no decorrer da Educação Básica, conforme com o que define 

o Plano Nacional de Educação (PNE), e norteará os currículos dos sistemas e redes de ensino 

das Unidades Federativas, assim como as PPs de todas as unidades escolares públicas e 

privadas voltadas à Educação Infantil, ao Ensino Fundamental (Anos Iniciais e Finais) e ao 

Ensino Médio em todo país. 

Nesse sentido, amparada pelos princípios éticos, políticos e estéticos apresentados pelas 

normas regulamentadoras da LDB nº 9394/96, ou seja, pelas Diretrizes Curriculares Nacionais 

Gerais da Educação Básica, considerando não apenas a implementação da Proposta 

Pedagógica, mas também às vivências desenvolvidas nos estabelecimentos de ensino.É 

importante destacar que a BNCC apresenta dez competências essenciais para a organização 

do trabalho pedagógico nas instituições de ensino voltadas ao atendimento de todas as etapas 

e modalidades da Educação Básica que perpassam as dimensões cognitivas (conhecimento; 

pensamento científico, crítico e criativo; repertório cultural), comunicativas (linguagens; 
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tecnologias; argumentação) e socioemocionais (autonomia e autogestão; autoconhecimento e 

autocuidado; empatia e cooperação; responsabilidade e cidadania). 

Dessa forma, para a elaboração da PP das escolas, precisamos considerar as competências 

apresentadas anteriormente, assim como a participação da comunidade escolar, um dos 

fundamentos expostos na perspectiva da Gestão Democrática, inclusive na Lei 4.751/2012, que 

ressalta a importância da participação dos diversos sujeitos sociais que compõem a realidade, os 

contextos e as demandas reais da escola. 

Nessa perspectiva, a SEEDF defende a construção de uma PP que implemente uma escola 

para todos, ou seja, associada à construção da qualidade social que abarca práticas pedagógicas 

intencionais sobre a escola que temos e a escola que queremos em prol do desenvolvimento dos 

nossos educandos que se constituem enquanto cidadãos para exercerem a sua cidadania, para 

conviverem em sociedade e para se constituírem como agentes de transformação social, 

conforme proposto no Currículo em Movimento. 

O Currículo em Movimento fundamenta-se na Constituição Federal de 1988, na Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional  (LDB nº 9394/96), no Plano Nacional de Educação 

(PNE) , no Plano Distrital de Educação (PDE), na Base Nacional Comum Curricular (BNCC), na 

Lei de Gestão Democrática nº 4751/2012, nas Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais da 

Educação Básica, entre outros documentos norteadores que embasarão a fundamentação 

teórico-metodológica da PP das unidades escolares do Distrito Federal. Dessa forma, o Currículo 

em Movimento está arraigado de pressupostos básicos inerentes a essa abordagem, dentre eles: 

as teorias críticas e pós-críticas, a concepção e os princípios de educação integral, a psicologia 

histórico-cultural e a pedagogia histórico-crítica, o currículo integrado, os eixos transversais e a 

concepção da avaliação para as aprendizagens e não avaliação das aprendizagens - formativa. 

Assim, a PP da unidade escolar se fundamentará na organização do trabalho 

pedagógico intencional, que visa à ampliação dos tempos, espaços e oportunidades; à formação 

humana integral; à construção de uma sociedade mais justa, democrática e inclusiva. 

Afinal, o Currículo em Movimento da SEEDF foi elaborado com o objetivo de construir 

uma educação de qualidade que favoreça o desenvolvimento pleno dos estudantes da educação 

básica da rede púbica de ensino, garantindo não apenas o acesso, mas o direito de construir 

aprendizagens cada vez mais significativas associadas às demandas e às especificidades 

inerentes à comunidade escolar, motivando e amparando-os, inclusive quanto à permanência nas 

unidades escolares, minimizando os índices de evasão e abandono, ampliando as possibilidades 

de sucesso escolar.  

Nessa perspectiva, cabe destacar os fundamentos teórico-metodológicos eleitos pela 

Secretaria de Educação do Distrito Federal: a Pedagogia Histórico-Crítica e a Psicologia 

Histórico-Cultural. 

O CEM PAULO FREIRE cultiva um ambiente dinâmico de saberes, um espaço de diálogo 

e de busca permanente da sintonia com o seu tempo. Está, por isso, sempre atento às mudanças 
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e às renovações, para fortalecer seu compromisso com os projetos que promovem a melhoria 

da educação. É sabido que diversos fatores são determinantes para agravar a deterioração da 

qualidade da educação ofertada nas escolas públicas e que, muitos deles, estão diretamente 

ligados às frágeis relações sociais e econômicas que embaraçam grande parte da população. 

Todavia, essa constatação não pode levar ao imobilismo dos que fazem a educação, pelo 

contrário deve desafiar os sistemas educacionais para a busca de ações que (re) orientam as 

práticas educativas. 

As escolas que ofertam ensino de nível médio estão entre as que mais sofrem com esse 

problema, por lidar com um público que ainda não tem uma concepção político-social 

consolidada. São jovens que, em sua maioria, não têm uma visão crítica de mundo, para quem 

a escola está fora do seu ideal de mundo social. Ainda precisam de uma consciência de que a 

sociedade é formada pela interação de todos os atores sociais. Soma-se a isso, a dificuldade 

das escolas em articular a formação que oferecem os aspectos inovadores do mundo 

contemporâneo. 

Urge, então, superar a visão dicotômica, em que de um lado se coloca a teoria e de 

outro a prática, historicamente presente no processo ensino-aprendizagem. É fundamental uma 

concepção de projeto inovador, que leve em conta as experiências vivenciadas no âmbito 

educacional, de modo a proporcionar aos alunos a reflexão e a otimização de sua prática 

profissional. Desse modo, a educação de nível médio possibilitará a formação de cidadãos 

capazes de atuar nos processos profissionais e criar alternativas com potencial para enfrentar 

as problemáticas que emergem do mundo atual. 

Nesse sentido, o CEM PAULO FREIRE quer estabelecer relações entre o que se aprende 

e o que se vive, tendo como pilares quatro eixos - Trabalho, Ciência, Tecnologia e Cultura -, a 

fim de preparar o aluno para a continuidade dos estudos e para o mundo de trabalho. Propõe 

investimento em Tecnologia da Comunicação e da Informação (TIC) aplicada à Educação, para 

viabilizar as mudanças propostas. 

As tecnologias educacionais são meios e não um fim, tendo como principal objetivo ser 

ponte entre o professor, o estudante, o conhecimento e as experiências pedagógicas. Cabe, 

então, ao docente aprimorar o processo de ensino-aprendizagem com o objetivo de dar 

significado às informações obtidas, transformando-as em conhecimentos e, assim, tornar os 

artefatos tecnológicos instrumentos educacionais. Nesse sentido, o uso de equipamentos 

eletrônicos e digitais na educação, como tablet e notebook, figura como novas tecnologias que 

ampliam a capacidade de aprendizado. A utilização das novas tecnologias como ferramenta para 

o desenvolvimento do trabalho pedagógico deve ser objetiva e bem definida, apresentando o 

ponto de partida e o ponto de chegada. Assim, a intencionalidade na utilização dessas 

tecnologias como ferramenta pedagógica deve estar presente, bem como a abordagem 

diferenciada dos conteúdos propostos. 
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Quanto à organização escolar semestral, essa proposta implica considerar as teorias 

da aprendizagem e do desenvolvimento humano que resguardam a heterogeneidade de tempos 

e modos de aprender dos indivíduos, reconhecendo que o conhecimento é construído a partir 

da interlocução sociocultural e intrapessoal. É imprescindível que o professor organize o trabalho 

pedagógico em função das possibilidades e necessidades dos estudantes, garantindo, assim, 

um ganho significativo em sua formação integral. 

A organização dos espaços e tempos do fazer pedagógico é desafiadora e, muitas 

vezes, reveladora da forma como os professores concebem e realizam o trabalho docente. A 

aula é espaço e tempo em que professores e estudantes se encontram e interagem de forma 

mais efetiva, numa relação pedagógica mediada pelo conhecimento, fundamentada por 

perspectivas teórico-metodológicas (SILVA, 2011). Na SEEDF, a Pedagogia Histórico-Crítica e 

a Psicologia Histórico-Cultural são concepções que orientam a organização do trabalho 

pedagógico e as práticas docentes e discentes. 

Pode-se entender a aula como uma estrutura física e pedagógica dinâmica que 

apresenta quatro dimensões, claramente definidas e inter-relacionadas. Ampliar a compreensão 

das possibilidades da aula implica considerar essas dimensões para além de seu caráter 

arquitetônico e cronológico:  

• Dimensão física: o que existe, como se organiza? 

• Dimensão funcional: como se utiliza e para qual finalidade? 

• Dimensão relacional: quem utiliza e em quais circunstâncias? 

• Dimensão temporal: quando e como é utilizada? 

O desenvolvimento do processo de ensino e de aprendizagem deve possibilitar a 

interação dos sujeitos por meio de uma organização diversificada do espaço físico (sala de aula) 

e das ações nela desenvolvidas (aula), seja no coletivo, em pequenos grupos de três ou quatro, 

em duplas. Repensar a geografia da sala de aula pressupõe compreender que a aprendizagem 

se dá na interlocução com o outro; ressignificar esse espaço requer a organização dos 

estudantes em grupos, de forma a atender as ações didático-pedagógicas que favoreçam a 

construção coletiva do conhecimento. 

A proposição de situações didáticas em que os saberes e experiências dos estudantes 

venham à tona por meio de sua problematização é fundamental para evidenciar sua prática 

social (evidências do que sabem sobre o assunto, o que pensam a respeito, quais suas 

descobertas, quais caminhos percorreram para encontrar as respostas) e propor atividades que 

os instrumentalizem, possibilitando a reflexão crítica e criativa e, consequentemente, sua 

participação. O acompanhamento das aprendizagens dos estudantes pelos professores nesse 

processo constitui elemento fundamental para o (re)planejamento do trabalho pedagógico e 

precisa pautar-se nos sentidos atribuídos pelos estudantes sobre aquilo que estudam, ou seja, 

a articulação entre o conhecimento de mundo, os conteúdos científicos, a prática social inicial e 

a síntese elaborada no processo de construção do conhecimento. 
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O atendimento a esses pressupostos requer a adoção de diferentes estratégias 

didático-metodológicas de intervenção pedagógica com vistas às aprendizagens. No entanto, 

ressaltamos que as estratégias propostas nestas Diretrizes poderão ser ampliadas ou adaptadas 

às especificidades dos estudantes e dos projetos político-pedagógicos das Unidades Escolares. 

Os momentos de Coordenação Pedagógica local e de formação continuada em espaços-tempos 

diversos, como cursos, seminários, oficinas, entre outros, são propícios para o planejamento do 

trabalho pedagógico. 

É importante destacar que uma das possibilidades de diversificação das estratégias de 

ensino-aprendizagem no Ensino Médio é o redesenho curricular, conforme propõe o Programa 

Ensino Médio Inovador (ProEMI), “instituído pela Portaria nº 971/2009, na medida em que 

dissemina a cultura para o desenvolvimento de um currículo mais dinâmico e flexível, que 

contemple a interface entre os conhecimentos das diferentes áreas e a realidade dos estudantes, 

atendendo suas necessidades e expectativas” (BRASIL, 2013b, p.3). 

Ao selecionar as estratégias de ensino-aprendizagem no Ensino Médio, os professores 

devem observar se: 

• são eficazes e estimulam a atividade e a iniciativa dos alunos, sem abrir mão da mediação 

do professor; 

• favorecem o diálogo entre os estudantes e com o professor, sem deixar de valorizar o diálogo 

com a cultura acumulada historicamente; 

• levam em conta os interesses dos estudantes, os ritmos de aprendizagem e desenvolvimento, 

sem perder de vista a sistematização lógica dos conhecimentos, sua ordenação e gradação para 

garantir a aprendizagem dos estudantes; 

• mantêm a vinculação entre educação e sociedade, pois professores e estudantes são 

agentes sociais. 

De forma geral, o CEM Paulo Freire contextualiza o conhecimento à sua origem e à sua 

aplicação. A ideia de contextualização entrou em pauta com a reforma do ensino médio, a partir 

da Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB nº 9.394/96), que acredita na compreensão dos 

conhecimentos para uso cotidiano. Além disso, as Diretrizes Curriculares Nacionais (DCNs), que 

são documentos que orientam a escola e estão estruturados sobre os eixos: a educação como 

direito social, educação com qualidade social e as juventudes 

A LDB 9.394/96, no artigo 28º, indica como isso pode ser feito, por expor que “os 

sistemas de ensino promoverão as adaptações necessárias à sua adequação às peculiaridades 

da vida rural e de cada região, especialmente”. Isso significa que o ensino deve levar em conta 

o cotidiano e a realidade de cada região, as experiências vividas pelos alunos, quais serão suas 

prováveis áreas de atuação profissional, como eles podem atuar como cidadãos; enfim, ensinar 

levando em conta o contexto dos estudantes. 

Somente baseado nisso é que o conhecimento ganhará significado real para o aluno. 

Do contrário, ele poderá se perguntar: “Para que estou aprendendo isso?” ou “Quando eu usarei 
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isso em minha vida?”. Isso faz com que o aluno passe a rejeitar a matéria, dificultando os 

processos de ensino e aprendizagem. Para que isso não ocorra e o aluno sinta também prazer 

e gosto pelo conhecimento, entendendo sua importância; o professor precisa definir o tratamento 

a ser dado ao conteúdo que será ensinado e, depois, tomar as decisões didáticas e 

metodológicas necessárias para que o ambiente de aprendizagem contextualizada seja eficaz. 

A ideia da contextualização requer a intervenção do estudante em todo o processo de 

aprendizagem, fazendo as conexões entre os conhecimentos. O aluno será mais do que um 

espectador, como costumava ser no ensino tradicional, mas ele passará a ter um papel central, 

será o protagonista; como um agente que pode resolver problemas e mudar a si mesmo e o 

mundo ao seu redor. 

Para tal é necessário que o professor crie situações comuns ao dia a dia do aluno e o 

faça interagir ativamente de modo intelectual e afetivo, trazendo o cotidiano para a sala de aula 

e aproximando o dia a dia dos alunos do conhecimento científico. Isso é sempre possível, pois 

inúmeros e praticamente inesgotáveis são os campos e contextos de experiências vivenciadas 

pelos alunos e pela escola, que podem ser utilizados para dar vida e significado ao 

conhecimento. 

Se o professor usar esse recurso tão imprescindível, que é a contextualização, estará 

mais propenso a ter êxito em preparar seus alunos não só para uma memorização que não 

valoriza os aspectos conceituais; mas estará, na verdade, preparando-os para a vida. 

 
7.1 PEDAGOGIA HISTÓRICO-CRÍTICO 

 

            O Currículo da Educação Básica da Secretaria de Estado de Educação do 

Distrito Federal fundamenta-se na Pedagogia Histórico-Crítica e na Psicologia 

Histórico-Cultural, opção teórico-metodológica que se assenta em inúmeros fatores, 

sendo a realidade socioeconômica da população do Distrito Federal um deles. Isso 

porque o Currículo escolar não pode desconsiderar o contexto social, econômico e 

cultural dos estudantes. A democratização do acesso à escola para as classes 

populares requer que esta seja reinventada, tendo suas concepções e práticas 

refletidas e revisadas com vistas ao atendimento às necessidades formativas dos 

estudantes, grupo cada vez mais heterogêneo que adentra a escola pública do DF. 

            Com esse intuito, este Currículo de Educação Básica se fundamenta nos 

referenciais da Pedagogia Histórico-Crítica e da Psicologia Histórico-Cultural, por 

apresentarem elementos objetivos e coerentes na compreensão da realidade social e 

educacional, buscando não somente explicações para as contradições sociais, mas, 

sobretudo, para superá-las, identificando as causas do fracasso escolar e garantindo 

a aprendizagem para todos. Nessa perspectiva, é necessário que a escola estabeleça 

fundamentos, objetivos, metas, ações que orientem seu trabalho pedagógico, 

considerando a pluralidade e diversidade social e cultural em nível global e local. A 

busca é pela igualdade entre as pessoas, “[...] igualdade em termos reais e não apenas 
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formais, [...], articulando-se com as forças emergentes da sociedade, em instrumento 

a serviço da instauração de uma sociedade igualitária” (SAVIANI, 2008, p. 52). 

            A Pedagogia Histórico- esclarece sobre a importância dos sujeitos na 

construção da história. Sujeitos que são formados nas relações sociais e na interação 

com a natureza para a produção e reprodução de sua vida e de sua realidade, 

estabelecendo relações entre os seres humanos e a natureza. Consequentemente, 

“[...] o trabalho educativo é o ato de produzir, direta e intencionalmente, em cada 

indivíduo singular, a humanidade que é produzida histórica e coletivamente pelo 

conjunto dos homens” (SAVIANI, 2003, p. 07), exigindo que seja uma prática 

intencional e planejada. 

            Essa compreensão de desenvolvimento humano situa a escola num contexto 

marcado por contradições e conflitos entre o desenvolvimento das forças produtivas e 

as relações sociais de produção. Essa natureza contraditória da escola quanto a sua 

função de instruir e orientar moralmente a classe trabalhadora pode indicar a 

superação dessas contradições, à medida que a escola assume sua tarefa de garantir 

a aprendizagem dos conhecimentos historicamente constituídos pela humanidade, em 

situações favoráveis à aquisição desses conteúdos, articuladas ao mundo do trabalho, 

provendo, assim, condições objetivas de emancipação humana. 

             Na perspectiva da Pedagogia Histórico-Crítica, o estudo dos conteúdos 

curriculares tomará a prática social dos estudantes como elemento para a 

problematização diária na escola e sala de aula e se sustentará na mediação 

necessária entre os sujeitos, por meio da linguagem que revela os signos e sentidos 

culturais. 

            A Prática social é compreendida como o conjunto de saberes, experiências e 

percepções construídas pelo estudante em sua trajetória pessoal e acadêmica e que 

é transposto para o estudo dos conhecimentos científicos. Considerar a prática social 

como ponto de partida para a construção do conhecimento significa trabalhar os 

conhecimentos acadêmicos a partir da articulação dialética de saberes do senso 

comum, escolares, culturais, científicos, assumindo a igualdade entre todos eles. O 

trabalho pedagógico assim concebido compreende que a transformação da prática 

social se inicia a partir do reconhecimento dos educandos no processo educativo. A 

mediação entre a escola e seus diversos sujeitos fortalece o sentido da aprendizagem 

construída e sustentada na participação e na colaboração dos atores. 

             É função primeira da escola garantir a aprendizagem de todos os estudantes, 

por meio do desenvolvimento de processos educativos de qualidade. Para isso, o 

reconhecimento da prática social e da diversidade do estudante da rede pública do 

ensino do Distrito Federal são condições fundamentais. É importante reconhecer que 

todos os agentes envolvidos com a escola participam e formam-se no cotidiano da 

escola.  

CURRÍCULO EM MOVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 
PRESSUPOSTOS TEÓRICOS 
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Na perspectiva da Pedagogia Histórico-Crítica (DISTRITO FEDERAL, 2014a), o 

processo de ensino-aprendizagem deve caracterizar-se pelo desenvolvimento de momentos 

articulados num mesmo movimento dialético, único e orgânico, em etapas que podem ser 

desenvolvidas em uma ou mais aulas, como apontado por Saviani (2008):  

a) Prática Social dos estudantes: investigação das práticas e saberes dos estudantes 

(compreensão sincrética) e professores (compreensão sintética). 

b) Problematização: identificação dos principais problemas e questões que emergem da prática 

social. Que questões precisam ser resolvidas no âmbito da prática social, que conhecimento é 

necessário dominar? 

c) Instrumentalização: ações didático-pedagógicas para a aprendizagem, apropriação dos 

instrumentos teóricos e práticos (instrumentos culturais) necessários à resolução dos problemas 

identificados na prática social (a apropriação depende da transmissão direta ou indireta por parte 

do professor). 

d) Catarse: momento de expressar a nova forma de entender a prática social a que se ascendeu. 

Incorporação dos instrumentos culturais transformados. Ponto culminante do processo 

educativo. 

e) Prática Social transformada: a expressão, pelos estudantes, da compreensão da prática em 

termos tão elaborados quanto era possível ao professor. Passagem da síncrese (visão caótica) 

à síntese (rica totalidade de determinações e de relações articuladas). 

 

 

 
7.2 PSICOLOGIA HISTÓRICO-CULTURAL 

 
           Nesse sentido, a Psicologia Histórico-Cultural destaca o desenvolvimento do 

psiquismo e das capacidades humanas relacionadas ao processo de aprendizagem, 

compreendendo a educação como fenômeno de experiências significativas, 

organizadas didaticamente pela escola. A aprendizagem não ocorre solitariamente, 

mas na relação com o outro, favorecendo a crianças, jovens e adultos a interação e a 

resolução de problemas, questões e situações na “zona mais próxima do nível de seu 

desenvolvimento”. A possibilidade de o estudante aprender em colaboração pode 

contribuir para seu êxito, coincidindo com sua “zona de desenvolvimento imediato” 

(VIGOSTSKY, 2001, p. 329). Assim, aprendizagem deixa de ser vista como uma 

atividade isolada e inata, passando a ser compreendida como processo de interações 
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de estudantes com o mundo, com seus pares, com objetos, com a linguagem e com 

os professores num ambiente favorável à humanização. 

          O desenvolvimento dos estudantes é favorecido quando vivenciam situações 

que os colocam como protagonistas do processo ensino aprendizagem, tendo o 

professor como mediador do conhecimento historicamente acumulado, por meio de 

ações intencionais didaticamente organizadas para a formação de um sujeito histórico 

e social. 

          Assim, o objeto da educação trata de dois aspectos essenciais, articulados e 

concomitantes: a) Identificar os elementos culturais produzidos pela humanidade que 

contribuam para a humanização dos indivíduos, distinguindo entre o “essencial e o 

acidental, o principal e o secundário, o 

fundamental e o acessório” (SAVIANI, 2003, p. 13); b) organizar e refletir sobre as 

formas mais adequadas para atingir essa humanização, estabelecendo valores, 

lógicas e prioridades para esses conteúdos. 

          A aprendizagem, sob a ótica da Psicologia Histórico-Cultural, só se torna viável 

quando o projeto político-pedagógico que contempla a organização escolar considera 

as práticas e interesses sociais da comunidade. 

          A identificação da prática social, como vivência do conteúdo pelo educando, é o 

ponto de partida do processo de ensino-aprendizagem e influi na definição de todo o 

percurso metodológico a ser construído pelos professores. A partir dessa identificação, 

a problematização favorece o questionamento crítico dos conhecimentos prévios da 

prática social e desencadeia outro processo mediado pelo docente, o de 

instrumentalização teórica, em que o diálogo entre os diversos saberes possibilita a 

construção de novos conhecimentos (SAVIANI, 2003). 

          Na organização do trabalho pedagógico, a prática social, seguida da 

problematização, instiga, questiona e desafia o educando, orienta o trabalho do 

professor com vistas ao alcance dos objetivos de aprendizagem. São indicados 

procedimentos e conteúdos a serem adotados e trabalhados por meio da aquisição, 

significação e recontextualização das diferentes linguagens expressas socialmente. A 

mediação docente resumindo, interpretando, indicando, selecionando os conteúdos 

numa experiência coletiva de colaboração produz a instrumentalização dos estudantes 

nas diferentes dimensões dos conceitos cotidianos e científicos que, por sua vez, 

possibilitará outra expressão da prática social (catarse e síntese). Tal processo de 

construção do conhecimento percorrerá caminhos que retornam de maneira dialética 

para a prática social (prática social final). 

          A diferença entre o estágio inicial (prática social) e o estágio final (prática social 

final) não revela o engessamento do saber, apenas aponta avanços e a ideia de 

processo. Sendo assim, o que hoje considerarmos “finalizado”, será amanhã início de 

um novo processo de aprendizagem. Isso porque professor e aluno “[...] modificaram-

se intelectual e qualitativamente em relação a suas concepções sobre o conteúdo que 

reconstruíram, passando de um estágio menor de compreensão científica a uma fase 

de maior clareza e compreensão dessa mesma concepção dentro da totalidade” 
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(GASPARIN, 2012, p. 140). Professor e estudantes passam, então, a ter novos 

posicionamentos em relação à prática social do conteúdo que foi adquirido, mesmo 

que a compreensão do conteúdo ainda não se tenha concretizado como prática, 

porque esta requer aplicação em situações reais (Idem). 

          Nessa perspectiva, a prática pedagógica com significado social deve ser 

desenvolvida para além da dimensão técnica, permeada por conhecimentos, mas 

também por relações interpessoais e vivências de cunho afetivo, valorativo e ético. As 

experiências e as aprendizagens vinculadas ao campo das emoções e da afetividade 

superam dualismos e crescem em meio às contradições. Assim, a organização do 

trabalho pedagógico da sala de aula e da escola como um todo deve possibilitar o uso 

da razão e emoção, do pensamento e sentimento para tornar positivas e significativas 

as experiências pedagógicas. 

          O delineamento dos processos intencionais de comunicação e produção dos 

conhecimentos é acrescido da compreensão das diversas relações que se 

estabelecem com e na escola, não se excluindo nenhum daqueles que interagem 

dentro ou com essa instituição: pais, mães, profissionais da educação, estudantes e 

membros da comunidade escolar como um todo. 

          A Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal (SEEDF) reconhece que 

a educação é determinada pela sociedade, mas essa determinação é relativa; a 

educação pode interferir na mesma, contribuindo para sua transformação. Sendo 

assim, a concretização deste Currículo, como elemento estruturante das relações 

sociais que ocorrem na escola, se dará articulada ao projeto político-pedagógico de 

cada escola, instrumento que define caminhos na busca pela qualidade social da 

educação pública do DF. 

          Qualidade referenciada nos sujeitos sociais que “[...] concebe a escola como 

centro privilegiado de apropriação do patrimônio cultural historicamente acumulado 

pela humanidade, espaço de irradiação e de difusão de cultura” (ARAÚJO, 2012, p. 

233). Nessa perspectiva, o Currículo é compreendido como “[...] construção, [...] campo 

de embates e de disputas por modos de vida, tipo de homem e de sociedade que se 

deseja construir” (idem). E a escola espaço de produção de culturas e não de 

reprodução de informações, teorias, regras ou competências alinhadas à lógica 

mercadológica. 

          Historicamente, a escola pública não incorporou de forma efetiva as demandas 

das classes populares, mesmo com a democratização do acesso da maioria da 

população ao ensino fundamental. O indicador dessa incompletude da escola se revela 

por meio da não garantia das aprendizagens para todos de maneira igualitária. A 

SEEDF assume seu papel político-pedagógico como todo ato educacional em si o 

revela, apresentando este Currículo com uma concepção de educação como direito e 

não como privilégio, articulando as dimensões humanas com as práticas curriculares 

em direção a uma escola republicana, justa, democrática e fraterna. Para isso, 

privilegia eixos que não devem ser trabalhados de forma fragmentada e 

descontextualizada, mas transversal, articulando conhecimentos de diferentes áreas. 
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CURRÍCULO EM MOVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 

PRESSUPOSTOS TEÓRICOS 

Dentre as várias contribuições da perspectiva Histórico-Cultural, destacamos, aqui, as 

teorizações a respeito das funções psicológicas superiores, entendidas como pensamento, 

memória, percepção, atenção, imaginação, linguagem, entre outras, as quais são próprias ao 

homem e são desenvolvidas por meio da utilização de instrumentos adquiridos culturalmente. 

A respeito da linguagem, por exemplo, uma das funções psicológicas humanas, vale 

mencionar que ela é constituída da palavra e seu significado, cuja estrutura é complexa e 

compreende, segundo Luria (1991, p. 28), “[...] tanto a significação do objeto como o sistema de 

traços abstratos e generalizadores”. Considerada como instrumento mediador do pensamento e 

elemento que dá sustentação ao desenvolvimento de todas as funções superiores, a linguagem 

forma e organiza o pensamento, fornecendo conceitos e formas para o sujeito organizar a sua 

realidade, sendo ambos, conceito e forma, constituintes da mediação entre o sujeito e o objeto 

de conhecimento.  

No que diz respeito ao pensamento, evidenciamos que ele é mediado pelo sistema 

simbólico da linguagem e que ele se torna verbal à medida que a linguagem se constitui 

intelectual, o que desdobra em um modo de funcionamento psicológico mais sofisticado. 

Convém destacar que o pensamento se elabora na generalização, isto é, passa do 

individual ao geral e do geral ao individual, sendo a generalização um ato de pensamento e 

linguagem.  

Outro destaque a ser feito é que é na escola que o sujeito aprende a função generalizante 

da linguagem, diferentemente do que ocorre ao se apropriar da linguagem cotidiana para 

comunicação social. Na ótica da Teoria Histórico-Cultural, é considerado que existe uma 

complexa relação entre linguagem e pensamento, bem como se valoriza o papel do conteúdo 

escolar no sentido de potencializador do pensamento, liberando-o das amarras do empírico. 

Grande destaque é dado, nesse sentido, à questão do ensino (mediado) de conhecimentos na 

forma de conceitos científicos. Estudos têm acenado para essa necessidade, tendo em vista 

possibilitar a passagem do aluno de um saber/pensamento espontâneo para um 

saber/pensamento mais elaborado. 

 
8. ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO PEDAGÓGICO 

 

8.1 CICLOS E SEMESTRES  

 

O CEM Paulo Freire oferta ensino médio regular na modalidade semestralidade, por 

entender que o trabalho feito durante as fases da vida é melhor representado em ciclos ou 

semestralidade. Esta reorganização requer processos ativos para promoção da aprendizagem 

por meio de “dispositivos de diferenciação pedagógica” que, para Cortesão (2006, p. 82), são 

“caracterizados por relacionar os saberes curriculares com problemas sentidos e com valores, 

problemas e conhecimentos que os alunos possuem, decorrentes de sua socialização no grupo 
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de origem”. São dispositivos que visam favorecer a construção de aprendizagens mais 

significativas, a partir da abertura da cultura acadêmica erudita às culturas locais, contribuindo 

para que os estudantes possam desenvolver-se criticamente em relação aos contextos social e 

de trabalho. 

Na Semestralidade, o regime de oferta do Ensino Médio permanece anual, com apenas 

um momento de matrícula do estudante no início do ano letivo, e a organização do trabalho 

pedagógico em dois semestres. A reorganização dos tempos e espaços de formação é um dos 

aspectos fundantes dessa proposta e visa dar novo sentido à forma fragmentada e linear como 

os conhecimentos têm sido trabalhados ao longo do tempo. Nela, encontra-se a dimensão de 

tempo expressa na organização da rotina de tempos de aulas de 50 minutos, em espaços 

convencionais ou não, descanso e alimentação. A compreensão dos profissionais e estudantes 

sobre o sentido desse tempo e a disposição em transformá-lo qualitativamente repercutem na 

organização do processo didático em que se desenvolvem o ensino, a aprendizagem, a pesquisa 

e a avaliação. 

É importante ressaltar que o CEM Paulo Freire, em seu Projeto Pedagógico, adota a 

organização escolar em semestres (Semestralidade), apontando suas características 

pedagógicas e estruturais e a proposta de organização do trabalho pedagógico e curricular. Na 

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

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

Rede Pública de Ensino como um todo. Para essa nova organização, os componentes 

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

Secretaria de Estado de Educação do DF (2008), foram divididos em dois Blocos. 

 
Fonte: Diretrizes da Semestralidade, 2017 - SEEDF. 

Observa-se que os componentes curriculares Língua Portuguesa e Matemática são 

oferecidos nos dois Blocos, permanecendo ao longo de todo o ano letivo. Isso ocorre porque a 
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carga horária dessas disciplinas é maior que a das demais. O componente curricular de 

Educação Física também é oferecido nos dois Blocos, ao longo de todo o ano letivo, para o turno 

diurno, considerando que o desenvolvimento da corporeidade aprofunda a percepção sensível 

do sujeito em relação ao próprio corpo, aspecto importante da formação integral do estudante. 

A oferta de Ensino Religioso está presente no turno diurno durante todo o ano letivo; no 

entanto, ressalta-se que a oferta é obrigatória, mas a matrícula no componente curricular é 

opcional para o estudante, conforme orienta a LDB (Lei 9394/96 - art. 33). Se a frequência não 

for opção do estudante, sua carga horária será utilizada para atividades da Parte Diversificada, 

conforme as Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais da Educação Básica (BRASIL, 2010) e as 

Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Médio (BRASIL, 2012). No turno noturno, caso 

haja opção do estudante em cursar o Ensino Religioso, a oferta será apenas para a 1ª série. Em 

caso de não opção, sua carga horária será redistribuída para o componente curricular de 

Filosofia. 

Na Semestralidade, a carga horária dos componentes curriculares (exceto Português, 

Matemática e Educação Física) é desenvolvida num mesmo Bloco, com possibilidade de 

organização de aulas duplas para todos os componentes curriculares e intervalos entre elas. 

Isso favorece o maior contato do professor com os estudantes, a adoção de metodologias 

participativas e maior aprofundamento dos conteúdos trabalhados, qualificando o tempo escolar 

e a relação pedagógica entre professor e estudante, que é sempre mediada pelo conhecimento. 

Essa organização demanda dos profissionais e equipes gestoras planejamento 

curricular sistemático e mais integrado, assim como a adoção de novas estratégias de ensino, 

aprendizagem e avaliação. Dos professores, requer pesquisa, estudo, abertura ao diálogo e ao 

trabalho coletivo. Dos estudantes, requer planejamento dos momentos de estudos, disciplina, 

autonomia e maior responsabilidade pelas aprendizagens. Das famílias, requer o 

acompanhamento da vida escolar dos filhos e a compreensão da semestralidade como nova 

organização de tempo e espaço voltada às especificidades do estudante do Ensino Médio. 

As atividades extraclasses são fundamentais para tornar o espaço escolar como um 

ponto de reflexão e ampliação da ação democrática. Esses momentos são verdadeiros 

laboratórios de organização coletiva, expressão da diversidade, mediação de conflitos, 

interdisciplinaridade e aplicação prática dos conteúdos aprendidos em aula. Incrementam as 

propostas pedagógicas na medida em que focam mais nas habilidades e potencialidades. 

Para garantir a permanência e êxito escolar dos estudantes, o CEM Paulo Freire desenvolve 

atividades e projetos diversos (vide anexo Projetos Específicos). Com isso, há uma 

considerável redução da evasão escolar e uma perceptível melhoria nas aprendizagens, 

conforme depoimentos e resultados alcançados, com destaque especial para o projeto 

MENINAS.COMP, reconhecido nacionalmente, com a chancela da Universidade de Brasília. 

