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“Não é possível refazer este país, democratizá-lo, 

humanizá-lo, torná-lo sério, com adolescentes 

brincando de matar gente, ofendendo a vida, 

destruindo o sonho, inviabilizando o amor. Se a 

educação sozinha não transformar a sociedade, sem 

ela tampouco a sociedade muda”. Paulo Freire 
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PROPOSTA-PEDAGÓGICA 

 
 

CENTRO EDUCACIONAL 04  DE TAGUATINGA 

 

 

1. APRESENTAÇÃO 

 

 
É preciso ter coragem para a criação de uma escola que prima pela formação 

de cidadãos críticos e conscientes de sua missão futura. Portanto, é importante que 

direção, professores, funcionários, estudantes, pais e membros da comunidade 

mantenham-se unidos em prol da construção e da efetivação de um Proposta 

Pedagógica adequada à sua realidade e necessidade. 

Somente assim será possível ver a escola como um pilar social. Uma escola 

inclusiva capaz de transformar e motivar todos aqueles que se encontram de alguma 

forma, excluídos da sociedade. 

 

1.1. Processo de construção  
 

Desde o ano de 2012, a então empossada equipe gestora da escola percebeu 

que havia uma lacuna e que não existiam registros formais das estruturas de 

planejamento, de avaliação e de projetos pedagógicos na Instituição de Ensino. A 

partir daí foram feitas várias discussões entre os pares da escola com o intuito de 

levantar dados, ansiedades e expectativas para o bom funcionamento do Centro 

Educacional 04 de Taguatinga. O segmento estudante     foi consultado em sala de aula 

com a Orientadora Educacional e por meio de questionários que foram enviados 

também aos responsáveis. Os funcionários foram consultados nas reuniões 

institucionais, na semana pedagógica e através de questionários, professores 

regentes, readaptados e outros profissionais da área técnico-pedagógica foram 

consultados e ouvidos nas coordenações pedagógicas e reuniões Institucionais.  
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1.2. Dados de Identificação da Instituição 

 

Nome Centro Educacional 04 de Taguatinga Norte – C.Ed. 04 

Endereço QNG 6/7, Área Especial nº 20 – Taguatinga Norte – DF 

CEP 72.130-005 

Telefones (61) 3901-6738 / (61) 3901-6739 

E-mail ced04.taguatinga@edu.se.df.gov.br 

Localização Urbana 

Cód. INEP 53003594 

Inauguração 13/11/1972 

Modalidade Ensino Médio – Semestralidade e Novo Ensino Médio 

Gestores 

Diretor: Walter Lins Cardoso dos Santos 

Vice-diretor: Herberth Milanez Guimarães 

 

1.3. Sujeitos Participantes 
 

No CEd 04, as relações de ensino-aprendizagem se estabelecem de 

múltiplas maneiras: os adolescentes têm muito a aprender entre si, com colegas de 

outras faixas etárias, com as merendeiras e a equipe de limpeza e trazem para a 

escola vários ensinamentos/conhecimentos adquiridos em família e comunidade em 

que vivem. Nossos professores trocam experiências entre si e assumem uma 

postura menos hierárquica diante de seus estudantes e a equipe gestora dialoga e 

interage com outras escolas, dessa forma, a educação ganha, pois, todos que 

fazem parte da comunidade escolar tornam-se sujeitos do “ensinar” e do “aprender. 

1.4. Instrumentos/Procedimentos 

 
A Proposta Pedagógica do Centro Educacional 04 de Taguatinga tem sido 

construída a partir de um trabalho crítico-reflexivo baseado na discussão de ideias 

e sugestões colhidas em momentos distintos e em assembleias do Conselho Escolar. 

A escola oferece aos seus estudantes uma educação baseada nos princípios 

legais enunciados na Constituição Federal de 1988, na Lei Orgânica do Distrito 

Federal de 08 de julho de 1993, na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

de nº 9394/1996, no Estatuto da Criança e do Adolescente Lei de nº 8.069/1990 e 

demais documentos norteadores da semestralidade, o que resultará em uma escola 

mailto:ced04.taguatinga@edu.se.df.gov.br
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democrática, capaz de contemplar os anseios de toda a comunidade escolar. 

