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1. APRESENTAÇÃO 

  

 A Proposta Pedagógica (PP) aqui apresentada 

é o instrumento norteador das práticas pedagógicas do Centro 

de Ensino Médio Ave Branca (CEMAB), uma instituição de 

Ensino Médio da Secretaria de Educação do Distrito Federal, 

dirigida pela Coordenação Regional de Ensino de Taguatinga. 

 A PP do CEMAB representa a busca por novos 

caminhos para a construção de uma educação básica de 

qualidade voltada para a formação integral do educando, 

priorizando a sustentabilidade humana, a diversidade, o 

exercício da cidadania e os Direitos Humanos. Além de 

contemplar a formação do aluno pesquisador e reflexivo e a 

integração das dimensões Cultura, Ciência, Tecnologia e 

Trabalho ao fazer pedagógico da escola. 

 Para a construção da PP-2020 foram realizadas 

reuniões com todos os professores dessa unidade de ensino, 

durante as coordenações gerais e reuniões quinzenalmente 

com a comissão estabelecida para a organização e redação 

do mesmo. 

 A comissão foi constituída pela Diretora e Vice-

Diretor do CEMAB, dois professores, a supervisora 
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pedagógica, a coordenadora de projetos, pais da comunidade 

escolar e por representantes da secretaria, informática, 

administrativo e conselho escolar. 

 Dentre as etapas de construção da PP-2020 

destacamos: a avaliação dos Documentos e Diretrizes para a 

construção da Proposta Pedagógica, pelos professores da 

escola e comissão; avaliação do PPP 2019. 

 Durante a elaboração da PP-2020 foram 

vivenciados momentos de análises dos projetos pedagógicos 

trabalhados em 2019 e sugestão de novos projetos para 2020. 

 Após a elaboração prévia da Proposta 

Pedagógica da escola o mesmo foi apresentado para 

aprovação dos professores, funcionários do CEMAB e os 

pais/responsáveis e alunos.  

   

2. HISTORICIDADE  

 O Centro de Ensino Médio Ave Branca, o 

CEMAB, é uma das escolas mais tradicionais do DF, não 

somente pelo tempo de existência, mas também pelo papel 

histórico de luta por uma escola pública de qualidade. 
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 O CEMAB está localizado no Centro da cidade 

de Taguatinga, rodeado por residências e comércios diversos, 

o que acarreta diariamente um grande fluxo de pessoas e 

veículos nas proximidades da escola.  

Foi fundado em 14 de março de 1961, com a 

denominação Ginásio de Taguatinga, que funcionava, 

provisoriamente, com o curso ginasial diurno. Em 1963, a 

instituição passou a ser denominada extraoficialmente de 

Colégio de Taguatinga, e somente em 14 de janeiro de 1966 

passou a denominar-se Centro de Ensino Médio Ave Branca. 

  Em 1971, a escola vivencia uma nova fase, com 

o início do Curso de Habilitação de Professores (Curso 

Normal), sendo integrada ao espaço físico do CEMAB a sua 

Escola de Aplicação. 

 Em 1979, com a transferência do Curso de 

Formação de Professores para o Colégio de Taguatinga Sul 

(CTS), a Escola de Aplicação é deslocada para este e nossa 

escola teve então a sua denominação alterada para Centro 

Educacional Ave Branca (CEAB). Na década de 2000, no 

entanto, a escola passa a se denominar novamente como 

Centro de Ensino Médio Ave Branca. 
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 O CEMAB é uma instituição mantida pela 

Secretaria de Educação do Distrito Federal (SEDF), vinculado 

a Coordenação Regional de Ensino de Taguatinga (CRET), 

bem como recursos Federais Programa Dinheiro Direto na 

Escola (PDDE-MEC) e a verba distrital Programa de 

Descentralização e Autonomia Financeira (PDAF). Ao longo 

de sua história, o CEMAB, sempre buscou direcionar suas 

ações educativas de forma desafiadora e exigente, levando 

em consideração o mundo, a sociedade e a experiência de 

vida de cada indivíduo que atua no processo de ensino 

aprendizagem.  

 A relação harmônica existente entre os 

integrantes da comunidade escolar faz do CEMAB uma 

escola acolhedora e querida por todos. Não é rara a visita de 

estudantes egressos, que fazem questão de demonstrar 

apreço por esta instituição. Muitos se tornaram advogados, 

políticos, médicos, juristas, entre outros; inclusive aqueles, 

que foram incorporados ao quadro de profissionais da escola, 

após a formação superior. 
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2.1. Espaço Físico da Escola 

Em seu espaço interno dispõe de um bom 

espaço físico, com a seguinte estrutura administrativa. 

 

QUANT. ESPAÇO FÍSICO 

28 
Salas de aula (equipadas com recursos 

audiovisuais e ar condicionado) 

04 
Laboratórios (física, química, biologia e 

informática) 

01 Sala de data show 

01 Sala de reprografia 

01 Sala de coordenação 

01 Sala de orientação escolar (SOE) 

01 Auditório com instalação de cine clube 

03 Quadras de esportes, sendo uma coberta 

01 Sala de educação física 

01 Biblioteca 

01 Sala de professores 

01 Sala de recepção da secretaria 

01 
Sala da APAM (Associação de Pais, Alunos e 

Mestres) 

02 Guaritas 
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01 Sala de recursos generalista 

01 Sala de artes 

01 Sala de recursos Deficiência Visual 

01 Sala da Direção 

01 Laboratório de LEM/ inglês – English LAB. 

02 Setores nos quais funcionam a administração 

01 Supervisão pedagógica  

01 Sala do disciplinar da escola 

01 Cantina com depósito 

01 Sala de Apoio à Aprendizagem 

 

2.2. Dados de Identificação da Instituição Educacional 

 

Instituição de Ensino: Centro de Ensino Médio Ave Branca – 

CEMAB 

Data de Fundação: 14 de março de 1961 

Endereço: QSA 03/05, Área Especial, Taguatinga – DF, CEP: 

72015-050 

Fone: 3901-6675 / FAX: 3034-6904 

Endereço eletrônico:   

 cemab.taguatinga@edu.se.df.gov.br  

 cemabtag@gmail.com  

 

mailto:cemab.taguatinga@edu.se.df.gov.br
mailto:cemabtag@gmail.com
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Site: www.cemab.com.br 

Localização: zona urbana, próximo ao centro de Taguatinga, 

local de fácil acesso pela rota de ônibus para as cidades 

vizinhas e entorno. 

Mantenedora: Secretaria de Estado de Educação do Distrito 

Federal - SEDF 

Coordenação Regional de Ensino: Taguatinga 

Nível de ensino: Educação básica 

Modalidade de ensino: Ensino Médio 

Turnos de funcionamentos: Diurno (matutino/ vespertino) e 

Noturno. 

Matutino: 09 (nove) turmas de 2ª série, 19 (dezenove) turmas 

de 3ª série; 

Vespertino: 19 (dezenove) turmas de 1ª série e 09 (nove) 

turmas de 2ª série; 

Noturno: 02 (duas) turmas de 1ª série, 02 (duas) turmas de 2ª 

série e 02 (duas) turmas de 3ª série. 

Equipe diretiva: Diretor (a): Suzane Margarida Martins 

                            Vice-Diretor: André Luiz Schiavolini 

Horário de funcionamento:  

Matutino: 07h30mn às 12h30min 

Vespertino: 13h15min às 18h15min 

Noturno: 19h às 23h 
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Secretaria Escolar: 8h às 11h; das 14h às 17h e das 9h ás 

22h. 

 

3. DIAGNÓSTICO DA REALIDADE ESCOLAR 

 

 Através dos dados colhidos na secretaria, 

constatamos que os alunos dessa escola são moradores das 

cidades satélites de Taguatinga, Águas Claras, Samambaia, 

Ceilândia, Riacho Fundo, Recanto das Emas, e também 

alguns do entorno do DF, como Santo Antônio do Descoberto 

e Águas Lindas de Goiás. 

 Mesmo estando situado na área central da 

cidade, lugar com índice considerável de assaltos, uso e 

tráfico de drogas, nossos estudantes atestam que se 

matricularam no CEMAB, por considerarem a escola com 

bons professores e por possuir uma boa estrutura física e 

mesmo assim sentir segurança na escola. Apesar disso 

alguns alunos dizem evidenciar o uso de drogas dentro da 

escola, principalmente no turno vespertino, por isso o coropo 

docente percebeu a necessidade de instituir um projeto de 

protagonismo estudantil para tentar minizar essa situação e 

mostrar novos caminhos para esses alunos, além de trabalhar 
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em conjunto com as famílias e os outros órgão do GDF, como 

CAPES, CRAS, PM e Conselho Tutelar a fim de minimizar 

esse problema.  

 Para os estudantes do turno noturno, é ainda 

acrescentado o fato de estudarem próximo ao seu local de 

trabalho (formal, informal ou doméstico) além da facilidade de 

transporte público. Este fato é importante, pois, a faixa etária 

média dos estudantes do noturno é de 26 anos de idade, são 

trabalhadores e afirmam que a prioridade para eles é o 

―estudar devagar‖, ou seja, eles se preocupam mais com o 

aprendizado e a chance de prosseguirem os estudos e terem 

uma melhoria no emprego. 

 O CEMAB conta hoje com sessenta e oito 

turmas de estudantes, aproximadamente duzentos 

profissionais da educação (entre professores, assistentes, 

orientadores etc.) e uma direção composta por membros 

eleitos pelos segmentos da escola. 

  Atualmente a instituição atende alunos das três 

séries do ensino médio, sendo 56 turmas no turno diurno e 06 

turmas no turno noturno, nas seguintes distribuições: 

Matutino: 09 (nove) turmas de 2ª série, 19 (dezenove) turmas 

de 3ª série; 
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Vespertino: 19 (dezenove) turmas de 1ª série e 09 (nove) 

turmas de 2ª série; 

Noturno: 02 (duas) turmas de 1ª série, 02 (duas) turmas de 2ª 

série e 02 (duas) turmas de 3ª série. 

 

 

SÉRIES DO ENSINO MÉDIO – CEMAB 

 

MATUTINO 

2º ANO 09 turmas 

3º ANO 19 turmas 

VESPERTINO 

1º ANO 19 turmas 

2º ANO 09 turmas 

NOTURNO 

1º ANO 02 turmas 

2º ANO 02 turmas 

3º ANO 02 turmas 

TOTAL GERAL 62 turmas 

 

 Outros dados importantes contemplados nesse 

Proposta Pedagógica são os índices de desempenho dos 

alunos (aprovação, reprovação e evasão escolar), informando 
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os dados gerais da situação dos alunos matriculados no 

CEMAB no ano de 2019, segunda a secretaria do colégio. 

 
Índice de desempenho dos alunos do CEMAB/ 2019 

Movimento e Rendimento Escolar por Turno e Série – Em 
2019 – Anual 

 

MOVIMENTAÇÃO 
DIURNO NOTURNO 

1ª 
SÉRIE 

2ª 
SÉRIE 

3º 
SÉRIE 

1ª 
SÉRIE 

2ª 
SÉRIE 

3º 
SÉRIE 

Matrícula inicial em 
20/03/2019 

787 799 693 56 64 65 

Admitidos após 
20/03/2018 

40 46 33 48 30 47 

Afastados por 
transferências 

71 70 73 46 36 26 

Matrícula final 756 775 653 58 58 86 
Aprovados sem 
dependência 

470 572 616 26 23 65 

Aprovados com 
Dependência 

175 146 - 07 10 - 

Reprovados  110 57 37 25 25 21 
Afastados por 
abandono 

01 - - - - - 

Total de concluinte por Ano de Nascimento, Turno e Sexo – 
Em 2019 

 

ANO DE 
NASCIMENTO 

DIURNO NOTURNO 

Masculino Feminino Masculino 2ª 
SÉRIE 

Após 2003 - - - - 
2003 - - 01 - 
2002 77 105 02 02 
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2001 171 176 09 - 
2000 38 40 10 19 
1999 08 01 04 04 
1998 - - 01 01 
1996 - - - - 

De 1995 a 1991 - - - - 
De 1990 a 1986 - - 02 - 
De 1985 a 1981 - - - - 
Antes de 1981 - - - - 

TOTAL 294 322 29 36 
 

Movimento e Rendimento Escolar da Educação especial  

Em 2019 

 

MOVIMENTAÇÃO 
DIURNO 

Classe 
Especial 

Classe 
Comum 

Matrícula inicial em 
20/03/2019 

- 35 

Admitidos após 
20/03/2018 

- - 

Afastados por 
transferências 

- - 

Óbito - - 
Matrícula Final - 35 

Aprovados  - 35 
Reprovados  - - 

Afastados por abandono - - 
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Total de concluinte por Ano de Nascimento e Sexo das 
Classes Especiais – Em 2019 

 

ANO DE 
NASCIMENTO 

DIURNO NOTURNO 

Masculino Feminino Masculino 2ª 
SÉRIE 

Após 2003 - - - - 
2003 - - - - 
2002 01 03 02 01 
2001 03 04 04 03 
2000 02 03 02 03 
1999 - 02 - 02 
1998 - - - - 
1996 - - - - 

De 1995 a 1991 - - - - 
De 1990 a 1986 - - - - 
De 1985 a 1981 - - - - 
Antes de 1981 - - - - 

TOTAL 06 12 08 09 

 

4. FUNÇÃO SOCIAL 
 

 Proporcionar uma educação de qualidade, dando 

significado ao conhecimento escolar, mediante a 

contextualização e a interdisciplinaridade, em busca da 

formação integral e crítica dos alunos. 

 Promover  o desenvolvimento das potencialidades 

físicas, cognitivas e afetivas denosso alunos, capacitando-os 
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a  se tornarem cidadãos, participativos na nossa. Garantir a 

aprendizagem de conhecimento, habilidades e valores 

necessários à socialização dos mesmos, através do domínio 

dos conteúdos culturais básicos da leitura, da escrita, da 

ciência das artes e das letras. 

 Formar alunos com senso crítico, reflexivo, autônomo 

e conscientes de seus direitos e deveres que tenham 

compreensão da realidade econômica, social e política do 

país, aptos a construir uma sociedade mais justa, tolerante as 

diferenças culturais como: orientação sexual, pessoas com 

necessidades especiais, etnias culturais e religiosas. 

 

5. PRINCÍPIOS ORIENTADORES DAS PRÁTICAS 
PEDAGÓGICAS 

 

 A educação como um direito de todos e a 

permanência dos jovens na escola, talvez seja, o mais 

importante desafio de nosso país, em relação à educação 

básica.  

 A educação é uma das condições para o 

desenvolvimento sustentável, a distribuição de riquezas e a 

soberania da nação e é, simultaneamente, meio e objetivo do 

desenvolvimento e da diminuição das desigualdades no país. 
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 A educação é fundamental e decisiva para o 

exercício pleno da cidadania, pois, oportuniza ao cidadão 

ampliar o seu poder de compreensão e atuação nos vários 

setores da sociedade, e seu poder de interferir nos rumos do 

país e, ainda, para a busca do equilíbrio ambiental e para a 

garantia dos direitos humanos. 

 Nesse sentido, a formação para a cidadania, 

para a sustentabilidade, para diversidade exige a criação de 

espaços e ações educativas visando à formação de sujeitos 

acima de tudo pesquisadores, capazes de pensar, de assumir 

e de submeter à crítica os valores, as normas e os direitos 

morais existentes, inclusive os tidos como democráticos e 

justos. Portanto, em busca da formação integral do nosso 

aluno, o conhecimento incide em refletir sobre os valores que 

fazem parte do conhecimento estruturado e aceito pela 

sociedade através dos tempos.  

 Valores e conhecimentos não têm existência 

autônoma, para existirem, dependem de pessoas que os 

elaborem, atribuindo-lhes significados e dando-lhes suporte 

de manifestação por meio de uma comunicabilidade inteligível. 

São resultados de uma construção coletiva.  
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 Nesse sentido, a apropriação da Proposta 

Pedagógica pelo coletivo do CEMAB vem em busca da 

consolidação da construção de uma arquitetura de valores 

significativos para o grupo, valores comuns a todos os que os 

compõem e dão sentido às práticas pedagógicas escolares.  

Assim, a escola enfatiza o seu papel socializador 

e educativo contemplando a formação para a cidadania e para 

os direitos Humanos, dentro das perspectivas previstas no 

Currículo em Movimento da Educação Básica – SEEDF.  

 A Educação para os Direitos Humanos - em busca 

do reconhecimento, realização e universalização da 

dignidade humana, contemplando ações pedagógicas 

que levem em consideração as seguintes perspectivas: 

o Educação para a Diversidade – uma educação 

voltada para implementação de ações voltadas 

para o diálogo, reconhecimento e valorização 

dos grupos marginalizados, tais como negros, 

mulheres, população LGBT (lésbicas, gays, 

bissexuais, travestis, transexuais e 

transgêneros), indígenas, moradores do campo, 

entre outros. 
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o Educação para a Sustentabilidade – 

implementação de atividades pedagógicas que 

visem uma educação ambiental baseada no ato 

de cuidar da vida, em todas as fases e tipos, em 

busca de uma sociedade mais igualitária que 

atenda às necessidades do presente 

conservando os recursos naturais para as 

gerações futuras; 

o Educação para a Cidadania Ativa – realização 

de ações que possibilitem o exercício da prática 

sistemática dos direitos conquistado, ampliação 

de novos direitos, contribuindo para a defesa da 

garantia de direito a educação básica pública, 

gratuita e laica para todos, inclusive para 

aqueles que não tiveram acesso na idade e 

condições próprias.  