 
8.2 ESCOLA/COMUNIDADE E OUTROS PROFISSIONAIS (EEAA, OE, ETC) 
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8.2.1 EEAA  

As EEAA constituem-se em um serviço de apoio técnico-pedagógico, de caráter 

multidisciplinar, composto por profissionais com formação em Psicologia e em Pedagogia. Cabe 

enfatizar que os profissionais de psicologia, embora tenham sua atuação voltada para o contexto 

educacional, caracterizando-se, então, como Psicólogo Escolar, serão doravante denominados 

Psicólogos, em função da nomenclatura oficial tanto da formação inicial como do cargo investido 

no âmbito da SEDF.  

O serviço tem por objetivo a promoção da melhoria da qualidade do processo de ensino 

e de aprendizagem, por meio de ações institucionais, preventivas e interventivas, compreendidas 

como o desenvolvimento de um trabalho que: 

facilite e incentive a construção de estratégias de ensino tão diversificadas 

quanto forem as possibilidades interativas de aprendizagem; promova a 

reflexão e a conscientização de funções, papéis e responsabilidades dos 

sujeitos que atuam, de forma relacional, no cotidiano da escola, e busque, com 

a equipe escolar, a superação dos obstáculos à apropriação do conhecimento 

(Marinho Araújo e Almeida, 2005, p. 89). 

Visa ainda contribuir para o aprimoramento da atuação dos profissionais das instituições 

educacionais, bem como colaborar para a promoção da melhoria do desempenho de todos os 

estudantes, com e sem necessidades educacionais especiais, viabilizando a concretização de 

uma cultura de sucesso escolar. 

A proposta da Orientação Pedagógica para a atuação das EEAA se coaduna às 

recomendações feitas pelo MEC (2001, 2002, 2006), as quais apontam que os processos 

avaliativos que necessitem ser realizados ao longo do percurso educacional, devam objetivar a 

identificação das barreiras que estejam dificultando o processo educativo em suas múltiplas 

dimensões e variáveis, entre elas: (a) as que incidem na aprendizagem - com cunho individual; 

(b) as que incidem no ensino - como as condições da escola e da prática docente; (c) as que 

inspiram diretrizes gerais da educação; e (d) as relações que se estabelecem entre todas elas. 

A SEDF propõe que a atuação das EEAA seja pautada por três grandes dimensões de 

trabalho, que não devem acontecer de forma estanque como se fossem uma sucessão de etapas 

hierarquizadas, mas devem ser desenvolvidas concomitantemente, articuladas dialeticamente 

ao longo da atuação das EEAA.  

Essas três grandes dimensões são:  

• Mapeamento institucional das instituições educacionais.  

• Assessoria ao trabalho coletivo dos professores.  

• Acompanhamento do processo de ensino-aprendizagem.  
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É importante ressaltar que todas as dimensões de atuação têm um caráter avaliativo 

ancorado na perspectiva da avaliação mediada. Essa assume uma abordagem 

contextualizada, dinâmica, processual e interativa. 

8.2.2 SALA DE RECURSOS GENERALISTA  

No sentido de implementar a “Política Nacional da Educação Especial na perspectiva 

da educação inclusiva”, foi aprovado o Decreto Presidencial de nº 6.571/2008, que dispõe sobre 

o atendimento educacional especializado, regulamentado no parágrafo único do art. 60 da Lei nº 

9.394/96, e acrescentado ao Decreto nº 6.253, de 13 de novembro de 2007 onde os profissionais 

da Sala de Recursos atuam nas atividades de complementação ou de suplementação curricular 

específica, ou seja, atuam de forma colaborativa com o professor da classe comum para a 

definição de estratégias pedagógicas que favoreçam o acesso do estudante com deficiência, 

TGD ou altas habilidades / superdotação ao currículo e a sua interação no grupo. 

Cabe aos profissionais da Sala de Recursos, promover as condições de inclusão desses 

estudantes em todas as atividades da instituição educacional, orientar as famílias para o seu 

envolvimento e a sua participação no processo educacional e realizar atividades que estimulem 

o desenvolvimento dos processos mentais: atenção, percepção, memória, raciocínio, 

imaginação. O atendimento na Sala de Recurso é ofertado em cinco atendimentos diários de 

cinquenta minutos, em três dias da semana, por turno ou cada estudante deverá receber de dois 

a quatro atendimentos de cinquenta minutos, distribuídos durante a semana ou em um único dia. 

Os encontros são realizados individualmente ou em grupos, no contraturno. 

8.2.3 SALA DE APOIO À APRENDIZAGEM 

O Programa de Atendimento aos estudantes com Transtornos Funcionais Específicos 

é normatizado na Portaria nº 39 de 09 de março de 2012 para atender alunos com dificuldade 

de aprendizagem e/ou comportamento em decorrência de Transtorno de Déficit de Atenção e 

Hiperatividade (TDAH), Dislexia, Discalculia, Dislalia, Disortografia, Transtorno de Conduta (TC), 

Transtorno Opositor Desafiador (TOD) e Transtorno do Processamento Auditivo Central (TPAC).  

O Programa envolve um profissional itinerante em cada CRE e um profissional formado 

em Pedagogia ou Psicologia para atender em cada polo. Os alunos são atendidos em 

contraturno, duas vezes na semana, por 1 hora-aula em grupo de 4 a 6, após a formalização no 

PAIQUE e finalizadas as ações previstas no nível aluno. Tal encaminhamento é realizado pela 

coordenação intermediária do EAA, na figura do professor itinerante.  

O Acompanhamento do processo de ensino e aprendizagem em uma perspectiva 

institucional e interventiva, sempre em articulação com os profissionais do EEAA e Orientadores 

Educacionais, visando à diminuição das queixas escolares e manifestações de fracasso escolar. 

Desenvolvem-se atividades sistematizadas orientadas pelo EEAA e estratégias definidas em 
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estudo de caso. A avaliação ocorre processualmente para que cada ação possa ser avaliada e 

repensada para estar de acordo com o seu objetivo. São utilizados materiais diversos e jogos 

pedagógicos para a análise das intervenções e reorganização das atividades propostas, de 

acordo com o desenvolvimento individual dos alunos. 

8.2.4 SERVIÇO DO SOE 

O Serviço do SOE do CEM PAULO FREIRE foi organizado com a finalidade de colaborar 

com a ação docente no ensino-aprendizagem, mediante a realização de ações que promovam 

a integração do aluno à comunidade escolar e contribuam para o seu sucesso educacional. Atua 

para despertar as potencialidades latentes e auxilia no trabalho de autoconhecimento, 

integrando-o de forma dinâmica os fatores bio-psico-social e espiritual. A ação do SOE junto aos 

alunos se dá nas dificuldades de aprendizagem, problemas relacionados aos hábitos e 

competências de estudo, de relacionamento interpessoal, busca de autonomia, espírito de 

liderança, cooperação, dentre outros. 

O Serviço de Orientação Educacional tem como objetivo contribuir para melhoria do 

ensino, promovendo ação-reflexão das atividades educativas como forma de facilitar a 

socialização do conhecimento e ampliar as possibilidades do aluno de compreender e agir no 

mundo como cidadão crítico e participativo. 

Em parceria com os professores aprofunda conhecimentos relativos às diferentes 

etapas de desenvolvimento, auxilia com estratégias de promoção para a motivação dos alunos, 

informa sobre dificuldades experimentadas pelos alunos, e se reúne com os representantes de 

turma para aprofundamento e apoio nos seus trabalhos. Junto aos pais, trabalha a promoção de 

conhecimentos das etapas de desenvolvimento, de competências e de acompanhamento 

acadêmico de seus filhos. Apoia e orienta os pais quanto à relação família-escola, formando com 

eles parceria colaborativa. 

O SOE está disponível a toda comunidade educativa, incluindo as famílias, atendendo 

da melhor maneira possível à demanda de sua clientela. Para assumir de fato o seu papel, o 

SOE mantém um contato permanente com os alunos, realizando reuniões com cada classe para 

mapear os problemas, dar suporte, negociar e planejar ações preventivas. Ao mesmo tempo, 

cabe ao SOE organizar encontros com os pais a fim de mantê-los informados sobre a vida 

escolar dos filhos. 

O SOE trata de questões individuais dos alunos na aprendizagem; conflitos internos 

envolvendo os alunos, incluindo a falta de afeto na vida do aluno; a violência social; conturbações 

socioeconômicas; crise de valores; conflito entre professor e aluno, Aluno e aluno, dentro e fora 

da escola; além de condutas consideradas inadequadas na sala de aula, com base em critérios 

compreendidos pelos alunos, tais como: aluno se indispõe a cooperar com professores, 

tratamento de descaso nas tarefas solicitadas, atitudes dispersivas durante as explicações, 

distração e falta de foco nos estudos. Enfim, promove atividades pedagógicas direcionadas para 
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que os estudantes sejam orientados em sua formação acadêmica, profissional e pessoal, 

estimulando o desenvolvimento de suas habilidades, competências e responsabilidades. 

A proposta do Serviço de Orientação Educacional (SOE) do CEM Paulo Freire é atender 

às necessidades dos estudantes através do estabelecimento de um vínculo de confiança, 

ajudando no desenvolvimento da autonomia e amadurecimento como ser humano integral, 

acompanhando o processo de aprendizagem e apoiando os professores para o êxito do 

processo educativo. 

O SOE é um espaço de acolhimento, escuta, atendimento, orientação e 

acompanhamento dos processos educacionais. Assim, trabalham com possibilidades e limites, 

sempre buscando preparar nosso estudante para a vida, dando oportunidade a situações de 

protagonismo com a tomada de decisão. Entende-se que, além dos conhecimentos de que o 

aluno se apropria, os valores éticos, de convivência social e respeito ao próximo são 

fundamentais e também precisam ser desenvolvidos. 

Desde o início do ano, a adaptação ao ambiente escolar, a integração, a aquisição 

da aprendizagem e o convívio dos alunos para o exercício da cidadania são propostas que o 

SOE, em rede com a Coordenação Pedagógica, EEAA e Corpo Docente, desenvolvem de forma 

conjunta com os alunos, para a construção dos saberes cognitivos, sociais e emocionais. 

 

8.3 Educação Inclusiva na perspectiva de uma formação Integral 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disponível em: <http://www.justica.pr.gov.br/Pagina/Pessoa-com-Deficiencia>. Acesso em: 30 abril.2020. 

 

 

Escola e família constituem uma comunidade de aprendizagem. Portanto, ambas devem 

se envolver plenamente na construção De estratégias pedagógicas, contemplando as demandas 

das singularidades do aluno e percebendo que o diagnóstico médico não o define. 

Nesse trabalho colaborativo entre ambas instituições, a escola solicita informações sobre 

o dia a dia do estudante e compartilha orientações pedagógicas para que os familiares 

desenvolvam em casa. Do mesmo modo, é fundamental que pais e mães escutem essas 

 

http://www.justica.pr.gov.br/Pagina/Pessoa-com-Deficiencia
https://diversa.org.br/artigos/o-efeito-diagnostico-sobre-olhar-da-escola/
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sugestões sem menosprezar o conhecimento profissional daqueles que atuam como educadores 

do CEM Paulo Freire. Assim, eles demonstram acreditar no potencial de aprendizagem dos 

próprios filhos. 

A inclusão é complexa e singular para cada aluno. Família e escola devem se configurar 

como partes indissociáveis dessa rede. A diferença de cada um deve ser considerada como algo 

próprio da espécie humana, não como uma característica apenas de algumas pessoas que 

recebem um diagnóstico médico. Ninguém é igual. Ninguém aprende da mesma forma. 

Tecer redes de inclusão, em toda sua complexidade, não é um favor da escola ou um 

voluntariado da família. É um direito do estudante e uma obrigação de toda a sociedade. 

O CEM Paulo Freire tenta assegurar a oferta de currículos, métodos, técnicas e recursos 

educativos específicos para atender as necessidades apresentadas pelos estudantes neste 

processo educacional. 

As estratégias pedagógicas do CEMPF correspondem aos diversos procedimentos 

planejados e implementados pelos professores regentes e as professoras que atuam na Sala de 

Recursos com a finalidade de atingir seus objetivos de ensino. Elas envolvem métodos, técnicas 

e práticas explorados como meios para acessar, produzir e expressar o conhecimento. 

No contexto da  educação inclusiva, recomenda-se que o ponto de partida seja 

as singularidades do sujeito, com foco em suas potencialidades. Se, por um lado, a proposta 

curricular deve ser uma só para todos os estudantes, por outro, é imprescindível que 

as estratégias pedagógicas sejam diversificadas, com base nos interesses, habilidades e 

necessidades de cada um. Só assim se torna viável a participação efetiva, em igualdade de 

oportunidades, para o pleno desenvolvimento de todos os alunos, com e sem deficiência. 

 

8.3.1 Sala de Recursos (SR)  

Diferentemente do que muitos pensam, o foco do trabalho não é clínico. É pedagógico.  

Nas salas de recursos, as professoras (auxiliadas quando necessário por educadores 

sociais voluntários que amparam os que possuem dificuldade de locomoção, por exemplo) 

preparam o aluno para desenvolver habilidades e utilizar instrumentos de apoio que facilitem o 

aprendizado nas aulas regulares.  

Na Sala de Recursos, ele é atendido por professoras especializadas, que estão lá para 

ensinar. 

O foco de atendimento é definido pelas professoras da Sala de Recursos que voltam a 

atenção para o essencial: proporcionar a adaptação dos alunos para a sala comum. Cada um 

tem um plano pedagógico exclusivo, com as atividades que deve desenvolver e o tempo 

estimado que passará na sala. 

Para elaborar esse planejamento, as professoras da Sala de Recursos apuram e 

repassam informações contidas nos relatórios pedagógicos e médicos dos estudantes, com o 

regente das disciplinas regulares, quando das necessidades de cada um. A partir daí (e por todo 

https://diversa.org.br/tag/aprendizagem
https://diversa.org.br/educacao-inclusiva/o-que-e-educacao-inclusiva/
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o período em que o aluno frequentar a sala de recursos), a comunicação entre os educadores 

deve ser constante. Se o docente da turma regular perceber que há pouca ou nenhuma evolução, 

cabe a ele informar o da sala de recursos, que deve modificar o plano. Outra atitude importante 

é transmitir o conteúdo das aulas da sala regular à de recursos com antecedência.  

 

8.3.2 Salas de Apoio à Aprendizagem 

A atuação dos profissionais dos polos/Sala de Apoio à Aprendizagem do Programa de 

Atendimento aos Estudantes com Transtornos Funcionais Específicos é direcionada para o 

acompanhamento do processo de ensino e aprendizagem, em uma perspectiva institucional e 

interventiva, sempre em articulação com os profissionais do Serviço Especializado de Apoio à 

Aprendizagem e de Orientação Educacional. 

O encaminhamento do aluno com TFE para o polo Sala de Apoio à Aprendizagem é feito 

pelo Serviço Especializado de Apoio à Aprendizagem após a formalização dos procedimentos 

do PAIQUE (Procedimentos de Avaliação e Intervenção das Queixas Escolares) e finalizado as 

ações previstas no Nível ALUNO. 

O atendimento nos polos/ Sala de Apoio à Aprendizagem proposto para o aluno com 

Transtornos Funcionais Específicos tem o objetivo de desenvolver atividades sistematizadas 

será orientado pelo Serviço Especializado de Apoio à Aprendizagem pelas estratégias definidas 

por meio de Estudo de Caso realizado com os profissionais envolvidos no processo ensino 

Aprendizagem de cada aluno. 

O atendimento nos polos/ Sala de Apoio à Aprendizagem para cada aluno acontecerá 

em contraturno sendo 02 encontros semanais, com 1h de duração cada. 

A composição dos polos/ Salas de Apoio à Aprendizagem são realizadas por agrupa-

mentos de no mínimo 04 e no máximo 06 alunos. Cada turno terá 04 grupos de atendimento, 

dessa forma cada professor terá um total de 24 a 36 alunos atendidos. 

O CEM Paulo Freire recebe estudantes com TFE de 6 instituições educacionais 

circunvizinhas, em seu polo: 

CEAN 

CED GISNO 

CEF 410 Norte 

CEF Gan 

CEDLAN 

 

8.4 PLANO DE PERMANÊNCIA E ÊXITOS ESCOLAR DOS ESTUDANTES 

 

           A permanência dos alunos diz muito sobre a gestão de uma escola pública. Nesse 

sentido, O CEM Paulo Freire, tem a missão de buscar pelas melhores soluções para aumentar 

a permanência dos estudantes. 
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           E esse trabalho começa pela identificação, análise e correção dos fatores que podem 

colaborar para a desistência e o abandono escolar. 

Com isso em mente, falaremos sobre estratégias que nossa escola promove para manter os 

alunos por mais tempo. 

• Investimento em relacionamentos para aumentar a permanência escolar 

            Investir no relacionamento entre a instituição de ensino e os alunos é fundamental. Afinal, 

estamos na era da informação e as pessoas buscam por comunicação o tempo todo. Sendo 

assim, é importante ter em mente que os estudantes de hoje são mais exigentes, dinâmicos e 

informados do que aqueles de alguns anos atrás. Por isso, não podemos esperar que eles se 

acomodassem em uma escola como a de antes. 

           Ou seja, é preciso inovar na educação e se adequar a uma nova realidade, na qual o 

educando tem voz e deseja ser ouvido. Nesse contexto, usar a internet a seu favor é uma boa 

estratégia para trabalhar o relacionamento com esse público. Você pode criar perfis, páginas e 

grupos em redes sociais para interagir com alunos e pais, atendê-los via e-mail e, fora do 

ambiente digital, envolver toda a comunidade escolar em eventos, feiras e festas para 

fortalecer vínculos e reter seus alunos 

• Atenção às necessidades de cada aluno 

           Muitas escolas perdem alunos por não se atentarem às necessidades específicas de cada 

um deles. No CEM PF foi crucial assumir uma posição mais acolhedora, para que todos se 

sintam pertencentes ao ambiente escolar, independentemente de suas dificuldades. 

           Uma sugestão foi permitir que o estudante se expressasse, pois os jovens preferem 

frequentar lugares onde sua voz, suas ideias e opiniões são consideradas e valorizadas. É 

interessante deixar claro que na escola o aluno também tem força e representatividade. 

Além de propiciar uma comunicação efetiva, foi importante que toda a equipe escolar estar 

envolvida na tarefa de dar atenção e incentivar a todos os alunos que desejarem falar. Assumir 

uma gestão escolar mais participativa, onde o estudante tem mais liberdade para fazer parte das 

decisões, é fundamental para a permanência dos alunos na escola. 

• Aposta em soluções tecnológicas para modernizar a instituição de ensino 

            A tecnologia é, inegavelmente, a realidade atual e o futuro do jovem estudante — e a 

escola não pode negligenciar esse fato. Ademais, os nativos digitais, como são conhecidos os 

adolescentes dessa nova geração, estarão, com certeza, mais dispostos a permanecerem em 

uma instituição de ensino que aposte nesse recurso em seus processos. 

           A adoção de soluções tecnológicas, por si só, já será uma ótima ferramenta para motivar 

a continuidade dos alunos da sua escola. Dado que tal medida permite modernizar o método 

pedagógico, tornando as aulas mais interessantes e compreensíveis — afinal, estamos falando 

de uma linguagem que envolve e atrai o estudante. 

• Analise dos motivos da baixa taxa de permanência da escola 

https://blog.portabilis.com.br/praticas-inovadoras-na-educacao-conheca-5-delas/
https://blog.portabilis.com.br/escola-acolhedora/
https://blog.portabilis.com.br/gestao-escolar-participativa-os-alunos-como-parte-das-decisoes/
https://blog.portabilis.com.br/tecnologias-na-gestao-escolar/
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           Analisar os motivos que levam os alunos a solicitarem transferência para outras 

instituições de ensino é uma forma de promover melhorias em sua escola. Isso porque, muitas 

vezes, a baixa taxa de permanência é motivada por algum fator que tem passado despercebido 

aos olhos da gestão e que, de alguma forma, afeta os discentes. 

Além de compreender o porquê das transferências, conhecer os locais para onde os estudantes 

estão migrando é uma ótima maneira de ter insights e alterar a dinâmica da escola, de modo a 

aumentar a retenção de alunos. Algumas questões que são estudadas no CEM PF: 

• diferenciais oferecidos pela outra instituição de ensino; 

• estrutura física da escola; 

• estratégia de relacionamento e comunicação; 

• plano pedagógico; 

• capacitação de docentes. 

           Além da transferência, as escolas brasileiras lidam com a evasão escolar. Embora o 

período de voltas às aulas seja uma loucura, quem trabalha na área da educação sabe que são 

muitos os alunos que simplesmente não retornam no ano seguinte. As duas maiores causas de 

evasão e abandono escolar são a falta de interesse e a necessidade de trabalhar ainda muito 

jovem para ajudar no sustento da família do aluno, por isso, compreender essas questões para 

tomar melhores decisões na sua gestão é fundamental para que seja mais fácil lidar com esse 

grande desafio de permanência, 

• Acompanhamento do desempenho dos estudantes 

           Outra medida para manter os alunos na escola é acompanhar o desempenho deles, pois 

um dos fatores que levam ao abandono, à evasão ou à transferência é a dificuldade no 

aprendizado junto com a ausência de amparo, que podem resultar no desinteresse e fracasso 

escolar. 

           O aluno inserido nessas condições tem o sentimento de incompreensão e é 

desestimulado a dar continuidade aos estudos. É preciso, então, reconhecer as necessidades 

desse estudante, acompanhando e analisando sua performance em sala de aula, bem como 

incentivar um relacionamento afetivo entre ele, colegas e professor. 

           Aliás, é válido ressaltar que o estresse, a extrema cobrança e a presença de relações 

conflituosas no ambiente escolar são fatores que interferem no rendimento dos estudantes e 

prejudicam a retenção de alunos por parte da instituição de ensino. 

Lembramos que a capacidade de retenção está diretamente relacionada ao interesse do 

educando em permanecer estudando na instituição e isso ocorre, geralmente, quando ele 

entende o ambiente escolar em que está inserido como um local agradável de estar e aprender. 

Portanto, o CEM PF é um espaço que incentiva, motiva, compreende e valoriza os alunos, está 

no caminho certo e, com certeza, conseguirá mantê-los. 

           Essas são algumas práticas que trazem bons resultados e colaboram para a retenção de 

alunos. O ideal, porém, é estar sempre atento e analisar minuciosamente nossa escola. Assim, 
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é possível detectar e combater possíveis falhas que, de alguma forma, dificultem a permanência 

dos estudantes. 

 

8.5 PLANO DE AÇÃO DA COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA  

 
Os espaços-tempos de coordenação pedagógica oportunizam reflexões sobre a 

organização do trabalho pedagógico da escola na perspectiva da coordenação. Essa visão leva 

à construção de trabalho colaborativo voltado ao desenvolvimento da escola e da educação de 

qualidade social. 

A Coordenação Pedagógica precisa consolidar-se como espaço-tempo de reflexões 

geradas pelos processos formativos e de autoformação, contemplando o processo de ensinar e 

aprender, os planejamentos interdisciplinares, o compartilhamento de experiências pedagógicas 

exitosas e inclusivas, o conhecimento mais aprofundado dos estudantes, a avaliação e 

autoavaliação, a articulação do coletivo em torno da construção do Projeto Pedagógico da 

escola. 

Em razão da pandemia, por conta do COVID-19, o processo de formação e capacitação 

continuada dos profissionais da educação ocorreu de forma virtual, para ajustar-se à 

implementação e operacionalização do regresso às atividades educacionais não presenciais e 

presenciais. A SEDF, por meio da EAPE, ofertou cursos diversos na área de tecnologia, para 

acesso às plataformas virtuais.  

A garantia da Coordenação Pedagógica contribui para a superação da fragmentação 

do trabalho pedagógico, de sua rotinização e alienação dos professores (SILVA, 2011). Dar 

significado a esse espaço-tempo viabiliza o alcance dos objetivos e a constituição de processos 

inovadores de ensinar, aprender, pesquisar e avaliar na organização semestral do Ensino Médio. 

Ao mesmo tempo, recupera o sentido essencialmente coletivo do trabalho docente, realizado em 

contextos em que vários sujeitos se fazem presentes, influenciam histórias de vida e são 

influenciados por elas, pelos valores, concepções, saberes e fazeres uns dos outros. 

Potencializar a Coordenação Pedagógica, como afirma Fernandes (2010), na Rede 

Pública de Ensino do DF, constitui uma possibilidade ímpar de organização do trabalho docente, 

visando à educação como compromisso de todos os envolvidos, com o foco no processo de 

ensino e aprendizagem dos estudantes. Essa possibilidade de constituição do coletivo, de 

trabalho colaborativo ou conjunto, de interações com compromisso mútuo e de educação 

continuada se concretiza por meio das ações coletivas e individuais, pelas intencionalidades dos 

profissionais envolvidos e declaradas na PP das Unidades Escolares, como compromisso de 

todos. 

A atuação do gestor, articulador maior do trabalho pedagógico da escola, juntamente 

com supervisores e coordenadores pedagógicos, é fundamental para que a coordenação 

pedagógica não se concretize apenas como trabalho individual, que levaria ao isolamento 
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profissional, mas como trabalho de interação conjunta (FERNANDES, 2012). Esses atores 

devem viabilizar as ações de formação continuada na semestralidade, sendo também 

coordenadores formadores, assumindo, assim, papel imprescindível em processos reflexivos 

sobre as práticas pedagógicas docentes.  

É importante salientar que as ações desenvolvidas pelos professores devem ser 

coordenadas por uma equipe coesa e preparada - gestor da escola, supervisor pedagógico, 

coordenadores pedagógicos, orientadores educacionais e professores da sala de recursos, entre 

outros, com as funções de: (a) articular todos os setores da escola (dimensões pedagógica, 

administrativa e financeira); (b) elaborar, em conjunto com os professores, o plano de ação da 

coordenação pedagógica, que deverá estar inserida na PP; (c) estabelecer momentos 

articulados de planejamento da coordenação pedagógica; (d) participar de formações que 

subsidiem o trabalho pedagógico; (e) registrar de forma sistemática as atividades da 

coordenação pedagógica. 

O CEM Paulo Freire necessitará ressignificar as ações pedagógicas que, em conjunto, 

organizam o trabalho pedagógico da escola como um todo, sendo a coordenação pedagógica 

primordial para essa organização. 

 

8.5.1 Papel do Coordenador Pedagógico 

• Coordenar momentos de estudo e de troca de experiências;  

• Promover os grupos de estudo;  

• Discutir questões diversas da escola;  

• Fazer os encaminhamentos necessários: aprendizagem, avaliação permanente da 

atividade docente, encontros formativos, acompanhamento da entrada e saída, 

organização da classe, sanções disciplinares; 

• Desenvolver outras atribuições que lhe são pertinentes, a juízo da Unidade Escolar. 

• Estudar os dados do Plano de Ação da Coordenação Pedagógica (Anexo 1). 

 
8.6 ESTRATÉGIAS DE VALORIZAÇÃO E FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS 

DE EDUCAÇÃO 

 
Atualmente a informação e o conhecimento são compartilhados de maneira muito rápida 

- de certa forma quase instantânea -, de modo que se manter atualizado é requisito indispensável 

para qualquer profissional. Ainda assim, é válido ressaltar que a informação só se torna 

conhecimento de fato quando é associada a algum sentido. Isso significa que cabe à escola 

possibilitar a construção do conhecimento dos alunos, já que os livros e a internet, por exemplo, 

disponibilizam, sobretudo, apenas informações. A formação continuada tem muito a oferecer 

nesse processo, porque ajuda o professor a melhorar cada vez mais suas práticas pedagógicas 
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e com isso apoiar os alunos na construção de conhecimentos, e não apenas no acúmulo de 

informações. 

A formação continuada de professores tem sido entendida hoje como um processo 

permanente e constante de aperfeiçoamento dos saberes necessários à atividade dos 

educadores. Ela é realizada após a formação inicial e tem como objetivo assegurar um ensino 

de qualidade cada vez maior aos alunos. 

A valorização e a formação continuada dos profissionais da educação são fundamentais 

para a construção de uma educação de qualidade. O treinamento adequado de professores não 

passa apenas pelo conhecimento sobre como os alunos aprendem ou pela prática em sala de 

aula, as duas coisas precisam estar alinhadas. Sabemos que os estudantes aprendem durante 

conversas, eles não aprendem apenas com alguém falando para eles. Também sabemos que 

os relacionamentos e o desenvolvimento socioemocional são muito importantes. Imagine que 

uma pessoa não sabia isso há dez anos atrás. Então temos que colocar o conhecimento e a 

prática juntos, sabedores que teoria e prática devem caminhar lado a lado na formação docente. 

Não adianta apenas cobrar que todos educadores adotem um padrão. Ajudar é o melhor 

caminho que podemos dar aos professores. O trabalho se torna cada vez mais difícil. Sugere-se 

que o desejo de ver o aprendizado dos alunos, que é nutrido genuinamente por quase todos 

professores, seja um ponto de partida para redes ou organizações oferecerem ferramentas e 

formações que podem ajudar os docentes a alcançar seu objetivo. Se dermos a eles boas 

condições de trabalho, materiais de melhoria e acesso a tecnologia, todas essas coisas vão 

ajudá-los a ensinar melhor, e os professores apreciam isso. 

Sabedores destes encaminhamentos o CEM Paulo Freire ainda promove: 

• Comemoração dos aniversariantes (docentes, apoios pedagógicos e 

administrativos) bimestralmente. Utiliza-se o horário dos intervalos entre as aulas. 

• Realiza-se confraternizações esporádicas (Páscoa, dia das Mães, dia dos Pais, dia 

dos Professores, Natal, entre outros, como forma de acolhimento e agradecimento 

pelo trabalho realizado pela equipe. 

 

 

Mural Comemoração dia Internacional da Mulher 

 

ExpoFreire 

. 
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Halloween 

 

Certificação curso de extensão Laboratório de Biologia 

 

Carnaval 

 

Reunião de Pais 

. 

 

Comemoração Páscoa 
 

Comemoração Páscoa 

. 
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Show de Talentos 

 

Show de Talentos 

. 

 

Quadradinhos de Amor 

 

Quadradinhos de Amor 

. 

 

Homenagem ao Professor(a) 

 

CopaFreire 
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• Promove-se a organização, a higienização e a preparação dos espaços educativos, 

duas vezes ao dia, de forma adequada às necessidades e às demandas 

apresentadas pelos educadores para a implementação do planejamento. 

• Oferece-se recursos materiais e didáticos adequados para a atuação docente, por 

exemplo: folhas, pincéis para o quadro, lápis, borracha, canetinha, lápis de cor, 

materiais de papelaria para a construção de jogos pedagógicos, bem como, caixas 

de som, notebooks emprestados aos docentes, Datashow em todas as salas de aula, 

quadro inteligente nas salas de Matemática entre outros. 

• Nas coordenações coletivas são compartilhadas as experiências exitosas dos 

membros da equipe, bem como, utiliza-se deste momento para interações e trocas 

de experiências. Este espaço de coordenação coletiva é também destinado à 

exposição as dificuldades vivenciadas pelos docentes e de valorização dos 

profissionais da educação momentos em que os professores têm voz ativa, 

compartilhamento de ideias para melhoria do ambiente escolar ou organização do 

trabalho pedagógico na instituição de ensino. Recebemos também, convidados nas 

coordenações coletivas quando temos demanda específica quanto as dificuldades 

pedagógicas vivenciadas. 

 

Formação em Coordenação Coletiva 
 

Formação em Coordenação Coletiva 

 

• É oferecido também apoio aos professores com dificuldades quanto ao uso de 

estratégias didáticas ativas, bem como alguma dificuldade emocional, para isso 

contamos com o SOE e a EEAA. 

• Nossos professores preparam muitas atividades de construção coletiva entre os 

alunos como palestras, oficinas, fóruns, entre outros. 
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• Todas as ofertas de cursos de formação continuada são repassadas aos professores, 

tanto os disponibilizados pela EAPE, quanto de particulares, quando demandados. 

 
 

 

8.7 METODOLOGIAS DE ENSINO ADOTADAS 

 

Vivemos uma quarta revolução industrial em nosso dia a dia, caracterizada pela forte 

presença de tecnologias digitais, mobilidade e conectividade. Essa evolução exponencial muda 

a forma como produzimos, consumimos, nos relacionamos e buscamos informação. Isso acaba 

refletindo diretamente na economia, no mercado de trabalho e, consequentemente, nas escolas. 

Hoje, existe a responsabilidade de prepararem os estudantes para um mundo cada vez mais 

volátil, incerto, complexo e ambíguo. 

Esse conjunto de características ganhou, inclusive, uma sigla própria: Mundo Vuca – 

sigla em inglês para denominar volatividade (volatility), incerteza (uncertainty), complexidade 

(complexity) e ambiguidade (ambiguity) – e que exige competências e habilidades cada vez mais 

transversais, como aprender a aprender, interagir e se autoexpressar. 

Neste contexto, o modelo de educação em que o professor é o detentor do saber e o 

aluno recebe dele o conhecimento de forma passiva, acaba por não se adequar a essas novas 

demandas. 

Assim, para adaptar o CEM Paulo Freire a essa realidade, novos modelos de 

aprendizagem estão sendo colocados em prática, com inspirações que vêm de países que 

ostentam os melhores desempenhos no Pisa (Programa Internacional de Avaliação de Alunos). 

Neles, o estudante está no centro do processo de aprendizagem, construindo o 

conhecimento de forma autônoma, participativa e sendo “provocado” a absorver os conteúdos 

através de desafios, ações, projetos e resoluções de problemas reais. 

Conhecidas como “metodologias ativas de aprendizado”, essas novas formas de 

aprender e de ensinar estão chegando no Brasil como aposta para colocar o ensino do país 

alinhado com o futuro. 
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Neste sentido, esclarecemos que no CEM Paulo Freire, os professores dão aulas sobre os 

conteúdos para que os estudantes os entendam e possam aplicá-los nas atividades. Esses 

conteúdos são trabalhados em sala de aula sempre com metodologias ativas. Nunca é o 

professor explanando e o aluno anotando. Nunca é o aprender de forma passiva. É sempre com 

a participação do aluno. 

Todos os espaços têm um caráter pedagógico e são pensados para possibilitarem interação 

entre os estudantes e o ambiente. 

Utilizamos também a linha pedagógica a construcionista. Baseada na realização de ações 

concretas, tais como a concepção de trabalhos que envolvam arte, textos, objetos, protótipos, 

aplicativos, robôs ou startups e que, consequentemente, levam à “construção interior”, ou seja, 

em ganhos na aprendizagem e no desenvolvimento pessoal. 

“Estamos formando, no Ensino Médio, as primeiras gerações que já 

nasceram com a internet. Aprenderam a usar a internet muito cedo. As redes 

sociais fazem parte do seu cotidiano e estar sempre conectado está nos seus 

contextos diários. Esses jovens se desenvolveram com um modelo mental 

diferente. As sinapses aconteceram de forma diferente em relação às gerações 

analógicas, nascidas antes da internet. Podemos, assim, concluir que estamos 

vivenciando dia após dia a concretização na prática de um conceito já muito 

discutido: as aulas expositivas tradicionais vão desaparecer ou vão para a 

internet”, avalia o diretor Mauro Romão Tarachuk. 