Logo, a constituição da escola em um espaço democrático só é possível 

quando ela se torna um agente de mudança social, garantindo ao educando o direito 

de usufruir da construção de seu conhecimento, oferecendo aos professores uma 

educação continuada a fim de se sentirem comprometidos com a qualidade da 

educação e viabilizando uma gestão mais democrática e atuante, criando propostas 

alternativas para uma possível superação de problemas escolares. Nesse sentido 

afirma GADOTTI: 

“A participação na gestão da escola proporcionará um 

melhor conhecimento do funcionamento da escola e todos 

os seus atores; propiciará um contato permanente entre 

professores e estudantes, o que leva ao conhecimento 

mútuo e, em consequência aproximará também as 

necessidades dos estudantes aos conteúdos ensinados 

pelos professores.” (GADOTTI, 1997) 

 
Diante de tais considerações, enfatiza-se que a Proposta Pedagógica é o  eixo 

que norteia as atividades pedagógicas de uma Instituição de Ensino que busca 

superação e progresso. 

 
 
2. HISTÓRICO DA UNIDADE ESCOLAR 

 

2.1. Descrição Histórica  

Em 13 de novembro de 1972, esta instituição foi inaugurada pelo governador 

Aimée Lamaison como Centro 02 de Ensino de 1º Grau, sob a direção da professora 

Zilza de Jesus Neiva Fernandes, mas somente em maio de 1973 teve seus trabalhos 

iniciados. 

A partir de 21 de outubro de 1976, a escola passou a denominar-se Centro 

Interescolar 02 de Taguatinga segundo a Resolução nº 95/76 do Conselho Diretor da 

Fundação Educacional do Distrito Federal. 

Em 30 de dezembro de 1981, o Secretário de Educação e Cultura do Distrito 

Federal autorizou a transformação do Centro Interescolar 02 de Taguatinga em Centro 

Educacional 04 de Taguatinga, localizado na QNG 06/07 Área Especial 20 sob a 

supervisão e orientação da Coordenação Regional de Ensino de Taguatinga (CRET), 
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que ministraria o Ensino Fundamental de anos finais e Ensino Médio regular de acordo 

com as normas, currículos e planejamentos aprovados para a Rede Oficial de Ensino 

do Distrito Federal. A escola atende a comunidade pelos telefones 3901-6738 e 3901-

6739, além do e-mail institucional ced04.taguatinga@edu.se.df.gov.br . Está 

cadastrada no INEP/MEC sob o nº 53003594. 

Desde então estiveram na gestão do Centro Educacional 04 de 

Taguatinga: 

• 1980 – 2004: Maria Aparecida Borges M. da Silva. 

• 2005 – 2007: Gilson dos Santos Silva e Luciene R. Xavier. 

• 2008 – 2009: Sônia Regina da Silva e Janaína de Oliveira Santos. 

• 2010 – 2011: Ezequias Alves Pontes e Vera Gomes. 

• 2012 – Walter Lins Cardoso dos Santos e Wellington Tito de Sousa Dutra. 

• 2013 – 2018 – Walter Lins Cardoso dos Santos e Herberth Milanez Guimarães 

• 2019 – Walter Lins Cardoso dos Santos e Herberth Milanez Guimarães 

• 2020 – 2021 – Walter Lins Cardoso dos Santos e Herberth Milanez Guimarães (Lei 

de Gestão Democrática – 4751/12 – Referendados no Processo Eleitoral 2019 para o 

biênio 2020-2021). Esta gestão foi prorrogada por um ano por efeito da pandemia da COViD 

19. 

 

2.2. Caracterização Física 

 

O espaço físico edificado da escola está sendo utilizado em sua capacidade 

máxima, não permitindo assim, a ampliação de novas propostas pedagógicas tais 

como Educação Integral, reforço escolar, no turno contrário, laboratórios de ciências 

naturais, entre outras. 

A ausência de uma quadra poliesportiva coberta é uma deficiência na 

estrutura física da Instituição e compromete tanto a qualidade das atividades de 

Educação Física como o desenvolvimento de projetos pedagógicos idealizados por 

estudantes e professores. Tal contexto agrava-se ainda m a i s  com problemas  

climáticos que, ocasionalmente, retiram por total a ocorrência dessas aulas e/ou 

atividades, fator preocupante dada a suma importância disso para os estudantes. 

No quadro a seguir é possível observar detalhadamente quais são os espaços 

mailto:ced04.taguatinga@edu.se.df.gov.br
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físicos que a escola possui, bem como as respectivas quantidades. 