 Cabe então à escola orientar os jovens a 

construírem um embasamento teórico, seguro e necessário, 

para que façam suas opções e consolidem seus valores, 

podendo fazer suas escolhas e assim realizar-se enquanto 

homens e mulheres, enquanto sujeitos. 
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6. OBJETIVOS  

 

 A Proposta Pedagógica do CEMAB tem como 

objetivo geral educar para a ética e o desenvolvimento da 

autonomia e do pensamento crítico almejando preparar 

nossos jovens para a sustentabilidade, para a diversidade, 

para os Direitos Humanos e para exercício da cidadania 

consciente. 

 

 Proporcionar a formação integral do estudante, 

levando-o ao desenvolvimento das capacidades de 

pesquisa, de aprendizagem e de criatividade; 

 Possibilitar ao estudante o prosseguimento dos 

estudos e permanência na escola; 

 Preparar para a cidadania, para a sustentabilidade e 

para a diversidade; 

 Maximizar o rendimento escolar;  

 Resgatar o prazer em aprender nos alunos buscando 

minimizar os números de dependência e de reprovação; 

 Melhorar a classificação da escola e a dos estudantes 

no ENEM, PAS e vestibulares; 

 Levar à compreensão dos fundamentos científico-

tecnológicos; 
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 Desenvolver competências e habilidades necessárias à 

integração do indivíduo à sociedade, por meio do 

desenvolvimento de projetos interdisciplinares; 

 Integrar o estudante em um ambiente acolhedor e 

facilitador de seu desenvolvimento pleno; 

 Prepará-lo para a inserção no mundo do trabalho, 

desenvolvendo conhecimentos, habilidades e 

competências, atitudes e valores a serem aplicadas no 

trabalho e na vida social. 

 

7.CONCEPÇOES TEÓRICAS FUNDAMENTADORAS DAS 
PRÁTICAS PEDAGÓGICAS  

 
7.1 Currículo 

 O Currículo organizado pelo CEMAB tem por 

objetivos principais abordar temáticas de interesse social ―que 

produzem convergência de diferentes áreas do conhecimento 

como: sustentabilidade ambiental; direitos humanos; respeito 

e valorização das diferenças e complexidade das relações 

entre a escola e a sociedade‖ (SEDF, 2014) e garantir as 

aprendizagens dos estudantes, respeitando a forma de 

organização da educação básica do ensino médio.  
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Em síntese, organizamos os conteúdos da grade 

curricular em torno de eixos transversais - Educação para a 

Diversidade, Cidadania e Educação em e para os Direitos 

Humanos e Educação para a Sustentabilidade, que 

estruturam o trabalho pedagógico a ser desenvolvido por 

professores e estudantes e está articulado ao projeto político-

pedagógico da escola. 

 

7.2 Avaliação 

De acordo com o que é estabelecido nas 

Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Médio (Brasil, 

2012) da SEDF incorporamos ao processo avaliativo do 

CEMAB instrumentos e procedimentos que venham conceber 

a avaliação como recurso para a compreensão de uma 

educação voltada para a construção da autonomia do aluno; 

cidadania; solidariedade e responsabilidade social. O objetivo 

da avaliação é identificar dificuldades e potencialidades do 

aluno, permitindo ao aluno analisar sua aprendizagem. 

7.3 Ensino 

 A atual Constituição Brasileira, no seu artigo 208, 

inciso II, estabelece que é dever do Estado a ―progressiva 

universalização do ensino médio gratuito‖.  Na LDB, Lei de 
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Diretrizes e Base da Educação Nacional (Lei 9.394/1996), nos 

artigos 35, que define as finalidades, e 36, que trata das 

diretrizes curriculares para o ensino médio, em conjunto com 

o Parecer nº 15/1998 da Câmara de Educação 

Básica/Conselho Nacional de Educação e a Resolução n. 

03/1998 (CEB/CNE), não só estabelecem diretrizes 

curriculares nacionais para o ensino médio como também lhe 

propõem uma nova concepção filosófica e pedagógica como 

etapa final da Educação Básica no Brasil, o que assegura a 

este nível os mesmos direitos que o ensino fundamental. 

  No seu artigo 35, a LDB define de forma 

enfática o caráter básico da educação média, caracterizando-

a como o coroamento da formação a que todos têm direito 

para o prosseguimento dos estudos, para o ingresso no 

mundo do trabalho e para a integração das comunidades local 

e nacional.   De acordo com as leis e iniciativas 

governamentais, a escola de ensino médio passa a integrar a 

etapa do processo educacional que a nação considera básica 

para o exercício da cidadania, para o acesso às atividades 

produtivas, ―inclusive para o prosseguimento dos estudos nos 

níveis mais elevados e complexos de educação para o 

crescimento pessoal‖, de acordo com os próprios termos da 

lei. 
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 Além das Leis que regem a educação básica no 

Brasil, a equipe pedagógica do CEMAB, buscou consolidar 

sua prática educacional com os pressupostos teóricos 

sugeridos no Currículo em Movimento da Educação Básica 

(SEEDF).  

7.4 Aprendizagem 

 O CEMAB procurou através dos projetos 

pedagógicos que serão desenvolvidos durante o ano letivo 

incorporar práticas educativas que venham abranger aspectos 

culturais, artísiticos, esportivos, lazer, informática e outros de 

interesse do aluno e da comunidade visando através desses a 

formação do sujeito como um todo. 

Os projetos e aulas planejadas nessa PP estão 

previstos na Teoria Crítica a partir da abordagem de temas 

que envolvem a desigualdade social, diversidade, direitos 

humanos e cidadania, buscando dentro dessa perspectiva 

uma aprendizagem emancipatória que auxiliará o aluno a se 

perceber como sujeito ativo e capaz de interferir e transformar 

o ambiente social em que está inserido. 

 Nos projetos previstos na PP-2020 podem ser 

encontrados também traços da Teoria Pós-Crítica, pois os 

mesmos deverão abrir espaços para discussões e análises [...] 
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dos processos pelos quais as diferenças são produzidas 

através das relações de assimetria e desigualdade [...] 

(Currículo em Movimento da Educação Básica/SEEDF apud 

Silva 2003, p. 89). 

 Tendo essas correntes como base das ações 

pedagógicas, acreditamos ser possível trabalhar de forma 

mais eficaz os eixos transversais: 

 

Eixos Transversais das Ações Pedagógicas 
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8.1 Semestralidade 

É uma proposta pedagógica de reorganização 

dos tempos historicamente organizados em séries anuais. 

Tem como pressupostos básicos a formação integral dos 

estudantes, o respeito à sua condição subjetiva, às suas 

experiências e aos seus saberes. Para os estudantes, a 

reorganização semestral reduz à metade o número de 

componentes curriculares, possibilitando-lhes maior tempo 

dedicado às aprendizagens previstas para aquele período. 

Além disso, amplia-se o contato semanal entre estudantes e 

professores, com vistas ao fortalecimento da relação 

pedagógica.  

 Para os professores, a divisão das turmas em 

dois períodos modifica seu trabalho com os estudantes, uma 

vez que é possível diversificar as estratégias de ensino-

aprendizagem e de avaliação. 

 De acordo com Lei nº 5.499, de 14 de julho de 

2015, que aprova o Plano Distrital de Educação (PDE) e torna 

seu cumprimento obrigatório.  

 Distribuição das turmas nos blocos de 

componentes curriculares: 

Deve-se distribuir as turmas da escola entre os 

blocos do modo  mais equitativo possível. Assim, no primeiro 
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semestre do ano letivo, uma parcela das turmas estudará os 

componentes alocados no bloco I  e a outra, os do bloco II. No 

segundo semestre, as turmas que cursaram  o bloco I no 

primeiro período do ano, cursarão o bloco II e vice-versa. 

 O estudante pode ser reprovado na metade 

do ano? 

Não. A aprovação ou reprovação só ocorre após 

o encerramento do ano letivo. O estudante que não lograr 

êxito ao longo do primeiro semestre letivo do ano 

permanecerá em Recuperação Contínua (RC) durante o 

período letivo seguinte. O Diário de Classe deverá ficar ―em 

aberto‖, e os professores responsáveis por esse processo 

deverão registrar, no campo ―informações complementares‖, 

que o estudante encontra-se em processo de RC. Nesse 

campo, deverão ser descritas as atividades desenvolvidas 

durante a recuperação, bem como o desenvolvimento do 

estudante. 
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Fonte: Consoante as Diretrizes para a Organização do Trabalho Pedagógico na 

Semestralidade: Ensino Médio, disponível emhttp://www.se.df.gov.br/sobre-a-

secretaria/publicacoes--da-sedf/diretrizes.html. Acesso em 04 de abril de 2018. 
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Como avaliar para as aprendizagens na Semestralidade? 

A concepção de avaliação na Semestralidade 

segue a mesma definida nas Diretrizes de Avaliação 

Educacional da SEEDF: avaliação formativa contínua e 

processual. 

A Recuperação Contínua (RC) deve durar o 

tempo necessário para que o estudante seja capaz de 

alcançar tantas aprendizagens quantas forem necessárias 

para que ele conquiste o papel ativo na construção de seu 

próprio conhecimento. Há de se observar que esse prazo não 

pode exceder o ano letivo. Para tanto, a atuação dos 

professores deve ser planejada e orientada para que as 

necessidades de aprendizagem sejam supridas, levando em 

consideração o ser integral do estudante, suas características 

cognitivas e suas possibilidades de acesso aos conteúdo. As 

estratégias de ensino-aprendizagem devem ser diversificadas 

e voltadas à consolidação das aprendizagens significativas, 

não sendo, portanto, mero instrumento de recuperação de 

notas.  

 

Dentre elas, pode-se destacar: 

a) aulas de revisão e aulas adicionais, por meio de projetos de 

acompanhamento pedagógico; 
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b) atividades, pesquisas, exercícios e trabalhos extras; 

c) revisões por meio de exercícios que retomam conteúdos 

importantes que foram abordados anteriormente; 

d) incentivo, reconhecimento e motivação à participação dos 

estudantes; 

e) envolvimento dos familiares na vida escolar dos filhos; 

f) ensino de técnicas de estudo, como anotações, leituras, 

organização acadêmica, mapas conceituais. 

 

Importante: 

I. Embora a organização seja semestral, o regime é 

anual; 

II. O estudante do Ensino Médio com aproveitamento 

insuficiente em mais de 3 (três) Componentes 

Curriculares pode ser encaminhado à recuperação final, 

a critério do Conselho de Classe, mediante análise 

circunstanciada de cada caso, o que somente será 

possível afirmar ao final do ano, com deliberação 

também do Conselho de Classe; 

III. O estudante é promovido quando, após os estudos de 

recuperação final, obtiver em cada componente 

curricular nota igual ou superior a 5,0 pontos;  
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IV. A nota da recuperação final substitui o resultado 

anterior, expresso pela média final, se maior;  

V. A nota da recuperação final é registrada no Diário de 

Classe, em Ata própria e na Ficha Individual do Aluno, 

sendo comunicada ao estudante por meio de 

instrumento próprio.  

 

8.2 Organização dos tempos e espaços 

  A coordenação pedagógica é um espaço de 

trabalho coletivo garantido pela portaria n°12 de 29 de janeiro 

de 2014, e visa assegurar um espaço de discussões e 

intervenções que venham assegurar a qualidade do ensino 

oferecido na escola. 

A coordenação Pedagógica tem por objetivo 

planejar, orientar e acompanhar as atividades didático-

pedagógicas, a fim de dar suporte à Proposta Pedagógica, 

promovendo ações que contribuam para a implementação dos 

Currículos de Educação Básica da Secretaria de Estado de 

Educação. 

  O planejamento da ação educativa do CEMAB 

ocorre, principalmente, nos seguintes momentos: 
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8.2.1 Reuniões pedagógicas gerais, no início de cada 

semestre letivo com professores, orientadores, 

coordenadores e funcionários dos diversos setores da 

escola, onde são discutidas, definidas e avaliadas as 

ações anuais e semestrais. 

 

8.2.2 Reuniões pedagógicas coletivas, semanalmente, com 

direção, coordenação e professores visando:  

 

 A organização do trabalho pedagógico e 

planejamento do cronograma para execução 

desses trabalhos; curso de formação 

continuada para os professores;  

 Palestras envolvendo diversos assuntos; 

estudos de documentos da SEEDF; 

  Compartilhamentos de experiências 

pedagógicas dos docentes;  

 Elaboração e avaliação da PP;  

 Análise e intervenções dos projetos 

desenvolvidos na escola, e outros. 

 

8.2.3 Reuniões pedagógicas por área do conhecimento, 

semanalmente, com seus respectivos coordenadores e 
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professores, para planejamentos das aulas, projetos e 

avaliações, contemplando a interdisciplinaridade. 

 

Síntese das coordenações: 

 

 

   

     

8.3 Espaços para organização do trabalho pedagógico 

 O Audiovisual faz parte do setor pedagógico e 

é destinado à guarda, controle, atualização, agendamento de 

locais de múltiplos meios, como auditório e sala de data-show; 

a distribuição de equipamentos, como equipamentos de áudio, 

data-show e controles;  e de recursos multimídia em geral . 

 A Reprografia é o setor da escola em que se 

digita e reproduzem as provas, apostilas e os demais 

materiais impressos para auxílio no processo ensino-

1 
•Reuniões Pedagógicas Gerais                                                                              

2 
•Reuniões Pedagógicas Coletivas                                                                              

3 
•Reuniões Pedagógicas por Área de Conhecimento                                                                              
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aprendizagem. Este setor também é responsável pelo preparo 

do material reproduzido para uso didático do professor.  

 O Laboratório de Informática está 

disponibilizado diretamente para as atividades pedagógicas 

docentes e para o trabalho interdisciplinar da parte 

diversificada. Para tais, professores suas turmas devem 

respeitar agendamento prévio.  

 O laboratório atende também, em horário 

contrário ao turno original, aos estudantes que se interessem 

em realizar pesquisas, trabalhos e em utilizar seus recursos 

para outros fins correlatos.  

 Nossa escola possui uma página eletrônica,  

www.cemab.com.br, gerida pelo laboratório de informática, 

com a finalidade de divulgação dos conteúdos e materiais de 

interesse dos estudantes, professores, assistentes, 

orientadores e pais.  

 A Plataforma Moodle é um instrumento 

interativo utilizado no CEMAB, para atividades 

complementares. Cada professor tem uma ―sala‖, onde 

disponibiliza material de pesquisa para o aluno e realiza 

avaliações e questionários.  Para tanto, em parceria com a 
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Universidade de Brasília, realizamos em 2007 e em 2009, um 

curso de formação docente nessa plataforma.  

 A Biblioteca Escolar atende a comunidade 

escolar nos três turnos. Atende ao professor com sua turma 

em horário de aula, desde que o mesmo agende o horário e 

acompanhe os estudantes.  

 A Biblioteca Escolar do Centro de Ensino Médio 

Ave Branca foi ampliada e reestruturada, visando atender 

melhor ao cotidiano de sua comunidade escolar.  

 Em média, são atendidas diariamente mil 

pessoas, entre funcionários da escola, estudantes e 

comunidade.  

8.4 Atuação das equipes especializadas 

 A Sala de Recurso Multifuncional Generalista 

- presta um atendimento de natureza pedagógica conduzida 

por professores especialistas. Este espaço se destina ao 

atendimento de estudantes das instituições de ensino médio 

da rede pública diagnosticada como portadores de 

Necessidades Educacionais Especiais, tais como: surdez 

severa ou profunda (DA Severa); deficiência física com baixa 

necessidade educacional especial (DF/BNE); deficiência 
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intelectual (DI); Transtorno Global do Desenvolvimento (TGD). 

Conta com três funcionários.  

 SOE – Serviço de Orientação Educacional é o 

mediador entre  a escola, pais e estudantes com objetivo de 

administrar conflitos, contribuir para o sucesso do ensino 

aprendizagem, ampliando suas possibilidades de interação 

como ser autônomo, crítico e participativo. 

 O SOE atende ao que se prevê no Regimento 

Escolar das Instituições Educacionais da Rede Pública de 

Ensino do Distrito Federal, no seu artigo 27: 

A Orientação Educacional tem como objetivo 

contribuir para a melhoria do ensino público do Distrito 

Federal, 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. 

Para cumprir esse objetivo, o SOE acompanha e 

dá suporte aos estudantes em relação ao desenvolvimento 

afetivo, cognitivo e comportamental. Ou seja, é um serviço de 

apoio aos estudantes, não apenas para acompanhamento de 

seu rendimento escolar e de sua frequência, mas também 

para a promoção das relações interpessoais, em que pese 

seu interesse ou desinteresse pelas atividades e todas as 
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outras questões que dizem respeito ao seu bem-estar e seu 

desenvolvimento intelectual e emocional. 

 O SOE possui atendimento individualizado e 

permanente aos estudantes que o procuram por iniciativa 

própria ou por convite ou indicação da Supervisão 

Pedagógica e/ou dos pais.  

 Além desse suporte, o SOE promove projetos de 

orientação vocacional, com o objetivo de ajudar os estudantes 

— principalmente os do terceiro ano do ensino médio — a 

aprofundarem seu conhecimento sobre as diferentes áreas de 

interesse profissional. 