8.8 ORGANIZAÇÃO DOS TEMPOS E ESPAÇOS 

 
Até o final de 2017, o sistema público de ensino do DF adotava um regime anual, 

embora já tivesse avançado muito nas concepções inovadores de ensino. Um exemplo bem 

típico é o currículo em movimento, que trazia em sua natureza uma adequação da escola aos 

movimentos naturais da via, em especial da vida estudantil. 

A Semestralidade é uma proposta de reorganização dos tempos historicamente 

organizados em séries anuais, tendo como pressupostos básicos a formação integral do 

estudante, e o respeito à sua condição subjetiva, às suas experiências e aos seus saberes. 

A organização do trabalho pedagógico (OTP) na semestralidade pressupõe a 

integração de vários aspectos no contexto escolar, como: a construção coletiva da Proposta 

Pedagógica; a discussão e o planejamento da proposta curricular; a diversificação das 

estratégias de ensino-aprendizagem; a significação da coordenação pedagógica; a 

compreensão do papel do conselho de classe como instância avaliadora do trabalho da escola, 

do professor e das aprendizagens dos estudantes; a adoção de práticas avaliativas com função 

formativa. A figura abaixo ilustra o processo de articulação entre esses elementos: 
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 Fonte: SEEDF, 2014. 

A Semestralidade demanda dos profissionais e equipes gestoras planejamento 

curricular sistemático e mais integrado, assim como a adoção de novas estratégias de ensino, 

aprendizagem e avaliação.  Dos professores, requer pesquisa, estudo, abertura ao diálogo e ao 

trabalho coletivo. Dos estudantes, requer planejamento dos momentos de estudos, disciplina, 

autonomia e maior responsabilidade pelas aprendizagens. Das famílias, requer o 

acompanhamento da vida escolar dos filhos e a compreensão da Semestralidade como nova 

organização de tempo e espaço voltada às especificidades do estudo do ensino médio. 

A Semestralidade não é um fim em si, mas uma organização alternativa ao modelo 

tradicional seriado que não atende mais ao perfil dos estudantes do Ensino Médio, no contexto 

de uma sociedade da comunicação, da informação e da tecnologia. Para seu êxito, é necessária 

uma reorganização do trabalho pedagógico, voltado ao fortalecimento da identidade escolar e 

estudantil. 

O artigo 206 da Constituição Federal (BRASIL, 1988) traz princípios norteadores para o 

ensino. Entre eles, destacam-se: a igualdade de condições para o acesso e permanência na 

escola; pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas e reconhecimento pluricultural e 

multiétnico, devendo-se romper com políticas homogeneizadoras, universais e de assimilação. 

No inciso VI, do referido artigo, a Constituição defende o princípio da gestão democrática, e, 

consequentemente, a autonomia pedagógica para os sistemas de ensino, o que inclui a 

possibilidade de propor a forma de organização da educação básica, perspectiva reforçada pelo 

art. 23 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB - 9394/96): 

A educação básica poderá organizar-se em séries anuais, períodos semestrais, ciclos, 

alternância regular de períodos de estudos, grupos não seriados, com base na idade, 

na competência e em outros critérios, ou por forma diversa de organização, sempre 

que o interesse do processo de aprendizagem assim o recomendar (BRASIL, 1996, 

art. 23). 

Tais possibilidades de organização são reforçadas no Ensino Médio pelo Conselho 

Nacional de Educação, por meio da publicação da Resolução nº 02, de 30 de janeiro de 2012, 
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que define as Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Médio, no inciso I do art.14. Já na 

Lei nº 13.005, de 25 de junho de 2014, que estabelece o Plano Nacional de Educação, o Ensino 

Médio é contemplado pela meta 3, e as estratégias 3.11 e 3.12 descrevem a necessidade de 

redimensionar e desenvolver formas alternativas de oferta do Ensino Médio. 

No Distrito Federal, a Lei nº 4.751, de 07 de fevereiro de 2012, dispõe sobre o Sistema 

de Ensino e a Gestão Democrática do Sistema de Ensino Público do Distrito Federal, 

estabelecendo que:  

Art. 4º: Cada unidade escolar formulará e implementará seu Projeto Político-

Pedagógico, em consonância com as políticas educacionais vigentes e as normas e 

diretrizes da Rede Pública de Ensino do Distrito Federal. 

Parágrafo único. Cabe à unidade escolar, considerada sua identidade e a de sua 

comunidade escolar, articular o Projeto Político-Pedagógico com os planos nacional e 

distrital de educação (DISTRITO FEDERAL, 2012a). 

No Distrito Federal, a Semestralidade é a opção teórico-metodológica alternativa à 

clássica seriação no Ensino Médio, aprovada no Conselho de Educação do Distrito Federal 

(CEDF), em 03 de dezembro de 2013, pelo Parecer 229/2013. Esse arcabouço legal permeia 

um sistema de ensino caracterizado por grandes desafios de acesso e qualidade da educação 

brasileira, e o Ensino Médio insere-se nesse contexto, necessitando de especial atenção. Tal 

fato é evidenciado por alguns indicadores educacionais, como o Índice da Educação Básica - 

IDEB/2013, no qual o Ensino Médio alcançou 3.7, abaixo da meta projetada pelo Ministério da 

Educação, que era de 3.9 para o referido ano (BRASIL, 2013a). 

No Distrito Federal, o Censo Escolar da SEEDF (DISTRITO FEDERAL, 2013) aponta 

80.832 matrículas no Ensino Médio, distribuídas em 87 Unidades Escolares, incluídos os 

estudantes dos turnos diurno e noturno. Desse total, 56,47% foram aprovados sem dependência, 

16,43% foram aprovados com dependência, 18,1% foram reprovados e 8,8% abandonaram a 

escola. Em 2013, o IDEB do Ensino Médio do Distrito Federal apresentou avanços em relação 

a 2011, uma vez que o índice aumentou de 3.1 para 3.3. Contudo, manteve-se ainda abaixo da 

meta projetada para 2013, que era de 3.6 (BRASIL, 2014). 

Cabe ressaltar que a melhoria dos indicadores educacionais dessa etapa passa, 

também, por um profundo entendimento do sujeito do Ensino Médio, jovens brasileiros 

caracterizados pela fase das experimentações em todas as dimensões da vida subjetiva e social. 

Tendo como base a dificuldade em alcançar as metas projetadas do IDEB pelo Ministério da 

Educação (MEC), a complexidade do sujeito do Ensino Médio e os índices de evasão e retenção, 

que ainda se apresentam altos, percebe-se a necessidade de elaborar propostas pedagógicas 

voltadas para a reorganização dessa etapa. 

Assim, em 2011, a Subsecretaria de Educação Básica (SUBEB) da SEEDF iniciou um 

processo de revisão do currículo da Rede Pública de Ensino. O Ensino Médio passou, então, a 

ter um fórum específico de discussão, onde foram apontadas necessidades de mudanças, entre 

elas, uma nova organização do espaço e tempo escolar. 
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Estabelecidas essas demandas, em 2012, a Coordenação de Ensino Médio (COEMED) 

passou a realizar inicialmente estudos em relação ao Ensino Médio noturno. Surgiu na época a 

possibilidade de implantação da Semestralidade no ensino regular noturno e verificou-se que 

essa organização já havia sido adotada no Centro Educacional 13 de Ceilândia (atual Centro 

Educacional 11), na gestão 1995-1999. Também foi identificado que no Ceará, no Rio Grande 

do Norte, em Pernambuco, no Paraná e no Mato Grosso existiam projetos da Semestralidade 

em funcionamento. No Ceará, essa organização acontecia, no turno diurno, desde 2000, na 

escola Tenente Mário Lima, e desde 2005, no Liceu de Maracanaú. 

Em agosto de 2012, formou-se um Grupo de Trabalho (GT) para discutir a implantação 

da Semestralidade nas escolas públicas de Ensino Médio regular noturno no Distrito Federal. 

Esse grupo se constituiu, mais tarde, como um curso coordenado pela Escola de 

Aperfeiçoamento dos Profissionais de Educação (EAPE) e pela Coordenação de Ensino Médio 

(COEMED), com a participação de alguns coordenadores intermediários de Ensino Médio, 

gestores das Unidades Escolares e professores formadores.  

Em 26 de novembro de 2012, a SEEDF apresentou, como política pública, a 

organização do Ensino Médio em semestres. De novembro a dezembro de 2012 e em março de 

2013, aconteceram plenárias nas 14 Coordenações Regionais de Ensino (CRE) para 

apresentação da política aos professores e às equipes gestoras das escolas. Além disso, 

ocorreram conferências públicas nas Unidades Escolares que ofertam o Ensino Médio no Distrito 

Federal, entre os dias 30/10/2013 e 19/11/2013, para esclarecimentos aos estudantes e 

professores, à sociedade civil, aos conselhos escolares, às entidades sindicais, às associações 

de pais e mestres, ao movimento estudantil, à Promotoria de Educação do DF, como previsto 

pela Lei de Gestão Democrática do Sistema Público de Ensino do DF (Lei nº 4751/2012), sobre 

a organização escolar em semestres no Ensino Médio. Como resultado inicial, 43 escolas 

aderiram à semestralidade, do total de 87 escolas de Ensino Médio. 

Em 3 de dezembro de 2013, por meio do Parecer nº 229, do Conselho de Educação do 

Distrito Federal, foi aprovado o projeto da Organização Escolar em Semestres para o Ensino 

Médio. Tal parecer foi confirmado pela publicação da Portaria nº 314, de 30 de dezembro de 

2013. No referido parecer, foi solicitado o envio de relatórios periódicos com informações 

qualitativas e quantitativas, com o objetivo de avaliar e de acompanhar a implementação da 

Semestralidade nas Unidades Escolares de Ensino Médio. O primeiro Relatório4 apresentado ao 

Conselho de Educação demonstrou, com base nos dados do Censo Escolar, que houve melhoria 

nos índices de aprovação, reprovação e abandono escolar. Além disso, também foi evidenciado, 

com base em questionários aplicados aos professores e gestores dessas Unidades Escolares, 

que a proposta da Semestralidade contribuiu para a ressignificação da organização do trabalho 

pedagógico. 

 
4

 - Relatório apresentado ao Conselho de Educação do Distrito Federal, em 24 de julho de 2014. 
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Tais informações indicam que a organização do trabalho pedagógico em semestres 

favorece o processo de ensino-aprendizagem e, em conjunto com outras ações articuladas, 

constitui uma importante estratégia para favorecer a qualidade da educação no Ensino Médio. 

Em 2017, com a publicação da Portaria 35/17, a Semestralidade passa a ser uma 

política de estado do Governo do Distrito Federal, tornando, portanto, obrigatória sua 

implantação a partir de 2018 em todas as escolas do sistema público de ensino no DF, que 

ofertam ensino médio. 

   O horário de funcionamento segue a distribuição do quadro abaixo: 

ATIVIDADE MATUTINO VESPERTINO 

1ª aula 07:15 - 08:05 13:00 - 13h50 

2ª aula 08:05 - 08:50 13:50 - 14h35 

INTERVALO 08:50 - 09:00 14:35 - 14h50 

3ª aula 09:00 - 09:45 14:50 - 15h35 

4ª aula 09:45 - 10:30 15:35 - 16h20 

INTERVALO 10:30 - 10:45 16:20 - 16h30 

5ª aula 10:45 - 11:30 16:30 - 17h15 

6ª aula 11:30 - 12:15 17:15 - 18h00 

A tolerância para entrar, sem justificativa, na Escola ou o fechamento dos portões 

ocorrerá às 7h30, no turno matutino, e às 13h15, no turno vespertino. Após esses horários, o 

responsável deverá apresentar justificativa junto à Escola, via e-mail, em que conste nome do 

responsável, CPF e motivo do atraso. Na reincidência de atrasos constantes, o aluno será 

notificado nos termos do Regulamento Disciplinar Complementar do CEM Paulo Freire. 

Durante os intervalos, os alunos do CEM Paulo Freire desenvolvem, na Rádio da 

Escola, atividades musicais ou outras formas de comunicação de massa, como estratégia de 

promoção dos bens culturais e de interação entre a comunidade escolar. Os horários constantes 

no quadro acima poderão ser alterados para atender as necessidades da Unidade Escolar, 

levando-se em conta as estações climáticas, sazonais, eventos culturais, esportivos, 

pedagógicos, datas avaliativas e demais situações que porventura necessitem de alterações de 

horário. 

O CEM PAULO FREIRE incentiva a família do educando a participar do trabalho 

pedagógico na escola, por meio de reuniões, atividades voluntárias dos pais na escola, palestras 

específicas, entre outras ações. Tem um canal aberto com a família do seu educando para 

coletar sugestões de temas que permearão os debates e discussões, respeitando-se assim as 

peculiaridades e necessidades do aluno, do grupo e do contexto social.  
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Oferece também o Serviço de Orientação Educacional (SOE), composto por 

profissionais qualificados e especialmente preparados para acompanhar com atenção a vida 

escolar do aluno. Procura, por fim, orientar seus alunos no que tange aos problemas disciplinares 

na escola, à dificuldade de aprendizagem, ao relacionamento interpessoal, bem como à própria 

formação pessoal e profissional. Compete ao SOE, ainda, estabelecer as linhas de ação que 

regem a relação entre FAMÍLIA e ESCOLA. 

8.9.1  GESTÃO DEMOCRÁTICA 

A gestão democrática é entendida como a participação efetiva dos vários segmentos da 

comunidade escolar - pais, professores, estudantes e funcionários - na organização, construção 

e avaliação dos projetos pedagógicos, mas também na administração dos recursos da escola; 

enfim, nos processos decisórios da escola. Está posto no Plano Nacional de Educação que “a 

gestão deve estar inserida no processo de relação da instituição educacional com a sociedade, 

de tal forma a possibilitar aos seus agentes a utilização de mecanismos de construção e de 

conquista da qualidade social na educação”. 

A democratização da gestão é defendida enquanto possibilidade de melhoria na 

qualidade pedagógica do processo educacional das escolas, na construção de um currículo 

pautado pela realidade local e maior integração entre os agentes envolvidos na escola – diretor, 

professores, estudantes, coordenadores, técnico-administrativos, vigias, auxiliares de serviços  

no apoio efetivo da comunidade às escolas, como participante ativa e sujeito do processo de 

desenvolvimento do trabalho escolar. 

A gestão democrática implica processo de participação coletiva. Sua efetivação na 

escola pressupõe instâncias colegiadas de caráter deliberativo, bem como a implementação do 

processo de escolha de dirigentes escolares, além da participação de todos os segmentos da 

comunidade escolar na construção da Proposta Pedagógica e na definição da aplicação dos 

recursos recebidos pela escola. Para que haja a participação efetiva dos membros da 

comunidade escolar, é necessário que o gestor, em parceria com o conselho escolar, crie um 

ambiente propício que estimule trabalhos conjuntos, que considere igualmente todos os setores, 

coordenando os esforços de funcionários, professores, pessoal técnico-pedagógico, alunos e 

pais envolvidos no processo educacional. 

Conforme os artigos 37 e 38, da Lei 4.751, de 7 de fevereiro de 2012, que trata do 

sistema de ensino e da gestão democrática da Rede Pública de Ensino do Distrito Federal, a 

escolha do diretor e do vice-diretor será feita mediante eleição, por voto direto e secreto, vedado 

o voto por representação, sendo vitoriosa a chapa que alcançar a maior votação. Com esse 

respaldo, a direção do CEM PAULO FREIRE é eleita pela comunidade escolar e composta por 

diretor e vice-diretor, supervisor e chefe de secretaria, conforme a modulação de cada escola, 

em consonância com as deliberações do Conselho Escolar, respeitadas as disposições legais. 
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8.9.2 ASSEMBLEIA GERAL ESCOLAR   

A Assembleia Geral Escolar, instância máxima de participação direta da comunidade 

escolar, abrange todos os segmentos escolares e é responsável por acompanhar o 

desenvolvimento das ações da escola. A Assembleia Geral Escolar se reúne ordinariamente a 

cada seis meses, ou extraordinariamente, sempre que a comunidade escolar indicar a 

necessidade de ampla consulta sobre temas relevantes, mediante convocação. 

8.9.3 CONSELHO ESCOLAR 

O CEM PAULO FREIRE conta com um Conselho Escolar - órgão de natureza consultiva, 

fiscalizadora, mobilizadora, deliberativa e representativa da comunidade escolar - eleito 

democraticamente, em conformidade com a Lei nº 4.751/2012. Os partícipes compreendem os 

representantes de todos os segmentos da comunidade escolar. Por seu caráter consultivo e/ou 

deliberativo, é responsável pela tomada de decisões no âmbito escolar, constituindo-se, 

sobretudo, em um espaço de democratização, onde professores, pais, funcionários e alunos 

possam debater, de maneira crítica, o cotidiano escolar. 

           Os Conselhos Escolares são órgãos colegiados que representam as comunidades 

escolar e local, atuando em sintonia com a administração da escola e definindo caminhos para 

tomar decisões administrativas, financeiras e político-pedagógicas condizentes com as 

necessidades e potencialidades da escola. “É nos Conselhos que os problemas da gestão 

escolar devem ser discutidos e é neles que as reivindicações educativas são analisadas para, 

se for o caso e dependendo dos encaminhamentos e da votação em plenária, serem aprovadas 

e remetidas ao corpo diretivo da escola que se encarregará de colocá-las em prática”. 

(GADOTTI, 2000, p. 72). 

 

8.9.4 SECRETARIA ESCOLAR 

A Secretaria Escolar do CEM Paulo Freire está subordinada diretamente à Direção e é 

exercida por servidor nomeado, legalmente habilitado pelo órgão competente, para o exercício 

da função. Compete ao Secretário Escolar o planejamento e a execução de atividades de 

escrituração escolar, de arquivo, de expediente e de atendimento a alunos, a professores e aos 

pais/responsáveis em assuntos relativos à sua área de atuação. A Secretaria atende nos 

horários específicos, em balcões de acesso externo e internos à escola. De segunda-feira a 

sexta-feira, o funcionamento para o público externo é das 8h às 12h e das 13h às 17h. 
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8.10.5 - LABORATÓRIOS 

O CEM PAULO FREIRE dispõe dos laboratórios de Biologia, Matemática, Robótica e 

Informática, com infraestrutura totalmente reformada, no entanto os laboratórios de Física e 

Química ainda com equipamentos sucateados, impossibilitando o uso. O laboratório de 

informática foi montado pelo Programa PROINFO do Ministério da Educação e dispõe de 

computadores com acesso à internet, também ofertada pelo MEC. Os laboratórios carecem de 

professores habilitados para sua operacionalização, mas são os professores regentes que os 

ocupam, a fim de integrar suas aulas com práticas laboratoriais. A importância do laboratório de 

pesquisa é unir teoria à prática, fazendo o elo entre o abstrato das ideias e o concreto da 

realidade física, promovendo a interdisciplinaridade e a contextualização. Os laboratórios são 

auxiliares na resolução de situações-problema do cotidiano, permitindo a construção de 

conhecimentos e a reflexões diversas. 

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB), no seu Artigo 35, Inciso IV, diz: “É 

essencial a compreensão dos fundamentos científico-tecnológicos dos processos produtivos, 

relacionando a teoria com a prática, no ensino de cada disciplina”. Fica demonstrado que as 

escolas devem destinar espaço físico para a construção de laboratórios pedagógicos, que devem 

estar inseridos na proposta pedagógica, propiciando melhor organização dos conteúdos, de tal 

modo que sua inserção nas disciplinas possa promover a aquisição dos conhecimentos e 

consequente melhoria da qualidade de ensino. 

 

8.9.6 LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA 

Espaço destinado a oferecer ao educando as ferramentas básicas que o habilitam a 

exercer as atividades de estudo e pesquisa por meio do computador, realizando, assim, sua 

inclusão digital. Para a implementação desse ambiente, são necessários docentes que 

desenvolvam atividades programadas, nos dois turnos de atendimento, já que o CEM PAULO 

FREIRE possui computadores disponíveis, bem como espaço físico para este fim. Será 

necessário, ainda, fazer upgrade nas máquinas, bem como adquirir novos softwares e 

acessórios para incrementar o laboratório de informática.  

8.9.7 BIBLIOTECA 

A Biblioteca do CEM PAULO FREIRE foi organizada para integrar-se com a sala de aula, 

no desenvolvimento do currículo escolar. Funciona como um centro de recursos educativos, 

integrado ao processo de ensino-aprendizagem, tendo como objetivo primordial desenvolver e 

fomentar a leitura e a informação. 

O acervo da biblioteca está sendo atualizado com nova bibliografia adquirida na feira 

do livro e com outros títulos disponibilizados pelo Ministério da Educação. Conta ainda com 10 
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(dez) computadores interligados à internet e que estão disponíveis para pesquisa virtual dos 

alunos. 

A biblioteca escolar é um espaço de ação pedagógica, porque serve como apoio à 

construção do conhecimento e de suporte a pesquisas. É um espaço adequado para que todos 

que nele atuam possam utilizá-la como uma fonte de experiência, exercício da cidadania e 

formação para toda a vida. 

O ideal é que as instalações da biblioteca sejam abrigadas em um prédio próprio, 

projetado para esse fim, em local de pouco barulho e de fácil acesso às pessoas. Para adequar 

às necessidades, as novas instalações da biblioteca e sala de leitura aguardam a reforma de um 

bloco independentes, pois não está instalada em prédio construído especialmente para atender 

às suas necessidades, serviços e produtos oferecidos, funcionado em espaço adaptado em uma 

sala de aula. 

A biblioteca do CEM PAULO FREIRE funciona diariamente das 08h às 12h e das 14h às 

17h, para atendimento exclusivo dos alunos matriculados e funcionários da instituição.  

8.9.8 GRÊMIO ESTUDANTIL 

A escola deve contribuir na formação de indivíduos participativos, críticos e criativos, 

por isso a organização estudantil adquire importância fundamental, à medida que se constitui 

numa "instância onde se cultiva gradativamente o interesse do aluno, para além da sala de aula" 

(VEIGA, 1998, p. 113). Nesse sentido, o grêmio estudantil torna-se um mecanismo de 

participação dos estudantes nas discussões e ações no cotidiano escolar e em seus processos 

decisórios, constituindo-se num laboratório de aprendizagem da função política da educação e 

do jogo democrático. Possibilita, ainda, que os estudantes aprendam a se organizar 

politicamente e a lutar pelos seus direitos. 

No início de cada ano letivo, o CEM PAULO FREIRE convida aos alunos egressos e 

que tenham participado do Grêmio Estudantil para ajudar na eleição da nova chapa, que deverá 

ser eleita democraticamente, em conformidade com a Lei nº 4.751/2012. Uma exigência da 

Escola é que as chapas sejam compostas de membros paritários das três séries, na proporção 

de 5 membros de cada série, que se distribuem nas diversas diretorias que compõem o Grêmio 

Estudantil. 

A escola disponibiliza espaços tanto para debates eleitorais entre as chapas 

concorrentes à diretoria estudantil, assim como para a sede (sala do grêmio), os projetos, 

oficinas, GTs, palestra, eventos propostos pelos discentes. A autonomia estudantil é respeitada, 

sendo também garantido o acompanhamento e aconselhamento dos jovens pelos docentes. A 

iniciativa discente é acolhida e fomentada em todos os projetos pedagógicos e o envolvimento 

do grêmio estudantil é crucial. 
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8.9.9 ASSOCIAÇÃO DE PAIS, ALUNOS E MESTRES 

A Associação de Pais, Alunos e Mestres do Centro de Ensino Médio Paulo Freire (APAM 

CEM PAULO FREIRE) é uma sociedade civil com personalidade jurídica de direto privado, sem 

fins lucrativos, instituída por iniciativa da escola e da comunidade escolar atendendo aos 

requisitos do Art. 6 da Lei Nº 4.751, de 7 de fevereiro de 2012 (Lei da Gestão Democrática). 

Também conhecida como Unidade Executora, a APAM congrega pais, alunos, funcionários, 

professores e membros da comunidade, e tem por finalidades: 

a) administrar recursos transferidos por órgãos federais, estaduais, distritais; 

b) gerir recursos advindos de doações da comunidade e de entidades privadas; 

c) controlar recursos provenientes da promoção de campanhas escolares e de outras fontes; 

d) fomentar as atividades pedagógicas, a manutenção e conservação física de equipamentos e 

a aquisição de materiais necessários ao funcionamento da escola; 

e) prestar contas dos recursos repassados, arrecadados e doados. 

Para administrar o orçamento é necessário organização, responsabilidade e 

transparência, uma vez que a gestão dos recursos públicos é regulada pelas leis federais de 

Direito Financeiro (4.320/64) e de Licitações (8.666/93) e pela lei complementar de 

Responsabilidade Fiscal (101/2000). 

O CEM PAULO FREIRE acompanha diretamente os trabalhos da APAM, dando-lhe 

respaldo e condições para o desempenho das atividades, garantindo a participação de todos os 

segmentos no trabalho e fazendo com que entendam a importância e necessidade de a Escola 

ter outros recursos para o bem desenvolvimento de suas funções. 

8.8.10 RECURSOS FINANCEIROS 

Os recursos financeiros do CEM PAULO FREIRE são provenientes do PDDE (Governo 

Federal), do PDAF (GDF) e da APAM CEM Paulo Freire. 

RECURSOS DO PDDE / PDAF - RECURSOS PREVISTOS PARA O ANO FISCAL DE 2020. 

Os recursos do PDAF (GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL) são administrados pela 

Direção, com acompanhamento e supervisão do Conselho Escolar e do Conselho Fiscal da 

APAM CEM Paulo Freire. Outros recursos advindos de festas, doações e contribuições são 

administrados pela APAM. A Direção da escola tem um olhar panorâmico e consegue, por meio 

de reunião de representantes de professores, funcionários, equipe gestora, estudantes, pais e 

comunidade, definir prioridades, com a participação ativa da APAM e do Conselho Escolar. Para 

balizar a aplicação dos recursos, algumas perguntas são formuladas: o que é imprescindível 

para atingir a aprendizagem? Materiais? Obras e reparo? Formação de professores? As 

respostas viram uma lista e cada item ganha uma ordem de urgência antes da distribuição dos 

recursos. 
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VERBA - PDAF Capital Custeio Total 

Repasse referente 2019 com 
depósito em 22/01/2020 

 

R$ 0,00 R$ 25.410,00 

 

R$ 25.410,00 

Referente 2020 - 1ª Parcela 
depósito em 17/03/2020 

R$ 0,00 R$ 56.755,00 R$ 56.755,00 

2ª Parcela (previsão) R$ 0,00 R$ 56.755,00 R$ 56.755,00 

Total Geral R$ 0,00 R$ 138.920,00 R$ 138.920,00 

 

9. ESTRATÉGIAS DE AVALIAÇÃO 

 

9.1 AVALIAÇÃO DAS APRENDIZAGENS 

 

A avaliação é indispensável no processo ensino-aprendizagem, pois permite análises 

no que se refere ao desempenho dos sujeitos envolvidos, com vistas a redirecionar e incrementar 

ações pedagógicas, considerando que a avaliação tem, entre suas diversas funções, o propósito 

de analisar, controlar e classificar. 

Ao abranger os vários aspectos da formação integral do educando, o sistema de 

avaliação do CEM PAULO FREIRE procura extrapolar os critérios quantitativos (notas), adotando 

outras formas que valorizam o desempenho formativo e autoavaliativo, pelo uso de metodologias 
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conceituais, construção de projetos, participações em conselhos, valorização de condutas, inter-

relações humanas e sociais, entre outras. 

O educando, em seu processo avaliativo, efetuado de forma continuada, é observado 

nos aspectos qualitativos, que se sobrepõem aos quantitativos, sendo acompanhado em seu 

desempenho, conforme dispõe o Regimento Escolar da Secretaria de Estado da Educação do 

Distrito Federal. 

Aos alunos com necessidades educacionais específicas (ANEE), é assegurada a 

organização curricular para flexibilizar a prática educacional e a avaliação diferenciada, 

observando-se: 

a) introdução ou eliminação de conteúdos, considerando a condição individual de cada aluno; 

b) modificação metodológica dos procedimentos, da organização didática e introdução de 

métodos; 

c) temporalidade, com a flexibilização do tempo, para realizar atividades e desenvolvimento de 

conteúdos; 

d) avaliação e promoção com critérios diferenciados adequados, respeitada a frequência 

obrigatória. 

9.2  AVALIAÇÃO FORMATIVA 

Quanto às experiências de avaliação vivenciadas em nosso espaço educacional, 

busca-se caminhar de acordo com a sugestão de Hoffmann (1996): “Organização de estudos 

sobre avaliação, com professores de Ensino Médio, em que três dimensões básicas sejam 

consideradas: análises de experiências vividas, respeito à sensibilidade do professor e 

aprofundamento teórico”. (In: MACIEL, Diva Maria Albuquerque & RAPOSO, Mírian Barbosa 

Tavares. Avaliação da Aprendizagem no Ensino Médio. Módulo 4. Brasília: Editora UnB, 2008, 

p. 35). 

Ao refletirmos sobre as práticas pedagógicas do passado, em que as boas notas nas 

avaliações eram uma condição necessária para a promoção da clientela estudantil, percebemos 

que uma avaliação baseada na exclusão produz muita frustração em termos de realização 

pessoal. Por isso incluímos, no delineamento desta PP, os aspectos formativos da avaliação - 

dos quais destacamos a democracia, a ética, a solidariedade, a cidadania e o compromisso - 

com o intuito de chegar a uma forma de avaliação favorável aos reais interesses dos alunos. 

Trata-se da formação do indivíduo enquanto cidadão no contexto do mundo do trabalho atual. 

É importante ressaltar que os instrumentos/procedimentos avaliativos devem expressar 

claramente os objetivos de aprendizagens e os critérios de avaliação. O Ensino Médio requer 

organização do trabalho pedagógico voltada para a conquista das aprendizagens por todos os 

estudantes e para a superação da avaliação quantitativa e classificatória, dando lugar à 

avaliação formativa, cujos princípios exigem que a avaliação diagnóstica, que a acompanha, 

aponte as necessidades de intervenções pedagógicas. No Ensino Médio, os estudantes são 



77 

incentivados a participar da construção de objetivos de aprendizagem e dos critérios de 

avaliação. 

As várias atividades realizadas pelos estudantes constituem os 

instrumentos/procedimentos avaliativos, como trabalhos individuais ou em grupos, debates, júris 

simulados, produção de textos nos diferentes gêneros, listas de exercícios, produções orais, 

relatórios de pesquisas e visitas, entrevistas gravadas ou não, montagem de curtas, 

documentários, painéis, entre outros. 

Os instrumentos e procedimentos da avaliação formativa incluem: a) provas; b) portfólio 

ou webfólio; c) registros reflexivos; d) seminários; e) pesquisas; f) trabalhos em pequenos 

grupos; g) autoavaliação; h) produções; i) outros instrumentos apropriados.  

O CEM Paulo Freire tem como prática atribuir metade da nota, ou seja 5,0 pontos, aos 

aspectos formativos, cabendo ao professor a escolha dos instrumentos e a valoração da 

atividade. 

Faz-se necessária a participação efetiva da família para haver a valorização dos 

saberes prévios, ao mesmo tempo garantir a formação do Conselho de Classe Participativo, 

conforme prevê a legislação vigente, no tocante à gestão democrática (Lei nº 4.751/2012). Para 

isso, devem ser realizadas reuniões com as famílias a fim de oportunizar informações e 

esclarecimentos acerca da organização do trabalho pedagógico, dos procedimentos, critérios e 

instrumentos adotados para avaliar as aprendizagens dos alunos. 

As concepções e práticas avaliativas das Diretrizes de Avaliação Educacional desta 

Secretaria (DISTRITO FEDERAL, 2014) aplicam-se a todas as Unidades Escolares que 

compõem a Rede Pública de Ensino Distrito Federal. A avaliação formativa é uma das funções 

da avaliação, que parte da avaliação diagnóstica para garantir as aprendizagens de todos. Dessa 

forma, a avaliação deve ser contínua e processual, privilegiando a formação humana, buscando 

facilitar as aprendizagens e levando em conta, principalmente, os elementos qualitativos dos 

resultados, bem como a observância do processo de aprendizagem, e não somente os 

resultados atribuídos pelo professor a provas com caráter exclusivamente classificatório e 

finalista. 

A perspectiva de avaliação formativa deve ser utilizada no Ensino Médio, por 

oportunizar o conhecimento e a compreensão do desempenho dos estudantes por parte do 

professor e da equipe pedagógica. Nesse sentido, na Semestralidade, como os tempos e 

espaços do professor com o estudante se ampliam e a quantidade de estudantes por professor 

diminui, favorece a avaliação na perspectiva formativa. 

Para tanto, faz-se indispensável uma parceria dos sujeitos envolvidos na política pública 

de escolarização no Ensino Médio, no sentido de refletir sobre o uso que se tem feito da 

avaliação com foco na classificação e consequente exclusão daqueles que não se enquadram 

em padrões definidos a priori, visto que o Ensino Médio é a etapa da Educação Básica com os 

maiores índices de reprovação e evasão escolar. 
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No Ensino Médio, os professores e estudantes devem vivenciar práticas avaliativas com 

a adoção de vários procedimentos e instrumentos que deem maiores oportunidades aos 

estudantes de evidenciarem suas aprendizagens e terem os processos por eles vivenciados, 

reconhecidos e considerados. 

Os critérios, procedimentos e instrumentos avaliativos devem considerar os objetivos 

formativos dos estudantes e professores, valorizando as capacidades cognitivas, as 

peculiaridades culturais e socioeconômicas sob a perspectiva da qualidade social da educação, 

contribuindo para uma formação integral do estudante. 

Diferentemente da Educação Infantil e dos anos iniciais do Ensino Fundamental, o 

Ensino Médio tem, como resultado do processo avaliativo, um dado quantitativo (nota). Essa 

informação deve ser analisada na perspectiva da avaliação formativa, levando em consideração 

os procedimentos pedagógicos adotados na organização curricular: 

• 1º momento: definição dos objetivos de aprendizagem e conteúdos. 

• 2º momento: escolha dos instrumentos/procedimentos avaliativos.  

• 3º momento: análise do desempenho dos estudantes. 

• 4º momento: verificação dos objetivos de aprendizagem não alcançados.  

• 5º momento: planejamento e aplicação de intervenções pedagógicas. 

Reitera-se que a avaliação informal (emissão de juízos de valor) sobre os estudantes 

não deve transformar-se em elemento de exclusão e de exposição. Os mesmos elementos da 

avaliação informal podem estar a favor dos estudantes, dos docentes e da escola se utilizados 

de maneira formativa e encorajadora. 