 

 

UTILIZADAS PARA 

ATENDIMENTO 

PEDAGÓGICO 

DEMAIS ESPAÇOS FÍSICOS 

Especificação 

dos Espaços 

Físicos 

Quantidade Especificação Quantidade Especificação Quantidade 

Salas de Aula: 20 Direção: 01 Mecanografia: 01 

 

Biblioteca 01 
Supervisão: 
Administrativa: 
Pedagógica: 

01 
 

01 

Depósito: 02 

Total de 
laboratórios: 

03 

Secretaria: 01 Cozinha 01 Ciências 01 

Informática 02 

Sala de Artes: 01 
Sala de 

Professores: 
01 Dispensa: 01 

Sala de 

Recursos: 
01 

Sala de 

Coordenação: 
01 Auditório: 01 

Sala para 

Educação 

Precoce: 

00 Sala de Apoio: 01 Refeitório: 01 

Serviço de 

Orientação 

Escolar: 

01 
Sala de 

Servidores: 
01 Pátio: 01 

Serviço 

Especializado 

de Apoio a 

Aprendizagem: 

00 

Banheiro 

Masculino 

(Estudantes): 

01 Corredores: 04 

Sala de Vídeo/ 

Videoteca: 
00 

Banheiro 

Feminino 

(Estudantes): 

01 
Área Esportiva: 
Quadras 
descobertas 

03 

Banheiro PNE: 01 Estacionamento: 01 
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Brinquedoteca 

Ludoteca: 
00 

Banheiro 

Masculino 

(Servidores): 

01 

Outros: 
Centro de 

Referência em 

Tecnologia 

Escolar – CRTE 

CID - Judô 

01 
 

01 

Sala de Reforço 00 

Banheiro 

Feminino 

(Servidoras): 

01 Grêmio 00 

 

3.  DIAGNÓSTICO DA REALIDADE ESCOLAR 

 
3.1. Características sociais, econômicas e culturais da comunidade 
 

A comunidade do Centro Educacional 04 de Taguatinga é formada por 

indivíduos de diversas camadas sociais com nível socioeconômico heterogêneo. 

Aproximadamente 4,5% dos estudantes são beneficiados por algum programa dos 

governos federal ou local. A faixa etária dos estudantes do      diurno está entre 14-18 

anos e a do noturno entre 18-45 anos aproximadamente.  

Estima-se que os estudantes aqui matriculados residem nas quadras QND, 

QNG, QNH, Setor Habitacional Vicente Pires, Assentamento 26 de Setembro, Águas 

Lindas (GO) e outros. Quanto aos aspectos culturais e sociais, os estudantes do Centro 

Educacional 04 têm difícil acessibilidade à cinemas, teatros, outras bibliotecas 

públicas, exposições de artes, clubes recreativos e parques, salvo quando a escola 

propicia tal acesso. Os estudantes também apresentam dificuldades na organização 

de um Grêmio Estudantil, de um jornal    ou de uma rádio devido a sua desmobilização. 

No primeiro semestre do ano de 2022 iniciou-se uma movimentação dos estudantes 

no sentido de se criar um Grêmio Estudantil na escola 

 

3.2. Apresentação e análise de resultados de indicadores, índices e dados 

 

No que diz respeito à participação dos pais e/ou responsáveis pelos 

estudantes, há boa comunicação, mas baixa participação desses nas reuniões 

bimestrais para acompanhar a vida escolar de seu filho (a), inclusive comparecem 

sempre que chamados para resolução de situações diversas, acarretando diminuição 

da infrequência, da evasão e consequente reprovação. Em alguns casos até impedem 

uma possível bi repetência. 

Quanto às questões de segurança na escola, são adotadas medidas como uso 
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do uniforme, controle de entrada e saída do horário escolar, autorização dos pais para 

saída antecipada, entre outros cuidados que zelem pela segurança de todos da 

Instituição, sobretudo dos estudantes. 

De modo geral, o Centro Educacional 04 convive com os problemas comuns à 

outras escolas públicas de Educação Básica brasileiras que são conflitos entre os 

estudantes envolvendo questões de droga, ameaças, bullying, pichações e indisciplina. 

Além disso, a estrutura física necessita de reparos para tornar o ambiente mais 

agradável para a prática pedagógica. Os recursos didáticos disponíveis para o corpo 

docente promover uma prática pedagógica de  qualidade ainda são insuficientes. 