 A Sala de Recursos Específica – Deficiência 

Visual/ Baixa Visão atendendo estudantes do CEMAB que 

apresentam deficiência visual (DV). A sala auxilia o professor 

na ampliação ou transcrição de material didático para o aluno 

(DV) e auxilia no reforço pedagógico para tais alunos. O setor 

conta com cinco funcionários. 

 O grande desafio da escola através das duas 

salas de recurso tem sido implementar o artigo 208, inciso III, 

da Constituição Federal e a Resolução 02/2001 do CNE/CEB, 

ao buscar oferecer a estes estudantes um atendimento 
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educacional caracterizado como complemento curricular que 

lhes permitam a descoberta, a inventividade e a criatividade 

no processo ensino-aprendizagem. Assim, o atendimento 

ocorre em turno contrário, com atendimento individualizado ou 

em grupos. 

 A partir do ano de 2020 o CEMAB contará com 

um novo serviço à nossa comunidade escolar, a Equipe 

Especializada de Apoio à Aprendizagem (EEAA). 

 A EEAA tem como objetivo fortalecer a atuação 

institucional dos profissionais de forma institucional e 

preventiva; promovendo concomitantemente o aumento das 

estratégias e momentos de realização do mapeamento 

institucional, asssessoria à prática pedagógica e 

acompanhamento do processo de ensino aprendizagem dos 

educandos, em parceria com o corpo docente e  tem como 

meta realizar um trabalho de excelência e referência que 

contribua efetivamente para a promoção da cultura do 

sucesso escolar. 
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8.5 Relação da escola com a comunidade 

 

 O aprendizado do aluno e seu pleno 

desenvolvimento estão diretamentes ligados à 

participação da família no processo de ensino-

aprendizagem. 

 Para que o trabalho da escola se torne mais efetivo é 

preciso o apoio de toda a comunidade escolar na construção 

do processo pedagógico. O principal processo de escuta se 

dá através do Conselho Escolar, bastante ativo em nossa 

escola, da participação das famílias e de nossos alunos. 

 

8.6 O Educador Social e o Monitor 

 A escola conta em seu quadro com 4 monitores e 4 

educadores socais. Cada um com sua função específica, mas 

fundamentais para o bom desenvolvimento dos nossos alunos, 

principalmente aqueles com necessidades especiais. 

 Os educadores sociais tem como objetivo oferecer 

suporte complementar às atividades de Educação em Tempo 

Integral, aos estudantes com deficiências e transtornos. 

 Uma das principais funções dos monitores é auxiliar na 

organização da sala e dos materiais pedagógicos para 
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viabilizar o atendimento adequado às necessidades dos 

alunos. 

 

8.7 Projetos específicos 

 O CEMAB dá grande importância à pedagogia de 

projetos. A Direção da escola em conjunto com o Setor 

Pedagógico tem a preocupação de estimular ao máximo o 

desencolvimento de projetos interdisciplinares. 

 O resultado de uma coordenação pedagógica bem 

articulada são os inúmeros projetos que temos em andamento 

que fazem com que nossos alunos construam o próprio 

conhecimento, sendo protagonistas na busca dele, 

estimulados por seus professores. 

 Dentre os projetos desenvolvidos a nível regional 

temos, nos últimos anos participado do CID, Festival de 

música e da Fecitc. 

Ao final de cada ano são feitas reuniões com os professores 

da instituição onde são decididos quais projetos irão continuar.  

A seguir estão listados os projetos pedagógicos que serão 

desenvolvidos pelo CEMAB visando alcançar os objetivos 

propostos pela proposta pedagógica da escola durante o ano 

letivo de 2020. 
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Projeto Aulas na Informática 

Projeto Guia do Estudante 

Projeto Jogos Interclasse 

Projeto Intervalo Cultural 

Projeto Sala de Recurso Generalista 

Projeto Sala de Recursos para alunos com Deficiência Visual 

Projeto Linha do Tempo (noturno) 

Projeto Mostra Cultural e Científica 

Projeto English Lab. 

Projeto Dia da Consciência Negra 

Obras do PAS/UNB 

FAC-CEMAB (Festival de Arte e Cultura do CEMAB) – 

Noturno 

Projeto Chapada Imperial 

Projeto Laboratório de Ciências da Natureza 

 Projeto Educvida 

 

9. ESTRATÉGIAS DE AVALIAÇÃO DO PROCESSO DE 
ENSINO APRENDIZAGEM 
 

9.1 Estratégias de Avaliação do Trabalho Pedagógico da 

Instituição Educacional. 
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O CEMAB tem como desafio organizar uma 

avaliação voltada para as aprendizagens, que não seja 

punitiva ou classificatória, mas que possibilite ao professor 

avaliar o que foi aprendido no plano individual e coletivo, 

possibilitando identificar dificuldades e potencialidades, e que 

permita ao aluno analisar sua aprendizagem.   

 Nesse desafio o professor deve estar em 

constante diálogo com o aluno, não somente no momento de 

avaliação, mas através de atividades incorporadas no dia-a-

dia da sala de aula que lhe permita avaliar não para nota, mas 

para a construção e reconstrução de caminhos que levem 

seus alunos a uma aprendizagem mais significativa. 

 No ano de 2020 temos como meta implantar 

sistema de leitura digital de gabaritos de forma a possibilitar 

ao professor a construção de formas diferenciadas de 

avaliação, facilitando e agilizando a correção. 

 É importante ressaltar que não só o aluno passa 

por um processo avaliativo. Ao final de cada bimestre o corpo 

pedagógico faz uma auto-avaliação do processo desenvolvido 

e estabelece as metas para o bimestre seguinte. 
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9.2 Conselho de Classe como espaço privilegiado de 

entrelaçamento dos três níveis de avaliação: das 

aprendizagens, institucional e de rede. 

O conselho de Classe pode ser concebido como 

colegiado que busca a superação da organização prescritiva e 

burocrática, tornando-se uma instância preocupada com os 

processos avaliativos que busquem reconfigurar o 

conhecimento, rever as práticas pedagógicas alternativas e 

contribuir para alterar a prática pedagógica escolar, dado o 

seu caráter articulador dos diversos segmentos da escola. 

O processo do Conselho de Classe fluirá de 

forma mais tranquila, mais educativa, mais amistosa, onde 

professores e estudantes e responsáveis terão a oportunidade 

de desenvolverem relações sociais de crescimento pessoal, 

individual e coletivo, de acordo com as crenças e os valores 

defendidos em nosso projeto. 

Ele acontece ao final de cada bimestre. É 

precedido por um pré-conselho realizado pelos alunos, em 

conjunto, sob orientação do SOE (Serviço de Orientação 

Educacional) onde eles apresentam as principais dificuldades 

encontradas durante o bimestre para encaminhá-los com 

possíveis alternativas de soluções para uma discussão 
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posterior no Conselho de Classe e as suas expectativas para 

o bimestre seguinte. 

O Conselho de Classe Participativo é dirigido por 

um membro do Setor Pedagógico e utilizamos um programa 

desenvolvido por um de nossos professores para esse fim. 
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O Conselho de Classe tem como objetivos: 

- Sensibilizar e estimular a participação discente, 

docentes e responsáveis nos Conselhos de Classe 

Participativos; 

- Criar mecanismos de retorno das deliberações 

do Conselho de Classe Participativo para os discentes; 

- Avaliar bimestralmente a execução dos pré-

conselhos e Conselhos de Classe, a fim de aprimorá-los. 

 

9.3 Observância às diretrizes de Avaliação Educacional da 

SEDF. 

 De acordo com o que é estabelecido nas 

Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Médio (Brasil, 

2012) da SEDF incorporamos ao processo avaliativo do 

CEMAB instrumentos e procedimentos que venham conceber 

a avaliação como recurso para a compreensão de uma 

educação voltada para a construção da autonomia do aluno; 

cidadania; solidariedade e responsabilidade social. 
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Procedimentos e instrumentos avaliativos de acordo com as 

etapas e modalidades atendidas pela Instituição de Ensino. 

 Dentro dos pressupostos da avaliação formativa 

buscamos nessa PP priorizar avaliações que permitam um 

processo voltado para a inclusão e sucesso do aluno. Os 

instrumentos avaliativos estabelecidos em reuniões com 

professores, representantes de pais e de alunos seguem os 

seguintes formatos: 

9.3.1 Avaliação da aprendizagem 

a) Avaliação diagnóstica: 

Acontecerá no início do ano letivo, ou sempre que o 

professor julgar necessário. A avaliação diagnóstica permite 

ao professor avaliar o nível de aprendizagem de 

determinado aluno ou turma, facilitando seu planejamento 

de curso e estabelecer critérios de avaliação. 

b) Avaliação contínua e integrada ao fazer diário do 

professor:  

Este caráter aponta que a avaliação deve ser realizada 

sempre que possível em situações normais, evitando a 

exclusividade da rotina artificial das situações de provas, na 
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qual o estudante é ―medido‖ somente naquela situação 

específica.  

Abaixo destacamos atividades pedagógicas que se adéquam 

a esse tipo de avaliação: 

 A observação, registrada, é de grande ajuda para o 

professor na realização desse processo de 

avaliação contínua e processual; 

 Resolução de problemas - criação de situações 

problemas, em que o aluno propõe soluções - gera 

oportunidades de o aluno fazer o vínculo do que é 

aprendido em sala com seu cotidiano; 

 Criação de vídeos, documentários, entrevistas; 

 Trabalhos em grupos; 

 Dramatizações; 

 Avaliação realizada por pares e/ou estudos dirigidos; 

 Debates e discussões; 

 Produção de textos nos diferentes gêneros; 

 Portfólios; 

 Criação de blogs; 

 Auto avaliação; 

 Feiras; 

 Confecção de painéis; 

 Relatórios de saídas/visitas; 
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 Oficinas; 

 Simulados; 

 Relatórios de aulas nos laboratórios de pesquisa; 

 Dever de casa e listas de exercícios; 

 Outros. 

 

c) Prova Bimestral:  

Trata-se das avaliações realizadas visando às várias áreas de 

capacidades do estudante: cognitiva, motora, de relações 

interpessoais, de atuação etc., e a situação do estudante nos 

variados componentes do currículo escolar. 

A prova Bimestral ocorrerá uma vez por bimestre, em blocos 

de disciplinas separados de acordo com área de 

conhecimento. 

 

d) Auto - avaliação:  

A auto-avaliação não deve ser caracterizada como uma 

avaliação que gera nota para o aluno, mas como instrumento 

que venha a contribuir com o amadurecimento intelectual e 

social do aluno, além de facilitar para o professor identificar as 

dificultadas encontradas pelos alunos em determinado 

conteúdo. Esse procedimento deverá acontecer uma vez por 

bimestre ou sempre que o professor julgar necessário. 
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e) Recuperação contínua 

A recuperação de estudos é processual, formativa, 

participativa e contínua sob a responsabilidade do 

professor  com apoio da família. 

f) Recuperação final  

Será realizada após o término do ano letivo, para o 

estudante que não obteve aproveitamento em até 3 (três) 

componentes curriculares.  

g) Dependência  

É adotada a progressão Parcial em Regime de 

Dependência que assegura ao estudante prosseguir na 

série/ano imediatamente subsequente, dentro de uma 

mesma etapa da Educação Básica, quando seu 

aproveitamento na série/ano anterior, for insuficiente em 

até duas disciplinas e este tenha participado do processo 

de recuperação final. 

A recuperação por dependência é realizada via Moodle. 

No primeiro momento o aluno, tem contato com o 

conteúdo através de atividades dos mais diversos tipos em 

contato dom os professores das disciplinas, o segundo 
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momento é a realização de uma prova, na mesma 

plataforma, realizada individualmente no laboratório de 

informática da escola, no turno contrário de estudo do 

aluno. 

h) Prova de segunda chamada 

O aluno que perde qualquer atividade avaliativa e que 

tenha um justificativa, que de acordo com o Regimento 

Escolar do DF, abone sua falta tem direito de realização de 

uma nova atividade de segunda chamada, em substituição 

da primeira, que necessariamente não precisa ser do 

mesmo modelo ou ter a mesma característica, mas deve 

aboradar o mesmo assunto e ter a mesma pontuação.   

Fica estabelecido nesse documento que, 

qualquer instrumento ou procedimentos avaliativos, devem 

expressar claramente para o aluno, seus objetivos de 

aprendizagem e seus critérios de avaliação, e que não se 

prendam somente a notas, mas que sirvam para identificar 

intervenções a serem realizadas. 

 O professor deve viabilizar no início de cada 

bimestre seu plano de curso e seu plano de avaliação 

bimestral para os alunos, pais/responsáveis garantido aos 
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mesmos o direito a informações e esclarecimentos sobre 

procedimentos e instrumentos utilizados nas avaliações, bem 

como os critérios avaliativos adotados, e os seguintes setores 

ficam disponibilizados para essas informações: 

Setores de Informação para as Avaliações 

  

9.4 Avaliações externas  

 O CEMAB tem como objetivo incentivar seu 

aluno a participar das provas do ENEM e vestibulares da 

UnB e outras instituições de ensino superior, para isso 

ficou estabelecido nas reuniões de construção da PP que 

a supervisão pedagógica, direção e professores, deverão 

incentivar com palestras, informativos, aulões e outros 

Setor Pedagógico da Escola 

SOE (Serviço de Orientação Educacional) 

Reunião com os professores (coordenaçoes de cada área) 

Participação pais/responsáveis no conselho de classe 
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instrumentos a participação máxima dos alunos da nossa 

escola, em especial os do 3º ano. 

 A escola tem uma participação efetiva dos 

alunos no PAS-UNB, promove pelo menos uma vez ao 

mês aulões com temas voltados a esse método de acesso 

à universidade, e como resultado, temos uma expressiva 

quantidade de alunos aprovados através de modalidade, 

crescente a cada ano. 

 

10. ORGANIZAÇAO DA PROPOSTA CURRICULAR  

10.1 Interdisciplinaridade 

Além das disciplinas da base nacional comum, 

citadas acima, a escola apresenta no seu currículo uma parte 

diversificada que foi organizada da seguinte maneira para o 

ano de 2020: Parte Diversificada foi distribuída para os 

professores de diversas áreas de conhecimento. Ela é 

dividida em três frentes. PD1 (1 aula semanal), PD2 (2 aulas 

semanal) e PD3 (1 aula semanal). 

Sentimos a necessidade de estimular nossos 

alunos a uma maior participação no vestibular da 

Universidade de Brasília na modalidade PAS, por isso na 
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Parte Diversificada do currículo decidimos trabalhar nessa 

frente, concomitantemente com o projeto já desenvolvido na 

escola chamado ―Obras do PAS‖  

 – Geometria: tratamos dos estudos de 

geometria. A intenção é que haja uma percepção da parte do 

estudante de que a geometria é aplicada em todas as 

medidas dos objetos e coisas com as quais nos deparamos. 

Na primeira série, busca-se constatar a necessidade de se 

desenvolver a capacidade de observação e de manter uma 

sequência lógica de associação a referenciais concretos por 

parte do estudante. Num segundo momento o objetivo é 

integrar a álgebra à geometria na resolução de problemas, os 

estudantes realizam cálculo de áreas e perímetros de figuras 

planas, levando também em consideração a sua bagagem 

cotidiana e assim fazer com que ele situe a matemática em 

sua vida. 

 Na segunda série, os estudantes da série 

anterior já se utilizam de suas habilidades e competências 

adquiridas para realizarem o cálculo de áreas e volumes, em 

três dimensões, o que damos o nome de geometria espacial. 

 Na terceira série, a intenção é familiarizar o 

estudante com os gráficos cartesianos para que o mesmo 



 

56 

 

possa identificar figuras geométricas planas e calcular suas 

áreas. As três disciplinas são trabalhadas de forma integrada 

e contam com o suporte do Laboratório de Informática da 

escola, como dito antes. 

 Nas coordenações pedagógicas, os temas e as 

estratégias são discutidos e avaliados com frequência, a fim 

de que haja participação e integração de todos: professores, 

assistentes, orientadores, estudantes e direção, numa busca 

constante por um ensino de qualidade que seja significativo e 

democrático.  

 

10.2 Relação teoria – prática 

Nesse planejamento também é contemplada a necessidade 

de uma preparação e inserção no mercado de trabalho, o 

que requer um trabalho de orientação educacional, para 

isso, há no CEMAB, projeto permanente de Orientação 

Vocacional, promovido pela equipe do SOE/ supervisão 

Pedagógica. 

 

10.3 Contextualização 
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Com o intuito de preparar o estudante que queira 

ingressar na Universidade de Brasília e/ou, em outras 

entidades de Ensino Superior, os professores do CEMAB, ao 

selecionarem os conteúdos de cada disciplina levam em conta 

a necessidade de conhecimentos específicos cobrados nos 

vestibulares realizados nesta cidade. 

O planejamento anual de cada disciplina é feito 

no início do ano letivo pelo grupo de professores, divididos em 

suas respectivas áreas de conhecimento e posteriormente 

apresentado a coordenação pedagógica e disponibilizada via 

Plataforma Moodle para o aluno. 