A avaliação para as aprendizagens não deve apontar somente os pontos nos quais os 

estudantes apresentaram insucesso, mas as possibilidades e os avanços das aprendizagens. A 

organização do trabalho pedagógico será mobilizada para promover não apenas a 

aprendizagem dos alunos, mas também a dos professores e da escola. Sendo assim, as 

Unidades Escolares de Ensino Médio semestral deverão seguir as Diretrizes de Avaliação 

Educacional da SEEDF (DISTRITO FEDERAL, 2014c), respeitando-se as especificidades da 

comunidade escolar, formada primordialmente por uma juventude de grande diversidade 

cultural, e aplicando-se, ainda, diferentes estratégias didático-metodológicas, conforme seja o 

caso. 

No CEM Paulo Freire, as avaliações formativas estimulam a participação dos alunos 

em todo o processo, desde envolvimento com a disciplina até atividades coletivas, nas turmas, 

priorizando aspectos como participação, interesse, organização, proatividade, métodos de 

estudo, cumprimento de tarefas, assiduidade, pontualidade, entre outros.  
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9.3 AVALIAÇÃO DIAGNÓSTICA 

A realização de avaliação diagnóstica na semestralidade objetiva conhecer a 

especificidade da turma e dos estudantes, suas necessidades e dificuldades de aprendizagem. 

Para tanto, faz-se necessário que os múltiplos atores-autores da unidade escolar - professores, 

orientadores educacionais, coordenadores pedagógicos e equipe gestora - desenvolvam o 

planejamento e a realização dessa avaliação. 

A avaliação diagnóstica inicial da turma é uma das etapas da avaliação formativa e visa 

à identificação e à análise do desenvolvimento das aprendizagens dos estudantes. Deve 

acontecer no início do semestre letivo e sempre que se fizer necessária, com vistas a subsidiar 

as ações de planejamento do trabalho pedagógico que será desenvolvido na semestralidade. 

Esse diagnóstico deverá ocorrer sempre com a intenção de orientar o professor na identificação 

dos progressos dos estudantes e no planejamento de intervenções pedagógicas, de acordo com 

as necessidades e dificuldades de aprendizagens dos estudantes. É preciso considerar nessa 

análise os objetivos das aprendizagens, apresentados no Currículo do Ensino Médio (DISTRITO 

FEDERAL, 2014b). 

Com o conhecimento das necessidades e dificuldades de aprendizagem dos 

estudantes, os professores deverão traçar o planejamento da proposta curricular e as 

intervenções avaliativas necessárias para garantir o processo de aprendizagem, levando em 

conta os aspectos elencados a seguir: 

● a aplicação da avaliação diagnóstica pode ser realizada no início de cada Bloco da 

Semestralidade ou de acordo com as necessidades observadas pelo professor em seu 

componente curricular; 

● na Semestralidade, os professores podem realizar dois tipos de diagnóstico: um específico 

de seu componente curricular, no qual são verificados os níveis de conhecimento dos 

estudantes; e outro diagnóstico conjunto ou interdisciplinar (vários componentes curriculares), 

no qual os professores verificarão as necessidades de aprendizagem em aspectos pedagógicos 

gerais (leitura, interpretação, noções básicas de cálculos). O planejamento dessa avaliação 

pode constituir-se nos seguintes momentos: 

1º momento: definição se a avaliação diagnóstica será por componente curricular e ou por Bloco. 

2º momento: definição dos objetivos de aprendizagem e conteúdos/escolha dos conceitos ou 

categorias do campo científico que serão utilizados para a elaboração do diagnóstico. 

3º momento: escolha dos instrumentos/procedimentos avaliativos para a realização da avaliação 

diagnóstica. 

4º momento: elaboração das questões. 

5º momento: análise do desempenho dos estudantes para o planejamento da organização 

curricular e ou intervenções pedagógicas. 
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Após a análise do desempenho dos estudantes, o professor deve registrar sua análise 

da turma no diário de classe. 

O Diário de Classe apresenta campos próprios para registros do diagnóstico de 

avaliação. Entretanto, o professor pode realizar a avaliação diagnóstica ao longo do trabalho, na 

perspectiva da avaliação formativa. Ressalta-se que o relatório para o “Diagnóstico da Turma” é 

único, da turma e de autoria exclusiva do docente responsável pelo componente curricular. 

9.4 AUTOAVALIAÇÃO 

A autoavaliação é o processo pelo qual o próprio estudante analisa continuamente as 

atividades desenvolvidas e em desenvolvimento, registra suas percepções, sentimentos e 

identifica futuras ações, para que haja avanço na aprendizagem. Essa análise leva em conta o 

que ele já aprendeu, o que ainda não aprendeu, os aspectos facilitadores e dificultadores de seu 

trabalho, tomando como referência os objetivos da aprendizagem e os critérios de avaliação 

(DISTRITO FEDERAL, 2014c). 

Ressalta-se que autoavaliação não é autonotação, isto é, não se trata de pedir para 

que o estudante atribua a si uma nota, seja por escrito ou oralmente. O professor deve compor 

juntamente com os alunos os critérios de avaliação que serão utilizados para o momento da 

autoavaliação. 

A autoavaliação pelos estudantes pode acontecer durante ou após a aplicação dos 

instrumentos/procedimentos avaliativos e ser desenvolvida por meio de registros reflexivos ou 

diários de bordo que poderão compor portfólios, fichas avaliativas, exposições orais, entre 

outros. São procedimentos que podem ser utilizados pelos professores e que os auxiliarão na 

análise do desempenho acadêmico dos estudantes. 

O fato de os estudantes se avaliarem e avaliarem as produções dos colegas contribui 

para seu amadurecimento intelectual e pessoal, ao mesmo tempo em que potencializa suas 

aprendizagens de forma colaborativa e propositiva. 

9.5 A PRÁTICA DO FEEDBACK NA AVALIAÇÃO 

Outra prática assumida pelos professores é o retorno, a devolutiva ou o feedback aos 

estudantes em face das produções que eles realizam. Este é um ato pedagógico repleto de 

aprendizagens para os professores e estudantes, bem como para o fortalecimento de processos 

formativos de avaliação. O feedback ou retorno de informações aos aprendizes é indispensável 

para o processo avaliativo formativo, seja em sala de aula, seja no exercício profissional, 

propiciando que o avaliado se mantenha informado sobre suas aprendizagens. Trata- se de um 

recurso pedagógico alinhado à avaliação formativa por possibilitar aos sujeitos perceberem seus 

avanços e suas fragilidades e buscarem a autorregulação para aprender mais. 
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9.6 INSTRUMENTOS/PROCEDIMENTOS AVALIATIVOS 

Os Instrumentos/Procedimentos Avaliativos são estabelecidos pelo professor 

previamente para avaliar um conteúdo trabalhado com os estudantes e verificar o alcance ou 

não dos objetivos propostos, fundamentam o processo decisório da avaliação e devem ser 

coerentes com o que e como foi trabalhado em espaços de aprendizagem. 

Os Instrumentos e Procedimentos Avaliativos devem ser elaborados de forma a 

oferecer informações sobre o desempenho e aprendizagens do estudante. Bons instrumentos 

de avaliação da aprendizagem são condições de uma prática satisfatória de avaliação na escola.  

Para isso, em sua elaboração devem ser observados aspectos, como linguagem clara, objetiva 

e direta, correção linguística e vinculação ao que se pretende em relação à análise do processo 

de ensino e de aprendizagem. Os instrumentos e procedimentos avaliativos devem contribuir 

também para o aprofundamento das aprendizagens do estudante e não para dificultar sua 

compreensão a respeito de um conteúdo.  

A seguir, são elencados alguns instrumentos e procedimentos avaliativos que podem 

ser utilizados na organização escolar em semestres. 

• Avaliação por pares ou colegas: consiste em criar situações em que os estudantes avaliam 

uns aos outros ou realizam atividades em duplas ou em grupos. Pode ser acompanhada de 

registros escritos. Qualifica o processo avaliativo sem a exigência de atribuição de pontos ou 

notas e potencializa a autoavaliação. 

• Provas: devem incluir itens/questões contextuais e instigantes. Requerem análise, 

justificativa, descrição, resumo, conclusão, inferência, raciocínio lógico. Os enunciados devem 

ser elaborados com precisão de sentido no contexto e, quando for o caso, incluir imagem/figura, 

gráfico, tabela, texto, entre outros. Suas questões apresentam conteúdos e informações que 

promovem as aprendizagens também durante sua resolução. Devem ser elaboradas, levando 

em conta os objetivos de aprendizagem e o nível em que se encontram os estudantes. Os 

critérios de avaliação das provas devem ser comunicados aos estudantes e, sempre que 

possível, definidos coletivamente. 

• Seminários, pesquisas, trabalhos de pequenos grupos: todas as etapas do trabalho devem 

ser orientadas pelo docente e por ele avaliadas com auxílio dos estudantes. A avaliação por 

pares ou colegas e a autoavaliação oferecem grande contribuição ao processo de compreensão 

do desenvolvimento dos estudantes. Cada etapa realizada e as diferentes habilidades dos 

estudantes são valorizadas. Os critérios de avaliação são construídos juntamente com os 

estudantes. 

Além dos instrumentos e procedimentos citados, as Diretrizes de Avaliação Educacional 

(DISTRITO FEDERAL, 2014c) apontam atividades realizadas pelos estudantes, que constituem 

possibilidades avaliativas, como: pesquisas individuais e em grupo, júris simulados, produção 
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de textos nos diferentes gêneros, lista de exercícios, relatórios de pesquisas e visitas, 

entrevistas, montagem de curtas, documentários, painéis, entre outras. 

O processo de avaliação apresenta-se como um momento de reflexão acerca do 

percurso que compreende a aprendizagem. Em situações nas quais os objetivos pedagógicos 

não tenham sido alcançados, torna-se comum a responsabilização do insucesso para um dos 

lados, passando a ser culpado o professor ou o aluno.  Além desses principais atores sociais, 

outros devem assumir suas funções para serem alcançados os resultados esperados na 

promoção de uma educação de qualidade, entre eles, a família e o Estado. 

Nesse sentido, partilhar as responsabilidades na avaliação e na formação dos 

estudantes pode proporcionar melhores resultados no processo de construção do 

conhecimento. Por isso, faz-se necessário o acompanhamento permanente do desempenho dos 

estudantes, tornando evidente a relevância do caráter formativo e processual das avaliações 

realizadas pela escola. Acompanhar o desenvolvimento do estudante é responsabilidade, 

principalmente, do professor, mas não somente dele, uma vez que a equipe pedagógica da 

unidade escolar e a família devem integrar-se a esse processo. 

A intervenção pedagógica revela-se, então, como uma das etapas do processo de 

avaliação, na qual o professor busca traçar e aplicar meios diferenciados para contribuir com o 

processo de desenvolvimento ou aprendizagem do educando que apresenta dificuldades de 

aprendizagem. 

No CEM Paulo Freire, dois são os instrumentos básicos de avaliação: Verificação Geral 

(VG), de natureza interdisciplinar, feita na lógica e na organização do PAS e do ENEM, aplicada 

bimestralmente; Verificação Específica (VE), elaborada pelas componentes curriculares, 

individualmente, também aplicada bimestralmente, na semana de prova adotada pela escola, a 

fim de evitar sobreposição de momentos de aula e momentos de prova.  

9.7 RECUPERAÇÃO CONTÍNUA  

A "recuperação de estudos" é prevista na Lei nº 9.394/96, em seu artigo 12, inciso V, 

para "prover meios de recuperação dos alunos de menor rendimento". Assim concebida, ela se 

destina à obtenção de nota que possibilite ao estudante ser promovido de um ano/série a outro/a. 

Um longo caminho precisa ser percorrido para que ela se associe à avaliação formativa. Para 

que se inicie a construção desse entendimento e a prática correspondente, recomenda-se a 

realização de intervenções pedagógicas contínuas junto a todos os estudantes, sempre que suas 

necessidades de aprendizagem forem evidenciadas. 

O registro da intervenção processual (recuperação) é realizado nos diários, onde 

constarão as necessidades apresentadas pelos estudantes e os relatos das atividades 

realizadas para a promoção do seu avanço. A intervenção poderá ser conduzida por meio de 

atividades diversificadas, no horário de aulas ou no contra turno, assim como por 
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reagrupamentos, projetos interventivos e outros recursos criados pela escola, sempre 

considerando a etapa e as condições de aprendizagem em que o(s) estudante(s) se encontra(m). 

A recuperação contínua na organização escolar em semestres deve acontecer como 

previsto nas Diretrizes de Avaliação Educacional da SEEDF (2014), em consonância com o 

artigo 12, inciso V da Lei nº 9.394/96, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN). 

Assim, a unidade escolar deverá prover os meios para que os estudantes de menor rendimento 

recuperem os conteúdos dos componentes curriculares nos quais as aprendizagens ainda não 

foram evidenciadas. 

A recuperação contínua está inserida no trabalho pedagógico realizado no dia a dia da 

sala de aula e da escola, decorrendo da avaliação diagnóstica do desempenho do estudante, 

constituindo-se por intervenções imediatas dirigidas às dificuldades específicas assim que estas 

forem constatadas. É composta por um conjunto de estratégias elaboradas pelo professor com 

o objetivo de recuperar conteúdos essenciais que não foram assimilados pelo estudante. 

Portanto, a recuperação contínua tem como foco a aprendizagem e não simplesmente a 

recuperação de notas. 

Estratégias sugeridas para a recuperação contínua: 

● aulas de revisão e aulas adicionais, através de projetos de acompanhamento pedagógico; 

● atividades e pesquisas, exercícios e trabalhos extras; 

● revisões por meio de exercícios que retomam conteúdos importantes que foram abordados 

anteriormente; 

● incentivo, reconhecimento e motivação à participação dos estudantes; 

● envolvimento dos familiares na vida escolar dos filhos; 

● ensino de técnicas de estudo, como anotações, leituras, organização acadêmica, mapas 

conceituais, entre outras. 

As atividades de recuperação contínua e processual serão realizadas durante todo o 

ano letivo, inclusive para os componentes curriculares do Bloco cursado no primeiro semestre, 

com base nos resultados obtidos pelos estudantes nos diferentes instrumentos e procedimentos 

de avaliação. Os resultados obtidos nas atividades propostas devem ser discutidos nas 

coordenações pedagógicas coletivas com o envolvimento de toda a equipe pedagógica da 

unidade escolar. Essas atividades devem ocorrer desde o primeiro dia de aula, de forma 

sistemática: “não se deve esperar pelo término de uma semana, de um bimestre, semestre ou 

ano letivo para as intervenções necessárias” (DISTRITO FEDERAL, 2014, p.39). 

É fundamental que o planejamento das atividades de recuperação contínua considere: 

● o plano de trabalho do professor com as expectativas de aprendizagem pautadas nas metas 

propostas no Projeto Político-Pedagógico da Unidade Escolar; 

● a definição das intervenções pedagógicas do professor necessárias à superação das 

dificuldades detectadas; 
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● o (re)planejamento das atividades com vistas à organização dos tempos e espaços 

formativos; 

● a participação do estudante no processo de avaliação dos resultados de aprendizagem, 

garantindo-se momentos de sua análise e autoavaliação a partir das expectativas de 

aprendizagem; 

● os registros como reveladores das ações desenvolvidas, do processo de desenvolvimento 

dos estudantes, dos avanços, das dificuldades e das propostas de encaminhamentos e 

intervenções; 

● a divulgação dos resultados às famílias ou responsáveis, na busca de sua participação e 

colaboração nas atividades de recuperação e na realização de tarefas complementares, bem 

como no acompanhamento da vida escolar dos filhos. 

9.8 PROJETO INTERVENTIVO 

O Projeto Interventivo é destinado a grupos de estudantes com dificuldades específicas 

de aprendizagem, sendo sua oferta permanente e o atendimento aos estudantes, provisório e 

dinâmico. Ou seja, os alunos ingressam e saem dele em diferentes momentos sempre que 

houver necessidade. O principal objetivo do Projeto Interventivo é, portanto, trabalhar as 

dificuldades de aprendizagem no momento em que surjam por meio de estratégias 

diversificadas. É uma proposta de intervenção complementar e, embora seja destinada ao 

atendimento de um grupo específico de estudantes, deve prever também o atendimento 

individualizado a partir das dificuldades de aprendizagem por eles evidenciadas e da 

organização da instituição. 

Os objetivos do Projeto Interventivo são específicos e as estratégias didático-

metodológicas que o constituem devem ser registradas no Diário de Classe, no campo 

Informações Complementares, assim como os procedimentos de avaliação realizados, para que 

se possa analisar, por meio de observações do processo e dos resultados alcançados, sua 

validade ou necessidade de alteração. Esse registro deve observar as orientações da SEEDF 

para uso do Diário de Classe e ser complementado com outros instrumentos escolhidos pela 

escola e ou pelo professor. Convém observar que o registro do Projeto Interventivo deve traduzir 

de forma clara e objetiva o dinamismo de sua aplicação. 

O conjunto de profissionais atuantes na escola é responsável pela construção, 

desenvolvimento e avaliação dos Projetos Interventivos. Constituem, portanto, resultado da ação 

coletiva dos membros da Unidade Escolar. Esse processo deve ser acompanhado e orientado 

pelos coordenadores pedagógicos locais e intermediários. 
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9.9 DEPENDÊNCIA  

A Progressão Parcial com Dependência é ofertada nos termos do artigo 138 da 

Resolução n° 01/2012 - CEDF. É assegurado ao aluno o prosseguimento de estudos para os 2° 

e 3° anos do Ensino Médio, quando seu aproveitamento na série ou ano anterior for insatisfatório, 

em até dois componentes curriculares, desde que tenha concluído todo o processo de avaliação 

da aprendizagem. Contudo, o aluno retido na série/ano em razão de frequência inferior a 75% 

(setenta e cinco por cento) do total de horas letivas não tem direito ao regime de dependência, 

seja na organização seriada. 

A progressão parcial com dependência cumpre a carga horária e conteúdos iguais 

àqueles que estão sendo desenvolvidos no regime regular. O trabalho com pesquisas 

devidamente orientado, supervisionado e com apresentação de resultados para a escola poderá 

dar suporte à avaliação formativa desse processo. O estudante, quando menor, e seu 

responsável legal, assinarão termo de compromisso em relação ao acompanhamento desse 

trabalho.  

9.10 PROVA OU TESTE E O USO DE NOTAS  

A construção da prova leva em conta os objetivos de aprendizagem e sua correção é 

feita por meio de critérios claros e conhecidos dos estudantes, para que ela constitua espaço-

tempo de aprendizagens. Seus resultados são devolvidos aos estudantes (feedback) o mais 

rapidamente possível, para que se programem as intervenções necessárias. Essas ações dão o 

toque da avaliação formativa que tem como objetivo a inclusão de todos no processo de 

aprendizagem. A prova se fortalece quando todo o seu processo (elaboração, aplicação, 

correção, feedback e uso dos resultados) se organiza coletivamente nos momentos de 

coordenação pedagógica. Importante lembrar: o processo avaliativo é de responsabilidade da 

escola e não de cada professor individualmente. 

O CEM Paulo Freire aplica uma Verificação Geral (VG), prova de caráter multidisciplinar 

e interdisciplinar valendo 2,0 (dois pontos), a partir da integração de conhecimentos aplicados 

em sala de aula e de questões de vestibulares/ ENEM, considerando que as aulas e as 

estratégias de ensino são realizadas com vistas ao desempenho atualizado dos alunos. 

Oportuniza ainda a cada professor a aplicação de uma Verificação Específica (VE), valendo 3,0 

(três pontos), baseada em conhecimentos específicos de cada disciplina. Esses pontos, 

associados aos aspectos formativos, constituem a nota bimestral do aluno, representada pelos 

valores de 0 (zero) a 10 (dez). Segundo orientações oficiais, a aprovação dos estudantes decorre 

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

ou superior a 5 (cinco) e frequência mínima de 75% do total de horas letivas. Os 

arredondamentos devem seguir o prescrito no Regimento Escolar em vigor. 



86 

A pontuação de provas, adotadas pela escola, corresponderá, no máximo, à metade do 

valor total da nota do bimestre. Isso significa que a escola adota procedimentos/instrumentos de 

avaliação variados, levando em conta a natureza e especificidade do componente curricular. Os 

estudantes que não obtiverem a nota mínima para aprovação terão sua situação analisada pelo 

Conselho de Classe, que decidirá sobre sua aprovação ou reprovação, levando em consideração 

a avaliação contínua e cumulativa do seu desempenho com prevalência dos aspectos 

qualitativos sobre os quantitativos e dos resultados ao longo do período sobre os de eventuais 

provas finais (BRASIL, LDB 9.394/96, Art. 24, V, a). 

 

9.11 CONSELHO DE CLASSE  

 

O Conselho de Classe é órgão colegiado integrante da gestão democrática e se 

destina a acompanhar e avaliar o processo de educação, de ensino e de aprendizagem, havendo 

tantos conselhos de classe quantas forem as turmas existentes na escola. É um dos mais 

importantes espaços escolares, pois, segundo Dalben (2004), "é capaz de dinamizar o coletivo 

escolar pela via da gestão do processo de ensino, foco central do processo de escolarização. É 

o espaço prioritário da discussão pedagógica”. Ele é parte integrante do processo de avaliação 

desenvolvido pela escola. É o momento privilegiado para redefinir práticas pedagógicas com o 

objetivo de superar a fragmentação do trabalho escolar e oportunizar formas diferenciadas de 

ensino que realmente garantam a todos os alunos a aprendizagem. 

No CEM PAULO FREIRE, o coletivo docente não se reúne apenas para dividir os 

problemas ou para aprovação tácita de aluno. O Conselho de Classe reúne-se bimestralmente 

ou quando são apresentados temas de relevância que requerem uma decisão de colegiado, 

conforme o Art. 35 da Lei nº 4.751/2012, para validar o processo de aprendizagem de seus 

alunos ao longo do ano letivo. 

No CEM PAULO FREIRE, o coletivo docente não se reúne apenas para dividir os 

problemas ou para aprovação tácita de aluno. O Conselho de Classe reúne-se bimestralmente 

ou quando são apresentados temas de relevância que requerem uma decisão de colegiado, 

conforme o Art. 35 da Lei nº 4.751/2012, para validar o processo de aprendizagem de seus 

alunos ao longo do ano letivo. 

Na Semestralidade, o Conselho de Classe deverá ser caracterizado como um momento 

de avaliação e de articulação pedagógica entre os blocos semestrais. Com isso, os eventos ou 

momentos em que se realiza o Conselho de Classe devem ter objetivos bem definidos. Entende-

se que todos os encontros devem incluir análises voltadas ao diagnóstico das condições de 

aprendizagem dos estudantes, bem como a proposição de intervenções que favoreçam seu 

progresso. Mesmo que o professor utilize informações obtidas por meio da avaliação somativa 

(avaliação da aprendizagem), seus resultados devem ser analisados de forma integrada à 

avaliação formativa. 
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Com a Gestão Democrática nas escolas públicas, instituída pela Lei nº 4.751/2012, o 

Conselho de Classe se fortalece à medida que se criam mecanismos de participação de 

estudantes, famílias e profissionais da escola para discutirem e avaliarem o desempenho do 

aluno, dos profissionais e da escola como um todo. O Conselho de Classe tem por finalidade o 

fortalecimento de um espaço de avaliação do trabalho pedagógico das Unidades Escolares, a 

avaliação das necessidades de aprendizagem dos estudantes e, também, a possibilidade de ser 

um espaço para investimento no protagonismo juvenil. 

O Conselho de Classe deve ser desenvolvido no sentido de identificar, analisar e propor 

ações a serem implementadas pela e na escola. Cumpre papel relevante quando consegue 

identificar o que os estudantes aprenderam, o que ainda não aprenderam e o que deve ser feito 

por todos para que as aprendizagens ocorram. 

Nas Unidades Escolares com Semestralidade, em cada Bloco (semestre) devem 

ocorrer dois momentos de Conselho de Classe: um, ao final do primeiro bimestre, e outro, 

próximo ao final do semestre. O Conselho de Classe deve ser registrado em instrumento próprio, 

de forma que preserve a memória dos encaminhamentos e da avaliação do processo 

educacional no momento de sua realização. O instrumento de registro do Conselho de Classe 

deve ater-se aos aspectos que tratam do processo pedagógico geral da turma, tais como 

potencialidades e dificuldades de aprendizagem e encaminhamentos de ações pedagógicas 

interventivas. Além disso, o instrumento apresenta pontos que retratam o desenvolvimento do 

processo de aprendizagem do estudante: dificuldades de aprendizagem e disciplinares, 

desenvolvimento de potencialidades e acompanhamento pelos serviços de apoio (orientação 

educacional e professores da sala de recursos). 

Com a organização, na Semestralidade, os registros dos Conselhos de Classe também 

podem ser destinados a uma avaliação diagnóstica da turma, pois as informações apresentadas 

auxiliam os professores do Bloco posterior ao cursado pelos estudantes. Ressalta-se que a 

Proposta Pedagógica deve conter os procedimentos de planejamento, realização e execução 

do Conselho de Classe. O Conselho de Classe, presidido pelo diretor ou seu representante, 

deverá ser secretariado por um de seus membros, indicado por seus pares, que lavrará a Ata 

em livro próprio. 

Em casos de decisão de promoção do estudante pelo Conselho de Classe e 

discordância do professor regente de determinado Componente Curricular, deve ser registrado 

em Ata própria e no Diário de Classe, no campo Informações Complementares, preservando 

nesse documento o registro anteriormente efetuado pelo professor regente. Destaca-se que o 

registro da “Ata do Conselho” é anual, devendo acompanhar a turma ao longo de todo o ano 

letivo. 
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9.12 O CARÁTER FORMATIVO DO CONSELHO DE CLASSE 

O Conselho de Classe é a instância onde se encontram e se entrelaçam os três níveis 

da avaliação: aprendizagem, institucional e de redes ou em larga escala. É desenvolvido no 

sentido de identificar, analisar e propor elementos e ações para serem articuladas pela e na 

escola. Essa instância cumpre papel relevante quando consegue identificar o que os estudantes 

aprenderam, o que eles ainda não aprenderam e o que deve ser feito, por todos, para que as 

aprendizagens aconteçam. São envolvidas as famílias, demais profissionais da escola e os 

próprios estudantes para auxiliar nas reflexões e nas proposições de projetos interventivos e 

demais atos que possam colaborar para que sejam garantidas as aprendizagens de todos na 

escola. 

Nossa escola vem desenvolvendo uma metodologia há alguns anos de sistematização 

e análise dos resultados quantitativos e qualitativos, por meio de painéis com gráficos, tabelas, 

discursos escritos e visuais. Essas produções dos estudantes são expostas e discutidas gerando 

proposições e acordos coletivos. Além de contribuir na formação cidadã e acadêmica do 

estudante esta prática, tem fortalecido o grupo e a identidade coletiva. 

9.13 CONSELHO DE CLASSE PARTICIPATIVO 

A Unidade Escolar, de acordo com Lei de Gestão Democrática do Sistema de Ensino 

Público do DF - 4.751/2012, deve instituir o Conselho de Classe Participativo. Para Santos 

(2006), o Conselho de Classe Participativo assegura ao participante uma reflexão sobre o 

processo educativo, reconhecendo as divergências e as diferenças presentes nas inter-relações 

dos sujeitos. Por isso, os objetivos devem ser claros e direcionados à ação reflexiva, de modo a 

avaliar o processo pedagógico e não o sujeito participante.  

Para fortalecer o Conselho de Classe Participativo, a Unidade Escolar deve desenvolver 

um trabalho articulado entre o orientador educacional e o coordenador pedagógico local para 

fortalecer as ações do professor conselheiro (professor escolhido democraticamente por uma 

turma, para ser um elo de articulação dos estudantes com a equipe gestora) e do estudante 

representante de turma (estudante escolhido democraticamente para representar a turma nas 

discussões com a equipe gestora). 

O orientador educacional deve organizar, logo após a escolha dos representantes de 

turma, um momento de formação, no qual serão apresentados a Proposta Pedagógica da 

Unidade Escolar, os significados do Conselho de Classe e de todos os momentos do processo 

avaliativo. A Unidade Escolar pode realizar antes do Conselho de Classe um momento 

denominado de pré-Conselho em que o professor conselheiro, em conjunto com o representante 

de turma, discutirá com os estudantes da turma para avaliar o desenvolvimento das ações 

pedagógicas daquele período. Este momento pode ser sistematizado em um formulário 

desenvolvido pela unidade escolar. 
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Para a realização de um Conselho de Classe Participativo, deverão estar presentes: 

equipe gestora, equipe pedagógica, orientador educacional, professores da sala de recursos, 

professores do Bloco da Semestralidade, representante dos estudantes, estudantes da turma e 

pais e ou responsáveis. No início do Conselho, o estudante representante deve apresentar o 

resultado das discussões realizadas no pré-Conselho. 

No CEM Paulo Freire, há a cultura de diálogo constante entre os diferentes segmentos 

da escola para a definição e efetivação dos objetivos e acordos coletivos. Isso se dá, 

especialmente, durante o Conselho de Classe Participativo, que é um momento de analisar as 

causas e as consequências dos problemas enfrentados na escola, a fim de que soluções 

coletivas sejam propostas. Em cada versão, o Conselho Participativo possui formatos 

diferentes:  na avaliação coletiva referente aos 1º e 3º, fazemos a discussão com cada turma e 

a comunidade, seja com conselhos de representantes, ou a turma inteira e todos os outros 

segmentos; na avaliação referentes ao 2º e 4º trabalhamos com o formato fórum ou grupos de 

trabalho/ debate temáticos, levantando proposições escritas para o período letivo seguinte. A 

ideia é aproveitarmos períodos culturais e desportivos para realizar eventos socioesportivos e 

culturais. 

 
9.14 MATRIZ CURRICULAR 

O CEM Paulo Freire adota uma proposta curricular que incorpora inovação e saber 

previamente acumulado, nas aulas de Parte Diversificada (PD) ou nos projetos específicos. 

Semanalmente, a escola se organiza em torno de projetos que integram conteúdos e práticas 

pedagógicas afins. 

O CEM PAULO FREIRE trabalha com os temas transversais em conformidade com os 

Parâmetros Curriculares Nacionais que incorporam as tendências e as incluem no currículo de 

forma a compor um conjunto articulado e aberto a novos temas, buscando um tratamento 

didático que contemple sua complexidade e sua dinâmica, dando-lhes a mesma importância das 

áreas convencionais. O currículo ganha em flexibilidade e abertura, uma vez que os temas 

podem ser priorizados e contextualizados de acordo com as diferentes realidades locais e 

regionais e outros temas podem ser incluídos. 

O conjunto de temas proposto faz parte da temática em prol da Sustentabilidade (Ética, 

Meio Ambiente, Pluralidade Cultural, Produção e Consumo Sustentável e Saúde) recebeu o título 

geral de Temas Transversais, indicando a metodologia proposta para sua inclusão no currículo 

e seu tratamento didático. 
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9.15 ÉTICA 

A ética diz respeito às reflexões sobre as condutas humanas. A pergunta ética por 

excelência é: “Como agir perante os outros”? Verifica-se que tal pergunta é ampla, complexa e 

sua resposta implica tomadas de posição valorativas. A questão central das preocupações éticas 

é a da justiça entendida como inspirada pelos valores de igualdade e equidade. No CEM Paulo 

Freire, o tema Ética encontra-se, em primeiro lugar, nas próprias relações entre os agentes que 

constituem essa instituição: alunos, professores, servidores e pais. Em segundo lugar, o tema 

Ética encontra-se nas disciplinas do currículo, uma vez que o conhecimento não é neutro, nem 

impermeável a valores de todo tipo. Esses valores são aplicados nas disciplinas específicas, por 

meio de práticas que envolvem o aluno deixando-o apto a exercer a tolerância, o respeito e a 

empatia em ralação aos colegas de turma, professores e familiares, o que resulta em um aluno 

mais disposto a refletir, mais crítico, mais responsável e mais cidadão consciente. 

9.16  PLURALIDADE CULTURAL 

Para viver democraticamente em uma sociedade plural é preciso respeitar os diferentes 

grupos e culturas que a constituem. A sociedade brasileira é formada não só por diferentes 

etnias, como por imigrantes de diferentes países. Além disso, as migrações colocam em contato 

grupos diferenciados. Sabe-se que as regiões brasileiras têm características culturais bastante 

diversas e a convivência entre grupos diferenciados nos planos social e cultural muitas vezes é 

marcada pelo preconceito e pela discriminação. O grande desafio da escola é investir na 

superação da discriminação e dar a conhecer a riqueza representada pela diversidade 

etnocultural que compõe o patrimônio sociocultural brasileiro, valorizando a trajetória particular 

dos grupos que compõem a sociedade. Nesse sentido, o CEM Paulo Freire é local de diálogo, 

de aprender a conviver, vivenciando a própria cultura e respeitando as diferentes formas de 

expressão cultural, com vistas a transmitir a essa nova geração valores morais capazes de 

destruir a intolerância, bem como a realizar ações que demonstram a beleza e o valor da 

diversidade cultural. 

 
 

 
SUSTENTABILIDADE 
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9.17 MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE 

A vida cresceu e se desenvolveu na Terra como uma trama, uma grande rede de seres 

interligados, interdependentes. Essa rede entrelaça de modo intenso e envolve conjuntos de 

seres vivos e elementos físicos. Para cada ser vivo que habita o planeta existe um espaço ao 

seu redor com todos os outros elementos e seres vivos que com ele interagem, por meio de 

relações de troca de energia: esse conjunto de elementos, seres e relações constitui o seu meio 

ambiente. Explicado dessa forma, pode parecer que, ao se tratar de meio ambiente, se está 

falando somente de aspectos físicos e biológicos. Ao contrário, o ser humano faz parte do meio 

ambiente e as relações que são estabelecidas - relações sociais, econômicas e culturais - 

também fazem parte desse meio e, portanto, são objetos da área ambiental. Ao longo da história, 

o homem transformou-se pela modificação do meio ambiente, criou cultura, estabeleceu relações 

econômicas, modos de comunicação com a natureza e com os outros. Mas é preciso refletir 

sobre como devem ser essas relações socioeconômicas e ambientais, para se tomar decisões 

adequadas a cada passo, na direção das metas desejadas por todos: o crescimento cultural, a 

qualidade de vida e o equilíbrio ambiental. No CEM Paulo Freire, desenvolvemos práticas 

sustentáveis, como: cultivo de horta orgânica coletiva, diminuição do uso e desperdício de papel, 

coleta seletiva de lixo, controle de desperdício de água, plantio de árvores típicas do cerrado, 

reutilização dos livros, uso de composteira para produção de adubo orgânico. 