As análises de outros dados estão em construção. 

 

Constituição de turmas e horários de funcionamento 

 

Em 2022, o Centro Educacional 04 de Taguatinga disponibiliza 36 turmas para 

atender seus 1.118 (Hum mil cento e dezoito) estudantes, distribuídos nos turnos 

diurno e noturno, atendidos na modalidade Semestral, assim constituídos: 

• Matutino: 18 turmas Semestralidade 

  Horário: 07h15 às 12h15 (Segunda a sexta) – Presencial 

 

Quantidade de turmas  Série Quantidade de Estudantes 

10 2ª 355 

08 3ª 272 

 

• Vespertino: 12 turmas Novo Ensino Médio / NEM 

 Horário: 13h15 às 18h15 (Segunda a sexta) - Presencial 

 

Quantidade de turmas  Série Quantidade de Estudantes 

12 1ª 317 

 

• Noturno: 06 turmas Semestralidade 

 Horário: 19h às 22h45 (Segunda a sexta) – Presencial  

 

Quantidade de turmas  Série Quantidade de Estudantes 
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02 1ª 61 

02 2ª 54 

02 3ª 59 

 

 

 

Organização Administrativa 

Quanto à sua estrutura administrativa, a escola é composta pelo Conselho 

Escolar, 1 diretor, 1 vice-diretor, 3 supervisores, 1 chefe de secretaria, 2 orientadoras 

educacionais e uma equipe de coordenadores pedagógicos, entre professores 

regentes e readaptados. 

 

Recursos Humanos 
 

É importante destacar que não compete à Instituição de Ensino gerir o 

quantitativo de funcionários da escola, cabendo então à Unidade de Gestão de 

Pessoas – UNIGEP e à Subsecretaria de Gestão de Pessoas – SUGEP da Secretaria 

de Estado de Educação – SEEDF. Atualmente, a escola possui a seguinte estrutura 

de pessoal: 

 

SETOR QUANTIDADE 

PROFESSORES REGENTES 59 

PROFESSORES FORA DE   REGÊNCIA 18 

COORDENADORES1 06 

DIREÇÃO 06 

ORIENTADORAS 02 

ASSISTÊNCIA À EDUCAÇÃO 05 

LIMPEZA* 09 

MERENDA* 04 

VIGILÂNCIA* 04 

PROFESSORAS SALA DE RECURSOS 02 

PROFESSOR CID JUDÔ 01 

AGENTE DE PORTARIA 01 

*Limpeza, merenda e vigilância são compostas por profissionais contratados 

de        empresas terceirizadas. 
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1 Salienta-se que entre os 06 professores-coordenadores do ano letivo de 2022, há 03 readaptados. 
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3. FUNÇÃO SOCIAL 

 
 

Tem como função social oferecer uma educação pautada nos valores éticos, 

morais, políticos e sociais, formando assim, cidadãos conscientes de seus direitos e 

deveres, capazes de interagir e transformar a realidade em prol de uma vida digna em 

sociedade. Neste sentido, insere em sua prática acadêmica o Projeto Mãos Dadas, 

bem como propõe aulas e atividades junto à Orientação Educacional, Sala de 

Recursos, Comunidade Escolar e Iniciativas Pública e Privada em prol de alcançar tal 

função. 

 
 

4. MISSÃO DA UNIDADE ESCOLAR 

Na atualidade, o homem é um ser competitivo e individualista, resultado das 

relações impostas pelo modelo de sociedade em vigor. No entanto, a luta deve ser 

por um homem social, voltado para o seu bem próprio, mas, acima de tudo, para o 

bem-estar do grupo do qual faz parte. O homem, que modifica a si mesmo pela 

apropriação dos conhecimentos, modifica também a sociedade por meio do movimento 

dialético “do social para o individual e do individual para o social”, descrito por 

Descartes, torna-se sujeito da história. 