10.4 Eixos norteadores - PP Carlos Mota 

A escola trabalha, além dos projetos 

interdisciplinares citados aqui, com temas transversais que 

são escolhidos pelos professores nas coordenações 

pedagógicas, tendo em vista o interesse e necessidades dos 

estudantes contemplando as dimensões: Direitos humanos, 

Cidadania e Diversidade e Educação para a sustentabilidade. 

A disciplina Ensino Religioso está inserida nos 

estudos de Filosofia, uma vez que são trabalhados os 

conceitos de valores éticos e morais de conduta na forma de 
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cidadãos conscientes de seu papel numa sociedade em que 

todos têm deveres e direitos a serem observados visando ao 

bem comum. 

 

10.5 Organização Curricular 

A organização curricular da CEMAB está de 

acordo com o que é estabelecido nas Diretrizes Curriculares 

Nacionais para o Ensino Médio (Brasil, 2012) da SEDF para 

uma educação voltada para a construção da autonomia do 

aluno; cidadania; solidariedade e responsabilidade social. 

 Os componentes curriculares estão divididos 

segundo as áreas de conhecimento: 

 

ÁREA DO 

CONHECIMENTO 

COMPONENTES 

CURRICULARES 

CARGA 

HORÁRIA 

 

Linguagens  e 

códigos  

Língua Portuguesa 

Inglês                                

4h/a 

        4h/a 
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Artes 

Educação Física                        

LEM – Espanhol                        

4h/a                      

2h/a 
 

2h/a 

Matemática Matemática 3h/a 

 

Ciências Humanas 

Geografia 

 História                                 

Filosofia  

Sociologia 

4h/a 

4h/a 
 

4h/a 
 

4h/a 

 

Ciências da 

Natureza 

Biologia 

Física  

Química 

4h/a 

4h/a 
 

4h/a 

Parte Diversificada 

– (PD) 

PD1/PD3 

PD2 

1h/a 

2h/a 
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11. PLANO DE AÇÃO  

A realização da Proposta Pedagógica (PP) se dará de forma 

gradativa durante o ano de 2020. Levando em consideração 

que essa é uma versão preliminar do documento, acreditamos 

que intervenções durante o processo serão feitas. Além disso, 

ações pedagógicas para melhorar a comunicação com os 

alunos e atividades que visam melhorar a aprendizagem 

desses estão sendo previstas durante a execução e avaliação 

do mesmo.   

 

 



 

61 

 

UNIDADE ESCOLAR: CEMAB – TAGUATINGA  

MODALIDADE/ETAPA: ENSINO MÉDIO 

DIMENSÃO METAS AÇÕES ESTRATÉGICAS CRONOGRAMA AVALIAÇÃO 

11.1 GESTÃO 

PEDAGÓGICA 

Incentivar e 
proporcionar a 
participação dos 
alunos nas atividades 
pedagógicas artísticas 
e culturais.  
 

Eventos escolares como 
cultural, saídas de campo, 
eventos culturais e visita à 
universidades.  

Durante todo ano 
letivo. 

Impressões dos alunos 

Promover e articular o 
diálogo e a troca de 
experiências entre os 
professores das séries.  
 

Realização de reuniões 
coletivas para discutir sobre as 
dificuldades dos alunos e definir 
ações que promovam o 
desenvolvimento.  

Durante todo ano 
letivo 

Participação dos 
professores.  
 

Formação do 
professor. 

Palestras sobre o trabalho 
pedagógico; 
Bem-estar; 

Uma vez por 
bimestre 

Questionário e 
avaliação dos 
professores. 

 Elaborar, executar e 
avaliar a PP- 2020. 

Coordenar o planejamento, 
execução e avaliação da PP. 

 
Semanalmente ao 
longo do ano letivo 

Questionários 
Observações 
Discussões. 
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DIMENSÃO 
OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 
AÇÕES ESTRATÉGICAS CRONOGRAMA AVALIAÇÃO 

GESTÃO 
PEDAGÓGICA 

Elaborar e revisar as 
questões da prova 
bimestral. 

 
Elaborar a 
Prova bimestral e revisar eventuais 
erros. Aplicar o uso do leitor digital 
de gabaritos instintuindo novos 
formatos de provas 

 

Duas reuniões por 
bimestre. 

Discussão dos 
resultados com 
professores e alunos. 

 
Discutir e avaliar 
projetos da escola em 
busca de melhorar o 
envolvimento, e 
aprendizagem do 
aluno no processo de 
aprendizagem. 
 

Elaborar; Avaliar; Fazer 
intervenções em projetos que 
envolvam toda a escola. 

Início do Ano letivo 
2020. 

Questionários para 
alunos e professores 
Discussão e análise 
dos resultados. 

Desenvolver a 
aprendizagem dos 
alunos com 
necessidades 
educacionais 
especiais.  
 

Uso da adequação curricular 
como facilitador da 
aprendizagem do aluno, bem 
como o acompanhamento pelos  
profissionais do 
SEAA/AEE/SOE. E uso de 
todos os recursos didáticos 
possíveis.  
 

No decorrer do ano 
letivo.  
 

Observação, 
participação e testes 
avaliativos.  
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DIMENSÃO 
OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 
AÇÕES ESTRATÉGICAS CRONOGRAMA AVALIAÇÃO 

GESTÃO 
PEDAGÓGICA 

Propiciar a utilização 
de recursos 
tecnológicos.  
 

 
Uso do laboratório de 
informática para aulas, 
pesquisas e avaliações, dentro 
do turno de aula ou o turno 
contrário. Ultização de recursos 
como o Moodle e o Google Sala 
de aula. 
 

No decorrer do ano 
letivo.  
 

Através da participação 
dos alunos.  
 

11.2 GESTÃO DE 
RESULTADOS 

EDUCACIONAIS 

Reduzir em os índices 
de reprovação escolar.  
 

 
Identificar por meio dos 
Conselhos de Classe os alunos 
que necessitam de um 
acompanhamento mais 
sistematizado. Promoção de 
aulas de revisão e de aulas de 
reforço. 
 

Durante os 
bimentres letivos 

Por meio da melhoria 
dos resultados 
individuais. 

Alcançar a média 
estipulada pelo SAEB.  
 

 
Conjunto de ações definidas na 
PP com a colaboração de todos 
e acompanhamento sistemático 
e incentivar a participação dos 
alunos na realização das provas 
de avaliação externas. 
 
 

Conforme 
cronograma 
externo.  
 

Melhoria dos 
resultados das 
avaliações externas.  
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DIMENSÃO 
OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 
AÇÕES ESTRATÉGICAS CRONOGRAMA AVALIAÇÃO 

GESTÃO DE 
RESULTADOS 

EDUCACIONAIS 

Desenvolver o 
letramento em todas 
as áreas do 
conhecimento 
respeitando a vivência 
e peculiaridade do 
aluno como ser 
pensante em 
desenvolvimento.  
 

Planejamento coletivo de 
alternativas que promovem 
novas formas de interação para 
construção do aprendizado.  
 

No decorrer do ano 
letivo.  
 

O desenvolvimento dos 
alunos.  
 

11.3 GESTÃO 
PARTICIPATIVA 

Promover ações que 
incentivem a 
participação da família.  
 

Reuniões de pais, conselho 
escolar, festa junina, mostra 
cultural, formaturas, entre 
outros.  
 

Conforme 
calendário escolar.  
 

Participação da 
comunidade escolar. 
 
 

Divulgar a PP.  
 

Reunião para apresentação da 
PP para comunidade escolar.  
 

 
Participação da 
comunidade escolar.  
 

Fomentar a melhoria 
da relação 
família/escola.  
 

Realizar palestras sobre 
relações humanas e 
relacionamento familiar.  
 

No decorrer do ano 
letivo.  
 

Troca de experiências 
e ideias.  
 

11.4 GESTÃO DE 
PESSOAS 

Elevar o compromisso 
dos educadores na 
dinamização da práxis 
pedagógica e 
profissional.  

Diálogo constante mostrando os 
compromissos e a importância 
da educação para a educação 
humana.  
 

No decorrer do ano 
letivo.  
 

Troca de experiências 
e ideias.  
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DIMENSÃO 
OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS AÇÕES ESTRATÉGICAS CRONOGRAMA AVALIAÇÃO 

GESTÃO DE 
PESSOAS 

Elevar a participação 
de todos os 
segmentos escolares.  
 

Realização e projetos de 
formação para servidores.  
 

1º bimestre.  
 

Participação e 
assiduidade das 
mesmas.  
 

11.5 GESTÃO 
FINANCEIRA 

 

Contribuir para 
implementação das 
metas e do plano de 
ação executados pela 
escola através dos 
recursos financeiros: 
PDAF;  
 

Implementação das metas e do 
plano de ação executados 
através dos recursos da escola 
PDAF propiciando a compra de 
materiais pedagógicos, 
expediente e de limpeza 
facilitando a execução com 
eficiência  
do que determina o Plano de 
Ação/PP;  
 

No decorrer do ano 
letivo.  
 

Participação da Equipe 
Gestora, Conselho 
Escolar e Caixa 
Escolar;  
 

11.6 GESTÃO 
ADMINISTRATIVA 

Gerir 
democraticamente, 
com eficiência, de 
forma a contribuir, para 
que os trabalhos 
possam bem fluir, 
Acompanhar a 
participação nos 
projetos e tomadas de 
decisões.  
Fomentar e 
Acompanhar o 

Cuidar da rotina da Unidade de 
Ensino, física, pedagógica e 
administrativamente.  
 

No decorrer do ano 
letivo.  
 

Participação Equipe 
Gestora  
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planejamento 
pedagógico entre os 
segmentos da escola 
(supervisão/coordenaç
ão)  

  



 

 

12.  AVALIAÇÃO DO PPP- 2020 

   Entendemos que para o alcance dos objetivos e 

metas propostas nesse documento é preciso o envolvimento de 

toda a comunidade escolar, em suas diversas atuações, desde o 

planejamento até a avaliação, formulação e reformulação das 

propostas.  

O acompanhamento do PP ocorrerá nos momentos 

de planejamento das ações administrativas e pedagógicas, 

de forma que no início de cada ano letivo deve se 

elaborar o Plano de Ação, definindo as ações que serão 

executadas durante ano letivo.  

A direção e o Setor Pedagógico da Escola têm como  

responsabilidade articular e proporcionar momentos para 

reflexão e implementação da PP, em encontros 

específicos com professores naqueles que exijam a 

participação de toda a comunidade escolar.  

A avaliação deve acontecer no final da realização 

de cada ação, envolvendo a participação de toda 

comunidade escolar e, no início de cada ano letivo deve 

acontecer uma avaliação sistemática para verificar se os 

objetivos e metas definidos foram alcançados no ano 

anterior e apresentar propostas para a reorganização e 

execução do Projeto Pedagógico do ano que se inicia. 



 

 

13. PROJETOS ESPECÍFICOS  

PROJETO PROJETO AULAS DE INFORMATICA 

Objetivos 
Inserir recursos tecnológicos nas aulas buscando facilitar o 
processo de ensino- aprendizagem. 

Ações 

Aulas e avaliações na Plataforma Moodle e Google Class. 
Disponibilização em download dos livros do PAS e 
vestibulares. Divulgação gabaritos, fotos, notícias da escola, 
festas, etc. Agendar horários para os professores e alunos. 

Professores 
responsáveis 

Professores  do laboratório de informática. 

Avaliação do 
Projeto 

Realizada pelos professores regentes que utilizam o 
laboratório. 

 

PROJETO PROJETO GUIA DO ESTUDANTE 

Objetivos 

Informar aos alunos sobre o funcionamento dos vários setores 

da escola, os projetos desenvolvidos e as normas da 

instituição através do Regimento Escolar do CEMAB e do 

Regimento das escolas públicas do Distrito Federal. 

Ações 

Entregar o guia do estudante reduzido para o aluno, panfleto 

(em anexo), onde contém as informações mais importantes do 

RI,  no início do ano letivo, em sala de aula, com discussão 

dos tópicos para esclarecimento dúvidas. - Informar até o final 

do 1º bimestre de 2020, 100% dos alunos matriculados até 

então, as questões relativas à organização da escola, direitos 

e deveres do aluno. 

Na 1º reunião de pais do ano entregar o guia do estudante 

completo, com discussão dos tópicos mais importantes. 
Professores 

responsáveis 
Equipe do pedagógico e administrativo. 

Avaliação do 

Projeto 
A avaliação será realizada ao longo do ano letivo quando será 

possível, constatar se os objetivos foram alcançados. 

 

PROJETO JOGOS INTERCLASSE 



 

 

Objetivos 

Desenvolver e incentivar a prática desportiva como hábito de 
vida e promoção da saúde. Descoberta de novos talentos no 
plano esportivo. Diminuir a evasão escolar através do 
esporte. Incentivar o aluno a formar times e torcidas, levando-
os ao entendimento da importância do trabalho em equipe. 

Ações Promoção anual de um campeonato intercalasse. 
Professores 

Responsáveis 
Professores de Educação Física e equipe pedagógica. 

Avaliação do 
Projeto 

Através da análise do desempenho e comportamento dos 
alunos nas atividades. 

 

PROJETO INTERVALO CULTURAL 

Objetivos 
Proporcionar intervalos com atividades de lazer, cultura e 
informação para o aluno. 

Ações 
Inscrição das apresentações artísticas, dando oportunidade 
para apresentações de grupos musicais e de dança dos 
alunos. 

Professores 
Responsáveis 

Equipe pedagógica e disciplinar. 

Avaliação do 
Projeto Ao longo do ano através das apresentações do aluno. 

PROJETO SALA DE RECURSO GENERALISTA 

Objetivos 
Promover momentos de valorização das habilidades dos 
alunos com Necessidades Especiais. 

Ações 

Atender individualmente os alunos com NEE para melhorar o 
seu trabalho em sala de aula. Socialização do aluno através 
da cultura, arte e informação, valorizando as aptidões e 
habilidades dos alunos na escola. Promover atividades que 
favoreçam a coordenação motora e a criatividade. Atuar de 
forma colaborativa com o professor da classe comum para a 
definição de estratégias pedagógicas que favoreçam o 
acesso do estudante com deficiência ou TGD ao currículo e a 
sua interação com o grupo. Promover condições de inclusão 
desses estudantes em todas as atividades da instituição 
educacional 

Professores 
Responsáveis Professores da sala de recursos generalista. 

Avaliação do 
Projeto 

Observação da aprendizagem dos alunos e mudanças no 
comportamento. 



 

 

 

PROJETO 
SALA DE RECURSOS PARA ALUNOS COM 

DEFICIENCIA VISUAL 

Objetivos 
Maximizar a qualidade do ensino na série atual e a 
promoção do educando para séries seguintes. 

Ações 

Atendimento especializado para o aluno com deficiência 
visual provisória ou permanente. Adaptação de material 
didático pedagógico (apostilas, provas e livros), bem como 
adequação específica às características específicas de cada 
aluno de acordo com o laudo médico. Exemplo: fonte Arial 
20. Transcrição do material do braile para a tinta e da tinta 
para o braile. Gravação em áudio de matérias. 

Professores 
Responsáveis 

Professores da sala de recursos. 

Avaliação do 
Projeto 

A Avaliação individual para conhecer melhor, identificar 
conhecimentos, facilidades ou dificuldades em determinadas 
áreas do saber ou do fazer do aluno. 

 

 

PROJETO LINHA DO TEMPO( NOTURNO) 

Objetivos 
Promover e estimular 100% a permanência do aluno na 
escola, bem como sua promoção para a série seguinte 

Ações 

Cada turma receberá como tema uma civilização para 
pesquisar e construir uma linha do tempo desde a 
mesopotâmia até a idade contemporânea. Promover 
apresentações e seminários dos trabalhos para a turma e 
uma apresentação artística da civilização pesquisada, 
enfocando costumes da época (vestuário, linguagem, 
objetos, etc.) no auditório. Apresentação e construção de 
uma linha do tempo em forma de painel. 

Professores 
responsáveis 

Professor João Neto 

Avaliação do 
Projeto 

Os Alunos são avaliados de acordo com o envolvimento nos 
trabalhos e apresentações realizadas. 

 

PROJETO MOSTRA CIENTIFICA E CIENTÍFICA 



 

 

Objetivos 

Levar o aluno a se atentar para o avanço científico e 
tecnológico, bem como seu impacto na sociedade e meio 
ambiente. Envolver no projeto professores de diversas 
disciplinas. 

Ações 

Orientar os alunos à construção de um pré-projeto de 
pesquisa, orientado-os na realização de uma pesquisa 
embasada uma fundamentação teórica, sobre um tema 
gerador: ―Inteligência Artificial, a nova fronteira da ciência 
brasileira‖, preparando-os para participação do Circuito de 
Ciências 

Professores 
responsáveis 

Organização geral: professores de Matemática e Ciências 
da Natureza. 

Avaliação do 
Projeto 

Através da análise do pré-projeto,  visita à exposição e da 
ficha avaliativa. 