9.18 SAÚDE 

O nível de saúde das pessoas reflete a maneira como vivem, numa interação dinâmica 

entre potencialidades individuais e condições de vida. Não se pode compreender ou transformar 

a situação de um indivíduo ou de uma comunidade sem levar em conta que ela é produzida nas 

relações com o meio físico, social e cultural. Falar de saúde implica levar em conta, por exemplo, 

a qualidade do ar que se respira, o consumismo desenfreado e a miséria, a degradação social e 

a desnutrição, formas de inserção das diferentes parcelas da população no mundo do trabalho, 

estilos de vida pessoal. 

Atitudes favoráveis ou desfavoráveis à saúde são construídas desde a infância pela 

identificação com valores observados em modelos externos ou grupos de referência. A escola 

cumpre papel destacado na formação dos cidadãos para uma vida saudável, na medida em que 

o grau de escolaridade em si tem associação comprovada com o nível de saúde dos indivíduos 

e grupos populacionais. Mas a explicitação da educação para a Saúde como tema do currículo 

eleva a escola ao papel de formadora de protagonistas — e não pacientes — capazes de 

valorizar a saúde, discernir e participar de decisões relativas à saúde individual e coletiva. 

Portanto, a formação do aluno para o exercício da cidadania compreende a motivação e a 

capacitação para o autocuidado, assim como a compreensão da saúde como direito e 

responsabilidade pessoal e social. 
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9.19 PRODUÇÃO E CONSUMO SUSTENTÁVEL 

A Produção e Consumo Sustentável surgem para atender à agenda positiva proposta 

pelo Ministério do Meio Ambiente de estímulo a novas formas de produzir e consumir com 

responsabilidade social e ambiental. Em um cenário de crescimento econômico e ascensão de 

mais da metade dos cidadãos brasileiros à classe média, o Brasil se depara com a oportunidade 

histórica de delinear um novo padrão de desenvolvimento. Os padrões de consumo observados 

nos países de primeira industrialização mostraram-se predatórios e insustentáveis, avançando 

sobre os recursos naturais em seu território e fora dele. O estímulo ao consumo excessivo e a 

pouca preocupação em ofertar tecnologias e produtos menos nocivos ao meio ambiente 

agravaram problemas globais, como as mudanças climáticas, a poluição dos oceanos e a 

geração de lixo. 

Observamos no Brasil um olhar diferenciado do setor produtivo e do Governo em buscar 

soluções social e ambientalmente responsáveis para nosso crescimento. A Economia Verde é 

vista como oportunidade cada vez mais abraçada no País. Observamos também uma forte 

adesão da sociedade a práticas mais conscientes de consumo, com cidadãos ansiosos para 

fazer parte da mudança.  

9.20 ORIENTAÇÃO SEXUAL 

A Orientação Sexual na escola é entendida como um processo de intervenção 

pedagógica que tem como objetivo transmitir informações e problematizar questões relacionadas 

à sexualidade, incluindo posturas, crenças, tabus e valores a ela associados. Tal intervenção 

ocorre em âmbito coletivo, diferenciando-se de um trabalho individual, de cunho psicoterapêutico 

e enfocando as dimensões sociológica, psicológica e fisiológica da sexualidade. Diferencia-se 

também da educação realizada pela família, pois possibilita a discussão de diferentes pontos de 

vista associados à sexualidade, sem a imposição de determinados valores sobre outros. 

O trabalho de Orientação Sexual visa propiciar aos jovens a possibilidade do exercício 

de sua sexualidade de forma responsável e prazerosa. Seu desenvolvimento deve oferecer 

critérios para o discernimento de comportamentos ligados à sexualidade que demandam 

privacidade e intimidade, assim como reconhecimento das manifestações de sexualidade 

passíveis de serem expressas na escola. Propõem-se três eixos fundamentais para nortear a 

intervenção do professor: Corpo Humano, Relações de Gênero e Prevenção às Doenças 

Sexualmente Transmissíveis/AIDS. 

A abordagem do corpo como matriz da sexualidade tem como objetivo propiciar aos 

alunos conhecimento e respeito ao próprio corpo e noções sobre os cuidados que necessitam 

dos serviços de saúde. A discussão sobre gênero propicia o questionamento de papéis 

rigidamente estabelecidos a homens e mulheres na sociedade, a valorização de cada um e a 

flexibilização desses papéis. O trabalho de prevenção às doenças sexualmente 
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transmissíveis/AIDS possibilita oferecer informações científicas e atualizadas sobre as formas 

de prevenção das doenças. Deve também combater a discriminação que atinge portadores do 

HIV e doentes de AIDS de forma a contribuir para a adoção de condutas preventivas por parte 

dos jovens. 

 

9.21 CONVÍVIO ESCOLAR E ENFRENTAMENTO DA VIOLÊNCIA 

 

O convívio escolar refere-se a todas as relações e situações vividas na escola, dentro 

e fora da sala de aula, em que estão envolvidos direta ou indiretamente todos os sujeitos da 

comunidade escolar. 

A busca de coerência entre o que se pretende ensinar aos alunos e o que se faz na 

escola (e o que se oferece a eles) é também fundamental. Não se terá sucesso no ensino de 

autocuidado e higiene numa escola suja e abandonada. Nem se poderá esperar uma mudança 

de atitudes em relação ao desperdício (importante questão ambiental) se não se realizarem na 

escola práticas que se pautem por esse valor. Trata-se, portanto, de oferecer aos alunos a 

perspectiva de que tais atitudes são viáveis, exequíveis, e, ao mesmo tempo, criar possibilidades 

concretas de experienciá-las. 

É certo que muitas medidas estão fora do alcance dos educadores, mas há muitas delas 

que são possíveis e, quando for o caso, a reivindicação aos responsáveis em torno da solução 

de problemas é um importante ensinamento das atitudes de autoestima, corresponsabilidade e 

participação. 

O trabalho com os temas sociais se concretizará nas diversas decisões tomadas pela 

comunidade escolar, o que aponta a necessidade de envolvimento de todos no processo de 

definição do trabalho e das prioridades a serem eleitas. Assim, a opção por esse trabalho precisa 

mobilizar toda a comunidade escolar no processo de definição das propostas e das prioridades 

a serem eleitas para o seu desenvolvimento. O fundamental é que todos possam refletir sobre 

os objetivos a serem alcançados, de forma a que se definam princípios comuns em torno do 

trabalho a ser desenvolvido. Cada um - alunos, professores, funcionários e pais - terá sua função 

nesse trabalho. 

Para isso, é importante que as instâncias responsáveis pelas escolas criem condições, 

que a direção da escola facilite o trabalho em equipe dos professores e promova situações 

favoráveis à comunicação, ao debate e à reflexão entre os membros da comunidade escolar. 

Essas situações serão especialmente valiosas para que possam definir a forma de 

trabalhar com os Temas Transversais a partir da realidade de cada um e dentro das 

possibilidades da escola. Para os professores das diversas áreas, de terceiro e quarto ciclos, 

essas situações serão fundamentais para que possam coordenar a ação de cada um e de todos 

em torno do trabalho conjunto com os Temas Transversais. 

O objetivo é proceder a uma reflexão, por meio de uma revisão de estudos na área, 

sobre as tendências teóricas que têm permeado a discussão sobre violência escolar. Busca-se 
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caracterizar propostas de intervenção na escola, implementadas por iniciativa governamental, 

para prevenir violência e tem como proposta central o incentivo às relações democráticas na 

escola. Aponta-se neste estudo que o incentivo às relações democráticas, embora importante, é 

insuficiente para trabalhar a violência no âmbito escolar. Os determinantes da violência 

extrapolam as características individuais e grupais dos indivíduos envolvidos e não se restringem 

às vivências do contexto escolar. Assim, é importante que os programas de prevenção à 

violência ampliem a reflexão sobre os diferentes aspectos presentes na violência escola. 

 

9.22  ESTÁGIO SUPERVISIONADO 

O CEM PAULO FREIRE mantém parceria com várias instituições credenciadas para 

conduzir os estudantes para o estágio supervisionado e Menor Aprendiz, entre elas o CIEE, IEL 

(Instituto Euvaldo Lodi), IF Estágio, UNB, SUPERESTÁGIOS entre outras. O Ensino Médio, que 

é a novidade do Artigo 82, em matéria de estágio supervisionado, tem por finalidades, de acordo 

com o Artigo 35 da LDB, além da “consolidação e aprofundamento dos conhecimentos do ensino 

fundamental, possibilitando o prosseguimento de estudos” (inciso I), as de “preparação básica 

para o trabalho e a cidadania do educando, para continuar aprendendo, de modo a ser capaz de 

se adaptar com flexibilidade a novas condições de ocupação ou aperfeiçoamento posteriores” 

(Inciso II), de “aprimoramento do educando como pessoa humana, incluindo a formação ética e 

o desenvolvimento da autonomia intelectual e do pensamento crítico” (Inciso III), bem como “a 

compreensão dos fundamentos científico-tecnológicos dos processos produtivos, relacionando 

a teoria com a prática no ensino de cada disciplina” (Inciso IV). 

O currículo do ensino médio tem como primeira das diretrizes, apontadas pelo Artigo 

36, destacar “a educação tecnológica básica, a compreensão do significado das ciências, das 

letras e das artes; o processo histórico de transformação da sociedade e da cultura; a língua 

portuguesa como instrumento de comunicação, acesso ao conhecimento e exercício da 

cidadania” (Inciso I). A primeira diretriz para que as escolas do ensino médio organizem “os 

currículos, as metodologias e as formas de avaliação” (Artigo 36, § 1º) é a de que “o educando 

demonstre domínio dos princípios científicos e tecnológicos que presidem a produção moderna” 

(Artigo 36, §1º, Inciso I). 

Este é o novo quadro referencial proposto pela atual LDB para o adequado 

entendimento da inclusão do ensino médio no Artigo 82 da Lei Federal nº 9.394/96, bem como 

para o adequado entendimento do conceito de estágio supervisionado na LDB, aclarando e 

consagrando o disposto na legislação específica sobre a matéria, tanto em relação à educação 

profissional quanto em relação ao ensino médio. 
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9.23 LARGA ESCALA 

 

           Assim como os alunos de 5º e 9º anos do Fundamental, os estudantes do 3º ano do 

Ensino Médio da rede pública também prestam o Saeb, respondendo a itens de português, 

matemática e um questionário socioeconômico. Até 2015, a prova era amostral, is to é, só 

avaliava um pequeno grupo de jovens que representavam toda a nação; a partir de 2017, 

no entanto, o exame se tornou censitário, ou seja, todos os alunos prestam. Essa prova 

contudo, não fornece resultados individuais. 

          Vale destacar que essa etapa de ensino tem outra - e mais conhecida - avaliação: 

o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). O Enem foi criado em 1998 com o objetivo 

de avaliar os sistemas de ensino, mas se tornou peça chave nos vestibulares, a partir de 

sua incorporação aos programas de seleção para a universidade do Governo Federal, onde 

o desempenho por aluno se tornou critério para preencher vagas em faculdades privadas 

e públicas. O primeiro programa a incorporar os resultados do exame foi o Programa 

Universidade para Todos (Prouni), 2004, como um dos requisitos para conseguir bolsas de 

estudo em universidades privadas. No entanto, o caráter de vestibular foi intensificado a 

partir de 2010, quando a nota passou a ser utilizada como único critério de seleção 

via Sistema de Seleção Unificado (Sisu). A partir de 2014, agora com o propósito de 

assegurar financiamento para o custo das instituições superiores privadas, os resultados 

passaram a integrar o Fundo de Financiamento Estudantil (Fies). Diferentemente do Saeb, 

o Enem é opcional, ou seja, os estudantes que desejam fazer a prova precisam se 

inscrever. 

 

9.24 REDE 

 

Elaborar indicadores educacionais para subsidiar a avaliação do Sistema de Ensino do 

Distrito Federal auxiliando a gestão, em seus diferentes níveis, na formulação de políticas 

públicas educacionais, com vistas à promoção da educação de qualidade com equidade. 

Indicadores educacionais são medidas estatísticas que traduzem, quantitativamente, 

conceitos relacionados à qualidade e ao desenvolvimento de diversos aspectos. São construídos 

para atribuir um valor à qualidade do ensino de uma unidade escolar, regional de ensino ou rede. 

É importante ressaltar que os indicadores não se atêm somente ao desempenho dos estudantes, 

mas também a vários contextos nos quais a escola está inserida. Por meio deles, os gestores 

podem identificar as áreas que necessitam de melhorias e de investimentos, bem como 

estabelecer metas que conduzam a oferta de uma educação de qualidade. 

O principal indicador educacional utilizado é o Índice de Desenvolvimento da Educação 

Básica (IDEB). Nacionalmente é uma referência importante, porém ainda é insuficiente para 

qualificar o processo educacional, pois considera apenas 02 (dois) indicadores: desempenho 

https://enem.inep.gov.br/#/crono?_k=pocs3d
http://siteprouni.mec.gov.br/
http://siteprouni.mec.gov.br/
http://sisu.mec.gov.br/inicial
http://sisfiesportal.mec.gov.br/?pagina=fies
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dos estudantes participantes do Sistema de Avaliação da Educação Básica (SAEB) e taxas de 

aprovação constante no Censo Escolar. Cabe ressaltar, ainda, que algumas etapas da Educação 

Básica e unidades escolares não possuem IDEB. 

Diante disso, a Coordenação de Avaliação Educacional/Gerência de Avaliação de Redes, 

baseada numa visão ampla de educação propõe a construção do Índice da Qualidade da 

Educação do Distrito Federal – IQEDF, o qual será constituído pela integração dos dados 

gerados pelas Gerências de Avaliação Institucional e de Aprendizagem. 

No IQEDF serão consideradas cinco dimensões que refletem diretamente na 

aprendizagem, quais sejam: ambiente físico escolar; gestão democrática; insumos e 

funcionamento escolar; desempenho e fluxo escolar; e Profissionais da Educação.  

A Coordenação de Avaliação Educacional/Gerência de Avaliação de Redes subsidiará a 

gestão da SEEDF, em seus diferentes níveis, a fim de acompanhar a qualidade da educação 

contextualizando seus resultados com os demais níveis de avaliação. 

O IQEDF reunirá informações do Sistema de Ensino do Distrito Federal auxiliando o 

planejamento e gerenciamento executados pelos diversos setores educacionais nos níveis 

distrital, regional e local.  

Assim, seus resultados poderão ser comparados ao longo do tempo permitindo aos 

gestores o acompanhamento do estudante, da unidade escolar e da rede como um todo. Estes 

devem ser amplamente divulgados e discutidos nas coordenações regionais de ensino e nas 

escolas, para que, de fato, se torne um instrumento que promova uma educação de qualidade 

com equidade no Distrito Federal.  

 
9.25 INSTITUCIONAL 

 

Avaliar o contexto escolar numa visão abrangente do processo educativo, de modo a 

permitir a identificação das fragilidades e potencialidades da unidade escolar, a fim de promover 

uma reflexão e discussão, com vistas à melhoria da qualidade social da educação. 

A avaliação institucional, por apresentar um caráter formativo, busca analisar a atuação 

de cada unidade escolar, em seu contexto socioeducativo. Para tanto, o envolvimento de toda a 

comunidade escolar (professores, estudantes, equipe gestora, demais profissionais da educação 

e os pais/responsáveis) do CEM Paulo Freire. 

A Avaliação Institucional, considerando a Lei de Gestão Democrática, abrange os temas 

abaixo: 

I. projeto político-pedagógico; 

II. Acompanhamento do Desempenho Escolar do Estudante - ADEE; 

III. profissionais da educação; 

IV. estudantes; 

V. condições do trabalho pedagógico (infraestrutura); 
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VI. gestão escolar; 

VII. 00000democracia e participação; 

VIII. 00relações das instituições educacionais entre si e com a comunidade local; 

IX. currículo; 

X. Assembleia Geral Escolar; 

XI. 00Conselho Escolar; 

XII. 0Grêmio Estudantil; 

XIII.  

XIV. 0Conselho de Classe; e 

XV. recursos financeiros. 

Esta avaliação consiste em um processo de análise permanente da realidade escolar, de 

modo a subsidiar as decisões dos gestores e docentes, no que tange ao planejamento das 

intervenções administrativas e pedagógica0s, visando à criação de uma rede de apoio ao 

aprimoramento do trabalho escolar.  

0000000Após a coleta de dados é realizad0a uma análise descritiva, uma fotografia de 

como a escola se encontra. Posteriormente, são util0izados os pressupostos da análise 

inferencial onde se observa a associação entre as variáveis coleta00das permitindo, desta forma, 

conhecer a partir dos dados obtidos o perfil da nossa unida0000de escolar. 

0000Os resultados da Avaliação Institucional subsidiam a reflexão de toda a comunidade escolar 

quanto à atuação da unidade escolar e seu projeto político-pedagógico, bem como as suas 

relações com a comunidade, sinalizando possíveis disfunções no seu cotidiano, de modo a 

viabilizar o aperfeiçoamento do exercício da Gestão Democrática e a adequação das políticas 

públicas educacionais. 

 

9.26 – GRADE CURRICULAR  
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10. ORGANIZAÇÃO CURRICULAR 

 

10.1 ALINHAMENTO COM O CURRÍCULO DA ETAPA/MODALIDADE 

 

O projeto pedagógico (PP) é o documento que define a identidade e as diretrizes que 

serão implementadas na escola para aprendiz0agem e formação integral dos alunos. Serve 

como guia que orienta todas as atividades da instituição segundo a realidade da própria escola 

e também dos objetivos dispostos pela Base Nacional Comum Curricular (BNCC). 

Foi necessário que a escola reelaborasse o conteúdo de forma democrática e 

colaborativa, neste período de pandemia, dando voz aos professores e revendo como a Base 

pôde ser implementada em cada disciplina. A BNCC também incentiva o respeito à igualdade e 

a diversidade cultural, o que traz a necessidade de se planejar e rever o currículo e prática 

segundo a cultura e experiência local de cada escola. 

 

 

10.2 EIXOS INTEGRADORES DE CADA ETAPA/MODALIDADE 

 

O parágrafo 2º do artigo 12 das DCNEM estabelece, ainda, que os Itinerários Formativos se 

organizam a partir de quatro eixos estruturantes (Investigação Científica, Processos 

Criativos, Mediação e Intervenção Sociocultural e Empreendedorismo).  

Tais eixos estruturantes visam integrar e integralizar os diferentes arranjos de Itinerários 

Formativos, bem como criar oportunidades para que os estudantes vivenciem experiências 
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educativas profundamente associadas à realidade contemporânea, que promovam a sua 

formação pessoal, profissional e cidadã. Para tanto, buscam envolvê-los em situações de 

aprendizagem que os permitam produzir conhecimentos, criar, intervir na realidade e 

empreender projetos presentes e futuros. 

Além dos eixos integradores, em uma perspectiva de educação integral, concebemos três 

eixos transversais: Educação para a Diversidade, Cidadania e Educação em e para os 

Direitos Humanos e Educação para a Sustentabilidade.  

 

 

10.3 EDUCAÇÃO PARA A DIVERSIDADE 

 
            Os marcos legais que incluem as demandas da diversidade na educação vão desde a Constituição 

Federal, em seus artigos 5º, I; 210; 206, I, § 1°; 242; 215 e 216, passam pela Lei 9.394/96 - Lei de Diretrizes 

e Bases da Educação Nacional em seus artigos 3º, XII; 26; 26-A e 79-B, asseguram o direito à igualdade 

de condições de vida e de cidadania, garantem igual direito às histórias e culturas que compõem a nação 

brasileira e o direito de acesso às diferentes fontes da cultura nacional. E chega a Lei Orgânica do Distrito 

Federal em seu artigo 1º, § único, da garantia de direitos às pessoas, independentemente de idade, etnia, 

raça, cor, sexo, estado civil, trabalho rural ou urbano, religião; artigo 246, § 1º, da difusão dos bens 

culturais, bem como a lei Nº 4.920, de 21 de agosto de 2012, que dispõe sobre o acesso dos estudantes 

da rede pública de ensino do Distrito Federal ao patrimônio artístico, cultural, histórico e natural do Distrito 

Federal, como estratégia de educação patrimonial e ambiental, e a Resolução nº 1/2012 do Conselho de 

Educação do Distrito Federal – CEDF, artigo 19, incisos I e VI, que traz a obrigatoriedade do ensino de 

história e cultura afro-brasileira e indígena, bem como o dos direitos da mulher e de outras questões de 

gênero, como componentes curriculares obrigatórios da Educação Básica. 

            Outros documentos normativos que merecem destaque são: o Plano Nacional de Políticas para as 

Mulheres – PNPM; o Plano Nacional de Promoção da Cidadania e Direitos Humanos LGBT (2009); o 

Parecer nº 03/2004 do Conselho Nacional de Educação/Câmara Plena – CNE/CP; a Resolução nº 01/2004 

do CNE, o Plano Nacional de Implementação das Diretrizes   Curriculares Nacionais para Educação das 

Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana. Portanto, há um 

arcabouço legal robusto que orienta e direciona o trabalho da educação para a diversidade. 

 

• Diversidade: o que é e de onde vem? 

 

         Etimologicamente, o termo diversidade significa diferença, dessemelhança, heterogeneidade, 

desigualdade. A diversidade está relacionada, a um só tempo, à diferença de padrões, saberes e culturas 

hierarquizadas e à desigualdade econômica. Esse atributo nos leva a alguns grupos excluídos que, 

historicamente, têm vivenciado a desigualdade em virtude de suas diferenças dos padrões 

preestabelecidos: mulheres, pessoas com deficiências, negros, povos indígenas, população LGBT, 

quilombolas, pessoas do campo e pobres, entre outros. 

            Os indicadores de escolaridade refletem esse desenvolvimento desigual. A história da escola 

pública demonstra a parcialidade de seu atendimento, pois está direcionada ao território urbano e segue 

uma matriz cultural eurocêntrica, política e economicamente específica, o que ocasiona exclusão social 
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de grupos particulares. A exclusão não é aleatória; recai sobre grupos específicos que sofrem (e 

enfrentam) preconceito, discriminação e, por fim, exclusão. 

            O CEM Paulo Freire baseado na reestrutura seu Currículo de Educação Básica da SEEDF, 

partindo da definição de diversidade, com base na natureza das diferenças de gênero, de intelectualidade, 

de raça/etnia, de orientação sexual, de pertencimento, de personalidade, de cultura, de patrimônio, de 

classe social, diferenças motoras, sensoriais, enfim, a diversidade vista é como possibilidade de adaptar-

se e de sobreviver como espécie na sociedade. 

             Existe, então no nosso ambiente escolar, a compreensão de que fenômenos sociais, tais como: 

discriminação, racismo, sexismo, homofobia, transfobia, lesbofobia, valorização dos patrimônios material 

e imaterial e depreciação de pessoas que vivem no campo acarretam a exclusão de parcelas da população 

dos bancos escolares e geram uma massa populacional sem acesso aos direitos básicos. 

           No que concerne à inclusão de negros no CEM Paulo Freire, e na educação de forma mais 

específica, alguns conceitos auxiliar-nos nesse debate. Termos como afro-brasileiro, antirracismo, 

etnocentrismo, xenofobia, entre outros precisam estar presentes e ser abordados no Currículo escolar, 

para que profissionais da educação e estudantes os compreendam e percebam a importância de sua 

presença na prática pedagógica.  

            A questão de gênero é trabalhada em sala de aula começando pelo entendimento de como esse 

conceito ganhou contornos políticos. O conceito de gênero surgiu entre as estudiosas feministas para se 

contrapor à ideia da essência, recusando qualquer explicação pautada no determinismo biológico que 

pudesse explicitar comportamento de homens e mulheres, empreendendo, dessa forma, uma visão 

naturalista, universal e imutável do comportamento. Tal determinismo serviu para justificar as 

desigualdades entre homens e mulheres, a partir de suas diferenças físicas. O sexo é atribuído ao 

biológico, enquanto o gênero é uma construção social e histórica. 

            Pensar uma educação para a diversidade significa, na prática: 

- Reconhecer a existência da exclusão no ambiente escolar. 

- Buscar permanentemente a reflexão a respeito dessa exclusão. 

- Repudiar toda e qualquer atitude preconceituosa e discriminatória. 

- Considerar, trabalhar e valorizar a diversidade presente no ambiente escolar, pelo viés da inclusão 

dessas parcelas alijadas do processo. 

- Pensar, criar e executar estratégias pedagógicas com base numa visão crítica sobre os diferentes grupos 

que constituem a história social, política, cultural e econômica brasileira. 

            O trabalho concomitante com as questões de gênero, diversidade sexual, relações étnico-raciais 

e educação patrimonial é oportuno e necessário, pois na vida cotidiana e na história das sociedades 

ocidentais essas questões estão imbricadas, necessitando de uma abordagem conjunta. 

            Nesse sentido, ao se sobreporem as diferentes desigualdades, acabam por serem reforçadas, 

formando um universo de subcidadãos e subcidadãs. 

 

10.4 CIDADANIA E EDUCAÇÃO PARA OS DIREITOS HUMANOS 

 

               A cidadania é uma ideia fundamentada em uma ordem jurídico política, ou seja, o cidadão é 

membro de um determinado Estado e seus direitos ficam vinculados a decisões políticas.  
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               Destacamos o desdobramento da cidadania em três tipos de direito: os civis, considerados 

fundamentais e, portanto, ligados à vida, à liberdade, à propriedade e à igualdade diante das leis; os 

políticos, referentes à participação do cidadão no governo e nas ações da sociedade civil, especialmente 

na possibilidade de votar e ser votado e os sociais, ligados à riqueza coletiva e materializados pelo direito 

à educação, ao trabalho, à saúde e outros benefícios.  

               A organização política e social baseada na cidadania é um avanço importante para a inclusão 

de minorias nas políticas sociais, porém não é suficiente para garantir uma convivência entre grupos 

considerados maiorias e minorias, sendo necessária a introdução de outro nível de direitos, ou seja, os 

direitos humanos, de acordo com a perspectiva apresentada anteriormente, que estabelece a diferença 

entre cidadania e direitos humanos. 

               Os profissionais de educação do CEM Paulo Freire promovem, garantem, defendem e 

possibilitam a restauração de direitos dos milhares de cidadãos brasilienses - a grande maioria de nossos 

alunos em estágio peculiar de desenvolvimento, que compõem todos os dias o universo de nossa escola. 

E é preciso que se relembre: muitos deles com severos históricos de violação e negação de direitos.  

 

• Educação em e para os Direitos Humanos: concepção e marcos legais 

 

               A relevância dessa discussão é também defendida pelo Ministério da Educação que, por meio 

da Resolução 01/2012, em consonância às Diretrizes Nacionais de Educação em Direitos Humanos do 

Conselho Nacional de Educação (CNE – Parecer 08/2012) deliberou a educação em direitos humanos 

como um dos eixos fundamentais do direito à educação e sua inserção no currículo da Educação Básica. 

               Nessas Diretrizes, os direitos humanos são tidos como o resultado da luta pelo reconhecimento, 

realização e universalização da dignidade humana. 

            Dentro dessa concepção, a educação escolar ocupa lugar privilegiado por constituir-se uma das 

mediações fundamentais, tanto para o acesso ao legado dos direitos humanos, quanto para a 

transformação social, em particular na sociedade brasileira, marcada por profundas contradições que, 

historicamente, ameaçam e violam os direitos civis, políticos, sociais, econômicos, culturais, ambientais, 

fundamentais, básicos, individuais, coletivos ou difusos. 

               O CEM Paulo Freire na mesma perspectiva, do Plano Nacional de Educação em Direitos 

Humanos (BRASIL, 2007) define a educação em direitos humanos como um processo sistemático e 

multidimensional que orienta a formação do sujeito de direitos, articulando nas dimensões: 

a) Apreensão de conhecimentos historicamente construídos sobre direitos humanos e sua relação com os 

contextos internacional, nacional e local. 

b) Afirmação de valores, atitudes e práticas sociais que expressem a cultura dos direitos humanos em 

todos os espaços da sociedade. 

c) Formação de uma consciência cidadã capaz de se fazer presente em níveis cognitivo, social, cultural e 

político. 

d) Desenvolvimento de processos metodológicos participativos e de construção coletiva, utilizando 

linguagens e materiais didáticos contextualizados. 

e) Fortalecimento de práticas individuais e sociais que gerem ações e instrumentos em favor da promoção, 

proteção e defesa dos direitos humanos, bem como reparação das violações. 
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               A construção de uma atitude crítica pela escola diz respeito ao exercício de juízos reflexivos 

sobre as relações entre contextos sociais, culturais, econômicos e políticos, promovendo práticas 

institucionais coerentes com os Direitos Humanos. 

             

• Direitos Humanos na prática escolar 

               A massificação/democratização do acesso à escolarização trouxe de uma forma mais veemente 

às discussões nos ambientes educacionais a questão da diversidade de grupos e sujeitos historicamente 

excluídos do direito à educação e, de um modo geral, dos demais direitos, o que torna urgente a adoção 

de novas formas de organização educacional, diversificadas metodologias de ensino-aprendizagem e de 

atuação institucional, buscando superar o paradigma homogeneizante que se coloca como limitador do 

direito à aprendizagem. 

               Almejamos que as pessoas e ou grupo social que comungam o espaço escolar do CEM Paulo 

Freire se reconheçam como sujeitos de direitos, capazes de exercê-los e promovê-los ao mesmo tempo 

em que respeitem os direitos do outro. Buscamos, portanto, desenvolver a sensibilidade ética nas relações 

interpessoais e com todas as formas de vida. Nesse horizonte, a finalidade da Educação em e para os 

Direitos Humanos é a formação na e pela vida e convivência. 

               Trata-se, portanto, de uma proposta que articula dialeticamente igualdade e diferença, pois hoje 

não podemos mais pensar na afirmação de direitos humanos a partir de uma concepção de igualdade que 

não incorpore o tema do reconhecimento das diferenças, o que supõe lutar contra todas as formas de 

preconceito e discriminação.  

 

• Direitos humanos, escola e desafios 

 

               Além dos grupos historicamente excluídos que já militam na defesa dos direitos humanos, como 

é o caso de negros, mulheres, população LGBT (Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais), 

pessoas com deficiência, entre outros, há ainda aqueles cuja discriminação é tão grande que mal 

conseguem ser ouvidos pelo restante da sociedade, como é o caso de populações em situação de rua, 

em situação de acolhimento institucional, em regime prisional, adolescentes em cumprimento de medidas 

socioeducativas, entre tantos outros. 

               Diante disso, evidenciamos a necessidade e importância de tornar o CEM Paulo Freire um 

espaço de fortalecimento da participação individual e coletiva, que reconheça e valorize todos os grupos. 

A Educação em e para os Direitos Humanos na Escola é, assim, uma forma de reposicionar compromissos 

nacionais com a fomentação de sujeitos de direitos e de responsabilidades, podendo influenciar na 

construção e consolidação da democracia. 

 

• Linhas de atuação da Educação em Direitos humanos 

 

               Para efeito didático, dentro do trabalho que hoje norteia o CEM Paulo Freire, é possível pensar 

a Educação em e para os Direitos Humanos fundamentada em quatro grandes linhas que se relacionam 

entre si: 
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a) Educação para a Promoção, Defesa, Garantia e Resgate dos Direitos Fundamentais. A Educação 

para a Promoção, Defesa, Garantia e Resgate de Direitos Fundamentais busca sensibilizar e mobilizar 

toda a comunidade escolar para a importância da efetivação dos direitos humanos fundamentais, 

respaldados pela Declaração Universal dos Direitos Humanos (1948) e pela Constituição Federal (1988), 

entre outros marcos legais. Incorre-se, portanto, que a escola não é somente um espaço de afirmação dos 

direitos humanos, mas também de enfrentamento às violações de direitos que acarretam violências físicas 

e simbólicas contra crianças, adolescentes e grupos historicamente discriminados pela maioria da 

sociedade. 

 

b) Educação para a Diversidade. Os fenômenos sociais como racismo, machismo, homofobia, 

lesbofobia, transfobia, depreciação de pessoas que vivem no campo, entre outras discriminações a grupos 

historicamente marginalizados, materializam-se fortemente no nosso espaço escolar, acarretando um ciclo 

de exclusão e de violação de direitos desses sujeitos. Visando ao enfrentamento dessa realidade, a 

Educação para a Diversidade buscamos implementar ações voltadas para o diálogo, reconhecimento e 

valorização desses grupos, tais como negros, mulheres, população LGBT (lésbicas, gays, bissexuais, 

travestis, transexuais), indígenas, moradores do campo, entre outros, a partir de linhas específicas de 

atuação como a Educação das Relações Étnico-Raciais, Educação do Campo, Educação em Gênero e 

Sexualidade, Ensino Religioso, entre outros. 

 

c) Formação Humana Integral. Em resposta ao paradigma simplificador (MORIN, 1996), compreende-se 

a indissociabilidade entre a Educação em Direitos Humanos e a concepção de Educação Integral, 

objetivamos compreender como a que se predispõe a ampliar horizontes da formação humana para além 

da apreensão cognitiva da memorização/(re) produção de conhecimentos científicos acumulados pela 

humanidade, algo que extrapola a ampliação de tempos e espaços no ambiente escolar do CEM Paulo 

Freire. Não é possível uma educação que se predisponha a ser integral, sem que se considerem as 

bandeiras que os movimentos sociais vêm fazendo dos Direitos Humanos. Essas quatro linhas de atuação 

contam não somente com uma formação teórica, mas também com práticas pedagógicas que contribuam 

para novas formas de relações sociais. Por isso, a formação para os direitos humanos perpassar as 

seguintes etapas: 

1) Sensibilização sobre a importância da promoção, defesa e garantia dos direitos humanos. 

2) Percepção dos problemas sociais, comunitários e familiares que ferem nossos direitos humanos. 

3) Reflexão crítica acerca desses problemas na tentativa de compreender por que eles existem e como 

solucioná-los. 

4) Ação por meio do estímulo à participação, inclusive das crianças e adolescentes. 

 

10.5 EDUCAÇÃO PARA SUSTENTABILIDADE 

 

               O eixo transversal Educação para a Sustentabilidade, no currículo do CEM Paulo Freire, sugere 

um fazer pedagógico que busque a construção de cidadãos comprometidos com o ato de cuidar da vida, 

em todas as fases e tipos, pensando no hoje e nas próximas gerações. O eixo perpassa o entendimento 

crítico, individual e coletivo de viver em rede e de pensar, refletir e agir acerca da produção e consumo 

consciente, qualidade de vida, alimentação saudável, economia solidaria, agroecologia, ativismo social, 

cidadania planetária, ética global, valorização da diversidade, entre outros. 
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               Para tal, o percurso pedagógico previsto no projeto político-pedagógico da escola busca o 

enfoque holístico, sistêmico, democrático e participativo, diante de um entendimento do ser humano em 

sua integralidade e complexidade, bem como as concepções didáticas do processo de ensino-

aprendizagem buscar a interdisciplinaridade, em caráter processual, cíclico e contínuo. 