Diante disso nossa missão é buscar um processo educacional que contemple 

um tipo de ensino e aprendizagem que ultrapasse a mera reprodução de saberes 

cristalizados, possibilitando, assim, que o indivíduo torne- se crítico e que exerça a sua 

cidadania, buscando alternativas de superação da realidade. Tendo em vista que educar 

para Paulo Freire é: 

... “construir, é libertar o homem do determinismo, 

passando a reconhecer o seu papel na História. Pois 

sem respeitar essa identidade, sem autonomia, sem levar 

em conta as experiências vividas pelos educandos antes 

de chegar à escola, o processo será inoperante, somente 

meras palavras despidas de significação real”. (FREIRE, 

1996) 

 

De acordo com Vygotsky a relação educador-educando não deve ser uma 

relação de imposição, mas sim, uma relação de cooperação, de respeito e de 

crescimento. O estudante deve ser considerado como um sujeito interativo e ativo no 
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seu processo de construção de conhecimento. Assumindo o educador um papel 

fundamental nesse processo, como um indivíduo mais experiente. Por essa razão, 

cabe ao professor considerar também a vivência do estudante, sua bagagem cultural 

e intelectual para a construção da aprendizagem. 

No contexto ensino-aprendizagem, deve-se levar em conta o que ensinar, para 

quem ensinar, o que vai ser aprendido e de que forma vai ser ensinado. Podemos 

dizer que essa prática deve proporcionar tanto ao professor quanto ao estudante a 

possibilidade de buscar o conhecimento teórico, numa perspectiva de reflexão sobre 

o fazer prático cotidiano. A linha de pensamento do que ensinar e como ensinar deve 

seguir um planejamento prévio, primando à experiência de vida do estudante e do 

professor, que se bem aproveitado, contribui para o enriquecimento do conhecimento 

e cria um clima de predisposição favorável à aprendizagem. Para Freire: 

“o ensino deve sempre respeitar os diferentes níveis de 

conhecimento que o estudante traz consigo a escola. Tais 

conhecimentos exprimem o que poderíamos chamar de a 

identidade cultural do estudante – ligada, evidentemente, 

ao conceito sociológico de classe...” (FREIRE, 1996) 

 

Para efetivação da intencionalidade da Instituição de formar cidadãos 

participativos, responsáveis, críticos e criativos, a escola precisa se organizar de 

maneira a respeitar os saberes dos estudantes e nunca desprezar seus 

conhecimentos empíricos, suas experiências anteriores. Deve ser constante a 

discussão sobre os problemas sociais, desigualdades, falta de oportunidades que a 

comunidade enfrenta, entre outros. Deve-se proporcionar momentos de debate sobre 

novas descobertas e novas teorias, as quais propiciem crescimento e novas maneiras 

de inclusão social por meio do conhecimento. Reorientar o currículo em todos os seus 

aspectos, desde a organização das turmas, da seleção dos conteúdos pedagógicos, 

da escolha dos materiais didáticos, das metodologias ao tipo de relações que 

acontecem dentro e fora da sala de aula. Da relação da escola com as famílias e com 

a comunidade circundante, do repensar da avaliação e suas consequências na vida 

dos estudantes ao incentivar a formação continuada de todos os educadores 

responsáveis pela instituição. Além disso, cabe organizar de forma eficaz todos os 

recursos didáticos necessários para o desenvolvimento da proposta que proporcione 

oportunidade a todos por meio de projetos, oficinas pedagógicas, aulas de campo e 



15 
 

pesquisa, tendo a leitura como meio para interpretar informações, resolver problemas, 

entre outros aspectos, aprender significativamente, promovendo uma educação de 

qualidade. 

 

5. PRINCÍPIOS  

 

6.1. PRINCÍPIOS ORIENTADORES DAS PRÁTICAS EDUCATIVAS 

 

De modo geral, a proposta pedagógica tem como propósito a explicitação  dos 

fundamentos teórico-metodológicos, dos objetivos, do tipo de organização, das formas 

de implementação e de avaliação de toda ação educativa proposta. Na perspectiva de 

Vygotsky construir conhecimentos implica numa ação compartilhada, já que é por 

meio dos outros que as relações entre sujeito e objeto de conhecimento são 

estabelecidas. Desse modo, o professor é o mediador e o intervencionista no processo 

de ensino-aprendizagem. O estudante, enquanto aprendiz, constrói o seu 

conhecimento, confrontando sua experiência com os conteúdos apresentados pelo 

professor, através de suas interações sociais e também das trocas estabelecidas com 

seus pares. Portanto, ao professor cabe intervir na aprendizagem do estudante, em 

razão de sua maior experiência e conhecimentos teóricos. 