 

PROJETO PROJETO ENGLISH LAB 

Objetivos 

Ampliar o contato com as habilidades necessárias ao 
aprendizado da Língua Inglesa (reading, speaking, writing, 
listening) por meio de metodologias mais dinâmicas, lúdicas 
e tecnológicas. Melhorar o desempenho escolar ao longo do 
ano letivo, preparar nossos estudantes para desempenhar 
atividades de cunho acadêmico (ENEM-PAS) com maior 
eficiência, tornando - o capaz de entender a estrutura e o 
funcionamento do idioma, ler e interpretar textos, e 
desenvolver habilidades comunicativas. Participar e/ou 
promover atividades culturais que possam compor o 
calendário escolar do Cemab 

Ações 

Trabalhar com estudantes do CEMAB, diagnosticados com 
baixos níveis de compreensão e  aproveitamento no 
componente curricular de LEM-Inglês. Estratégias e 
Recursos: Trabalhamos com pequenos grupos  de 
estudantes e aliamos à prática da leitura as habilidades 
comunicativas da escrita e da fala. Criamos um ambiente 
específico (Laboratório de Inglês – English Lab) para 
atender os estudantes no contra turno de suas aulas 
regulares, nossas atividades estão inseridas no programa da 
Escola Integral do CEMAB. Utilizamos recursos de mídia e 
tecnologia (internet, redes sociais, jornais, revistas, TV, etc.)  

Professores 
responsáveis 

Este projeto foi desenvolvido pela professora Gisele de 
Souza Ferreira, que o coordena com a participação da 
professora regente Rosana Costa (LEM- Inglês) e da 



 

 

professora readaptada Maria de Fátima S. Outros 
professores de LEM-Inglês participam também indiretamente 
com o aproveitamento dos nossos resultados.  

Avaliação do 
Projeto 

Os alunos são avaliados de acordo com o envolvimento nos 
trabalhos e apresentações realizadas. 

 

PROJETO PROJETO DIA DA CONSCIENCIA NEGRA 

Objetivos 
Valorizar a cultura negra na escola e fora dela. 

Desenvolver atividades culturais que permitam a valorização 
da nossa diversidade étnico-racial cultural. 

Ações 

A atividade proposta oferece um espaço da escola no qual a 
direção, professores, funcionários e alunos possam 
expressar seus conhecimentos sobre a influência cultural 
dos africanos no Brasil. 

Professores 
responsáveis 

Professores das diversas áreas. 

Avaliação do 
Projeto 

-A avaliação será estabelecida pelos professores de acordo 
com critérios determindos pelas disciplinas envolvidas 

 
 

 

PROJETO PROJETO OBRAS DO PAS 

Objetivos 

Com o trabalho em equipe e o estudo dos objetos do PAS, 

os alunos exploram informações sobre diversos assuntos, 

diferentes gêneros e culturas variadas de forma 

interdisciplinar e contextualizada, proporcionando a eles 

vastos conhecimentos que os ajudam no seu 

desenvolvimento pessoal, social, intelectual e no seu 

autoconhecimento. 

Ações 

Trabalho Interdisciplinar - Obras do PAS/UnB. Duração: 2º, 

3º e 4º bimestres. Conhecimentos prévios trabalhados pelo 

professor com o aluno: Utilização da internet como 

ferramenta de pesquisa; Uso de ferramentas como: Power 

Point, Word, vídeo, retroprojetor.  

Roteiro teórico: A turma deve apresentar o roteiro para a 
banca avaliadora em dia específico e apresentá-lo em slides 
no dia da culminância do projeto. Identificação: Nome do 
compositor e data da criação - letra da música (incluir nos 



 

 

slides – não incluídos entre os quinze).b) Aspectos 
estruturais: Estrofes e versos. Principais figuras de 
linguagem (Mínimo três) e funções da linguagem.c) 
Aspectos sonoros do texto: rimas, métrica, aliterações, 
onomatopeias, repetições de palavras ou expressões. e) 
Tipo de linguagem predominante. Culta ou coloquial 
(justificar e exemplificar).f) Ideia central h) Qual era o tipo de 
governo vigente na data em que a música ou poema foi 
publicado?i) É possível perceber influências da teoria 
socialista proposta por Karl Marx? Justifique levando em 
consideração questões como a exploração do trabalho, a 
alienação, o consumo alienado, a injusta distribuição de 
renda etc.j) A obra propõe uma reflexão existencial? Ela 
sugere alguma preocupação e/ou indagação em relação ao 
sentido da existência? Busque traços relacionados em 
teóricos já estudados .m) A música participou de algum 
festival de música? Quando? Onde? Pertence a algum 
movimento musical? Comente sobre esse movimento. n) 
Cite e comente as mais relevantes descobertas científicas e 
tecnológicas no período de divulgação e criação do poema 
ou música. o) Apresentar dados estatísticos, com gráfico nos 
slides, referentes aos ritmos das músicas apresentadas. 
Obra de arte e sua releitura, análise da obra. 
Procedimentos: 3º BIMESTRE: (turno vespertino) - 
Apresentação para a banca orientadora. Apresentar o 
conteúdo teórico: roteiro Expor como será a apresentação 
da música/poema/obra de arte. Presença obrigatória dos 
coordenadores. (turno vespertino) - Reapresentação à 
banca orientadora (se solicitado).de outubro (turno 
vespertino) – Ensaios no auditório.30 minutos para cada 
turma. -Levar o cenário virtual e slides no pen drive 
( entregar uma cópia em pen drive com a devida  
identificação - turma e tema) 4º BIMESTRE: Outubro – 
Apresentação do trabalho: roteiro, música ou poema e obra 
de arte, no auditório da escola, com cenário virtual (imagens 
e vídeos projetados), de forma criativa e contextualizada, no 
auditório (para três turmas) de acordo com aspectos 
solicitados pelos professores responsáveis pelas disciplinas 
envolvidas. O tempo máximo das apresentações deve ser 
de 30 minutos. 
Estratégias e Recursos: Sorteio das obras, músicas e 

poemas do PAS e entrega do roteiro aos coordenadores da 

turma. 



 

 

Professores 
responsáveis 

Conteúdos estudados, que serão contextualizados com as 

obras, referentes às disciplinas envolvidas no projeto: Artes, 

Biologia Espanhol, Física, Filosofia, Geografia, História, 

Inglês, Matemática, Português, Química, Sociologia. 

Avaliação do 
Projeto 

Avaliações finais: O trabalho terá valor de 3,0 pontos para as 
disciplinas de Arte, Biologia, Espanhol, Filosofia, Física, 
Geografia, História, Inglês, Matemática, PD, Português, 
Química, Sociologia. Cada turma será avaliada seguindo 
critérios de organização, pontualidade, criatividade, clareza, 
adequação ao roteiro, consistência e coerência conceitual, 
aprofundamento e dedicação.  A nota final da turma 
dependerá do desempenho de cada um dos grupos, pois 
corresponderá a um somatório desses desempenhos. Para 
fins avaliativos vamos considerar os seguintes tópicos: 
Roteiro teórico – valor - 0,5: Pontualidade, conteúdo, 
organização. Roteiro teórico – valor - 1,0: Postura, 
entonação, conteúdo, criatividade. Deverá ser apresentado 
usando o Power point com os tópicos ( não incluir textos) e 
gravuras ou vídeos. (As explicações não poderão ser 
lidas).A turma poderá usar no máximo 15 slides incluindo as 
gravuras ou vídeos. Não incluída a letra da música . Música 
ou poema - valor – 1,0: Criatividade, caracterização, cenário 
virtual obrigatório, harmonia, aspectos técnicos. Testar  com 
antecedência o material técnico necessário .Tempo máximo 
de apresentação (roteiro + música e ou poema + obra de 
arte): 30 minutos. Pontualidade, comparecimento aos 
ensaios e a banca, cumprimento do tempo de apresentação, 
participação como plateia (mau comportamento sujeito a 
penalizações) – valor – 0,5OBS: 1) Apenas as quatro turmas 
de cada horário deverão permanecer no auditório 
acompanhado pelos professores do horário. Duas 
apresentarão e duas assistirão;2) Obrigatoriedade de estar 
todos os alunos presentes no dia da apresentação. 

PROJETO 

PROJETOFAC-CEMAB (Festival de Arte e Cultura do 

Centro de Ensino Médio Ave Branca)Uma viagem na 

história da Arte e da Literatura 

Objetivos 

Objetivo Geral: Proporcionar à comunidade escolar um 
momento de socialização do conhecimento e integração por 
meio de atividades artístico-literárias;Objetivos específicos: 
Compor, ler, interpretar, ilustrar textos literários em prosa, 



 

 

poesia e teatro; Sensibilizar o aluno, por meio da arte e do 
poder da palavra, para as questões sociais do seu tempo; 
Apreciar a música popular brasileira e instrumental como 
mais uma das nossas referências culturais; Oportunizá-lo à 
expressão e à manifestação de sua subjetividade; Descobrir 
e conhecer os talentos da nossa escola; Fazê-lo reconhecer-
se como sujeito do próprio saber; Ouvir e escutar o colega 
enxergando o silêncio como parte de sua interação. 

Ações 

Da participação: Os participantes do evento serão todas as 

turmas do Ensino Médio noturno do CEMAB discriminadas 

conforme os conteúdos de linguagens e códigos das suas 

respectivas séries.1° ano: O teatro de Gil Vicente; 2° ano: A 

prosa e o teatro românticos; 3° ano: A semana de Arte 

Moderna (1ª fase do Modernismo) e a poesia modernista da 

2ª fase. Obs.: Obras do P.A.S – Letras  de músicas 

indicadas para as séries específicas.Do desenvolvimento: 

Cada turma deverá: Elaborar uma exposição histórico-

literária da fase em que o artista, a ser trabalhado, esteja 

inserido. (Nota-se, aí, que a exposição deverá apresentar 

painéis ilustrativos com poemas ou textos em foco; os 

objetos de arte criados ou recriados e/ou as informações 

pertinentes à época; Selecionar textos para ilustração, 

exposição de arte e apresentação (―performance‖ artística) 

na culminância do  evento; Apreciar os trabalhos expostos, 

visitando os ―cantinhos‖ culturais dos nomes artísticos em 

cada sala; Ouvir os colegas a respeito do artista pesquisado 

e estudado (socialização do conhecimento);Apresentar os 

trabalhos propostos e executados pela turma; Saber 

apreciar, aplaudir, incentivar o colega participante do evento 

com moderação. Elaborar um jornal-mural, divulgando 

dados relativos à vida e produção do artista designado, 

conforme quadro abaixo: 1NA: Teatro; músicas e obras 

indicadas para o PAS; obras de Gregório de Matos;1NB: 

Teatro; músicas e obras indicadas para o PAS; obras de 

Gregório de Matos; 2NA: Obras do PAS, músicas, texto para 

teatro; obras do Romantismo; 2NB: Obras do PAS, músicas, 

texto para teatro; obras do Romantismo; 3NA:Obras do PAS, 

músicas, texto para teatro; obras do Pré-Modernismo aos 

nossos dias; 3NB Obras do PAS, músicas, texto para teatro; 



 

 

obras do Pré-Modernismo aos nossos dias; Obras do PAS 

(1ª ETAPA DO PAS - SUBPROGRAMA DE 2018 A 

2020)Artes visuais: Aqueduto Acqua Appia – autor 

indeterminado;Catedral de Notre Dame de Reims: estrutura 

arquitetônica, suas esculturas e seus vitrais – autor 

desconhecido;Discóbolo – Míron;Escola de Atenas – Rafael 

Sanzio;Estruturas poliedricas – Mauritius Escher;Estruturas 

tridimensionais – Mestre Didi ;Nefertiti – autor desconhecido; 

Partenon, na acrópole de Atenas – Fídias, Ictinos e 

Calicrates;Pirâmides Astecas – autor 

desconhecido;Pirâmides Egípcias – autor 

desconhecido;Suzana e os anciãos – Artemísia 

Gentileschi;Teatro Nacional Cláudio Santoro – Oscar 

Niemeyer Audiovisuais:A rota do escravo, a alma da 

resistência - Unesco, direção Georges Collinet;Alta 

ansiedade, a matemática do caos – BBC, direção David 

Malone;Aos olhos de uma criança - (videoclipe) 

Emicida;Atlântico Negro, na rota dos Orixás - Renato 

Barbieri;La mujer sin miedo - Eduardo Galeano O povo 

brasileiro (parte I): a matriz Tupi - direção Isa G. Ferraz;O 

risco da história única - Chimamanda Adichie ;Teatro: A 

advogada que viu Deus, o Diabo e depois voltou para a 

Terra – Grupo G7 ;Ifigênia em Áulis – Eurípides;Músicas: 

Cânone em Ré Maior – Pachelbel;Chuva – Jaloo;Bachianas 

Brasileiras n. 5: Ária - Heitor Villa-Lobos ;Brasiliana (sob a 

regência de Ligia Amadio) – Claudio Santoro ;Bumba-meu-

boi do Seu Teodoro – Seu Teodoro;Festa do Divino de 

Pirenópolis - domínio público;Meu cupido é gari - Marília 

Mendonça;O causo do Angelino e Tristeza do Jeca - versão 

com Paulo Freire e Inezita Barroso; Ópera Orfeu – 

Monteverdi; Samba house - Patubatê ;Spiritus Sanctus – 

Hildegard Von Bingen ;Zero – Liniker e os 

Caramelows Textos: Aliança no fundo do mar – Carlos 

Fioravanti (Revista FAPESP) Apologia de Sócrates – 

Platão;Artigo 5 da Constituição da República Federativa do 

Brasil 1988 – Brasil;Carta a Meneceu – Epicuro;Combate à 

terra seca – Yuri Vasconcelos (Revista FAPESP);Entrevista 

com Maria Teresa, ex-escrava (1973) - Antonio José do 



 

 

Espírito Santo -  Revista Geledes; Este mundo da injustiça 

globalizada - José Saramago; O velho da horta – Gil 

Vicente; Oração dos desesperados - Sérgio Vaz ; Poemas 

selecionados - Gregório de Matos (2ª ETAPA DO PAS – 

SUBPROGRAMA DE 2017 A 2019)Vídeo:* Visita à 

Krajcberg – Encontro;* Invasores ou excluídos (César 

Mendes, Dulcídio Siqueira e Universidade de Brasília/UnB;* 

Índios no Brasil – quem são eles? (Ministério da Educação;* 

Cartas para Angola (Coraci Ruiz e Julio Matos);* Especial 

Biota Educação IV – Cerrado (Revista Pesquisa FAPESP, 

edição 208 – junho/2013)Teatr0:* Casa de bonecas, de 

Henrik IbsenArtes visuais* O pensador (1902), de Auguste 

Rodin (1840-1917);* Mata reduzida a carvão, de Félix 

Taunay;* Sufocamento, de Pedro David;* Apolo e Dafne, de 

Gian Lorenzo Bernini;* Eros e Psique, de Antônio Canova;* 

São Miguel Arcanjo, de Veiga Valle;* O Museu de arte sacra 

de Goiás Velho – Museu da boa morte;* Via Láctea – 

Constelação da Serpente , de Gilvan Samico;* Bartira, de 

Victor Brecheret;* Louis XIV, de Hyacinthe Rigaud;* De onde 

viemos? O que somos? Para onde vamos?, de Paul 

Gauguin;* A redenção de Cam, de Modesto Brocos;* As 

serigrafias sobre fotografias de Pelé e Michael Jackson, de 

Andy Warhol;* Sessão do Conselho de Estado, de Georgina 

Albuquerque;* Autorretrato probabilístico, de Valdemar 

Cordeiro;Músicas e performances* Sobradinho (composição 

e interpretação de Sá, Rodrix e Guarabyra);* Santuário (de 

Rafael Miranda, interpretada pela Banda Jenipapo);* V 

Sinfonia, em Dó Menor – primeiro movimento, de L. 

Beethoven;* Prelúdio e fuga nº 1, em Dó Maior, de J. S. 