               Por fim, os valores individuais e coletivos são baseados em princípios definidos na Política 

Nacional de Educação Ambiental, Lei 9.795/1999, e reafirmados pelas Diretrizes Nacionais de Educação 

Ambiental, Resolução CNE/CP nº 2, de 15/06/2012. Todas as áreas do conhecimento das etapas e 

modalidades do processo de escolarização, bem como suas atividades pedagógicas permeiam, de forma 

articulada e transversal, a Educação para a Sustentabilidade. Assim, caminhamos juntos para uma 

mudança de postura e prática rumo à sustentabilidade da estadia humana no planeta Terra. 

 

10.6 – PROGRAMAS E PROJETOS ESPECÍFICOS 

• PROJETO CUIDAR 

• COPAFREIRE 

• RÁDIO ESCOLA 

• OFICINAS SOBRE OBRAS DO PAS 

• RESIDÊNCIA PEDAGÓGICA DE INGLÊS 

• OFICINA SOBRE FERRAMENTAS E CONCEITOS BÁSICOS MATEMÁTICOS 

• OFICINA SOBRE AS RAÍZES AFROBRASILEIRAS: CAPOEIRAS E OUTRAS DANÇAS 

• PIQUENIQUE COM O ESCRITOR 

• FESTA DAS NAÇÕES 

• ROBÓTICA (MENINAS,COMP) 

• LINGUAGENS DO SER – LABORATÓRIO DE LEITURA E ESCRITA 

• PD DE REDAÇÃO 

• PD DE MATEMÁTICA 

• PROJETO DE DANÇA 

• PROJETO DE DEFESA PESSOAL 

• LEITURA AO PÉ DA ÁRVORE 

• SUSTENTABILIDADE E HORTA 

• LABORATÓRIO DE BIOLOGIA 

• INICIAÇÃO CIENTÍFICA E A PERCEPÇÃO DE ESTUDANTES DO ENSINO 

MÉDIO SOBRE DIVULGAÇÃO CIENTÍFICA 

 
11. PLANO DE AÇÃO PARA A IMPLEMENTAÇÃO DA PP  

 

Ao elaborar a sua Proposta Pedagógica (PP), o CEM PAULO FREIRE a fez considerando 

as diretrizes do Ensino Médio Inovador (EMI), em consonância com o Plano de Reestruturação 

Curricular (PRC/PROEMI), que prevê carga horária de três mil horas e distribuição do conteúdo 
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das disciplinas nos eixos Trabalho, Ciência, Tecnologia e Cultura, e os possíveis ajustes por que 

passará uma Unidade de Ensino que oferta Ensino Médio, nos termos da Medida Provisória Nº 

746, de 2016, que promove alteração na estrutura do ensino médio, a partir da qual haverá 

flexibilização da grade curricular, conforme a Base Nacional Comum Curricular (BNCC). 

O processo de elaboração começou durante a semana pedagógica, com a análise de 

alguns pontos da PP 2019 e levantamento de outros, necessários a um planejamento escolar. 

Em seguida, houve uma coleta de dados e opiniões, entre os alunos e responsáveis, para 

subsidiar o desenvolvimento da PP 2020. Outras reuniões ocorreram, com os diversos 

segmentos da comunidade escolar (corpo docente e discente, equipe técnico-administrativo e 

comunidade de pais), com vistas à discussão e aprovação das ações escolares. A avaliação 

desta PP será processual, ao longo de 2020, para reorientação e replanejamento das ações e 

atividades. (Vide Anexo 2) 

11.1 DIMENSÃO PEDAGÓGICA 

 

OBJETIVOS 

a) Planejar semanalmente as coordenações pedagógicas. 

b) Elaborar relatórios bimestrais e finais em atas próprias.  

c) Refletir sobre os conteúdos a serem trabalhados a cada ano, durante planejamento semanal 

(coordenação/professores). 

d) Promover a participação da família nas reuniões bimestrais sobre o desempenho dos alunos. 

e) Promover formação continuada. 

f) Criar grupos de estudo. 

g) Aplicar simulados do PAS/UNB a partir do 1º ano do Ensino Médio. 

h) Aplicar simulado do ENEM a partir do 2º ano do Ensino Médio. 

i) Implementar o projeto “Intervalo Cultura”. 

j) Implementar o “Projeto Rádio-Escola”. 
 

META 

➢ Aumentar em 10% a oferta de projetos de natureza interdisciplinar com temas transversais 

➢ Aumentar o índice de 40% de inscrição na primeira etapa do PAS/UNB. 

➢ Melhorar o índice de 10% na aprovação pelo sistema de ingresso na Universidade de Brasília 

por meio do PAS/UNB. 

➢ Aumentar em 10% a taxa de aprovação de alunos via ENEM para Universidades Públicas. 
 

AÇÕES 

a) Planejamento semanal com ação coletiva entre professores / equipe pedagógica / gestão. 

b) Promoção de reuniões bimestrais que garantam a conscientização e responsabilização dos 

filhos no cumprimento de seus deveres enquanto aluno, e dos pais, enquanto responsáveis. 
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c) Oferta de cursos e palestras que garantam a formação continuada aos professores. 

d) Formação de grupos de estudo que garantam a reflexão sobre a prática pedagógica, currículo, 

avaliação, troca de experiência. 

e) Promover ação junto ao Conselho Tutelar para contribuir com a Escola junto à participação 

da família, diante dos casos omissos. 

f) Estímulo ao bom relacionamento entre gestão, equipe pedagógica e professores para que a 

Escola apresente um ambiente agradável, de boas relações pessoais, mas principalmente de 

profissionalismo. 

11.2 DIMENSÃO DE RESULTADOS EDUCACIONAIS 

OBJETIVOS 

a) Fazer sondagens bimestrais para avaliar o desenvolvimento da aprendizagem. 

b) Corrigir a defasagem de conteúdos a serem desenvolvidos a cada ano escolar. 
 

METAS 

➢ Aumentar em 5% a taxa de aprovados sem dependência na 1º e 2º anos do Ensino Médio. 

➢ Diminuir em 5% os índices de repetência e evasão ao longo de três anos. 
 

AÇÕES 

a) Formação de equipe pedagógica que, juntamente com a gestão da escola, acompanhe o 

desenvolvimento da aprendizagem através da análise dos resultados das avaliações, para 

garantir a aprendizagem dos alunos, procurando sanar suas dificuldades. 

b) Criação de momentos de reflexão sobre a prática pedagógica e novas metodologias de ensino 

que garantam a aprendizagem. 

c) Análise dos resultados das avaliações para estudar o desenvolvimento satisfatório na 

aprendizagem. 

 

11.3  DIMENSÃO PARTICIPATIVA 

 

OBJETIVOS 

a) Fortalecer a APAM e o Conselho Escolar.  

b) Criar mecanismo para que a família contribua com a vida escolar dos filhos. 

c) Promover a participação da comunidade escolar (pais, professores e funcionários) na 

elaboração da Proposta Pedagógica da Escola.  

d) Conscientizar a comunidade escolar para a preservação, conservação e manutenção do 

patrimônio escolar. 

e) Aplicar os recursos financeiros do PDDE, PDAF e recursos da APAM. 

 

METAS 

➢ Aumentar em 5% os recursos da escola. 
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AÇÕES 

a) Participação efetiva da comunidade escolar (pais, professores, funcionários, APAM e 

Conselho Escolar) na elaboração da Proposta Pedagógica da Escola e acompanhamento no 

processo ensino-aprendizagem. 

b) Acompanhamento efetivo da família da vida escolar dos filhos. 

c) Preservação, conservação e manutenção do patrimônio escolar. 

d) Participação efetiva da APAM e do Conselho Escolar na tomada de decisões. 

e) Revitalização da APAM e do Conselho Escolar garantindo sua participação no processo 

ensino aprendizagem, na elaboração da Proposta Pedagógica e na tomada de decisões. 

f) Conscientização da família da importância de recursos para melhorar a vida escolar do filho. 

g) Envolvimento da comunidade escolar na aplicação dos recursos financeiros. 

 

11.4  DIMENSÃO DE PESSOAS 

 

OBJETIVOS 

a) Promover confraternizações no final dos semestres. 

b) Motivar a comunidade escolar. 
 

METAS 

➢ Aumentar o índice de satisfação pela escola em 10%. 
 

AÇÕES 

a) Motivação da comunidade escolar.  

b) Participação e compromisso dos professores e funcionários nos eventos e reuniões da escola. 

c) Presença atuante e comunicativa entre os professores e funcionários com o objetivo de 

estimular a união, o respeito e o espírito de equipe. 

d) Promoção de confraternizações. 

 

11.5 DIMENSÃO FINANCEIRA 
 

OBJETIVOS 

a) Definir prioridades para cálculo correto dos gastos. 

b) Elaborar o orçamento geral. 

c) Prestar contas de maneira transparente. 

d) Fortalecer a APAM e o Conselho Escolar.  
 

METAS 

➢ Aumentar em 5% a contribuição da APAM. 

 

AÇÕES 
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a) Aumento da participação ativa da APAM e do Conselho Escolar nos processos decisórios da 

Escola. 

b) Reunião de representantes de professores, funcionários, equipe gestora, estudantes, pais e 

comunidade para definir prioridades, com a participação ativa da APAM e do Conselho Escolar. 

c) Levantamento nos documentos da instituição o histórico de gastos de três ou quatro meses 

do ano anterior e fazer uma média de quanto cada área demandou (informática, recursos 

humanos, material (etc), em cumprimento à legislação. 

d) Estimativa de entrada de recursos e de arrecadação (receitas) e previsão de despesas de 

custeio e de capital. 

e) Formulação de balanços financeiros, orçamentário, planos de ação e ata de prioridade para 

cada verba. 

f) Encaminhamento de documentos fiscais originais para a contabilidade pela APAM para 

organização e remessa ao órgão de controle na CRE/PPC. 

 

11.6  DIMENSÃO ADMINISTRATIVA 

 

OBJETIVOS 

a) Melhorar a limpeza, vigilância e atendimento de alunos. 

b) Cuidar da manutenção e conservação das áreas interna e externa do prédio. 

c) Fazer controle, manutenção e conservação de mobiliário, equipamentos em geral e materiais 

didático-pedagógicos. 

d) Cuidar para que a integridade física de seus pares, alunos e do pessoal em geral seja 

preservada. 

e) Modernizar a escola. 

f) Desenvolver estratégias para conservação do mobiliário escolar, dos aparelhos e da estrutura 

física. 
 

METAS 

➢ Aumentar em 10% a instalação de TICs nas salas de aula até dezembro de 2021 
 

AÇÕES 

a) Prospecção de novos ambientes para a escola. 

b) Ações constantes de limpeza e manutenção do espaço escolar. 

c) Lançamento de campanhas educativas para preservação do bem público. 

 

12. ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DA PP 

Esta PP, resultado da colaboração dos diversos segmentos desta Unidade de Ensino - 

corpo docente e discente, equipe técnico-administrativo e comunidade de pais - traduz as 
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decisões pedagógicas aprovadas e assumidas pelo CEM PAULO FREIRE, no que tange às suas 

finalidades e pressupostos teóricos, à definição da prática pedagógica e ao compromisso de 

contribuir para a formação de cidadãos competentes e comprometidos com as transformações 

sociais do tempo presente. 

Por ser o instrumento basilar da escola para disciplinar a relação teoria e prática, na 

perspectiva de que esse binômio conduz ao fazer pedagógico, na dimensão do pensar, fazer, 

idealizar e projetar, a PP do CEM Paulo Freire passará por permanente avaliação e atualização, 

porque só assim o processo pedagógico se constrói e se fortalece. 

A avaliação desta PP ocorrerá em reuniões gerais e específicas, de acordo com o 

calendário da gestão da Escola, que prevê momentos de replanejamento das ações e atividades 

previstas no Plano de Ação 2020, envolvendo todos os segmentos que compõem a comunidade 

escolar. Haverá, mensalmente, uma reunião, na coordenação coletiva, para que a gestão, 

professores e demais segmentos escolares possam fazer avaliação continuada da PP. 

12.1 ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO (LÍNGUA PORTUGUESA E MATEMÁTICA) 

AÇÃO 1: Aumentar a aprovação e reduzir o índice de evasão escolar, ao mesmo tempo ampliar a 

participação e o desempenho dos alunos nas avaliações internas e nos vestibulares. 

DETALHAMENTO DA AÇÃO 1: 

1. Redução da evasão escolar: controle semanal das frequências, especialmente em Português e 

Matemática, e reunião periódica com as famílias. 

2. Aumento do índice de aprovação interna: elaboração de provas interdisciplinares e/ou por áreas, fazendo 

gráficos e estatísticas do desempenho do aluno tomando como referência o escore da UnB, para o curso 

desejado pelo aluno. 

3. Preparação dos alunos para o PAS/UnB e ENEM: realização de aulões, em alguns sábados, além da 

aplicação de simulados e avaliações diagnósticas. 

 

AÇÃO 2: Desenvolver o programa Roda de Leitura e Escrita para incentivar a leitura e a escrita em Língua 

Portuguesa. 

DETALHAMENTO DA AÇÃO 2: 

1. Revitalização da biblioteca: incentivo à leitura individual e coletiva, ao longo do ano, despertando no 

aluno o gosto e o hábito da leitura, além da premiação dos alunos que mais leem no ano, sob a supervisão 

da Biblioteca e coordenação da área de Linguagem. Grupos de leitura (partilha, construção, conexões...). 

Divulgação na escola explicando a premiação (placa de mérito de leitura, kit de livros etc). 

2. Leitura individual: leitura de textos em presença do professor para serem trabalhadas as habilidades de 

leitura, de compreensão e de performance. Avaliação individual da leitura, a partir de textos selecionados: 

dinâmica da leitura, aspectos microtextuais (pontuação, ortografia, organização do texto, prosódia...). 

Mapas mentais (esquematizar o texto e a interpretação do leitor) 

3. A escola concorrendo: participação do aluno em concursos e eventos externos, conforme os editais 

recebidos (Senado, Correios, Olimpíada da Língua Portuguesa, OBMEP etc). 
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4. Leitura em movimento: sarau poético, concurso literário, piquenique com escritores, exposição de 

trabalhos escritos, feira do livro e festival de música, como alternativas que promovam, no cotidiano do 

educando, a interação e a integração das diversas técnicas de leitura e produção de textos, por meio da 

compreensão literária e organização da escrita, explorando a universalidade da literatura local, nacional e 

estrangeira, e conduzindo à interdisciplinaridade dos diversos componentes da comunidade pedagógica. 

5. Programa de Produção de textos: desenvolvimento da competência escrita, a partir dos gêneros 

discursivos. Produção de textos diversos (narrativas, crônicas, resumos, resenhas, dissertação. 

Desenvolvimento de oficinas de redação, em parceria com a UnB. 

6. Letramento matemático: elaboração de questões que envolvam raciocínio lógico e compreensão 

semântica dos comandos das questões de matemática. 

12.2 INICIAÇÃOCIENTÍFICA E PESQUISA 

AÇÃO 3: Inserir o aluno no contexto científico, proporcionando o contato com a linguagem acadêmica e 

participação efetiva na pesquisa científica. 

DETALHAMENTO DA AÇÃO 3: 

1. Organização da EXPOFREIRE: Evento promovido pelos alunos e professores do CEM Paulo Freire, 

com vistas à exposição e socialização dos trabalhos científico-culturais, de caráter inter, multi ou 

transdisciplinar, fomentados pelas teorias dadas em sala de aula. Os projetos levam em conta os seguintes 

campos: Finalidade / Objetivos; Justificativa; Metodologia do trabalho; Interdisciplinaridade; Inovação; 

Recursos / Equipamentos. Os projetos são indicados para Feiras de Ciências do GDF e Semana do MCT. 

2. Desenvolvimento de oficinas pedagógicas em parceria com a UNB e o IFB, como extensão dos 

conteúdos ministrados em sala de aula, utilizando e aplicando materiais didáticos nos projetos escolares 

inovadores. 

 

12.3 MUNDO DO TRABALHO 

AÇÃO 4: Oferecer oficinas e palestras relacionadas ao mundo do trabalho. 

DETALHAMENTO DA AÇÃO 4: 

1. Parcerias do CEM Paulo Freire com empresas, universidades e organizações (SEBRAE, IFB, SESC, 

SESI, AMATRA) e outras entidades congêneres, para a oferta de palestras, oficinas sobre orientação 

vocacional, tanto no ambiente da Escola quanto nos espaços das empresas, com duração e intervalos 

definidos nos acordos. 

12.4 PROTAGONISMO JUVENIL 

AÇÃO 5: Capacitar o corpo discente para intervir, planejar, discutir e criar eventos e projetos no ambiente 

intra e extra escolar, envolvendo também o Grêmio Estudantil, bem como ações solidárias e publicização 

de experiências exitosas. 

DETALHAMENTO DA AÇÃO 5: 
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1. O protagonismo juvenil ocorre nas oficinas, palestras, debates, mesas redondas, visitas técnicas, entre 

outros eventos, como forma de incentivar a atuação dos alunos e do movimento estudantil nos processos 

de interação pessoal, social e de vivência política, proporcionando espaços de debate com a comunidade e 

estimulando o protagonismo estudantil. 

2. Participação dos alunos nos conselhos de classe participativos, fóruns, grupos de estudos e de trabalhos, 

ao mesmo tempo na direção do grêmio estudantil local, na organização de ações de apoio às entidades 

filantrópicas, por meio de visitas, doações, gestos solidários, ações socioculturais e assistenciais, oficinas 

motivacionais sobre sexualidade, respeito às diversidades de gênero, autoconhecimento e autoestima, 

prevenção ao uso de drogas e entorpecentes etc. 

12.5 LÍNGUAS ADICIONAIS/ESTRANGEIRAS 

AÇÃO 6: Implementar um Laboratório de informática adequando-o a oferta de línguas. 

DETALHAMENTO DA AÇÃO 6: 

1. Programa de nivelamento de língua inglesa e espanhola: os alunos, a partir de uma diagnose, por meio 

de avaliações escrita e oral, serão enturmados no contraturno, nos níveis Iniciante, Intermediário e 

Avançado, e serão atendidos pelos professores das componentes e por alunos estagiários oriundos das 

universidades.  

2. Ambientes de multiuso equipados com programas de línguas estrangeiras, além de computadores com 

headphone acoplado e webcam, a fim de possibilitar conexão com a Internet e desenvolvimento de projetos, 

apoiados por universidades ou outras instâncias. 

12.6 CULTURA CORPORAL 

AÇÃO 7: Organizar torneio de jogos interclasses, lutas, danças, ampliando a participação e o envolvimento 

dos alunos nessas atividades. 

DETALHAMENTO DA AÇÃO 7: 

1. COPA FREIRE: projeto socioesportivo que oferece várias modalidades de esporte (futsal, vôlei, queimada, 

lutas, ginástica, tênis de mesa, xadrez, jogos de tabuleiro etc), durante uma semana, envolvendo equipes, 

torcidas, gincanas, premiações e atividades lúdicas. 

2. Ampliação do trabalho com saúde, emoções, consciência corporal, compreensão da relação com o próprio 

corpo e com o outro, por meio de atividades, aulas e ações socioesportivas. 

12.7 PRODUÇÃO E FRUIÇÃO DAS ARTES 

AÇÃO 8: Organizar o festival de artes e cultura, com apresentação de peças teatrais, visitas a exposições 

culturais e participação em eventos culturais. 

DETALHAMENTO DA AÇÃO 8: 

1. Festival de Arte e Cultura: organização de um Festival de Arte e Cultura para desenvolver conhecimentos 

e formas de expressão artística, nas áreas de música, dança, artes plásticas e cênicas, além de produção 

artística de jogos cênicos, peças teatrais, musicais e montagem cênica. Ainda será feito um edital para 

definir essa ação. 
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12.8 COMUNICAÇÃO, USO DE MÍDIAS E CULTURA DIGITAL 

AÇÃO 9: Ampliar a utilização da plataforma MOODLE. 

DETALHAMENTO DA AÇÃO 9: 

1. Ambiente virtual de aprendizagem: oficinas de Moodle e de Classroom para os professores do CEM Paulo 

Freire, durante o período das coordenações pedagógicas, e construção do ambiente virtual de cada 

disciplina para postagem de conteúdo, organização pedagógica, gerenciamento de informações e interação 

didática. 

2. Avaliações virtuais: elaboração de provas/testes, com ponto extra, para estimular a utilização do Moodle. 

3. Dicas no Moodle: postagem de dicas antes da VG e da VE. 

 

AÇÃO 10: Organizar o Festival de filmes curtíssimos e de curta-metragem. 

DETALHAMENTO DA AÇÃO 10: 

1. Ambiente midiático: utilização de recursos tecnológicos e educacionais para a criação de mídias, com 

vistas ao estímulo cultural, à participação em programas interativos e à produção de filmes e clipes, com 

recursos multimídias (notebook, datashow, filmadora, máquina fotográfica, programas de edição/produção), 

em parceria com empresas e organizações (Câmara Ligada, Rádio Transamérica, Canal E), para serem 

exibidos em uma Mostra de filmes curtíssimos e clipes produzidos no CEM Paulo Freire, conforme edital em 

elaboração. 

 

AÇÃO 11: Realizar programas informativos e culturais nos intervalos, por meio da rádio-escola. 

DETALHAMENTO DA AÇÃO 11: 

1. Revitalização da rádio-escola e de murais interativos, visando ao uso criativo dos espaços escolares e 

estimulando a criação de jingle, publicidades, vinhetas e programas informativos e culturais, durante os 

intervalos culturais, executados pelos alunos sob a supervisão de professores interessados. 

 

AÇÃO 12: Divulgar as atividades em mídia digital. 

DETALHAMENTO DA AÇÃO 12: 

1. Telão no pátio: disponibilizar as informações para os alunos via telões distribuídos no pátio da escola. 

 
13. PROJETOS ESPECÍFICOS 

 

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

atividades de ensino e aprendizagem, favorece a compreensão da multiplicidade de aspectos 

que compõem a realidade, uma vez que permite a articulação de contribuições de diversos 

campos de conhecimento. 

Esse tipo de organização permite que se dê relevância às questões dos Temas 

Transversais, pois os projetos podem se desenvolver em torno deles e ser direcionados para 

metas objetivas ou para a produção de algo específico (como um jornal, por exemplo). Professor 
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e alunos compartilham os objetivos do trabalho e os conteúdos são organizados em torno de 

uma ou mais questões. 

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

aplicar os conhecimentos que já possuem sobre o assunto; buscar novas informações e utilizar 

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

questão. 

Para isso é importante que o professor planeje uma série de atividades organizadas e 

direcionadas para a meta preestabelecida, de forma que, ao realizá-las, os alunos tomem, 

coletivamente, decisões sobre o desenvolvimento do trabalho (no caso de um jornal, por 

exemplo, os assuntos que deverá conter, como se organizarão para produzir as matérias, o que 

cada matéria deverá abordar etc), assim como conheçam e discutam a produção uns dos outros. 

Ao final do projeto, seu resultado pode ser exposto na forma de alguma atividade de 

atuação no meio, isto é, de uso no âmbito coletivo daquilo que foi produzido (seja no interior da 

classe, no âmbito da escola ou fora dela). Assim, os alunos sabem claramente o que e por que 

estão fazendo, aprendem também a formular questões e a transformar os conhecimentos em 

instrumento de ação. 

Para conduzir esse processo é necessário que o professor tenha clareza dos objetivos 

que quer alcançar e formule claramente as etapas do trabalho. A organização das etapas do 

projeto deverá ser previamente planejada de forma a comportar as atividades que se pretende 

realizar dentro do tempo e do espaço que se dispõe. Além disso, devem ser incluídas no 

planejamento saídas da escola para trabalho prático, para contato com instituições e 

organizações. Deve-se ter em conta que essa forma de organização dos conteúdos não 

representa um aumento de carga horária ou uma atividade extra. 

O formato de aplicação dos projetos no CEM PAULO FREIRE procura estimular as 

relações interpessoais e a integração das séries, uma vez que a escolha das atividades é feita 

pelo aluno, em turma com quantidade limitada de participantes e de séries variadas. 

Quanto ao PIBID, são projetos desenvolvidos em parceria com a UNB e estão sujeitos 

a avaliações específicas e periódicas envolvendo a UnB e os professores do CEM PAULO FREIRE. 

Outros projetos, porém, estão inseridos nos componentes curriculares e os professores dialogam 

entre si para interação da proposta e forma de aproveitamento de avaliação. 

Todas essas atividades são avaliadas periodicamente pelos professores, mormente no 

final do semestre, para que possam decidir se haverá mudança ou continuidade da abordagem 

temática, ou ainda suspensão das ações. 

O CEM Paulo Freire também utiliza as aulas da Parte Diversificadas, às terças-feiras, 

nos dois últimos tempos, para desenvolver seus projetos de maneira integrada e/ou 

interdisciplinar, a partir de quatro macroprojetos: a) Copa Freire (evento que desenvolve a 

educação pelo esporte); Obras do PAS (estudo ou aplicação de estratégias para compreensão 
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das obras do PAS); Fórum ou Festa das Nações (culminância no ano letivo com a exposição 

de atividades socioculturais). 

   Outros projetos são desenvolvidos ao longo do ano, sob a responsabilidade de 

professores, individualmente, ou de áreas do conhecimento, a saber: 

13.1 PROJETO CUIDAR: Cuidar é um ato de preservação, aprendido por meio das experiências 

vividas e dos saberes desenvolvidos pela cultura da qual fazemos parte. Este ato se traduz em 

atitudes e comportamentos relacionados à atenção, ao zelo, ao respeito aos limites, à cautela, 

tanto frente a si próprio e como frente ao outro. O perfil de cuidador é próprio e individual, cujos 

conhecimentos e habilidades se refletem nas atitudes de cuidar de si, do outro e na própria 

disponibilidade interna em se deixar cuidar pelo outro. 

No Centro de Ensino Médio Paulo Freire, o cuidado é um ponto primordial e foi a partir desta 

perspectiva que surgiu o PROJETO CUIDAR. 

O cuidar no CEMPF dar-se-á em três vertentes: consigo próprio - o autocuidado; cuidado 

para com o outro e com o que nos cerca - o cuidar de; e cuidado do outro para mim - o ser 

cuidado. As três vertentes levam a uma relação de autonomia da escola, que a mesma seja 

capaz de traçar suas metas e construir sua identidade. Isto quer dizer que se deve resgatar a 

escola como um bem de todos, lugar de discussão, da conversa, sempre focando no aspecto 

coletivo. 

Todos os outros projetos da escola estarão inseridos no PROJETO CUIDAR, ele será o projeto 

guia para alcançarmos todos os objetivos elencados nesta Proposta Pedagógica. 

 

13.2 COPAFREIRE (EDUCANDO PELO ESPORTE) - torneio que, em 2020, substituiu os Jogos 

Interclasses e é o principal evento esportivo anual do CEM Paulo Freire. A primeira edição foi 

realizada em 2012, ocasião em que a competição, centrada na área de Educação Física, entrou 

oficialmente para o calendário anual da escola e contou com ampla participação de professores 

de outras áreas, da Gestão e de outros segmentos escolares. Em 2018, foram disputadas as 

seguintes modalidades: Futsal Masculino, Futsal Feminino, Queimada, Vôlei Misto e Xadrez. As 

atividades do torneio são realizadas ao longo de uma semana inteira e envolvem os turnos 

matutino e vespertino. Por desenvolver variadas competências e habilidades das áreas de 

Códigos e Linguagens, Ciências Humanas, Ciências da Natureza e Matemática, boa parcela dos 

professores atribui em suas disciplinas nota aos alunos participantes. A fim de fortalecer e 

consolidar o evento e cientes da importância que alunos, professores e comunidade dão à 

competição, a Gestão e os organizadores vêm se esforçando, a cada edição, para aperfeiçoar 

os trabalhos. Destacamos, nesse sentido, melhorias nas quadras de esportes, melhor 

divulgação, maior participação da comunidade escolar, incremento de recursos para a aquisição 

de materiais, ampliação do número de modalidades. Em 2018, ano em que se realizou a Copa 

do Mundo da FIFA, na Rússia, a organização da COPAFREIRE correlacionou os jogos daqui 

com os de lá, a saber: a) cada turma adotou os mesmos nomes dos países classificados para a 
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Copa; b) as turmas, além dos nomes, adotaram em suas camisetas as cores e o estilo visual  

dos uniformes das equipes dos respectivos países; c) os professores das diversas áreas de 

conhecimento encaminharam em sala de aula trabalhos relacionados aos países, considerando 

aspectos como história, economia, demografia, geografia, língua, símbolos nacionais, cultura 

esportiva e cultura em geral e; d) as cerimônias de sorteio e de abertura contaram com atividades 

relacionadas à cultura dos países representados. Esperamos que o evento sempre promova o 

esporte como prática social, contribua para uma maior valorização do ambiente escolar, 

desenvolva o respeito mútuo entre seus membros, fortaleça a concepção de mundo solidário, 

incentive as pessoas a verem o esporte como um meio de melhorar a qualidade de vida e 

relacione a prática da Educação Física ao lazer. Para alcançar esses objetivos, é preciso manter 

o nível de organização das disputas, discutir as estratégias do evento com os segmentos da 

escola, ampliar a participação direta da comunidade escolar na organização e realização dos 

jogos, angariar mais recursos, divulgar melhor a competição e melhorar as instalações onde 

serão realizadas as partidas. Em 2020, a COPA FREIRE não será realizada, devido à pandemia. 

 

13.3 PROJETO RÁDIO ESCOLA 

Objetivos 

✓ Participar efetivamente da construção e transmissão da programação de rádio interagindo de 

forma criativa e crítica. 

✓ Desenvolver a expressão oral e escrita utilizando-se de novas linguagens e novas 

tecnologias. 

✓ Despertar a criticidade e o posicionamento diante da informação. 

✓ Estimular a busca do conhecimento, a autonomia, a liderança e as demais competências 

necessárias à cidadania no mundo atual, transformando os alunos de usuários passivos da mídia 

a cidadãos sujeitos que se apropriam da informação. 

✓ Criar um espaço informal de ensino estimulando as reflexões e as discussões envolvendo 

temas transversais, valorizando a relação construtiva e participativa entre professores, alunos e 

demais membros da comunidade escolar. 

✓ Propiciar a compreensão e a articulação de novos referenciais pedagógicos aos alunos do 

curso normal, desenvolvendo a capacidade de planejar, trabalhar e tomar decisões em grupo. 

✓ Ampliar a capacidade de analisar, sintetizar e interpretar dados, fatos e situações. 

Cronograma das atividades 

✓ Organização dos grupos de trabalho e distribuição de tarefas, bem como o estabelecimento 

de prazos e horários de funcionamento da futura rádio. 

✓ Orientação das atividades e seleção de temas e equipe operadora da emissora. 
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✓ Visitação a uma emissora de rádio local com elaboração prévia de questionamentos aos 

radialistas e solicitação de apoio e participação, eventual, em alguns programas da rádio da 

escola. 

✓ Seleção do material que irá ao ar. 

✓ Revisão e correção do que irá ser divulgado na rádio. 

Programação 

✓ Segunda-feira - PROGRAMA “MOMENTOS DE PARTICIPAÇÃO”: Destinado aos alunos do 

2º Ano 3º Ano, no qual poderão solicitar músicas, enviar recados e avisos. 

✓ Terça-feira – PROGRAMA “VAMOS ATUALIZAR”: Apresentação de trabalhos, estatísticas, 

dados importantes, sendo diversificado por músicas selecionadas por um aluno-DJ. 

✓ Quarta-feira – PROGRAMA “FIQUE POR DENTRO": Mesa redonda ao ar livre ou entrevistas. 

✓ Quinta-feira – PROGRAMA “A VEZ DA JUVENTUDE”: Destinado à participação dos alunos 

e seus professores, proporcionando a interação dos alunos com participações e sorteios. 

✓ Sexta-feira – PROGRAMA “FALAR SÉRIO”: Nele serão divulgados os avisos da direção da 

escola e divulgação de eventos, intercalando com o oferecimento de músicas solicitadas pelos 

professores, funcionários e pais aos alunos.                            

Observações 

✓ A rádio irá ao ar nos intervalos diários do turno da manhã e tarde (a princípio) com a 

participação efetiva, em todas as etapas de criação e execução, dos alunos do curso do Ensino 

Médio, bem como de outros membros da comunidade escolar. 

✓ Este projeto visa também, servir como atividade de apoio aos eventos da escola e reforço a 

algumas disciplinas, como: Língua Portuguesa, Matemática, Educação Artística, Geografia, 

História, Biologia, Educação Física, Sociologia, Filosofia, Química, física, Espanhol e Inglês. 

 

 

13.4 OFICINAS SOBRE AS OBRAS DO PAS 

A Universidade de Brasília por meio do Programa de Avaliação Seriada - PAS - promoveu um 

aumento significativo no número de vagas destinadas aos estudantes da rede pública de ensino. 

Com vistas a melhorar o índice de desempenho nas avalições do PAS, o CEM Paulo Freire 

explora e aprofunda o estudo das obras listadas pela UnB. Proporciona, ainda, ao estudante o 

aprendizado das obras do PAS, de tal modo que o estudante seja capaz de realizar, de maneira 

crítica e reflexiva, as etapas do PAS. Durante as aulas, são apresentadas, por meio do 

audiovisual, as obras; em seguida é feita, por exposição oral, uma análise detalhada dos 

aspectos artísticos, históricos, poéticos e sociais das obras. Outras estratégias também são 

utilizadas, por exemplo quis, jogo dinâmico de perguntas e respostas, banco de atividades no 

Moodle, entre outros. 
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13.5 RESIDÊNCIA PEDAGÓGICA DE INGLÊS 

A Lei nº 9.394/96 (LDB) determina a construção de currículos “com uma base nacional comum, 

a ser complementada, em cada sistema de ensino e estabelecimento escolar, por uma parte 

diversificada, a qual deverá levar em contas características regionais e locais da sociedade, da 

cultura, da economia e da clientela”. “A fim de incluir o educando na construção do seu próprio 

currículo” (Art. 26, PCN, 2000). Após a pandemia será reavaliada sua aplicação. 

13.6 OFICINA SOBRE “FERRAMENTAS E CONCEITOS BÁSICOS MATEMÁTICOS” 

Objetivo Geral: Resgatar os conceitos e conhecimentos básicos de matemática, assim como a 

aplicação de determinadas ferramentas matemáticas que os alunos do 1º ano do ensino médio 

claramente, em sua maioria, não dominam. 

Com base em nossa experiência como professores de ensino médio da área de exatas, (a saber: 

química, física e matemática) percebemos que os alunos do primeiro ano do ensino médio 

chegam com sérias deficiências, carências em seus conteúdos de matemática. Essas 

deficiências têm diversos motivos, por isso é importante resgatar determinados conceitos e 

aplicações de algumas ferramentas da matemática que são necessárias ao cotidiano do aluno. 