De acordo com Paulo Freire ensinar não é transferir conhecimento, mas criar 

as possibilidades para a sua própria produção ou a sua construção. Desse  modo a 

escola procura despertar nos profissionais a busca por conhecimento necessário para 

o desenvolvimento de um trabalho que motive o educando ao aprendizado. Além 

disso, coloca a relação pedagógica como um diálogo entre professor e educando, 

como sujeitos interativos, tendo a dimensão de interlocução como princípio básico do 

processo de ensino-aprendizagem, conforme afirma Gardner:
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“O processo de construção do conhecimento não ocorre 

apenas no aspecto cognitivo, mas também pelo aspecto 

afetivo, pela imaginação, pela intuição e outras, 

consideradas pelo estudioso como múltiplas inteligências, 

localizadas em regiões diferentes do cérebro, 

diferenciadas para cada pessoa”. (GARDNER, 1995) 

 

Desta forma, constata-se que aprendemos de diversas maneiras e a escola 

busca um processo de ensino-aprendizagem que considera tais especificidades, com 

uma metodologia bastante diversificada, buscando uma aprendizagem significativa. 

O mundo é o local no qual ocorrem as interações homem-homem e homem-

meio social caracterizadas pelas diversas culturas e pelo conhecimento. Devido ao 

processo de globalização, torna-se necessário proporcionar ao homem o alcance dos 

objetivos materiais, políticos, culturais e espirituais para que sejam superadas as 

desigualdades sociais, econômicas e culturais com o intuito de se formar o ser 

humano que se imagina. 

Somos uma sociedade capitalista, competitiva baseada nas ações e 

resultados, por isso precisamos construir uma sociedade libertadora, crítica, reflexiva, 

igualitária, democrática e integradora, fruto das relações entre as pessoas, 

caracterizadas pela interação de diversas culturas em que cada cidadão constrói a 

sua existência e a do coletivo. 

 

6.2. Princípios Epistemológicos 

Em construção 

 

6. OBJETIVOS DA EDUCAÇÃO, DO ENSINO E DAS APRENDIZAGENS 

 

A Secretaria de Estado de Educação tem como missão atuar de forma eficiente 

e eficaz, oferecendo educação de qualidade a toda população do Distrito Federal, 

articulando ações que se consubstanciem na formação de um cidadão ético, crítico, 

com valores humanísticos e na construção de saberes voltados para o conhecimento 

técnico-científico, ecológico, cultural, artístico, entre outros. 

 

7.1 Objetivo geral: 

• Promover uma educação inovadora por meio de de práticas pedagógicas 
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que permitam a reflexão-ação-reflexão que oportunizem a aprendizagem 

significativa para formar cidadãos criativos, críticos, éticos, participativos e 

solidários, que aprendam a aprender, a ser e a conviver em sociedade. 

 

7.2 Objetivos Específicos: 

• Promover o desenvolvimento integral do estudante, a habilidade cognitiva a fim 

de aprimorar a absorção do conhecimento, tornando-o contextualizado e 

significativo; 

• Formar os estudantes para o exercício da cidadania e à continuidade dos 

estudos para facilitar sua inserção no mercado de trabalho; 

• Proporcionar a formação continuada de gestores, coordenadores e 

professores; 

• Implantar projetos educativos e sociais; 

• Buscar a participação e integração escola-família e comunidade por meio de 

reuniões, palestras e eventos. 

 

8 FUNDAMENTOS TEÓRICO-METODOLÓGICOS 

A Lei de Diretrizes e Bases da educação Nacional (LDB) promulgada em 1996, 
traz em seu teor princípios, indicados abaixo, um importante exemplário de 
conduta para diretores, professores, pais e estudantes e, por isso mesmo, devem 
nortear, à guisa de um decálogo da boa aprendizagem, às práticas escolares:  

1. A liberdade de aprender como princípio de ensino (Inciso II, art. 3º, LDB): cabe 
ao educador a tarefa de, no âmbito da instituição escolar, ensinar a aprender, mas 
respeitar, como princípio, a liberdade de aprender.  

2. A garantia de padrões mínimos de qualidade de ensino para desenvolvimento 
do processo de ensino-aprendizagem. (Inciso IX, art. 4º, LDB): cabe ao poder 
público, através dos governos; às famílias, através dos pais e responsáveis e à 
sociedade, como um todo, ofertar um ensino de qualidade. A qualidade de ensino 
só pode ser medida sob enfoque da aprendizagem. Não há qualidade de ensino 
quando o estudante deixa de aprender.  