Bach;* Odeon, de Ernesto Nazareth* Eleanor Rigby, dos 

Beatles* Billie Jean, na versão de Caetano Veloso,* 

Emplena lua de mel, interpretada pelo grupo Pedra Letícia* 

Repente e coco* Tribunal do Feicebuqui , de Tom Zé* 

Terceira Pessoa do Plural, dos Engenheiros do Hawaii* O 

Guarani, de Carlos Gomes* Nega maluca, de Linda 

BatistaLeituras:* Discurso do método, de René Descartes 

(1596-1650)* Resposta à pergunta: o que é o 

esclarecimento? , de Immanuel Kant* Almanaque Brasil 



 

 

socioambiental 2008 (Instituto Socioambiental – ISA)* Conto 

de escola, O alienista, Noite de almirante e Um 

homemcélebre, de Machado de Assis* O cortiço, de Aluísio 

Azevedo* Canto IV do Poema I- Juca Pirama, de Gonçalves 

Dias* Constituição Federal, Capítulo II, Direitos 

Fundamentais, artigos do 6° ao 11° (Congresso Nacional 

Constituinte – Brasil – 1988)* Plástico vegetal (Revista 

Pesquisa FAPESP, edição 174 – agosto/2010)* Laboratório 

a céu aberto (Revista Pesquisa FAPESP, edição 208 – 

junho/2013)* Declaração Universal dos Direitos Humanos 

(ONU, 1948)3ª ETAPA DO  PAS – SUBPROGRAMA DE 

2016 A 2018.Peça teatral:* Liberdade, Liberdade, escrita por 

Millôr Fernandes e Flávio Rangel;Artes visuais* Garoto 

faminto com bola de futebol, de Paulo Ito* Deuses de um 

mundo moderno, de José Clemente Orozco* Guerra e Paz, 

de Cândido Portinari* Guernica, de PabIo Picasso* Quem 

matou Herzog, de Cildo Meirelles* A noiva do vento, de 

Oskar Kokoschka* Formas únicas de continuidade no 

espaço, de Humberto Boccioni* Improvisação nº 23, de 

Kandinsky*Norte ao Sul,de Torres García* Jogo do osso, de 

Glênio Bianchetti 

* Painel de azulejos da FE/UnB, feito por Luis Humberto 

Martins Pereira* Memorial Darcy Ribeiro, ―Beijódromo‖, de 

João Filgueiras ―Lelé‖* Êxodos: Programa Educacional – 

Leituras, narrativas e novas formas de solidariedade no 

mundo contemporâneo, do fotógrafo Sebastião Salgado; * 

Instalação Tropicália, de Hélio Oiticica* Mural da Igrejinha, 

de Francisco Galeno Músicas e performances:* Monólogo 

ao pé do ouvido/Banditismo por uma questão de classe, de 

Chico Science e Nação Zumbi;* Cadeirada, do grupo 

Barbatuques* Moteto em ré menor ou Beba Coca-Cola, de 

Décio Pignatari e Gilberto Mendes;* Samba de uma nota só, 

de Tom Jobim e o contexto do movimento da bossa-nova;* 

Rhythm 05, de Marina Abramovic* A sagração da primavera, 

de Stravinsky* Triste Partida, de Patativa do Assaré, 

musicada por Luiz Gonzaga* Seu Estrelo e o Fuá do terreiro 

(Manifestação popular brasiliense)* Geração CocaCola, 

interpretada pelo grupo Legião Urbana 



 

 

* A ponte, de Lenine, na versão do rapper GOG (Genival 

Oliveira Gonçalves)* Tropicália, de Caetano Veloso* 

Domingo no Parque, de Gilberto Gil* Beijinho no ombro, de 

Valeska Popozuda* Mistérios do corpo, de Hermeto Pascoal 

* Péricon, de Conrado Silva, interpretado pela Orquestra de 

Laptops de Brasília (BSBLork)* Oração, de Léo Fressato, 

interpretada pelo grupo A banda mais bonita da cidade* 

Bachianas brasileiras nº 4 – Ária (Cantiga), de Heitor Villa-

Lobos Leituras: 

* Vidas secas, de Graciliano Ramos* Constituição Federal – 

Título II, capítulo IV, artigos 14 a 16; capítulo V, artigo 17 e 

Título IV, capítulo I, seções I a V, artigos 44 a 56* 

Cibercultura: alguns pontos para compreender a nossa 

época, de André Lemos 

* Nanopartículas Verdes, Revista Fapesp Edição 223, 

set/2014* Amor, de Clarice Lispector* O burrinho pedrês, de 

Guimarães Rosa* Química orgânica, de Vinícius de Moraes* 

O apanhador de desperdícios, de Manoel de Barros* 

Psicologia de um vencido, de Augusto dos Anjos* Poética, 

de Manuel Bandeira* O Homem; As Viagens, de Carlos 

Drummond de Andrade* Elevador do filho de Deus, de Elisa 

Lucinda* Zwkrshjistão, de Bruno Palma* Rotas alternativas, 

Revista Fapesp edição 220, de jun/2014* O crepúsculo dos 

ídolos: A filosofia a golpes de martelo, de Friedrich 

Nietzsche* O manifesto comunista em cordel, obra de 

Antonio Queiroz França* Dossiê Darwin, da Revista Darcy 

Ribeiro (edição 1 de 2009.) 

Professores 
responsáveis 

Professores envolvidos: Alvysglória; Fúlvia; Jesilene; Mário; 

Marisa; Raquel. 

Avaliação do 
Projeto 

Os alunos, de acordo com suas competências e habilidades, 

apresentarão atividades que demonstrem domínio de 

conteúdo teórico, expressividade na interpretação dos textos 

literários escolhidos para ocasião do evento – apresentação 

nas salas; No auditório, serão apresentados os nossos 

talentos que serão (re)conhecidos pela comunidade escolar 

seja na interpretação de música, apresentação de musical, 

seja na teatralização ou declamação de poemas – 

apresentação do sarau com  apresentações TEATRAIS, 



 

 

intermitentes, dos artistas indicados para estudos; Serão 

apresentadas também as ilustrações feitas pelos artistas 

acerca do texto e/ou artista estudado. Do cronograma: O 

evento será realizado nos dias:25/06/2018 (Turmas A) e 

26/06/2018 (Turmas B) - apresentação nas salas; e 

28/06/2018 (Turmas B) e 29/06/2018 (Turmas A) – 

apresentação no auditório. 

Da pontuação: O trabalho será pontuado em até 3.0 pontos 

para Linguagens e Códigos ficando a critério dos 

professores das demais disciplinas a pontuação. Cada 

professor, de acordo com seu horário, avaliará a turma 

segundo critérios preestabelecidos. Apenas no final do 

evento, os alunos de cada  turma retornarão à sua 

respectiva sala para assinar a lista de presença. 

Das disposições gerais: O trabalho será iniciado às 19h e 30 

min até as 22h a fim de que as turmas organizem a sala e 

devolvam o material para que não sejam prejudicadas as 

turmas do turno seguinte (o matutino). As turmas não 

envolvidas na apresentação dos trabalhos, no dia 

respectivo, deverão estar em sala normalmente, para assistir 

às aulas do 1º tempo, até que sejam  convidadas para se 

dirigirem ao local das apresentações. Isto é, as aulas fluirão 

normalmente até que um dos alunos organizadores do 

evento os convide ao local designado para o evento 

 

 

PROJETO SAÍDA DE CAMPO – CHAPADA IMPERIAL 

Objetivos 

Possibilitar o processo de ensino-aprendizagem em 
ambiente não-formal.  
Proporcionar ao aluno contato com a natureza, 
conscientizando-os da importância da preservação do bioma 
Cerrado, utilizando o princípio ―conhecer para preservar‖.  
Garantir um trabalho interdisciplinar entre as diversas áreas 
do conhecimento. 

Ações 

A Fazenda Dois Irmãos foi passagem de bandeirantes, 
tropeiros, da Comissão Cruls, além de boa parte de toda 
gente que iniciou o povoamento da região. A Fazenda é um 
lugar de memória da história e nesse sentindo, a visita dá ao 



 

 

estudante a possibilidade entrar em contato com um 
patrimônio cultural e ecológico, pois além da história, a 
fazenda é um santuário ecológico preservado.  
Com isso, no dia da visita, os alunos têm a possibilidade de 
conhecer a história do lugar, têm aula de Educação 
Ambiental,  e são portanto, conscientizados quanto à 
importância da preservação do Cerrado, tendo ainda a 
possibilidade de saírem da sala de aula, onde o bioma 
Cerrado é apresentado apenas em imagens no livro ou 
virtual.  
A Fazenda Dois Irmãos reúne áreas de cerrado ―senso 
stricto‖, cerrado rupestre, cerradão, matas mesofíticas 
(interflúvio e calcária), mata de galeria, campo cerrado, 
campo de murundum, campo sujo, campo limpo, campo 
úmido, brejo e veredas. Durante a visita, o aluno tem a 
possibilidade de conhecer e identificar os diversos tipos de 
cerrado e ainda conhecer e identificar as formações 
rochosas, os cânions e os tipos de solo presentes na região.  
Além da fitofisionomia e da geofisionomia, é abordado 
durante a visita sobre a diversidade de animais típicos do 
Cerrado presentes na região, muitos ameaçados de 
extinção, tais como onça, lobo-guará, tamanduá-bandeira, 
tatu-canastra, dentre outros. A fazenda conta ainda, com 
animais apreendidos em cativeiros, que passam a viver em 
liberdade na sede da fazenda, ou animais apreendidos em 
cativeiros que depois de tratados são reinseridos no seu 
habitat natural.  
Durante a trilha de 5km, os estudantes passam por 
cachoeiras com direito à banho e piquenique com momentos 
de descontração e diversão, desfrutando dos benefícios de 
uma atividade física ao ar livre, como bem-estar físico e 
mental, redução do stress e ansiedade, dentre outros.  

Professores 
responsáveis 

Organização geral: professores de Biologia e Geografia dos 
1º e 2º anos. 

Avaliação do 
Projeto 

Através apresentadas fotografias, produção de texto. 

 

PROJETO LABORATÓRIO DE CIÊNCIAS DA NATUREZA 

Objetivos 
Propiciar situações de ensino e de aprendizagem que 
exigem a observação, a leitura de textos e roteiros, a 
constatação e a formulação de hipóteses, a experimentação, 



 

 

bem como a resolução de problemas que requerem  
independência e conhecimento interdisciplinar. 

Ações 

Serão oferecidas aulas em horário contrário para turmas 
com no máximo 20 alunos, com acompanhamento do 
professor, sendo obrigatório o uso de instrumentos e 
vestimentas apropriadas. Durante a semana, será agendado 
um horário para cada turma, em cada laboratório, (química, 
física e biologia), de modo a atingir todas as turmas.  

Professores 
responsáveis 

Para execução do projeto e atendimento aos alunos nos 
laboratórios de Química, Física e Biologia, já existentes na 
escola e parcialmente equipados, são necessários 03 (três) 
professores com carga horária de 40 horas semanais, sendo 
um professor de cada componente curricular citada. 

Avaliação do 
Projeto 

A avaliação dos resultados será realizada por alunos e 
professores participantes do projeto através da exposição 
dos trabalhos desenvolvidos ao longo do ano letivo. Tal 
exposição ocorrerá no formato de uma Mostra de Ciências 
com data de realização a ser definida posteriormente. 
 

 

PROJETO Educvida 

Objetivos 

Propiciar situações de ensino e de aprendizagem que 
exigem a observação, a leitura de textos e roteiros, a 
constatação e a formulação de hipóteses, a experimentação, 
bem como a resolução de problemas que Geral :  
Responder de maneira relacional aos questionamentos 
instigantes dos alunos e comunidade escolar sobre 
temáticas de relevância social, sexualidade, respeito à 
diversidade, promoção da saúde, direitos humanos e 
prevenção às violências no contexto da valorização da vida, 
de espaços de cuidado e qualidade de vida. 
Específicos: 

- Transversalizar e interdisciplinarizar as temáticas do 
projeto com o conteúdo programático de professores 
parceiros do projeto; 
-Realizar oficinas e vivencias com as turmas de 1º anos 
turno vespertino (1 x a cada mês); 
- Formar jovens na metodologia de educação entre pares 
para sensibiliza-los no contexto da promoção da saúde, 
reflexões sobre sexualidade, drogas e mediação de 
conflitos, articulando o protagonismo juvenil com o plano de 



 

 

ação dos professores envolvidos no projeto;  
-Oferecer oficinas de dança do ventre e danças circulares 
em parceria com a escola integral, para alunos, professores 
e demais atores da comunidade visando processos de 
autoconhecimento, socialização e autoestima; 
-Oferecer e possibilitar ao jovem a oportunidade de 
profissionalização e/ou enriquecimento de seu currículo 
através de sua atuação como protagonista juvenil no campo 
da promoção da saúde, educação em sexualidade e direitos 
humanos; 
- Possibilitar integração entre as ações do jovem com as 
ações de outros projetos da escola, fortalecendo atitudes 
proativas por um ambiente escolar mais dinâmico e 
acolhedor; 
-Organizar ações coletivas pela metodologia de educação 
entre pares para o exercício da autonomia e do 
protagonismo juvenil; 
-Oferecer curso de formação para professores que queiram 
atuar de forma interdisciplinar com o projeto e/ou participar 
do grupo gestor das ações.  
-Articular as atividades do projeto com as ações da 
orientação pedagógica da escola na perspectiva de espaços 
de troca, acolhimento e socialização para os pais: Programa 
Escola de Pais. 
-Possibilitar uma escola mais prazerosa e acolhedora, 
promotora de saúde e que respondam paulatinamente aos 
princípios da educação integral pelo currículo em movimento 
e os objetivos do desenvolvimento sustentável da Agenda 
2030; 
-Construir mural interativo para divulgação, diálogo e 
reflexões do projeto na escola;  
-Fortalecer as ações, fluxos e demandas do projeto 
valorizando o trabalho em redes, segundo pressupostos do 
PP da escola e currículo em movimento. 

Ações 

Metodologias ativas, participativas (oficinas)  e educação 
entre pares.  
Programas: Oficinas em sala de aula (1º anos); Atividades 
interdisciplinares com professores colaboradores, Curso de 
Formação de Jovens protagonistas e de professores 
colaboradores nas temáticas do projeto. Oficinas de Dança 
do Ventre e Danças Circulares. Em parceria com orientação 
pedagógica Escola de Pais. Evento de culminância: Fórum 
Atitude Jovem. 
 



 

 

Público: 1º anos vespertino, professores do vespertino e 
pais dos alunos. 

Professores 
responsáveis 

Professora Coordenadora: Sandra Carvalho Cavalcante 
Freitas 
Grupo Gestor do Projeto: Professores colaboradores de 
trabalho interdisciplinar, direção, coordenação pedagógica, 
orientador educacional, representante de pais, representante 
de alunos, coordenador da escola integral. 

Avaliação do 
Projeto 

Monitoramento e avaliação através de sondagens, 
questionários, dinâmicas avaliativas, diagnose, pós-
diagnose, dentre outros. Evento de culminância: Fórum 
Atitude Jovem. 

 

PROJETO MATEMÁTICA FINANCEIRA (PD1/PD3) 

Objetivos 

Trabalhar os conceitos da educação financeira sob a 
perspectiva da gestão das finanças pessoais. Calcular juros  
praticados no comércio e mostrar a melhor forma de 
comprar. Aprender o conceito de que não devemos gastar 
mais do que o nosso dinheiro pode comprar, para que não 
haja frustrações futuras. Através das atividades realizadas 
levar os jovens entenderem a complexidade e a viabilidade 
do uso da matemática financeira em suas vidas. Aplicar 
seus conhecimentos matemáticos nas atividades cotidianas; 

Ações 

Unir o tema ao dia a dia dos alunos, para terem uma visão 
mais prática da disciplina Matemática em sua 
realidade financeira. É sabido que, por falta de orientação, 
muitos não têm como preocupação poupar o que ganham. 
Neste projeto, o aprendizado só seria possível se ocorrer de 
maneira intrigante e cativante. Os alunos deverão pesquisar 
as diversas formas de compras e as mais variadas maneiras 
de pagamentos, em lojas, bancos, financeiras, 
departamentos de vendas, concessionárias de veículos e na 
internet. Levantarão dados a respeito das diversas formas 
de vendas e de pagamento. Através dos dados coletados 
aplicarão a matemática financeira para atingir os objetivos 
traçados no projeto.  

Professores 
responsáveis 

Professor de matemática 40h  

Avaliação do 
Projeto 

Os Alunos serão avaliados de acordo com o envolvimento 
nos trabalhos e apresentações realizadas. Com as 



 

 

informações colhidas, produzirão materiais informativos e 
apresentarão os resultados aos demais alunos da escola. 
Isso em forma de panfletos informativos, scripts, tabela de 
preços e tabela de juros do cartão de crédito. 

 

 

PROJETO GEOMETRIA (PD2) 

Objetivos 

Devido o número reduzido de aulas de matemática na carga 
horária do EM, vemos na disciplina PD2 uma possibilidade 
de atender os PCN’s no quesito que trata sobre o ensino da 
geometria no EM, que segundo eles ―é importante que o 
aluno que note as definições e, definições, as 
demonstrações e os encadeamentos conceituais e lógicos 
tenham o objetico de construir novos conceitos e estutruras 
relacionadas com o seu mundo.  
Permitir ao aluno fazer reflexões acerca de suas 
possibilidades de compreender e aprofundar seus 
conhecimentos científicos importantes para sua formação 
cidadã. 

Ações 

O ensino da Geometria é de garande importância para o 
aluno da educação básica e sua ausência pode causar 
vários problemas na sua vida futura. A geometria está 
relacionada a vários outros conceitos matemáticos. Será 
trabalhado com os alunos das três séries do EM a geometria 
plana através da construção de sólidos geométricos 
utilizando materiais recicláveis além das aplicações das 
fómulas geométricas para cálculo de áreas, base, altura, 
perímetro, etc. 