Este projeto pretende resgatar e reforçar os conceitos de unidades de medida, bem como suas 

transformações, e aplicação das ferramentas matemáticas: regra de três simples (direta e 

inversa) e as notações em potências de dez, conhecidas como notações científicas, bem como 

suas transformações. A duração do projeto é de três encontros, nos quais as turmas têm contato 

com um professor de cada vez, cada um responsável por um dos tópicos, que abordará o 

conteúdo de forma rápida e dinâmica, com uma exposição breve e a resolução de exercícios de 

graus diferentes de dificuldade. Ressalta-se que não é objetivo do projeto abordar esses 

conteúdos com os alunos com profundidade, e nem que os alunos os aprendam em sua 

totalidade, pois isso será feito com mais propriedade dentro de cada uma das disciplinas 

participantes do projeto. Após a pandemia será reavaliada sua aplicação. 

13.7 OFICINA SOBRE AS RAÍZES AFROBRASILEIRAS: CAPOEIRAS E OUTRAS DANÇAS 

Objetivo geral: O objetivo desse projeto é transdisciplinar: ao mesmo tempo que traz a 

valorização de práticas culturais brasileiras, reforçando nossa identidade nacional híbrida, busca 

proporcionar práticas que reintegrem corpo, mente, espírito e ambiente, ampliando o 

autoconhecimento e as possibilidades de interação com o meio. Além de fomentar a prática 

desportiva, intensificar a integração da comunidade, ampliar a cultura corporal e auxiliar na 

manutenção da saúde.  

Objetivos específicos: Por meio de uma proposta educacional ampla, do indivíduo como ser 

humano integral, as seguintes competências e habilidades serão estimuladas:  

- Sentir-se pertencente às construções históricas e culturais de nossa nação; 

- Valorizar a raiz africana na formação da nossa identidade nacional; 

- Compreender a evolução e transformações nas práticas corporais coletivas; 
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- Expandir a percepção espacial e rítmica; 

- Desenvolver a coordenação motora, a flexibilidade, o equilíbrio e o domínio corporal; 

- Aumentar o repertório de movimentos; 

- Ampliar o senso de sociabilidade; 

- Desenvolver a autonomia responsável, sendo capaz de lidar com situações problemas de 

forma criativa, respeitosa e cuidadosa consigo e com o próximo 

Justificativa: Vivemos em um mundo globalizado, altamente tecnológico que nos limita os 

movimentos corporais, os encontros presenciais e a valorização da nossa identidade nacional. 

Nossa vida diária é um tanto corrida e alienante. Convivemos com muitas demandas e 

pensamentos que dificultam estarmos integrados e conscientes de nossas necessidades mais 

fundamentais. Sair da rotina e vivenciar movimentos, práticas e dinâmicas diferentes, e ao 

mesmo tempo enraizada na nossa cultura popular, nos faz refletir sobre nosso cotidiano, 

ampliando nossa visão, autoestima e possibilidades de escolhas. 

Período de realização: Ano letivo. 

Público-alvo: Alunos regularmente matriculados nos 2° e 3° anos do CEM Paulo Freire. 

Metodologia: não será um curso clássico de capoeira, mas um laboratório de trocas de 

experiências rítmicas, expressivas e motoras, com base em nossa raiz africana. Os estudantes 

devem estar abertos a vivências muitas vezes estranhas ao seu cotidiano. Deve ser curioso e 

respeitoso. Cada um tem seu o processo. Uns tiveram mais acesso a experiências com 

percussão, dança e capoeira, outros terão seu primeiro contato, no entanto todos serão exigidos 

a participar e contribuir de alguma forma para a evolução da aula. Começaremos com uma 

explanação breve dos objetivos e sondagem de experiências. Depois aqueceremos com danças 

afro ao som do atabaque. Posteriormente alongamento, movimentos fundamentais da capoeira, 

toques de instrumentos, roda de capoeira e de samba.  

Recursos: Auditório externo. Berimbau, pandeiro, atabaque, agogô, reco-reco. 

Avaliação: a presença e a participação íntegra e respeitosa serão a base da avaliação. Após a 

pandemia será reavaliada sua aplicação. 

13.8 PROJETO: PIQUENIQUE COM O ESCRITOR 

Descrição da ação: Alunos dos 3ºs Anos recebem escritores para uma conversa descontraída, 

a fim de conhecerem suas vidas e obras, bem como entender como se dá o processo da escrita 

literária. As turmas fazem pesquisa sobre o seu escritor patrono e contribuem para o 

estabelecimento de um clima harmônico e dialógico durante o evento.  

Regras e procedimentos 

1. Todos os alunos deverão estar devidamente uniformizados. 

2. Será feito controle de chamada dos presentes (início e final do evento). 

3. Cada turma terá uma equipe de coordenação, formada por um professor coordenador e 

alunos de apoio. 
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4. Cada turma deverá confeccionar uma mensagem de gratidão para o escritor patrono, a ser 

sorteado antecipadamente 

5. Cada grupo deverá trazer uma canga ou lençol que comporte as pessoas (pelo menos 4), 

lanche para mais pessoas, copos e guardanapos descartáveis, garrafinha com água para uso 

individual e sacos de lixo. 

a) O lanche será à base de frutas, líquidos (sucos, iogurte, refrigerante) e sólidos (pães, 

biscoitos, bolos etc). 

6. Atitudes esperadas: postura ética, comportamento adequado (evitar senta e levanta 

desnecessários), silêncio na hora das falas, perguntas inteligentes, limpeza do ambiente, 

solidariedade, colaboração entre outras. 

7. Coletar imagens diversas (fotografias e vídeos). 

Após a pandemia será reavaliada sua aplicação. 

13.9 FESTA DAS NAÇÕES 

Esta festa surgiu a partir de uma demanda histórica dos estudantes. Todo ano tentavam fazer 

pelo menos uma festa junina e eram desestimulados, pois havia receio quanto à capacidade 

deles de proteger o patrimônio escolar e as pessoas envolvidas. Primeiramente assumimos a 

festa como estratégia pedagógica de Sociologia, quanto ao empoderamento juvenil e estímulo 

ao protagonismo discente. A festa contou com a participação de todos os alunos. Houve muitas 

falhas de organização, porém trouxe grande satisfação em ver o movimento. No ano seguinte, 

avançamos muito e o grêmio estudantil tomou à frente na organização. Foi um evento com muita 

diversidade cultural, jogos folclóricos e envolvimento das turmas. Todos gostaram dos 

resultados, inclusive os professores e a direção, por entenderem que o projeto da festa deveria 

ser colocado no PPP. Os objetivos iniciais foram atingidos abrindo proposta pedagógica 

interdisciplinar mais ampla. A Festa foi incorporada ao projeto de outras disciplinas: Geografia, 

História, Filosofia, Artes, Educação Física, Português, fazendo com que os alunos pesquisassem 

e expressassem elementos variados de cada nação. As aulas de artes eram antigamente dividas 

em cênicas e plásticas, tendo um enfoque mais prático. Quando começou a ser exigida no PAS-

UnB, a Secretaria de Educação eliminou o segundo professor de artes e a matéria voltou-se 

mais à teoria da história da arte. Porém existe em nossa escola uma demanda dos estudantes 

para artes cênicas. São carentes desse tipo de atividades artísticas, expressivas e interativas. 

Em um mundo individualista, competitivo, tecnológico e burocrático, há pouco espaço para o 

encontro presencial mais profundo. A escola e as aulas ficam mais atrativas quando acolhem as 

propostas e iniciativas estudantis. Fazem mais sentido a eles, pois permitem maior relação com 

suas vidas e sonhos. Eles se tornam mais sujeitos e menos objetos do sistema educacional. 

Percebem e desenvolvem suas capacidades de intervenção na realidade e de criação das 

alternativas.  Então a proposta do teatro vai ao encontro desse ideal mais comunicativo, interativo 

e crítico frente aos processos sociais. Então, alguns professores utilizam trabalhos de produção 

teatral para incrementar os debates em aula e consolidar temas ou habilidades estimuladas ao 
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longo do ano. Alguns eventos são feitos pelo menos uma vez ao ano em nossa escola. 

Escolhemos um tema, entre professores e estudantes, e organizamos um fórum ao longo do 

bimestre. Os alunos fazem pesquisas de campo, discutimos os resultados em aula, fazem 

painéis, convidamos debatedores da universidade e da sociedade civil organizada, elaboramos 

perguntas e por fim realizamos o evento com cerca de 4h de debate. As turmas respondem muito 

bem a esse trabalho: envolvem-se nas pesquisas e painéis, fazem boas perguntas, são atentos 

e respeitosos às respostas dadas, gostam da movimentação e de receber pessoas com visões 

diferentes, sentem-se poderosos ao participarem da construção dessa magnitude. As 

discordâncias e conflitos também aparecem, sendo bem aproveitados nas discussões em aula. 

Filmes e vídeos são muito utilizados pelos professores de maneira a trazer para relações 

concretas e visíveis o conteúdo abstrato dado em aulas. No entanto, o tempo em sala é curto 

para passar filmes de longa-metragem. Pelo menos uma vez por bimestre escolhemos um filme 

para ser visto no contraturno, em dias temáticos ou em sábados, para serem exibidos, debatidos 

e cobrados interdisciplinarmente. Todo bimestre levamos os estudantes a alguma exposição da 

cidade (CCBB, Caixa Cultural etc). Isso aumenta o capital simbólico deles e permite trabalhos 

interdisciplinares. O PIBID é um programa de iniciação à docência inicialmente financiado pelo 

governo federal. Agora será mantido diretamente pela UnB. Consiste em estudantes de 

graduação de diferentes cursos atuarem na escola de maneira a aprenderem o ofício de 

professor, trocando informações e dinamizando as práticas pedagógicas. Eles fazem 

observações das aulas, depois oferecem oficinas, seja no contraturno, seja em dias temáticos. 

Algumas são de temáticas escolhidas pelos estudantes, outras pelos professores, de acordo 

com as observações das necessidades pedagógicas da escola. Algumas oficinas foram 

ofertadas: recuperação em física, temas de debates da atualidade (homofobia, impeachment, 

sexualidade, gênero, juventude, movimento estudantil, racismo, Estado Islâmico, democracia), 

roda de mulheres, grupo de estudos para o PAS/ENEM. Estimulamos a proatividade dos 

estudantes para organizarem todas as atividades que consideramos pertinentes ao ambiente 

escolar. Além de estimular a capacidade de organização coletiva, promove um espaço mais 

alegre e dinâmico. Todo bimestre temos alguns dias destinados a isso no turno regular, mas 

disponibilizamos a escola no contraturno a projetos de sua iniciativa tais como grupos de estudo 

e teatro, entre outros. Na Semana da Vida, as seguintes oficinas foram montadas por eles: 

torneios de dominó, truco, jogo da velha, embaixadinha, slacline; aulas de dança; apresentações 

artísticas; duelo de Rap; recital; roda de violão; torta na cara. Após a pandemia será reavaliada 

sua aplicação. 

 

13.10 ROBÓTICA (MENINAS.COMP) 

Objetivo geral: Promover e incentivar a participação de mulheres nas áreas tecnológicas, visto 

que se tem observado a diminuição do número de mulheres nesta área, de acordo com o artigo 
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“Meninas.com: Um relato da experiência de integração entre o Ensino Médio e a Universidade 

de Brasília”. 

Objetivos específicos: Promover e incentivar a participação dos alunos do CEM Paulo Freire 

utilizando linguagem de programação e placas Arduíno em projetos aplicados à: robótica 

(monitoramento, controle e reciclagem), automação (residência e comercial) e agricultura 

(automação de plantações). 

Justificativa: Baixa participação de mulheres nas áreas tecnológicas, visto que se tem observado 

a diminuição do número de mulheres nesta área, de acordo com o artigo “Meninas.com: Um 

relato da experiência de integração entre o Ensino Médio e a Universidade de Brasília”. 

Período de realização: Durante o ano letivo. 

Público-alvo: meninas do ensino médio trabalhando em conjunto com alunas da UnB, atualmente 

temos 14 meninas do ensino médio e 4 da UnB. 

A metodologia é composta pelas fases, descritas detalhadamente em seguida: definir a 

equipe, planejar os desafios, desenvolver os desafios e apresentar os resultados.  

 

As estratégias envolvem ministração de aulas utilizando linguagem de programação 

baseada em C++ voltada para a placa Arduíno com projetos aplicados em: robótica 

(monitoramento, controle e reciclagem), automação (residência e comercial) e agricultura 

(automação de plantações) buscando solução de desafios na área de computação, de maneira 

integrada entre alunas do Ensino Médio e da UnB; bem como a promoção de discussões das 

atividades profissionais das mulheres na área de Computação, promovida por docentes 

mulheres do Departamento de Ciência da Computação da Universidade de Brasília. Atualmente 

o grupo é formado por 14 meninas do ensino médio e 4 da UnB. As aulas são ministradas no 

laboratório de informática do CEM Paulo Freire. 

Recursos: Para execução do projeto são necessários dispositivos eletrônicos que integram 

hardware e software. Atualmente, existem diversos modelos de micro controladores e kits de 

desenvolvimento para iniciar o aprendizado com eletrônica e programação de sistemas 

embarcados, a mais conhecida é o Arduino, uma plataforma aberta que proporciona fácil 

manuseio por parte das alunas. Diversos projetos/atividades são construídos através desta 

plataforma, que permite conectar de sensores, motores, controladores, leds e outros dispositivos 

eletrônicos nas saídas digitais e analógicas. 
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Avaliação: Observar: a) a execução dos projetos e verificar as soluções dos desafios; b) a 

participação das discussões das atividades profissionais das mulheres na área de Computação, 

promovida por docentes mulheres do Departamento de Ciência da Computação da UnB. Após 

a pandemia será reavaliada sua aplicação. 

13.11 Linguagens do SER: Laboratório de Leitura e Escrita 

A proposta deste projeto prevê a implantação de um laboratório de leitura e escrita nas 

dependências do CEM Paulo Freire. Como as salas já são equipadas com TV, Datashow e 

internet, criar um ambiente para estudo e prática de diversas linguagens, inclusive as mediadas 

pela tecnologia, é facilmente possível. 

Dessa forma, este ambiente ofertará, oficinas de linguagens e monitoria de produção 

textual para que os estudantes das três séries possam aprimorar sua escrita, leitura, 

interpretação e criatividade, por meio de atividades propostas pelos(as) professores(as) de 

Língua Portuguesa. 

Sendo assim, os estudantes matriculados no turno matutino realizarão suas atividades 

no turno vespertino e os matriculados no vespertino frequentarão as oficinas pela manhã. Para 

isso, a gestão da escola, que já demonstrou bastante interesse criou até um espaço específico 

para o desenvolvimento do projeto. 

Há a possibilidade de firmar parceria com a UNB para a participação de residentes que 

auxiliará bastante na concretização deste projeto piloto no CEM Paulo Freire, devido à 

contribuição que darão na criação de um laboratório de leitura e produção textual, o qual poderá 

caminhar de forma mais autônoma e independente nos próximos anos.  

A título de conteúdo, a seleção do que será tratado como significativo por semestre para 

realização das oficinas que serão propostas, acontecerá após o resultado de duas intervenções 

no início do ano: a primeira será uma discussão inicial com os professores que estarão 

responsáveis pelo componente curricular de Língua Portuguesa, a fim de que haja uma 

construção coletiva e colaborativa; e a segunda, uma avaliação diagnóstica realizada no início 

de cada semestre para compreender o ponto de partida a partir do reconhecimento das 

habilidades que os estudantes já trazem consigo. 

Sendo assim, vislumbra-se, então, um passo a mais num projeto que já vinha sendo 

desenvolvido na escola, com foco mais específico na área de Linguagens, Códigos e suas 

Tecnologias cujo objetivo é, também, diminuir a distância do aluno com a leitura de texto e de 

mundo nesta era tão tecnológica, de fácil comunicação e informação, mas que ainda demonstra 

pouco vínculo com a capacidade de interpretação, de posicionamento crítico e produção de 

conhecimento. Após a pandemia será reavaliada sua aplicação. 

13.12 PD de REDAÇÃO 

Este projeto visa a um trabalho específico de redação na Parte Diversificada 2 do CEM 

Paulo Freire (PD), no Bloco 2, com 2 h/a semanais, destinando um professor, por turno, para 
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desenvolver o PD. Portanto, será positivo para a escola que os todos os alunos entendam os 

projetos e possam receber informações alinhadas sobre o que devem fazer nessas atividades 

extraclasses, aprovadas na PP da escola. 

Além disso, foi uma demanda da própria comunidade escolar que os professores 

conseguissem trabalhar mais ações interdisciplinares em sala, o que fortalece a proposta de 

letramento em português (PD II)  de raciocínio lógico (PD I). Provas como o Enem valorizam a 

interpretação de texto e o raciocínio lógico em suas questões. Conforme estudos sobre a 

interdisciplinaridade apontam, os professores encontram grandes dificuldades em realizar 

projetos interdisciplinares exatamente porque há uma falta de diálogo entre professores e 

coordenação pedagógica, levando-os, cada um, a ensinar sua disciplina de forma fragmentada 

e desarticulada das demais. Esse projeto seria, portanto, uma abertura de diálogo com 

professores de diferentes áreas com o objetivo de oferecer um ensino mais articulado com as 

exigências que os alunos encontrarão após a conclusão do ensino médio. 

O projeto de valorização do PD possui dois nortes: dar continuidade aos projetos já 

desenvolvidos pela escola, como Copa Freire e Fórum de Humanas; trabalhar o letramento de 

Português, que será desenvolvido em PD II, em encontro semanal (aula dupla), no Bloco 2, com 

inserção na grade horária dos alunos. O PD II possui todas as especificidades de uma disciplina 

comum, portanto com notas distribuídas em até 10,0 pontos, frequência semanal e desempenho 

bimestral, podendo o aluno ser aprovado direto ou com dependência, ou ainda reprovado pelo 

baixo desempenho no componente curricular. O PD II tem, enfim, o propósito de ensinar técnicas 

de estudo e aperfeiçoar as habilidades de leitura, interpretação e produção textual. 

O semestre inicia com o estudo de técnicas de estudos e a criação de um cronograma 

de estudos, para que os alunos possam desempenhar o máximo em vez de fazer apenas o 

suficiente para ser aprovado. Depois, as aulas serão intercaladas entre interpretação e produção 

textual, conforme o plano de ensino do professor da Componente. 

Nas aulas de interpretação, serão utilizadas questões de todas as disciplinas com o 

intuito de realizar a interpretação de cada uma delas. Mesmo que as questões não sejam 

resolvidas em sala, os alunos terão as ferramentas para entender o que está sendo cobrado, ou 

seja, o cerne da questão, e que conhecimentos serão necessários para resolvê-las. Além disso, 

questões de vestibulares anteriores, do ENEM, do PAS e, até mesmo, questões de ensino 

superior, poderão ser utilizadas para que o aluno identifique o tipo de conhecimento que 

precisam para responder à questão e fazer com que entendam o que está sendo cobrado, 

mesmo que este conhecimento não faça parte da grade curricular. 

Para as aulas de produção de texto, mostramos como fazer o brainstorming de um texto, 

como desenvolver um rascunho. Teremos aulas voltadas para questões de argumentação, 

diferenciando o que é um argumento com embasamento teórico e o que é apenas a opinião do 

autor. Aulas de organização e estruturação textual. Algumas das produções de texto serão 
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coletivas, sendo executadas durante a aula, para que eles consigam trabalhar em grupo e 

entenderem como trabalhar com diferentes pontos de vista. Após a pandemia será reavaliada 

sua aplicação. 

13.13 PD de MATEMÁTICA 

O PD I possui um encontro semanal (aula simples) com todas as turmas da escola, ao 

longo de todo o ano, com enfoque em matemática, para a resolução de problemas, raciocínio 

lógico, argumentação e desenvolvimento do senso crítico. 

Nas aulas de raciocínio lógico serão utilizados desafios em forma de fichas, que serão 

confeccionados pelos professores de projetos (Os desafios são encontrados no site 

https://www.somatematica.com.br/desafios.php), jogos digitais nos celulares dos próprios alunos 

e no laboratório de informática (Desafio de Einstein: https://rachacuca.com.br/teste-de-einstein/ 

e outros desafios semelhantes (https://rachacuca.com.br/logica/problemas/). Esse tipo de 

atividade desenvolve a interpretação, organização da informação, resolução de problemas e 

raciocínio lógico. 

Haverá aula expositiva sobre como fazer cálculos mentais, com exemplos e exercícios. 

O intuito é trabalhar as 4 operações básicas e equações. Ao final do semestre será desenvolvida 

uma “minigincana”, por meio de quiz com questões de todos os temas trabalhados, bem como 

atividades práticas referentes aos temas trabalhadas. O desempenho em PD I geralmente é 

harmonizado com a componente de Matemática, ficando a cargo dos professores respectivos a 

combinação dessa interação. Após a pandemia será reavaliada sua aplicação. 

13.14 PROJETO DE DANÇA 

Objetivos: Promover a integração social entre a comunidade escolar garantindo o bem-estar de 

todos, assim como o desenvolvimento de uma vida saudável, combate ao sedentarismo nas 

escolas, a ampliação da cultura corporal e a percepção rítmica.   

Plano de ação: O projeto ocorrerá duas vezes na semana para os alunos do matutino no turno 

contrário. Inicialmente, as coreografias serão repassadas/ensinadas pelos alunos. 

Posteriormente, virão pessoas da área de dança para visitar, dar dicas e oficinas. Buscaremos 

parcerias com os professores de educação física e artes do turno vespertino para ampliar o 

projeto aos estudantes do 1º ano. Ao final de cada bimestre faremos uma apresentação, seja em 

intervalo cultural ou em eventos, como nos fóruns de sociologia, na abertura da Copa Freire ou 

ExpoFreire. 

Pontuações: Estamos em contato com professores que tenham interesse em valorar com 

pontuação a participação tanto no oferecimento das aulas, quanto no recebimento delas, já que 

alguns já se colocaram abertas a pontuar. Os pontos servem como um incentivo maior para o 

comprometimento dos alunos. Seremos rigorosos na avaliação da assiduidade e dedicação. 

Local das aulas: As aulas podem ser no auditório externo ou no mini auditório 1. 

https://www.somatematica.com.br/desafios.php
https://rachacuca.com.br/teste-de-einstein/
https://rachacuca.com.br/logica/problemas/
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Horário das aulas: 14h às 16h 

Quantidade de estudantes: 30 

Após a pandemia será reavaliada sua aplicação. 

 

13.15 PROJETO DEFESA PESSOAL 

Objetivo: O projeto tem como objetivo o incentivo da autodefesa, em situações extremas, e 

incentivar os alunos a não brigarem entre si. Além disso, buscaremos fomentar a prática 

desportiva, intensificar a integração da comunidade, ampliar a cultura corporal e auxiliar na 

manutenção da saúde. Por meio de uma proposta educacional ampla, do indivíduo como ser 

humano integral, as seguintes competências e habilidades serão estimuladas:  

- Expandir a percepção espacial e a inteligência cinestésica; 

- Desenvolver a coordenação motora, a flexibilidade, o equilíbrio e o domínio corporal 

(emocional, motor e social); 

- Aumentar o repertório de movimentos; 

- Ampliar o senso de sociabilidade; 

- Desenvolver a autonomia responsável, sendo capaz de lidar com situações problemas de forma 

criativa, respeitosa e cuidadosa consigo e com o próximo. 

Plano de ação: O projeto acontecerá duas vezes na semana, terças e quintas, de 14:30 as 15:30 

para o turno contrário. Terá como principal função o aprendizado das artes marciais focando em 

autodefesa, ensinados por estudantes, porém buscaremos trazer também professores com alta 

graduação em variadas artes marciais para melhor aprendizado.  

Local das aulas: As aulas acontecerão no tatame da escola, ao lado do auditório externo. 

Anúncio das aulas: Divulgação na rádio, no grupo de WhatsApp, facebook e cartazes. As 

inscrições serão feitas na rádio e com a professora de Educação Física.  

Quantidade mínima e máxima de inscritos: 30 

Pontuações: Estamos em contato com professores que tenham interesse em valorar com 

pontuação a participação tanto no oferecimento das aulas, quanto no recebimento delas. 

Observação.: Seremos rigorosos no quesito de faltas sem justificativa, e no número máximo de 

alunos no projeto. 

Obs.: Após a pandemia será reavaliada sua aplicação. 

13.16 LEITURA AO PÉ DA ÁRVORE 

O projeto propõe divulgar as obras indicadas no processo seletivo da Universidade de Brasília – 

UnB, realizado ao longo de três anos do ensino médio regular, pelo Programa de Avaliação 

Seriada (PAS), em três Subprogramas - Etapas 1, 2 e 3 - através de trechos dessas obras 

literárias e teatrais, bem como divulgar a impressão dessas obras visuais e musicais. Tal 

divulgação se dará por exposição de cartazes plastificados, pendurados às árvores do jardim 
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interno da escola, nos corredores e nos murais. As obras musicais serão tocadas pela rádio no 

início, final e intervalos das aulas, nos dois turnos. As obras audiovisuais poderão ser divulgadas 

nos dias letivos de sábado. Uma vez que metade das vagas da UnB é reservada para os 

estudantes selecionados pelo PAS, de forma gradual e progressiva, cabe à escola, além de 

cumprir com seu papel pedagógico em relação às letras e às artes, também divulgar o máximo 

possível as obras deste processo seletivo. A seleção dos trechos das obras literárias e teatrais 

a serem divulgadas será feita pela equipe de apoio, com a participação da equipe de professores 

e coordenação pedagógica. Após a pandemia será reavaliada sua aplicação. 

13.17 SUSTENTABILIDADE E HORTA 

O projeto visa proporcionar mais contato com a natureza no âmbito escolar e conscientizar os 

alunos da importância de preservar o meio ambiente. Traz, também, uma melhor visão de onde 

vem os alimentos orgânicos e sua forma de cultivo. Para isso, este projeto pretende levar os 

discentes a realizarem atividades de sustentabilidade ecológica dentro e fora da grade 

extracurricular, além de: aproveitar um espaço inutilizado na escola revitalizando o ambiente; 

conscientizar alunos e professores da importância de uma vida sustentável; utilizar-se dos 

recursos plantados na horta para a preparação da merenda escolar; criar um ambiente de 

harmonia e contato com a natureza para realização de aulas ao ar livre; dar mais autonomia e 

responsabilidade aos alunos incentivando trabalho em equipe na preservação do espaço; instruir 

o âmbito escolar da necessidade de uma alimentação saudável e diferenciada; orientar 

estudantes e docentes no cultivo de seu próprio alimento e para a realização de hortas 

comunitárias em sua comunidade; aumentar a biodiversidade na escola; fomentar inovações 

artísticas com a utilização de materiais recicláveis a fim de tornar o ambiente mais agradável. Na 

merenda ampliar as opções para vegetarianos, orgânicas e livres de agrotóxicos; colaborar com 

os Objetivos do Milênio Sustentável propostos pela ONU, sendo eles: 2º Fome Zero e Agricultura 

Sustentável; 3º Saúde Sustentável; 4º Educação de Qualidade; 11º Cidades e Comunidades 

Sustentáveis; 12º Consumo e Produção responsáveis; 13º Ação Contra a Mudança Global do 

Clima; 15º Vida Terrestre. Ações necessárias: definir professores e parceiros responsáveis pelo 

projeto; organizar os alunos para atividades de sustentabilidade; reunião com gestão, 

funcionários e representantes para reutilização de resíduos; criação de composteira; produção 

de plano de plantio na horta, terreno baldio e região das quadras poliesportivas; realização do 

plantio na horta; divisão de tarefas entre alunos para a manutenção da horta (cada dia um aluno 

será responsável pela irrigação e acompanhamento do desenvolvimento das plantas); colheita 

regular e esporádicas; expandir o espaço de plantio para a preservação da flora da região 

Centro-Oeste; criação e manejo de agrofloresta; confecção de um espaço para o cultivo de flores 

do cerrado; plantio de flores em locais pré-definidos pela comunidade. Após a pandemia será 

reavaliada sua aplicação. 

13.18 LABORATÓRIO DE BIOLOGIA 
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O aprendizado de ciências da natureza e de biologia não devem se limitar somente aos 

conteúdos programáticos teóricos ministrados em sala de aula. O aluno que tiver condições de 

usufruir de aulas práticas, técnicas eletrônicas e acesso à internet obtém êxito em seus estudos 

e em sua futura carreira profissional. Além disso, o aluno que utiliza tais ferramentas de estudo 

eleva seu nível de aprendizagem e memorização, e geralmente também mostra interesse em 

desenvolver projetos na área de ciência experimental. Os conteúdos de ciências oferecem ao 

aluno um conjunto de informações teóricas, que formam uma consciência crítica sobre os 

fenômenos naturais que o cercam. Essa consciência crítica, que abre horizontes para novas 

descobertas, não pode ser apenas trabalhada em sala de aula. Faz-se necessária uma 

abordagem mais especulativa, incitadora, capaz de fomentar ensejos por descobertas. Nesse 

contexto é que se insere a PRÁTICA EM LABORATÓRIO, como instrumento entre a sala de 

aula e a prática, possibilitando a formação de futuros profissionais na área.  

JUSTIFICATIVA: O CEM Paulo Freire pode proporcionar a seu corpo discente a oportunidade 

de exercitar a prática requerida pelo conteúdo teórico ensinado de ciências biológicas, por já 

possuir o espaço físico de uma Sala de Laboratório de Biologia nos padrões adequados. Tal 

sala tem dimensão ideal de 57 m², para que as aulas práticas atinjam seus objetivos para 25 

alunos, com paredes laváveis e piso liso e não escorregadio, equipada com: prateleiras, para 

dispor de material de experiências em execução; 02 pias; 02 torneiras; instalações elétricas e 

hidráulicas; 2 bancadas; 1 ventilador; 1 armário; e 1 microscópio. Além disso, com o uso 

permanente deste laboratório, é possível contribuir tanto para a consciência e prática da defesa 

do meio ambiente, quanto para a formação de profissionais auxiliares de laboratório e para 

geração de renda para muitos alunos, em especial para os que estão fora da faixa etária para 

seu ano letivo, através da oferta de oficinas de produção de sabão com óleo de cozinha usado 

e de papel reciclado. Dessa forma, se propõe como orientador de laboratório, o recurso humano 

profissional de um professor(a) de biologia com readaptação funcional, já existente na escola, e 

monitores estagiários dos cursos de graduação universitária de biologia.  

METODOLOGIA: O trabalho será baseado, fundamentalmente, em técnicas de prática 

experimental de laboratório. Tais técnicas incluem o uso de: balanças; conservação de animais 

e plantas em álcool 70% e/ou formol; herborização de estruturas vegetais; uso de microscópio; 

dissecação de vegetais e órgãos animais; produção e exames de lâminas; montagem de 

experimentos sobre respiração, fermentação; clonagem; isolamento de DNA, etc.; 

reconhecimento de tecidos e de grupos sanguíneos; reciclagem; e outros. O aluno terá todo o 

incentivo para criar, visando desenvolver uma abordagem científica para comprovar quaisquer 

hipóteses. Serão também adotados uso de computador; produção de recursos audiovisuais, de 

material pedagógico e de consumo; estudo dirigido; atividades de simulação didática como 

dramatização, palavras cruzadas; jogos; e a comunicação por redes sociais. Uma turma de 25 

alunos será dividida em grupos, a critério do professor(a). As aulas práticas poderão ser 

planejadas em 2 períodos de 20 e 25 minutos para, enquanto um grupo menor de alunos 
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trabalha com um assunto de microscopia, outros façam experimentos macroscópicos, o que 

permite lidar com número pequeno de microscópios e facilitar a assistência do estagiário. As 

aulas poderão ser desenvolvidas uma vez por semana, dentro da grade horária regular ou no 

contraturno, considerando-se a própria disponibilidade do aluno e do professor orientador de 

laboratório. No caso de experimentos que exijam acompanhamento praticamente diário, o 

orientador ficará responsável pela observação e manutenção de tais experimentos. Após a 

pandemia será reavaliada sua aplicação.  

13.19 INICIAÇÃO CIENTÍFICA E A PERCEPÇÃO DE ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO 

SOBRE DIVULGAÇÃO CIENTÍFICA 

PROBLEMATIZAÇÃO: Em muitos artigos e observações empíricas em nosso contexto escolar, 

percebemos dificuldades de aprendizagem e falta de interesse dos estudantes pelo ensino de 

Ciências Naturais, das disciplinas de Biologia, Física e Química. Dessa forma, surgem alguns 

questionamentos: Como podemos contribuir para reduzir estes índices de aversão a estas 

disciplinas? Como aulas práticas poderiam contribuir não apenas para despertar a curiosidade, 

mas os incentivar a pensar de forma científica? Como podemos organizar a metodologia para a 

compreensão de que os modelos representacionais são parte de um todo, que explicam os 

fenômenos de seu dia-a-dia e contribuem para que tenham um melhor posicionamento às 

questões sociocientífica que vivenciam? Como podemos desenvolver a iniciação científica e 

pesquisa com as nossas condições escolares? Atualmente, é crescente a dificuldade para 

atender aos interesses dos estudantes de Ensino Médio. Principalmente relacionar os conteúdos 

apresentados nas disciplinas de Ciências Naturais com as experiências vividas pelo aluno no 

mundo externo à sala de aula. E para superar esta problemática, sugerimos adequar as aulas 

de Parte Diversificada – PD, com o projeto de iniciação científica e pesquisa. Para tanto, 

pretendemos propiciar nessas aulas a aproximação com o modo pelo qual a ciência é produzida 

e socializada. E também promover ações de integração entre teoria e prática, entre cultura e 

trabalho, entre ciência e tecnologia, compreendendo a organização que tange as Ciências 

Naturais. 

JUSTIFICATIVA: O Ensino em Ciências Naturais (Biologia, Física e Química) envolve: 

observações de fenômenos; a compreensão de experimentos; a comparação de modelos; a 

investigação científica; a pesquisa e leitura de materiais informativos; a organização de 

desenhos, tabelas, gráficos, esquemas e textos; o debate de fatos; a proposições de hipóteses; 

o confronto entre suposições e os dados registrados pela investigação; a elaboração de 

prováveis soluções para problemas. Percebemos pelos relatos dos alunos e resultados 

escolares, as dificuldades que apresentam para compreender os itens designados no parágrafo 

anterior. Por isso, inferimos que a falta de entendimento de teorias pode levar a uma pobre 

compreensão de situações sociocientíficas de seus cotidianos. A teoria é apenas uma parte do 

processo de ensino-aprendizagem de Ciências. Por diversas justificativas, as aulas costumam 

estar mais voltadas para a teoria ao invés das práticas, afinal não podem ser dissociadas. A 
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realização de práticas, em Ciências, representa uma estratégia fundante para que os alunos 

façam a experimentação do conteúdo e possam estabelecer a dinâmica entre teoria e prática. 