3. O zelo pela aprendizagem dos estudantes como incumbência dos docentes 
(Inciso III, art. 13, LDB): aos docentes, o zelo pela aprendizagem do ensino é, antes 
de tudo, uma questão de compromisso profissional, ético. Quando o estudante 
deixa de aprender, por imperícia ou incapacidade pedagógica, a escola perde o 
sentido de existir.  

4. A Flexibilidade para organização da Educação Básica para atender interesse 
do processo de aprendizagem (art. 23, LDB): À escola cabe atarefa de patrocinar 
todas as formas eficazes de aprendizagem. O que interessa aos pais e agentes 
educacionais é a aprendizagem dos estudantes.  

5. A verificação do aprendizado como critério para avanço nos cursos e nas 
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séries (item c, inciso V, art. 24, LDB): Quem aprende a aprender, isto é, passou a 
ser capaz de aprender com a orientação docente, deve ser incentivado a ir adiante. 
A escola não pode ficar com o estudante por mais de uma década, engessando 
seu andar, seu pensar, seu aprender. A escola é meio. A escola não é fim. O fim 
da escola é a sociedade. O    fim da sociedade é humanidade.  

6.  O desenvolvimento da capacidade de aprender, tendo como meios básicos 
o pleno domínio da leitura, da escrita e do  cálculo, como estratégia para objetivar 
a formação básica do cidadão no ensino  fundamental (Inciso I, art. 32, LDB): 
Ninguém nasce aprendiz, embora todo ser nasça para aprender. A capacidade de 
aprender deve ser, pois, desenvolvida nos primeiros anos escolares. Para tanto, 
devem ser definidas, desde logo, nas escolas, as estratégias de aprendizagem que 
priorizem a leitura, a escrita e o cálculo.  

7. O desenvolvimento da capacidade de aprendizagem, tendo em vista a 
aquisição de conhecimentos e habilidades e a formação de atitudes e valores para 
objetivar a formação básica do cidadão no ensino fundamental (Inciso III, ar. 32, 
LDB): cabe à escola desenvolver estratégias para fortalecer a memória de longo 
prazo (MLP) dos estudantes. A aprendizagem é o assegurar de informações  e 
conhecimentos, por parte do educando, no seu "estoque de informação na 
memória". Quem memoriza, pensa mais. Quem pensa mais, aprende mais. Quem 
aprende mais, emancipa-se mais cedo. O homem só aprende quando é capaz de 
manipular o que produz, são eles: objetos, mercadorias e máquinas.  

8. A adoção no ensino fundamental o regime de progressão continuada, sem 
prejuízo da avaliação do processo de ensino-aprendizagem. (§ 2º,art. 32, LDB): 
cabe à escola criar as condições de aprendizagem, através de oferta das mais 
diversas e criativas formas de aprender, e não temer que seja avaliada por 
métodos inovadores, antigos, ou tradicionais. Mudar é preciso para a garantia da 
ação de aprender. 

9. A garantia às comunidades indígenas da utilização, no ensino fundamental, 
de processos próprios de aprendizagem. (§ 3º, art. 32, LDB): aos índios e a todos 
os representantes das minorias, incluindo os pobres e negros, devem ter 
assegurados critérios justos de avaliação pedagógica. Quem respeita as minorias, 
transforma a escola em excelência de equidade.  

10. A continuidade do aprender como finalidade do ensino médio para o trabalho 
e a cidadania do educando (inciso II, art. 35, LDB): quando concluímos a educação 
básica, devemos ser estimulados a seguir a caminhada rumo à Universidade, 
instância da educação superior. 

 

9.ORGANIZAÇÃO CURRICULAR DA UNIDADE ESCOLAR 
 
9.1. Base Nacional Comum Curricular 

 