 
Professores 

responsáveis 
Professor de matemática 40h 

Avaliação do 
Projeto 

Os Alunos são avaliados de acordo com o envolvimento nos 
trabalhos e atividades realizadas. 
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15. ANEXOS 

15.1 ANEXOS 

 

Índice de desempenho dos alunos do CEMAB/ 2019 

Movimento e Rendimento Escolar por Turno e Série – Em 2019 – Anual 

 

MOVIMENTAÇÃO 
DIURNO NOTURNO 

1ª 
SÉRIE 

2ª 
SÉRIE 

3º 
SÉRIE 

1ª 
SÉRIE 

2ª 
SÉRIE 

3º 
SÉRIE 

Matrícula inicial em 
20/03/2019 

787 799 693 56 64 65 

Admitidos após 
20/03/2018 

40 46 33 48 30 47 

Afastados por 
transferências 

71 70 73 46 36 26 

Matrícula final 756 775 653 58 58 86 
Aprovados sem 
dependência 

470 572 616 26 23 65 

Aprovados com 
Dependência 

175 146 - 07 10 - 

Reprovados  110 57 37 25 25 21 
Afastados por 
abandono 

01 - - - - - 

 
 

Total de concluinte por Ano de Nascimento, Turno e Sexo – Em 2019  

 

ANO DE 
NASCIMENTO 

DIURNO NOTURNO 

Masculino Feminino Masculino 2ª SÉRIE 
Após 2003 - - - - 

2003 - - 01 - 
2002 77 105 02 02 
2001 171 176 09 - 
2000 38 40 10 19 
1999 08 01 04 04 
1998 - - 01 01 
1996 - - - - 

De 1995 a 1991 - - - - 
De 1990 a 1986 - - 02 - 
De 1985 a 1981 - - - - 
Antes de 1981 - - - - 

TOTAL 294 322 29 36 
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Movimento e Rendimento Escolar da Educação especial – Em 2019  

 

MOVIMENTAÇÃO 
DIURNO 

Classe 
Especial 

Classe 
Comum 

Matrícula inicial em 
20/03/2019 

- 35 

Admitidos após 
20/03/2018 

- - 

Afastados por 
transferências 

- - 

Óbito - - 
Matrícula Final - 35 

Aprovados  - 35 
Reprovados  - - 

Afastados por abandono - - 
 

Total de concluinte por Ano de Nascimento e Sexo das Classes Especiais – Em 2019  

 

ANO DE 
NASCIMENTO 

DIURNO NOTURNO 

Masculino Feminino Masculino 2ª SÉRIE 
Após 2003 - - - - 

2003 - - - - 
2002 01 03 02 01 
2001 03 04 04 03 
2000 02 03 02 03 
1999 - 02 - 02 
1998 - - - - 
1996 - - - - 

De 1995 a 1991 - - - - 
De 1990 a 1986 - - - - 
De 1985 a 1981 - - - - 
Antes de 1981 - - - - 

TOTAL 06 12 08 09 

 

15.2 ANEXOS 

Manual  de Convivência do aluno 
 

15.3 ANEXOS 

Manual  de Convivência dos pais/responsáveis 

 



 
HORÁRIO 

 

 
Atrasos só serão tolerados eventualmente em 15 minutos, 
como exceção, não regra! 
 

DEVERES DO ESTUDANTE 

- Conhecer e cumprir as Normas de Convivência 
escolar; 
- Acessar a plataforma Moodle, sempre que solicitado; 
- Respeitar as atividades escolares, permanecendo em 
sala e ocupar-se somente da aula; 
- Ser assíduo e pontual (horários de entrada, saída e 
intervalos;) 
- Apresentar postura adequada em quaisquer 
atividades pedagógicas; 
- Usar diariamente uniforme da escola, material 
didático e carteirinha escolar; 
- Zelar pelo patrimônio e limpeza do ambiente escolar; 
- Respeitar a si e ao próximo; 
- Responsabilizar-se por danos causados ao patrimônio 
escolar; 
- Zelar pelos livros didáticos; 
- Entregar comunicados aos pais/responsáveis; 
- Devolver utensílios à cantina utilizados no lanche. 
 
 

 

 

VETADO AO ESTUDANTE 

 Pichar, depredar, destruir, inutilizar ou deteriorar o 
patrimônio público (Lei nº8069/90 – Art. 116 do 
Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA) 
- Usar, portar armas de fogo, armas brancas, 
substâncias entorpecentes, cigarros, narguilé, bebida 
alcoólica, explosivos ou qualquer tipo de material que 
represente perigo à integridade física; 
- Utilizar skate, patins, bicicleta e similares, bolas ou 
instrumentos musicais dentro do ambiente escolar sem 
a devida autorização; 
- Promover na escola qualquer tipo de campanha, 
atividade comercial, político-partidária ou religiosa, 
sem a devida autorização; 
- Promover coletas, excursões, venda de quaisquer 
materiais e rifas dentro da escola, salvo quando 
autorizados; 
- Fazer uso de corretivo líquido, estilete, canivete, 
laser, bem como quaisquer materiais que possam 
danificar o patrimônio; 
- Utilizar aparelhos eletrônicos em sala de aula; 
- Participar de jogos de apostas e/ou azar no ambiente 
escolar, tais como: baralhos, dominó, etc; 
- Permanecer com filhos ou outra criança no interior da 
escola; 
- Promover trote com ou sem consentimento da 
vítima, ou realizar bullying, cyberbullying, racismo, 
homofobia e quaisquer discriminações; 
- Utilizar palavras de baixo calão e envolver-se em 
brigas; 
- Permanecer na escola ao término das atividades, 
matar aula para estar na quadra de esportes, biblioteca 
ou informática; 
- Falsificar assinatura dos pais e/ou responsáveis. 
 

PUNIÇÕES E SANÇÕES 
O estudante, pela inobservância das regras contidas 

nas Normas de Convivência Escolar, e conforme a       

gravidade e/ou a reincidência das faltas, está sujeito 
às seguintes medidas: 
- Intervenção/ advertência oral; 
- Advertência escrita; 
- Suspensão da assiduidade na sala de aula, de três 
a cinco dias dependendo da gravidade do fato; 
- Transferência, quando o ato for aconselhável, por 
comprovada necessidade de garantia de sua 
proteção ou de outros. 
* As medidas descritas podem ser aplicadas 
gradativamente, ou não, dependendo da gravidade 
ou reincidência da falta; 
* De acordo com o Regimento das Escolas Públicas 
do DF, Art.310-B – Em caso de inobservância das 
normas contidas neste Regimento e conforme a 
gravidade e/ou reincidência, o estudante estará 
sujeito à atribuição de ponto negativo ou aspecto 
formativo do cálculo do componente curricular que 
acarretou a prática do descumprimento, sendo que 
sua aplicação deve ocorrer nos limites máximos da 
avaliação. 
Os atrasos, falta de uniforme serão registrados no 
setor Disciplinar e comunicado aos pais e/ou 
responsáveis a partir da 3ª ocorrência, sendo 
registrada uma advertência escrita. Se o fato 
persistir, a família será convocada a comparecer à 
escola. Em caso de reincidência, o fato será 
encaminhado ao Conselho Tutelar. 
 
SISTEMÁTICA DE ENSINO 
 
Conforme a Lei nº 5499, de 14 de julho de 2015, 
que aprova o Plano de Educação (PDE) e torna 
obrigatório, as escolas públicas do Distrito Federal 
aderiram à Semestralidade no Ensino Médio. 
A organização do trabalho se divide em Semestres, 
com turmas alocadas em Bloco I e Bloco II, havendo 
inversão no meio do ano. 

  

AULAS 

 

SECRETARIA BIBLIOTECA INFORMÁTICA 

7h30 às 
12h30 

13h15 às 
18h15 

19h10 às 
23h 

8h às 
11h 

14h às 
17h 

19h às 22h 

 

7h às 22h 

7h30 às 
12h30 

14h às 
18h 

19h às 
22h 



Para aprovação do estudante, a frequência 
mínima exigida durante o ano é de 75% do total 
de horas letivas, sendo computados também os 
exercícios domiciliares. 
 

AVALIAÇÃO 
 
A avaliação na Semestralidade segue a mesma 
daquela já abordada na Diretrizes de Avaliação 
Educacional da SEEDF: avaliação formativa 
contínua e processual. 
Pontuação: 
A nota bimestral de cada disciplina equivale a dez 
(10) pontos, sendo assim distribuídos, seguindo o 
critério de cada professor: 
- Avaliação formativa: 05 pontos – abrange 
pontualidade, assiduidade, participação em 
atividades extraclasse, pesquisas, seminários, 
trabalhos em grupo, projetos, etc. 
- Avaliação quantitativa: 05 pontos destinados a 
provas e/ou testes individuais. Pode ser em uma 
ou mais provas.  
Os componentes curriculares Matemática, 
Português e Educação física serão realizados nos 
dois blocos e a média final é obtida pela média 
aritmética dos 4 bimestres. 
Para aprovação, o aluno deve ter obtido 5,0 
pontos na média semestral de cada disciplina. 
Recuperação: 
A recuperação é processual, formativa, 
participativa e contínua sob responsabilidade do 
professor e ofertada da seguinte forma: 
- Contínua – inserida no processo de ensino-
aprendizagem, no decorrer do ano letivo; 
- Semestral – ao final dos semestres, será ofertada 
recuperação aos alunos que não obtiveram 5,0 
pontos nas disciplinas; 
- Final – realizada após o término do ano letivo, 

para o estudante que não obteve aproveitamento 

suficiente em até 03 (três) componentes 
curriculares. 
Não se aplica ao estudante retido em uma série/ano 
ou componente curricular em razão de frequência 
inferior a 75% conforme legislação. 
É assegurada ao estudante, que cumpriu todas as 
avaliações propostas durante o ano letivo, obteve 
frequência de 75%, mas não fora aprovado em até 02 
disciplinas. 
A data da avaliação de Dependência será divulgada nos 
murais, site e aplicativo da escola (Moodle), bem como 
conteúdos, atividades e avaliações realizadas no 
próprio Moodle. (Não existe dependência ao término 
do 3º ano)  

A QUEM SE DIRIGIR 
- DISCIPLINAR: 
* Apresentar problemas de relacionamento com os colegas e 
professores; 
* Antecipar saída para as aulas (sendo liberação realizada 
apenas com a presença dos pais e/ou responsáveis); 
* Quando apresentar algum problema de saúde durante as 
aulas; 
* Problemas com uniforme ou carteirinha. 
Lembrete: A carteirinha e uniforme serão obrigatórios 
para a entrada na escola a partir do 16/03/2020. 
- PEDAGÓGICO: 
* Assinaturas para estágio; 
* Solicitar recurso, quando necessário; 
* Necessitar Declaração de turno contrário (presença); 
* Entregar atestados médicos. 
- SECRETARIA: 
* Necessitar documentação relativa à sua vida escolar, tais 
como boletins, declarações de escolaridade, histórico, etc. 
- BIBLIOTECA: 
* Realizar pesquisas, leituras em livros didáticos e 
paradidáticos, assim como recebimento e devolução dos 
mesmos. 
- INFORMÁTICA: 
* Para realizar atividades no laboratório. 
- SOE (SERVIÇO DE ORIENTAÇÃO EDUCACIONAL): 
* Formação de hábitos de estudo, rendimento escolar, 
relacionamento interpessoal, integração família-escola. 

 Governo do Distrito Federal 
 Secretaria de Estado de Educação,  
 Esporte e Lazer do Distrito Federal 
 CRE de Taguatinga 
 Centro de Ensino Médio Ave Branca 
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O presente documento subsidia o planejamento e o adequado 

desenvolvimento do trabalho realizado pela escola previsto em sua Proposta 
Pedagógica, considerando as normas e regulamentações do Regimento Escolar 
da Rede Pública de Ensino do Distrito Federal – 2015 e de toda a legislação 
vigente, a fim de garantir a participação ativa e consciente de toda a 
comunidade escolar, em especial, a dos estudantes.
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EQUIPE DIRETIVA 
 

Diretora: Suzane Margarida Martins 
 Vice-Diretor: André Luiz Schiavolini  
Chefe de Secretaria: Antônio Ernandes  
Supervisores: 
Administrativo Diurno: Gabriel Gonçalo de Resende 
Administrativo Diurno: Reinaldo Tavares da Silva 
Administrativo Noturno: Henrique Fabiano de Sousa  
Pedagógico Diurno: Mirele Sousa Soares 
Pedagógico Noturno: Marcelo Resende de Carvalho 
Orientação Educacional: Geane Soares da Costa  
Lucélia Cristina Rosa Toledo 
Márcia Valéria dos Santos Camargo 

 
 
 

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO 
 

 

AULAS 
 

SECRETARIA 
 

BIBLIOTECA 
 

INFORMÁTICA 

7h30 às 12h30 
13h15 às 18h15 

19h10 às 23h 

8h às 11h 
14h às 17h 
19h às 22h 

 
 

7h às 22h 
7h30 às 12h30 

14h às 18h 
19h às 22h 

Para eventuais atrasos, haverá tolerância de (15) quinze 
minutos, como exceção e não como regra. 

 
PARCERIA FAMÍLIA-ESCOLA 

 
Os pais e/ou responsáveis, “têm a obrigação de matricular o filho ou pupilo e   

acompanhar sua frequência e     aproveitamento escolar.”  (Estatuto da Criança e 
do Adolescente – ECA no Art. 129). 

Diante disso, faz-se necessário: 
 Conhecer e cumprir as Normas de Convivência Escolar previstas neste 

documento;  
 Baixar o aplicativo “Pais e filhos” adotado pela escola e acompanhar os informes 

diariamente; 
 Observar atentamente o calendário escolar antes de agendar consultas médicas e 

viagens; 
 Manter seus endereços e telefones atualizados na secretaria da escola. 
 Participar das reuniões de pais.  Ressalta-se que os pais e/ou responsáveis têm 

o direito assegurado pela legislação vigente de comparecer à escola uma vez a cada 
bimestre para acompanhamento do processo de ensino-aprendizagem do seu filho.  (Lei 
Distrital nº 449/93) 
 Comparecer à escola sempre que for solicitado ou convocado; 
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 Assegurar que o estudante compareça à escola devidamente uniformizado e, 
portanto a carteirinha escolar (esta será adquirida no valor de R$30,00 e será usada 
obrigatoriamente a partir do dia 16/03/2020); 
 Evitar que o estudante traga objetos de valor como: celulares, computador, tablet, 

dinheiro, etc., pois a escola não se responsabiliza por perdas, danos ou extravios; 
 Solicitar pessoalmente ao Setor Disciplinar da escola caso necessite falar com algum 

professor ou o estudante durante as aulas; 
 

DEVERES DO ESTUDANTE 
 
   Conhecer e cumprir este documento; 
   Acessar a Plataforma Moodle sempre que solicitado pelo professor; 
   Ter atitudes dignas de respeito e atenção nas atividades escolares, permanecendo em 

sala durante o tempo das aulas e ocupando-se unicamente do assunto que estiver sendo 
apresentado pelo professor; 
   Ser assíduo e pontual nos horários de entrada, intervalo e saída, de acordo com os 

respectivos turnos e nas atividades escolares; 
 Apresentar postura adequada durante as saídas pedagógicas, artísticas e esportivas; 
   Apresentar-se diariamente, portando o uniforme da escola, material didático, bem 

como a carteira de identificação escolar; 
  Zelar pelo patrimônio, pela limpeza e pela conservação das instalações, dos 

equipamentos e dos materiais existentes na unidade escolar; 
 Reconhecer e respeitar o outro na sua dignidade como pessoa humana, considerando 

a diversidade, sem distinção de raça/etnia, territorialidade, gênero, sexualidade, convicção 
política, filosófica ou religiosa, e condições sociais, físicas, intelectuais, sensoriais e 
comportamentais; 
   Responsabilizar-se por danos causados ao patrimônio da unidade escolar; 
 Zelar pela correta utilização, conservação e pela devolução dos livros didáticos; 
  Entregar comunicados e convocações aos pais e/ou responsáveis. 
   Devolver na cantina, pratos, talheres e copos que foram utilizados para o lanche. 

 
VETADO AO ESTUDANTE 

 
  Pichar, depredar, destruir, inutilizar ou deteriorar o patrimônio público. O estudante 

que causar dano ao patrimônio público escolar em se tratando de algo infracional com 
reflexos patrimoniais, a autoridade poderá determinar, se for o caso, que o adolescente 
restitua a coisa, promova o ressarcimento do dano, ou, por outra forma, compense o 
prejuízo da vítima. Havendo manifesta impossibilidade, a medida poderá ser substituída 
por outra adequada. (Lei nº 8.069/90 – Art. 116 do Estatuto da Criança e do Adolescente – 
ECA); 
 Usar, portar armas de fogo, armas brancas, substâncias entorpecentes, cigarros, 

narguilé, bebida alcoólica, explosivos ou qualquer tipo de material que represente perigo à 
integridade física ou de outrem; 
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   Utilizar skate, patins, bicicleta e similares, bolas ou instrumentos musicais dentro do 
ambiente escolar sem a devida autorização; 
   Promover, na unidade escolar, qualquer tipo de campanha e/ou atividade comercial, 

político-partidária ou religiosa, sem a devida autorização; 
   Promover coletas, excursões, venda de quaisquer materiais e rifas dentro da escola, 

salvo quando for autorizado pela equipe diretiva; 
   Fazer uso de corretivo líquido, estilete, canivete, laser, bem como quaisquer materiais 

que possam sujar, causar danos ao patrimônio. 
  Ocupar-se, durante as aulas, com atividades ou objetos não compatíveis com o 

processo de ensino e de aprendizagem; 
   Utilizar aparelhos eletrônicos em sala de aula.  
A Lei Distrital nº 4.131/2008, proíbe “o uso de aparelhos celulares, bem como aparelhos 
eletrônicos capazes de armazenar e reproduzir arquivos de áudio do tipo MP3, CDs e 
jogos, por estudantes das escolas públicas e privadas da Educação Básica.” À exceção será 
concedida com autorização do professor. 
   Participar de jogos de apostas e/ou de azar no ambiente escolar tais como: baralho, 

dominó, etc.; 
   Permanecer com filhos ou outra criança no interior da unidade escolar, salvo os casos 

resguardados pela legislação; 
   Alimentar-se durante as aulas; 
   Promover trote com ou sem o consentimento da vítima ou realizar a prática de 

Bullying, Cyberbullying, racismo, homofobia e quaisquer discriminações; 
   Ausentar-se intencionalmente durante o período de aula ou da escola sem a devida 

autorização, para permanecer no ambiente escolar; 
   Utilizar de palavras de baixo calão e envolver-se em brigas; 
   Permanecer na escola após o término das atividades escolares; 
   Falsificar a assinatura dos pais e/ou responsáveis e utilizar documentos de terceiros. 
    “Matar” aula para estar na quadra de esportes, biblioteca ou informática. 