Para tanto é necessário que as aulas de laboratório contemplem discussões teóricas que se 

estendam além de definições, fatos, conceitos ou generalizações. Gradualmente, pretendemos 

organizar a escola para a integração entre a teoria da sala de aula e o laboratório, acreditamos 

que não deve haver distinção entre eles. Nessa perspectiva, pretendemos organizar o 

Laboratório de Ciências para que seja desenvolvido um projeto escolar contínuo de iniciação 

científica e pesquisa, onde a teoria e a prática passam a ser vistas como um processo único que 

possibilita a aprendizagem de conceitos científicos. Portanto, este projeto se justifica por 

acreditar na possibilidade do desenvolvimento de uma atitude científica nos estudantes e uma 

postura crítica de interesse por questões sociais relativas à Ciência. O uso de atividade empírica 

e pesquisa, além de despertar o interesse dos alunos, pode ser um importante instrumento de 

contextualização pelo professor, de apreensão de conteúdos e desenvolvimento de 

argumentação pelos alunos. Isso é um indicativo da relevância de inserir nas aulas experimentais 

materiais de Divulgação Científica, que além de diversificar as abordagens conceituais, pode 

propiciar o enriquecimento da cultura científica. 

METODOLOGIA: A proposta deste projeto prevê a implantação da iniciação científica e pesquisa 

no Laboratório de Ciências do CEM Paulo Freire e estabelecer novas estratégias de ensino que 

permitam a participação dos estudantes, a interpretação de conceitos abstratos e a compreensão 

das informações que os cercam. Dessa forma, será ofertado nos dois turnos, atividades 

experimentais e pesquisa, com roteiros experimentais adequados às aulas de PD, aos 

estudantes do 1º e 2º anos. Nesta perspectiva, o Laboratório de Ciências apresenta objetos que 

possibilitam o despertar do interesse dos alunos pela ciência, uma vez que o uso desses 

aparatos auxilia o estudante na compreensão do conhecimento científico. Essa perspectiva 

tridimensional, além de apresentar um ambiente propício para demonstração dos fenômenos 

científicos, possibilita a realização de experiências interativas, a partir de seus aparatos. Para 

tanto, é necessário que, com a aprovação do projeto, adaptar a carga horária da professora para 

que ela fique disponível para a implementação e desenvolvimento do projeto em 2020, com a 

possibilidade de atuar nos dois turnos da escola - matutino e vespertino, na estratégia do regime 

20h e 20h. 

IMPACTO: Entendemos que, ao utilizar a iniciação científica e pesquisa como ferramentas 

capazes de consolidar/proporcionar ao aluno do Ensino Médio, a capacidade de aprender com 

seus próprios contextos, também estaremos auxiliando o processo de compreensão de 

conhecimentos que melhorarão o desempenho escolar e facilitar o ingresso em universidades. 

Enfatizamos que não se trata de formar futuros cientistas ou apenas melhorar a qualidade dos 

futuros universitários, mas preparar os nossos estudantes para serem cidadãos mais críticos 

com situações sociocientíficas presentes em suas vidas e, inclusive, empoderá-los para outros 

desdobramentos que vivenciarem, com subsídios para interpretar a Ciência e saber externalizar 
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de forma crítica suas opiniões para a sociedade. A avaliação será continuada com todos os 

membros envolvidos no projeto. Ao final de cada aula, o estudante deve apresentar as 

discussões e possíveis resultados para permitir a reflexão e o aprofundamento da relevância de 

associar contextos aos conteúdos para dar-lhes significação. O uso de recursos de Divulgação 

Científica, além de despertar o interesse dos alunos, pode ser um importante instrumento de 

contextualização pelo professor, de apreensão de conteúdos e desenvolvimento de 

argumentação pelos alunos. Isso é um indicativo da relevância de inserir nas salas de aulas 

práticas materiais com esses recursos, que além de diversificar as abordagens conceituais, pode 

propiciar o enriquecimento da cultura científica. Após a pandemia será reavaliada sua aplicação. 
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https://www.todospelaeducacao.org.br/conteudo/uais-sao-as-avaliacoes-brasileiras-e-porque-elas-sao-importantes
https://www.todospelaeducacao.org.br/conteudo/uais-sao-as-avaliacoes-brasileiras-e-porque-elas-sao-importantes


15. ANEXOS 
Anexo 1 - PLANO DE AÇÃO DA COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA 

OBJETIVO 

ESPECÍFICOS 

AÇÕES/ 

ESTRATÉGIAS 

PARCERIAS 

ENVOLVIDAS NAS 

AÇÕES 

PÚBLICO CRONOGRAMA AVALIAÇÕES 

DAS AÇÕES 

1) Trabalhar em parceria 

com da Equipe Gestora 

contribuindo para uma 

gestão eficiente e eficaz; 

- Construir, implementar e avaliar o PP da Escola; 

- Organizar o Plano de Ação da Escola; 

- Construir o calendário anual de atividades; 

- Elaborar sua rotina de trabalho. 

-Equipe Gestora, 

Coordenadores, 

professores, Conselho 

Escolar, SOE, Pais, 

Alunos e SAA. 

- Professores, 

coordenadores e 

equipe gestoras, 

Pais e Alunos. 

 Fevereiro de 2020 

a janeiro de 2021 

- Em reuniões 

mensais e 

Assembleias 

semestrais. 

2) Estimular e articular a 

formação continuada da 

equipe escolar; 

-Organizar o Plano de Formação Continuada da 

Escola; 

- Construir o calendário de reuniões de Formação 

Continuada; 

- Reservar momentos de estudo para 

aprofundamento teórico das temáticas a serem 

trabalhadas; 

- Selecionar materiais e recursos para a realização 

dos encontros; 

- Executar e avaliar o processo formativo 

desenvolvido. 

Equipe Gestora, 

Coordenadores, 

professores, EAPE, 

Universidades e 

Instituições parceiras 

- Professores, 

coordenadores e 

equipe gestora. 

Fevereiro de 2020 

a janeiro de 2021 

- Apresentação 

de Certificados, e 

relato de novas 

experiencias 

vivenciadas  

3) Orientar a equipe 

docente na elaboração e 

execução de planos 

didáticos, adequando-os às 

necessidades dos alunos 

- Construir o calendário de reuniões coletivas e 

individuais de planejamento; 

- Elaborar pautas para os encontros voltados para 

orientação dos planos didáticos. 

Equipe Gestora, 

Coordenadores, 

professores, SOE e 

Sala de recursos. 

- Alunos e 

professores 

Fevereiro de 2020 

a janeiro de 2021 

- Conselho de 

Classe e nas 

reuniões 

pedagógicas. 

4) Orientar os professores 

na superação das 

dificuldades 

- Organizar momentos de acompanhamento da 

gestão de sala de aula; 

- Realizar devolutivas orais e escritas, coletivas 

e/ou individuais, sobre o acompanhamento 

realizado. 

Equipe Gestora, 

Coordenadores, 

professores, SOE,  Sala 

de recursos. 

- Professores Fevereiro de 2020 

a janeiro de 2021 

- Debate nas 

reuniões 

pedagógicas. 

5) Zelar pela qualidade das 

relações intrapessoais e 

interpessoais e o 

intercâmbio de 

- Promover momentos de interação e troca de 

experiências, onde o grupo possa se conhecer 

melhor e fortalecer os vínculos; 

Equipe Gestora, 

Coordenadores, 

professores, SOE, Sala 

de recursos e SAA. 

- Professores, 

coordenadores e 

equipe gestora. 

Fevereiro de 2020 

a janeiro de 2021 

- Debate nas 

reuniões 

pedagógicas. 
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experiencias na escola e na 

rede  

- Elaborar, em parceria com os demais membros 

da equipe escolar, os combinados que orientarão o 

trabalho a ser desenvolvido por todos. 

6) Participar ativamente da 

discussão, elaboração, 

execução e avaliação da 

PP 

- Construir, implementar e a avaliar o PP; 

- Organizar o Plano de Ação da Escola. 

- Equipe Gestora, 

Coordenadores, 

professores, SOE, Sala 

de recursos, SAA, Pais 

e Alunos 

- Professores, 

coordenadores e 

equipe gestoras, 

Pais e Alunos. 

Fevereiro de 2020 

a janeiro de 2021 

- Reuniões, 

Conselho de 

Classe e 

Assembleias 

Escolares. 

7) Orientar e assistir os 

estagiários, quando houver, 

na realização de suas 

atividades 

- Elaborar, em parceria com Coordenador de 

Estágio, rotinas para estagiários; 

 

Equipe Gestora, 

Coordenadores, 

professore e SOE 

- Estagiários Fevereiro de 2020 

a janeiro de 2021 

- Relatórios de 

atividades 

8) Promover a integração 

com a comunidade escolar 

no processo educativo 

- Realizar, em conjunto com a Gestão Escolar, 

atividades que promovam o desenvolvimento d1a 

comunidade escolar, 

-Equipe Gestora, 

Coordenadores, 

professores, Conselho 

Escolar, SOE, Pais, 

Alunos e SAA. 

- Professores, 

coordenadores e 

equipe gestoras, 

Pais e Alunos. 

Fevereiro de 2020 

a janeiro de 2021 

- Reuniões de 

Pais e Mestres e 

Assembleias 

Escolares. 

9) Planejar e organizar as 

ações inerentes ao 

Conselho de Classe 

- Elaborar calendário de reuniões do Conselho de 

Classe; 

- Tematizar, em momentos de formação 

Continuada, a valorização do Conselho de Classe 

voltado para melhoria do processo de ensino 

aprendizagem. 

-Equipe Gestora, 

Coordenadores, 

professores, SOE, Sala 

de Recursos e SAA. 

- Professores, 

coordenadores e 

equipe gestoras, 

e Alunos. 

Fevereiro de 2020 

a janeiro de 2021 

- Reuniões e 

relatórios de 

desempenho. 

10) – Executar atividades 

correlatas 

- Realizar atividades diagnosticas em sala de aula; 

- Atendimento aos pais de forma individualizada; 

- Atendimento individualizado aos alunos que 

apresentam dificuldades; 

- Reunião com representantes de turmas para 

avaliar o desenvolvimento das atividades 

realizadas em sala de aula; 

- Desenvolver em pareceria com os professores, 

projetos institucionais. 

-Equipe Gestora, 

Coordenadores, 

professores, SOE, Sala 

de Recursos, Sala de 

Leitura e SAA. 

- Professores, 

coordenadores e 

equipe gestoras, 

e Alunos. 

Fevereiro de 2020 

a janeiro de 2021 

- Reuniões e 

relatórios de 

desempenho. 
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ANEXO 2 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 2 

PLANO DE AÇÃO ANUAL DO CEM Paulo Freire_2020 

DIMENSÕES: Administrativa, Pedagógica, Técnico-Administrativa; e Comunidade Escolar (Docente, Discente, Família e Parceiros) 

OBJETIVOS 

ESTRATÉGICOS 

AÇÕES 

ESTRATÉGICAS 
AÇÃO PARCERIAS PÚBLICO CRONOGRAMA DESCRIÇÃO E AVALIAÇÃO DAS AÇÕES 

Reorganizar as 

rotinas 

administrativas da 

Escola 

Redução 

gradativamente da 

burocracia dos 

setores até o limite 

de 50% 

Atualização dos 

dados profissionais 

dos servidores 

 Administrativo 2020 

Publicização das informações trabalhistas em mural e outros veículos de comunicação; acompanhamento 

rigoroso da folha de ponto; revisão e atualização das pastas funcionais; lançamento e controle dos abonos 

individuais; acompanhamento dos processos individuais dos servidores; validação de situações 

particulares mediante comprovação legal. 

Revisão, atualização 

e controle da 

documentação 

estudantil 

 

Secretaria 

 

 

2020 

Revisão do horário de atendimento da secretaria, tanto para o público interno quanto externo; orientação 

e controle da escrituração estudantil; customização do ieducar; aperfeiçoamento das rotinas de trabalho; 

melhoria tecnológica do ambiente de secretaria; utilização do Moodle para divulgação e gerenciamento 

das informações.  

Melhoria para uma 

alimentação mais 

saudável 

 

Cozinha 

 

 

2020 

Controle e diversificação do cardápio do lanche; controle rigoroso do estoque de alimentos; proposição de 

campanhas educativas para evitar o desperdício de alimento. 

Ampliação e 

incremento da 

biblioteca 

 

Biblioteca 

 

 

2020 

Incentivo à leitura individual e coletiva, ao longo do ano, despertando no aluno o gosto e o hábito 

da leitura, além da premiação dos alunos que mais leem no ano, sob a supervisão da Biblioteca 

e coordenação da área de Linguagem; fomento aos grupos de leitura (partilha, construção, 

conexões...); criação de premiação (placa de mérito de leitura, kit de livros etc); controle de 

distribuição dos livros. 

Acompanhamento 

psicopedagógico 

 

SOE 

 

 

2020 

Controle mensal das frequências, especialmente em Português e Matemática; reunião periódica com as 

famílias dos alunos atendidos; análise dos resultados das avaliações para acompanhar a aprendizagem dos 

alunos; desenvolvimento de estratégias para sanar as dificuldades dos alunos; participação na reunião geral 

e por área para promover reflexão sobre a prática pedagógica e novas metodologias de ensino que 

melhorem a aprendizagem; programa de atendimento aos alunos com dificuldades de aprendizagem e de 

relacionamento; organização de material de primeiros socorros.  

CEM Paulo Freire: por uma educação significativa, autônoma, inovadora, inclusiva e democrática. 
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Atender ao aluno 

em suas 

necessidades 

específicas 

Acompanhamento 

individualizado 

 

Sala de 

Recursos e de 

Apoio 

2020 

Controle semanal das frequências dos alunos; reunião periódica com as famílias dos alunos atendidos; 

análise dos resultados das avaliações para promover reflexão sobre a prática pedagógica e novas 

metodologias de ensino que garantam a aprendizagem; aplicação de sondagens bimestrais para avaliar o 

desenvolvimento da aprendizagem; correção da defasagem dos conteúdos necessários; desenvolvimento 

de um programa de adequação curricular; participação nas reuniões geral e por área para promover 

reflexões sobre assuntos de interesse do aluno.   

 

OBJETIVOS 

ESTRATÉGICOS 

AÇÕES 

ESTRATÉGICAS 
AÇÃO PARCERIAS PÚBLICO CRONOGRAMA DESCRIÇÃO E AVALIAÇÃO DSA AÇÕES 

Melhorar o 

ambiente interno e 

externo da escola 

Aumento em 10% 

a força de trabalho 

Controle da limpeza 

e da vigilância e da 

segurança 

 

Gestão / 

Pessoal 

terceirizado 

2020 

Controle, manutenção e conservação de mobiliário, dos equipamentos e dos materiais 

didático-pedagógicos; ações constantes de limpeza e preservação do espaço escolar, do 

mobiliário escolar, dos aparelhos e da estrutura física; cuidados para preservação da 

integridade física dos alunos, dos servidores e do pessoal terceirizado; lançamento de 

campanhas educativas para preservação do bem público. 

Modernizar a 

escola, ampliando 

o investimento em 

mídia digital 

Desenvolvimento 

do site da escola 

Criação do site do 

CEM Paulo Freire 

UnB e IFB 
Gestão e 

parceiros 
2020 

Desenvolvimento de site (parceria com a UnB ou IFB) e uso de programas e aplicativos para 

gerenciamento de dados. 

Aquisição de 2 

telões 

Telões no pátio da 

escola. 

Disponibilização das informações em meios digitais dentro e fora da Escola, de maneira mais 

ágil e inovadora. 

Aumento em 10% 

das TICs nas 

salas 

Revisão e ampliação 

das instalações TICs 
Prospecção de novos ambientes para a escola. 

Melhorar as rotinas 

de atendimento 

Aumento em 100% 

o índice de 

satisfação 

Aperfeiçoamento da 

forma de atendimento 

na escola 

 Todos 2020 

Melhoria na forma de comunicação entre a escola e a comunidade escolar; presença de 

professores e funcionários nos eventos e reuniões da escola; ações comunicativas para 

estimular a união, o respeito e o espírito de equipe; revisão dos horários de atendimento; 

promoção de mais eventos de confraternizações e de integração. 

Aplicar os recursos 

financeiros 
Aumento em 10% os 

recursos da escola. 

Controle de 

recebimento, gasto e 

prestação de contas 

 
Gestão / 

Conselho 

Escolar 

2020 

Fortalecimento da APAM e do Conselho Escolar garantindo sua participação no processo 

ensino-aprendizagem, na elaboração da Proposta Pedagógica e na tomada de decisões; 

conscientização da família da importância de recursos para melhorar a vida escolar do filho; 

envolvimento da comunidade escolar na aplicação dos recursos financeiros; definição das 

prioridades dos gastos; prestação de contas de maneira transparente, em especial no PDDE, 

PDAF e APAM. 

Fortalecer a APAM 

e o Conselho 

Escolar 

Fortalecimento das 

ações da APAM e do 

Conselho Escolar 

 2020 

Aumento da participação ativa da APAM e do Conselho Escolar nos processos decisórios da 

Escola; reunião de representantes de professores, funcionários, equipe gestora, estudantes, 

pais e comunidade para definir prioridades, com a participação ativa da APAM e do Conselho 
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Escolar; levantamento nos documentos da instituição do histórico de gastos de três ou quatro 

meses do ano anterior e fazer uma média de quanto cada área demandou (informática, 

recursos humanos, material etc), em cumprimento à legislação; estimativa de entrada de 

recursos e de arrecadação (receitas) e previsão de despesas de custeio e de capital; 

formulação de balanços financeiros, orçamentário, planos de ação e ata de prioridade para 

cada verba; encaminhamento de documentos fiscais originais para a contabilidade pela APAM 

para organização e remessa ao órgão de controle na CRE/PPC. 

OBJETIVOS 

ESTRATÉGICOS 

AÇÕES 

ESTRATÉGICAS 
AÇÃO PARCERIAS PÚBLICO CRONOGRAMA DESCRIÇÃO E AVALIAÇÃO DAS AÇÕES 

Fortalecer a gestão 

pedagógica da 

Escola 

Reorganização das 3 

coordenações 

pedagógicas 

semanais 

Desenvolvimento de 

ações pedagógicas 

na Escola 

 

Supervisão, 

coordenação 

pedagógica e 

professores 

2020 

Planejamento semanal da coordenação com ação coletiva entre professores, equipe 

pedagógica e gestão; elaboração de relatórios bimestrais e finais em atas próprias; reflexão 

sobre os conteúdos anuais; promoção de reuniões bimestrais que garantam a conscientização 

e responsabilização dos filhos no cumprimento de seus deveres enquanto aluno, e dos pais, 

enquanto responsáveis; divulgação de cursos de formação continuada dos professores; 

formação de grupos de estudo que garantam a reflexão sobre a prática pedagógica, currículo, 

avaliação, troca de experiência; aplicação de simulados do PAS/UNB/Enem; promoção de 

ação junto ao Conselho Tutelar para contribuir com a Escola junto à família, diante dos casos 

omissos; estímulo ao bom relacionamento entre gestão, equipe pedagógica e professores 

para que a Escola apresente um ambiente agradável, de boas relações pessoais. 

Promoção de, pelo 

menos, 4 eventos 

para estimular a 

participação da 

comunidade escolar 

na (re)elaboração da 

PP 

Desenvolvimento de 

ações para 

envolvimento da 

comunidade escolar 

 2020 

Participação dos alunos nos conselhos de classe participativos, fóruns, grupos de estudos e 

de trabalhos, ao mesmo tempo na direção do grêmio estudantil local, na organização de ações 

de apoio às entidades filantrópicas, por meio de visitas, doações, gestos solidários, ações 

socioculturais e assistenciais, oficinas motivacionais sobre sexualidade, respeito às 

diversidades de gênero, autoconhecimento e autoestima, prevenção ao uso de drogas e 

entorpecentes; participação efetiva da comunidade escolar (pais, professores, funcionários, 

APAM e Conselho Escolar) na elaboração da Proposta Pedagógica da Escola e 

acompanhamento no processo ensino-aprendizagem. 

Combater a evasão 

escolar 

Diminuição, em 5%, 

dos índices de 

repetência e evasão 

ao longo de três anos 

Acompanhamento 

individualizado 
 

Equipe 

Gestora / SOE 

/ Sala de 

Recursos 

2020 

Controle semanal das frequências, especialmente em Português e Matemática, e reunião 

periódica com as famílias; formação de equipe pedagógica que, juntamente com a gestão da 

escola, acompanhe o desenvolvimento da aprendizagem através da análise dos resultados 

das avaliações, para garantir a aprendizagem dos alunos, procurando sanar suas dificuldades; 

criação de momentos de reflexão sobre a prática pedagógica e novas metodologias de ensino 

que garantam a aprendizagem; análise dos resultados das avaliações para estudar o 
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desenvolvimento satisfatório na aprendizagem; aplicação de sondagens bimestrais para 

avaliar o desenvolvimento da aprendizagem; correção da defasagem dos conteúdos. 

Revitalizar os 

trabalhos do 

Grêmio Estudantil. 

Envolvimento de 15 

alunos no Comitê do 

Grêmio 

Reconstituição do 

Grêmio 
 

Gestão e 

alunos 
2020 

Eleição dos membros do Colegiado (chapa); revisão do Estatuto do Grêmio; criação de 

projetos de protagonismo juvenil (horta, momentos culturais, ações solidárias, participação 

política, ...); participação dos alunos nos conselhos de classe participativos, fóruns, grupos de 

estudos e de trabalhos, ao mesmo tempo na direção do grêmio estudantil local, na 

organização de ações de apoio às entidades filantrópicas, por meio de visitas, doações, 

gestos solidários, ações socioculturais e assistenciais, oficinas motivacionais sobre 

sexualidade, respeito às diversidades de gênero, autoconhecimento e autoestima, prevenção 

ao uso de drogas e entorpecentes etc. 

OBJETIVOS 

ESTRATÉGICOS 

AÇÕES 

ESTRATÉGICAS 
AÇÃO PARCERIAS PÚBLICO CRONOGRAMA DESCRIÇÃO E AVALIAÇÃO DAS AÇÕES 

Aperfeiçoar a 

cultura tecnológica 

Preparação de mais 

1 laboratório de 

informática 

Implementação e 

incremento do 

Laboratório de 

informática 

 
Gestão e 

professores 
2020 

Instalação de softwares, headphone, webcam, além de upgrade nas máquinas e novos 

acessórios para suportar as novidades educacionais; preparação de espaço destinado a 

oferecer ferramentas básicas de estudo e pesquisa para promover a inclusão digital. 

Criar ambientes 

inovadores de multiuso 

Construção de ambientes educacionais múltiplos e inovadores; preparação das salas de aula 

com recursos tecnológicos e educacionais (notebook, datashow, televisor). 

Capacitação de 50% 

dos professores para 

uso do Site e Google 

sala de aula 

Customização do site 

do CEM PF e 

incremento da 

plataforma Google 

Sala de aula 

Oficinas de Google Sala de aula e construção de ambiente virtual das disciplinas para 

postagem de conteúdo, organização pedagógica, gerenciamento de informações e interação 

didática. 

Incentivar projetos 

inovadores de uso 

tecnológico 

Desenvolvimento 

de, pelo menos, 3 

projetos inovadores 

Fomento à produção 

de filmes 

 

Todos 

2020 

Mostra de filmes curtíssimos e de curta-metragem do PF; festival de filmes das escolas públicas 

do DF; filme sobre o CEM Paulo Freire. 

Projeto 

Meninas.Com 

Grupo de 

Robótica 

Promoção e incentivo da participação de mulheres nas áreas tecnológicas, utilizando linguagem 

de programação baseada em C++ e placas Arduíno em projetos aplicados: robótica 

(monitoramento, controle e reciclagem), automação (residência e comercial) e agricultura 

(automação de plantações). São 14 meninas do ensino médio e 4 da UnB. 

Projeto Linguagem 

do SER 

Professoras 

de Português 

e alunos 

Projeto de Leitura e Escrita desenvolvido também pela utilização das TICs, das redes sociais e 

de outros espaços de educação não formais, numa perspectiva interdisciplinar, a fim de explorar 

múltiplos olhares inspirados no contexto do CEM Paulo Freire, captados pelos recursos do 

celular, da câmera fotográfica e da filmadora. 
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Revitalização da 

Rádio-Escola 

Comunidade 

escolar 

Criação do projeto Rádio-Escola, com programação pré-definida: segunda-feira - MOMENTOS 

DE PARTICIPAÇÃO (músicas, recados e avisos); terça-feira - VAMOS ATUALIZAR (trabalhos, 

estatísticas, dados importantes); quarta-feira – FIQUE POR DENTRO (mesa redonda ao ar livre 

ou entrevistas); quinta-feira - A VEZ DA JUVENTUDE (participação dos alunos e seus 

professores, interação dos alunos, sorteios); sexta-feira - FALAR SÉRIO (avisos, divulgação de 

eventos). A rádio vai ao ar nos intervalos diários do turno da manhã e tarde, com a participação 

efetiva, em todas as etapas de criação e execução, dos alunos do curso do Ensino Médio, bem 

como os outros membros da comunidade escolar. 
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OBJETIVOS 

ESTRATÉGICOS 

AÇÕES 

ESTRATÉGICAS 
AÇÃO PARCERIAS PÚBLICO CRONOGRAMA DESCRIÇÃO E AVALIAÇÃO DAS AÇÕES 

Desenvolver a 

educação pelo 

esporte 

Organização de, 

pelo menos, 1 

evento esportivo 

Realização da 

COPA FREIRE 

 Professores 2020 

Projeto socioesportivo que oferece várias modalidades de esporte (futsal, vôlei, 

queimada, xadrez etc), envolvendo equipes, torcidas, premiações e atividades 

lúdicas, em um evento denominado COPA FREIRE.  

Atividade de 

saúde, emoções 

e consciência 

corporal 

Atividades, aulas e ações socioesportivas; palestras sobre temas diversas. 

Melhorar o índice de 

desempenho dos 

alunos, com 

repercussão interna e 

externa 

Aumento, em 10%, 

da oferta de 

avaliações e 

atividades de 

natureza 

interdisciplinar 

Ampliação de 

estratégias de 

avaliação 

 Professores 2020 

Elaboração de provas interdisciplinares e/ou por áreas, que permitam gráficos e 

estatísticas do desempenho do aluno tomando como referência os escores da UnB 

e como alvos o PAS, ENEM vestibulares, concursos e estágios. 

 

Desenvolvimento 

de, pelo menos, 1 

projeto de 

Linguagem 

Oficinas de 

Redação 

 

Professores 

de 

Português 

2020 

Oficinas de redação, em turno contrário, para corrigir distorções e reforçar a 

aprendizagem, além do desenvolvimento da competência escrita, a partir dos 

gêneros discursivos diversos (narrativas, crônicas, resumos, resenhas, 

dissertação, argumentação). 

Letramento 

matemático 
Professores 

Elaboração de questões que envolvam raciocínio lógico e compreensão semântica 

dos comandos das questões de matemática, além de aulas de reforço e revisão de 

matemática, em turno contrário, para corrigir distorções e reforçar a aprendizagem. 

Programa de 

nivelamento de 

língua inglesa e 

espanhola 

Professores 

de Inglês e 

espanhol 

A partir de uma diagnose feita nas avaliações escrita e oral, os alunos são 

distribuídos por níveis: Iniciante, Intermediário e Avançado. Serão atendidos pelos 

professores das componentes e por estagiários oriundos das universidades. 

Aumento do índice 

de aprovação, até o 

índice de 100%. 

Aperfeiçoamento 

e criação de 

instrumento que 

incentivem a 

participação do 

estudante no 

 Professores 2020 

Realização de aulões, aplicação de simulados e de avaliações diagnósticas, a fim 

de preparar o aluno para vestibulares e concursos públicos, sendo os resultados 

tratados conforme o argumento necessário do curso pretendido. 

Oficina “Obras do PAS”: estudo, de maneira crítica e reflexiva, das obras do PAS, 

por meio de aulas expositivas nas Práticas Diversificadas (PD). As obras são 

apresentadas, inicialmente, em linguagem audiovisual; em seguida é feita, de 
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PAS/UnB e 

ENEM 

forma oral, análise detalhada dos aspectos artísticos, históricos, poéticos e sociais 

das obras. Por fim, é aplicado um quiz, jogo dinâmico de perguntas e respostas, 

para que sejam revisitados e fixados os principais pontos abordados. 

OBJETIVOS 

ESTRATÉGICOS 

AÇÕES 

ESTRATÉGICAS 
AÇÃO PARCERIAS PÚBLICO CRONOGRAMA DESCRIÇÃO E AVALIAÇÃO DAS AÇÕES 

Organizar a 

formatura dos 

Terceiros Anos 

Garanta da 

formatura de todos 

os alunos 

Preparação da 

solenidade de 

formatura dos 

alunos 

 

Gestão, 

Grêmio e 

Parceiros 

2020 

Estratégias de participação; divulgação das ações; preparação dos eventos 

relacionados (trotes, encontros, reuniões, sessões de fotografia, levantamento das 

necessidades etc). 

Oferecer oficinas e 

palestras 

relacionadas ao 

mundo do trabalho 

Oferta de 1 

programa de 

inserção no mundo 

do trabalho 

Ampliação das 

parcerias do CEM 

Paulo Freire com 

empresas, 

universidades e 

organizações 

 
Gestão e 

parceiros 
2020 

Palestras e oficinas especializadas e vocacionais que estimulem atividades de 

iniciação científico-culturais, aprendizagem significativa e inserção no mundo do 

trabalho, além de oportunizar estágios (UnB, IFB, SEBRAE, SESC, SESI, 

AMATRA etc); implantação do programa jovem candango ou jovem aprendiz. 

Motivação da 

participação da 

escola em, pelo 

menos, 2 

concursos 

OBMEP e 

Olimpíada da 

Língua 

Portuguesa 

 
Professores 

e alunos 
2020 

Participação do aluno em concursos e eventos externos, conforme os editais 

recebidos (Senado, Correios, Olimpíada da Língua Portuguesa, OBMEP, olimpíada 

de História etc). 

Envolvimento das 

ações de junção 

das áreas 

Ensino de 

conteúdo da 

área de exatas 

(Biologia, Física, 

Química e 

Matemática) 

 
Professores 

e alunos 
2020 

Correção das sérias deficiências e carências dos conteúdos de matemática, a partir 

do resgate de determinados conceitos de unidades de medida e aplicações de 

algumas ferramentas da matemática que são necessárias ao cotidiano do aluno: 

regra de três simples (direta e inversa) e as notações em potências de dez, 

conhecidas como notações científicas, bem como suas transformações. O 

professor aborda o conteúdo de forma rápida e dinâmica, com uma exposição 

breve e a resolução de exercícios de graus diferentes de dificuldade, deixando o 

aprofundamento dos conceitos para as disciplinas envolvidas. 

Oferecer oficinas 

diversas 

Oferta das 

Oficina de 

Raízes 

Afrobrasileiras - 

 
Professores 

e alunos 
2020 

O objetivo desse Projeto é valorizar práticas culturais brasileiras, reforçando nossa 

identidade nacional híbrida e divulgando práticas que reintegram corpo, mente, 

espírito e ambiente, ampliando o autoconhecimento e as possibilidades de 

interação com o meio, além de fomentar a prática desportiva, intensificar a 
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capoeira e 

outras danças 

integração da comunidade, ampliar a cultura corporal e auxiliar na manutenção da 

saúde. É um laboratório de trocas de experiências rítmicas, expressivas e motoras, 

com base em nossa raiz africana. Começaremos com uma explanação breve dos 

objetivos e sondagem de experiências. Depois aqueceremos com danças afro ao 

som do atabaque. Posteriormente fazemos alongamento, movimentos 

fundamentais da capoeira, toques de instrumentos, roda de capoeira e de samba. 

 
OBJETIVOS 

ESTRATÉGICOS 

AÇÕES 

ESTRATÉGICAS 
AÇÃO PARCERIAS PÚBLICO CRONOGRAMA DESCRIÇÃO E AVALIAÇÃO DAS AÇÕES 

Dinamizar o 

contexto escolar e 

as práticas 

pedagógicas 

Criação de, pelo 

menos, 1 evento de 

caráter inovador  

Piquenique com o 

Escritor 
 

Professores 

e alunos 
2020 

Convite a escritores do DF para uma conversa descontraída com os alunos, para 

divulgação de suas vidas e obras, bem como compreensão do processo da escrita 

literária. As turmas fazem pesquisa sobre o seu escritor patrono e contribui para o 

estabelecimento de um clima harmônico e dialógico durante o evento, no formato de 

piquenique. 

Oferecer oficinas 

diversas 

Organização de 

um Festival de 

Arte e Cultura. 

 
Professores 

e alunos 
2020 

Desenvolvimento de conhecimentos e formas de expressão artística, nas áreas de 

música, dança, artes plásticas e cênicas, além de produção artística de jogos cênicos, 

peças teatrais, musicais e montagem cênica. Definir edital para essa ação. 

Apresentação de peças teatrais, visitas a exposições culturais e participação em 

eventos culturais. 

Organizar 1 evento 

Promover a 

Semana da Vida, 

com a Festa das 

Nações 

 
Professores 

e alunos 
2020 

Escolhemos um tema, entre professores e estudantes, e organizamos um fórum ao 

longo de um bimestre. Os alunos fazem pesquisas de campo, discutem os resultados 

em aula, fazem painéis, convidam debatedores da universidade e da sociedade civil 

organizada, elaboram perguntas e, por fim, realizam o evento. Filmes e vídeos são 

muito utilizados pelos professores de maneira a trazer para relações concretas e 

visíveis o conteúdo abstrato dado em aulas. 

Inserir o aluno no 

contexto 

científico, 

proporcionando o 

contato com a 

linguagem 

acadêmica e 

Organizar 1 evento 
Promover o 

Projeto Cuidar 
 

Professores 

e alunos 
2020 

Projeto CUIDAR é o projeto-guia que conduz todas as outras ações e projetos 

desenvolvidos no CEM Paulo Freire: promovido pelos alunos e professores para 

promover a integração da prática do processo pedagógico, incentivar a pesquisa e 

iniciação científica, desenvolver o senso prático e crítico, popularizar a linguagem 

acadêmica e socializar as produções dos trabalhos científico-culturais, de caráter inter, 

multi ou transdisciplinar, fomentados pelas teorias dadas em sala de aula. A 

apresentação acontece em ambiente coletivo e multidisciplinar. Os projetos são 
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participação 

efetiva na 

pesquisa 

científica. 

avaliados conforme os seguintes critérios: Finalidade, Objetivos; Justificativa; 

Metodologia do trabalho; Interdisciplinaridade; Inovação; Recursos, Equipamentos.  

 