 
PUNIÇÕES E SANÇÕES 

 
O estudante, pela inobservância das regras contidas nas Normas de Convivência 

Escolar, e conforme a gravidade e/ou a reincidência das faltas, está sujeito às seguintes 
medidas: 

I - intervenção/advertência oral;  
II - advertência escrita; 
III - suspensão da assiduidade na sala de aula, com atividades alternativas na unidade 

escolar, de três a cinco dias dependendo da gravidade do fato; 
IV - transferência, quando o ato for aconselhável, por comprovada necessidade de 

garantia de sua proteção ou de outros. 
As medidas descritas podem ser aplicadas gradativamente, ou não, dependendo da 

gravidade ou reincidência da falta. 
Regimento das Escolas Públicas do DF: 
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Art. 310-B. Em caso de inobservância das normas contidas neste Regimento e 
conforme a gravidade e/ou reincidência, o estudante estará sujeito à atribuição de ponto 
negativo no aspecto formativo do cálculo do componente curricular que acarretou a prática 
do descumprimento, sendo que sua aplicação deve ocorrer nos limites máximos a seguir: 

I – advertência oral ou retirada de sala de aula (- 0,1); 
II – advertência escrita (- 0,3); 
III – suspensão de sala de aula de, no máximo, três dias (- 0,5). 
IV - transferência, quando o ato for aconselhável para manutenção da ordem escolar e 

melhor desenvolvimento integral do estudante. 
 

DIREITOS DO ESTUDANTE 
 
   Ter acesso ao ensino público e gratuito de qualidade; 
  Participar de todas as atividades destinadas aos estudantes e desenvolvidas pela 

unidade escolar, independente do seu desempenho/rendimento escolar; 
 Ser reconhecido e respeitado na sua dignidade  como  pessoa humana, considerando a 

diversidade, sem distinção de raça/etnia, territorialidade, gênero, sexualidade, convicção 
politica, filosófica ou religiosa, e condições sociais, físicas, intelectuais, sensoriais e 
comportamentais; 
 Conhecer os objetivos previstos para o Componente Curricular, bem como os critérios, 
procedimentos e resultados de avaliação; 
   Ter garantida a reposição efetiva de conteúdos, dos dias letivos e das aulas; 
  Organizar e participar de entidades estudantis e assembleias escolares (tal como o 

Grêmio Estudantil); 
   Frequentar a escola em turno contrário para atividades extraclasse; 
   Receber livros didáticos gratuitos; 
   Receber lanche diariamente e estudar num ambiente limpo; 
   Exercer a função de representante ou vice-representante de turma, junto aos setores 

da escola, quando para tal for indicado ou eleito. 
 

 
SEMESTRALIDADE 

 
Conforme a Lei nº 5.499, de 14 de julho de 2015, que aprova o Plano Distrital de 

Educação (PDE) e torna seu cumprimento obrigatório, as escolas públicas do Distrito Federal 
aderiram à Semestralidade no Ensino Médio. 

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. 

As turmas são distribuídas em blocos de forma equitativa. Assim, no primeiro semestre 
do ano letivo, uma parcela das turmas estudará os componentes alocados no Bloco I e a 
outra, os do Bloco II. No segundo semestre, as turmas que cursaram o Bloco I no primeiro 
período do ano, cursarão o Bloco II e vice-versa. 
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DISTRIBUIÇÃO DOS COMPONENTES EM BLOCOS 

 
ENSINO MÉDIO 

(matutino ou vespertino) 
 

BLOCO I HORA 
AULA 

 

BLOCO II HORA 
AULA 

Língua Portuguesa 4 Língua Portuguesa 4 
Matemática 3 Matemática 3 
Educação Física 2 Educação Física 2 
História 4 Geografia 4 
Filosofia 4 Sociologia 4 
Biologia 4 Física 4 
Química 4 Arte 4 
Inglês 4 Espanhol 2 

 
 
Parte Diversificada 
(PD1)  

 
 
 

1 

Parte Diversificada 
(PD1/3) Obras do 
PAS 

 

1 

Parte Diversificada 
(PD2) Obras do 
PAS 

 
2 

TOTAL SEMANAL  
30 TOTAL SEMANAL  

30 
 
 

ENSINO MÉDIO 
(noturno) 

 

BLOCO I 
HORA 
AULA 

 

BLOCO II 
HORA 
AULA 

Língua Portuguesa 4 Língua Portuguesa 4 
Matemática 3 Matemática 3 
História 4 Educação Física 2 
Filosofia 3 Geografia 4 
Biologia 4 Sociologia 4 
Química 4 Física 4 
Inglês 2 Arte 2 

Parte Diversificada 
(PD1)       1 Espanhol 2 

TOTAL SEMANAL  
25 TOTAL SEMANAL  

25 
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FREQUÊNCIA 
 

Será considerada, para fins de aprovação do estudante, a frequência mínima de 75% 
(setenta e cinco por cento) do total das horas letivas (estabelecidas para o ano letivo) sendo 
computados também os exercícios domiciliares amparados por lei. 

 
PONTUALIDADE E ASSIDUIDADE 

 
Os atrasos serão registrados no Setor Disciplinar e comunicados aos pais e/ou 

responsáveis a partir da terceira ocorrência. Caso a situação persista, a família será 
convocada a comparecer à escol a para prestar esclarecimentos. Em caso de reincidência, 
o fato será encaminhado ao Conselho Tutelar. 

O estudante que chegar atrasado após o início das aulas e/ou intervalo (sem 
justificativa plausível) será e encaminhado ao Setor Disciplinar para serem aplicadas as 
devidas sanções. 

 
TURNO CONTRÁRIO AO MATRICULADO 

 
Os estudantes que participam de Programas de Estágios deverão dar prioridade à 

escola. 
Será concedida a “Declaração de Comparecimento” de turno contrário ao aluno 

que realizar devidamente o registro de entrada e saída em formulário específico no Setor 
Pedagógico. 

Para acesso a escola, o estudante deverá estar devidamente uniformizado e 
portando a Carteirinha Estudantil. 

 
ATESTADOS MÉDICOS /DOCUMENTOS OFICIAIS 

 
O estudante que, por motivo justo, faltar a qualquer atividade pedagógica tais 

como: trabalhos, provas, exercícios etc., deverá apresentar justificativa até 05 (cinco) dias 
letivos, após o ocorrido para a Supervisão Pedagógica da escola (Pedagógico). 

São considerados motivos justos, as ausências justificadas nos seguintes casos: 
 Convocação oficial do poder público; 
 Atividades militares; 
 Exercício efetivo de plantões; 
 Atestado médico; 
 Licença gestante nos termos da Lei nº 6.202, de 17 de abril de 1975; 
 Licença de acompanhamento por motivo de doença do cônjuge, companheiro, pai, 

mãe, filho, irmão, enteado ou menor sob guarda ou tutela; 
 Falecimento do cônjuge, companheiro, pai, mãe, filho, irmão, enteado ou menor sob 

guarda ou tutela, por oito dias consecutivos, incluído o dia da ocorrência. 
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O estudante que, por motivo de saúde, se encontra impossibilitado de frequentar as 
aulas de Educação Física, deverá entregar atestado e/ou laudo médico informando sua 
inaptidão à prática desportiva. Sendo assim, o estudante será dispensado das atividades 
práticas desportivas e obrigatoriamente fará as teóricas. 

Em qualquer uma das situações acima, será exigida documentação comprobatória 
(original e cópia). 

 
 
 

SAÍDA ANTECIPADA 
 

Caso o estudante necessite sair antecipadamente da escola, o pai e/ou responsável 
deverá comparecer ao Setor Disciplinar para justificativa. A escola não aceitará autorizações 
por telefone, por razões de segurança. Pede-se, encarecidamente, a compreensão. 

A saída antecipada não justifica as faltas ou atividades avaliativas. 
 

ATENDIMENTO AO ESTUDANTE, PAIS E/OU RESPONSÁVEIS 
 

 O atendimento ao estudante pelos profissionais dos setores da escola será realizado 
nos intervalos ou em turno contrário, a fim de assegurar a permanência do estudante nas 
atividades escolares. 

Os professores farão atendimento na quarta-feira em horário contrário ao que o 
estudante está matriculado (8h30 às 9h para estudantes do vespertino e 14h30 às 15h 
para os do matutino). 

 
UNIFORME E CARTEIRINHA ESTUDANTIL 

 
O uso do uniforme e da carteirinha estudantil é imprescindível em todas as 

atividades escolares, inclusive as que ocorrerem em turno contrário. 
É composto por: camiseta padrão, calça e bermuda (altura do joelho) azul ou preto e 

calçado adequado, inclusive para a prática das aulas de Educação Física. O estudante que 
não estiver devidamente uniformizado para esta aula sofrerá falta e perda das atividades 
avaliativas. 

É proibido o uso de saias, short, top, roupas transparentes, decotadas, toucas, 
gorros, boné (exceto com a autorização do professor em sala de aula) chinelos e 
qualquer descaracterização do uniforme quanto à cor, modelo ou escrita. 

 
USO DE MEDICAMENTOS 

 
A administração de medicamentos é atividade privativa de profissionais de 

enfermagem, conforme a Lei n.º 7.498/86 e o Decreto n.º 94.406/8, não podendo 
assim, a escola medicar o estudante. 
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AVALIAÇÃO 
 

A concepção de avaliação na Semestralidade segue a mesma daquela já abordada 
nas Diretrizes de Avalição Educacional da SEEDF: avaliação formativa contínua e 
processual. 

Nos dias de atividades avaliativas, o estudante que for flagrado utilizando 
qualquer tipo de aparelho eletrônico e/ou for pego “colando”, terá sua prova 
imediatamente recolhida e sua nota será zerada. 

 
a) Pontuação 
A nota bimestral de cada disciplina equivale a 10 (dez) pontos, sendo assim 

distribuídos: 
 Avaliação formativa: 05 (cinco) pontos – abrangendo pontualidade, assiduidade, 
participação, atividades de sala e extraclasse, pesquisas, seminários, trabalhos em 
grupo, projetos etc. 
   Avaliação quantitativa: 05 (cinco) pontos destinados a provas e/ou testes 

individuais. Pode ser uma ou mais provas. 
Tanto a avaliação formativa ou quantitativa será realizada de acordo com o critério de 

cada professor. 
Para aprovação escolar, o aluno deverá obter 5.0(cinco) pontos na média semestral 

de cada componente curricular. 
Os componentes curriculares Matemática, Português e Educação Física, serão 

ofertados nos dois blocos e a média final é obtida por meio da média aritmética dos 04 
(quatro) bimestres letivos. 

 
 b) Recuperação 

A recuperação de estudos é processual, formativa, participativa e contínua sob 
responsabilidade do professor, com apoio da família, por meio de intervenções pedagógicas 
aos estudantes que apresentarem dificuldades no processo de aprendizagem e é ofertada 
da seguinte forma: 

 Contínua, inserida no processo de ensino-aprendizagem, no decorrer do ano letivo, 
assim que identificado o baixo rendimento do estudante; 

 Semestral, ao final dos semestres será ofertada recuperação semestral aos alunos 
que não obtiveram 5,0 pontos nas disciplinas; 

 Final, realizada após o término do ano letivo, para o estudante que não obteve 
aproveitamento suficiente em até 03 (três) componentes curriculares. 
Não se aplica ao estudante retido em uma série/ano ou componente curricular em 

razão de frequência inferior a 75% (setenta e cinco por cento), conforme legislação vigente. 
O não comparecimento do estudante no dia da recuperação final, sem motivo justo, 

devidamente comprovado, implicará em sua reprovação automática. 
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c) Dependência 
É assegurada ao estudante, que cumpriu todas as atividades avaliativas propostas 

durante o ano letivo, obteve frequência de 75% (setenta e cinco por cento), mas não fora 
aprovado em até 02 (duas) disciplinas. 

A data da avaliação de Dependência será divulgada nos murais, site e aplicativo da 
escola (Moodle), bem como os conteúdos, atividades e avaliações serão realizadas no 
próprio Moodle. 

Não existe dependência ao término do 3º (terceiro) ano. 
Qualquer dúvida sobre Dependência, o estudante deve procurar o Setor Pedagógico. 

 
d) Recursos 
Após a divulgação do resultado das atividades avaliativas, o estudante poderá 

realizar o procedimento de recurso no prazo de até 05 (cinco) dias, por meio de formulário 
específico disponibilizado na Supervisão Pedagógica. 

 
e) Boletim 
Será disponibilizado no aplicativo “Pais e filhos” ao final de cada bimestre. 

 
f) Prova de 2ª chamada 
Terá direito a realizar esta avaliação o estudante que apresentar motivo justo, 

devidamente comprovado, entregue no Setor Pedagógico no prazo de (03) três dias úteis. 
Em nenhuma hipótese, haverá 2ª chamada para provas, atividades, testes, etc. 

para os casos em que não estejam amparados pela legislação vigente. 
As provas serão marcadas em data e horário previamente estabelecidos pela escola 

e sua divulgação dos resultados será realizada pelo professor. 
 

A QUEM SE DIRIGIR 
 
 Procure o  DISCIPLINAR se: 

Apresentar problemas de relacionamento com os colegas de sala ou com 
professores; 
Antecipar saída para as aulas (sendo liberação realizada apenas com a presença dos 
pais e/ou responsáveis); 
Quando apresentar algum problema de saúde durante as aulas; 
Tiver problemas com carteirinha ou uniforme. 

 Procure o  PEDAGÓGICO se: 
Precisar de assinaturas para estágios;  
Solicitar recurso, quando necessário;  
Necessitar de Declaração de turno contrário; 
Entregar atestados médicos. 

 Procure a  SECRETARIA se: 
Precisar de documentação relativa à sua vida escolar, tais como boletins, declarações 
de escolaridade, histórico, etc. 
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 Procure a BIBLIOTECA se: 
Precisar realizar pesquisas, leituras em livros didáticos ou paradidáticos, assim como 
recebimento e devolução dos mesmos. 

 Procure a  INFORMÁTICA se: 
Precisar utilizar o laboratório para realizar atividades. 

  Procure a ORIENTAÇÃO EDUCACIONAL para:  
 Formação de hábitos de estudos; 

Rendimento escolar; 
Relacionamento interpessoal;  
Integração Família-Escola. 
 
ORIENTAÇÃO EDUCACIONAL AOS PAIS / RESPONSÁVEIS E ESTUDANTES 
 
Aos Pais/Responsáveis 
Educar é contribuir para o processo de crescimento e desenvolvimento do ser 

humano, dando-lhe uma direção. Não há educação neutra, queiramos ou não, estamos 
interferindo positiva ou negativamente na vida dos filhos. 

Facilita educar: ter Coerência; Paciência; Dar bons exemplos; Manter a disciplina e 
principalmente AMOR. 

Aos Estudantes 
Orientações para aqueles que pretendem estudar e aprender com prazer, 

reconhecendo que o conhecimento é um bem valioso, capaz de transformar realidades e 
superar as barreiras que impedem a igualdade de condições para todos. 

1 – A importância do Estudo 
O estudo que é uma atividade presente na vida de todos nós, passa a ter sua 

importância redobrada, não sendo possível, hoje em dia, abrir mão das oportunidades de 
aprendizagem. 

2 – Condições Físicas 
O ambiente de estudo deve ser bem iluminado, arejado e silencioso; 

antes de iniciar o estudo, providenciar todo o material que vai precisar. 
3 – Como organizar o tempo de estudo? 
A prática correta é estudar um pouco todos os dias. 

 
4 – Como tornar mais produtivo o estudo? 

- O medo da avaliação atrapalha o estudo. Não estudar por nota, mas estudar porque 
irá aprender mais. 
- Ninguém aprende nada sem se interessar. 
- Caso  esteja  com  problemas  pessoais,  não  se  culpar  por  não conseguir estudar. 
- Procure aconselhar-se com alguém. 
- Fazer da escola um lugar de orientação, estudar mesmo é o que se faz por conta própria        
(dentro e fora da escola) 
- Organizar um horário não só para o estudo, mas para todas as atividades. 
- Fixar o lugar e as horas em que estuda. 
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- Estudar antecipadamente só traz benefícios: você não precisa se preocupar com a 
avaliação que será no dia seguinte e poderá estudar com calma; terá tempo para tirar 
as dúvidas com os professores na medida em que elas forem aparecendo e o resultado 
com certeza será muito mais eficiente. 

 
Horário de estudo 
Aqueles que obtêm bons resultados nas avaliações não estudam necessariamente 

mais tempo do que aqueles que não conseguem. O segredo está em descobrir qual é a 
forma mais eficiente de estudar. O que importa é a qualidade do estudo e não apenas a 
quantidade de horas estudadas. 

Algumas dicas para elaborar melhor o horário de estudos: 
   Reservar pelo menos duas horas de estudo diário. 
  Procurar estudar os conteúdos apresentados pelo professor o mais cedo possível 

após a aula. 
    Fazer um intervalo de dez minutos a cada 50 minutos de estudo. 
    Seguir o plano de estudo até formar o hábito. 
    Não se esquecer de deixar espaço para o lazer. 

 
 
 