De acordo com o documento Indagações sobre Currículo do MEC, um currículo 

para a formação humana precisa ser situado historicamente, uma vez que os 

instrumentos culturais que são utilizados nas mediações, no desenvolvimento e na 

dinâmica das funções psicológicas superiores se modificam com o avanço tecnológico 

e científico. Esta perspectiva do tempo é importante: novas áreas do conhecimento 

vão se formando, por desdobramento de áreas tradicionais do currículo ou são criadas 
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como resultado de novas práticas culturais, internet e web, ou ainda pela 

complexidade crescente do conhecimento e da tecnologia. Um currículo para a 

formação humana introduz sempre novos conhecimentos, não se limita aos 

conhecimentos relacionados às vivências do estudante, às realidades regionais, ou 

com base no assim chamado conhecimento do cotidiano. É importante pensar um 

currículo que engloba em si mesmo não apenas a aplicabilidade do conhecimento à 

realidade cotidiana vivida por cada grupo social, mas entende que conhecimento 

formal traz outras dimensões ao desenvolvimento humano, além do “uso prático”. Um 

bom currículo para a formação humana é aquele orientado para a inclusão de todos à 

possibilidade de acesso aos bens culturais, ao conhecimento e à diversidade.  O 

Planejamento é o fio condutor da ação educativa. Na sua concepção dialética tem no 

planejamento a práxis que surge da realidade. Nele são congregados aspectos 

históricos, políticos, sociais e econômicos. Ao mesmo tempo consolidam tarefas e 

saberes críticos, criativos, reflexivos, transformadores. Conceituando planejamento de 

acordo com Sacristán: Planejar é dar tempo para pensar a prática, antes de realizá-

la, esquematizando os elementos mais importantes numa sequência de atividades. O 

planejamento deve contemplar a possibilidade de um movimento de ação- reflexão-

ação na busca constante de um processo de ensino-aprendizagem produtivo. A 

escola realiza os planejamentos anuais, no início do ano letivo, faz- se uma prévia na 

semana pedagógica e depois, após o conhecimento da clientela, verificação dos 

níveis de desenvolvimento da turma, é que se fecha o planejamento para o ano letivo. 

Também na semana pedagógica, realiza-se todo um planejamento das ações 

educativas ao longo do ano letivo, sendo revisto a cada reunião pedagógica. 

Participam dos planejamentos todo o corpo docente, discente, funcionários, Conselho 

Escolar e equipe gestora, sendo registradas em ata as decisões conjuntas. 

Desde 2012, a organização pedagógica relativa à última etapa da Educação 

Básica vem sendo paulatinamente implantada nas unidades escolares que ofertam 

Ensino Médio, caso desta Instituição. Tal ação, encontra-se coadunada com o 

disposto na Estratégia 3.3, Meta 3, do Plano Distrital de Educação (PDE) 2015- 2024, 

na qual propõe a adoção da Semestralidade em   substituição ao regime anual. 

Esta Instituição, desde 2018, já se adequou a este modelo, assim como passou desde 

2019, a não mais atender à modalidade Ensino Fundamental, nesta antes 

contemplada. A partir desse ano a escola atende também ao Novo Ensino Médio/NEM 

no turno vespertino com as 1ª séries. Com esse novo modelo valendo a partir 
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de 2022, os componentes curriculares passaram a ser áreas do conhecimento, como 

é feito na divisão do Enem, mas os conteúdos/objetivos de ensino são ministrados de 

forma interdisciplinar. 

 

9.2. Currículo em Movimento do Distrito Federal 

 

Nossa escola busca refletir a realidade escolar e suas relações internas e 

externas para possibilitar uma educação integral, pública, democrática e de qualidade 

social para nossos estudantes. 

Na perspectiva de atender o descrito no Currículo em movimento, estamos 

sempre dispostos a questionar nossos saberes e nossas práticas pedagógicas, a 

discutir a função social da escola e a romper com a concepção conservadora de 

ciência e currículo e de fragmentação do conhecimento, principalmente agora com o 

Novo Ensino Médio/NEM. 

 

 9.3. Desenvolvimento de Programas e Projetos Específicos 

 

A escola tem localização privilegiada, visto estar próxima ao Serviço Nacional de 

Aprendizagem Comercial – SENAC que não apenas oferece cursos profissionalizantes, mas 

também disponibiliza parcerias comerciais profissionais muito interessantes para os 

estudantes e acesso ao mercado de trabalho que atualmente exige mão de obra 

especializada. A proximidade com o Campus da UNB em Ceilândia e o Campus do Instituto 

Federal de Brasília – IFB na M Norte também é um fator de motivação para o estudante CEd 

04 que almeja um curso na área de Ciências. Tais fatores convergem para estimular ainda 

mais potencial dos estudantes desta Instituição. 
Outra atuação muito importante presente na escola é a presença dos Serviços 

de Apoio da Sala de Recursos Generalista e da Orientação Educacional. Esta media 

questões de conflitos diversos apresentados pelos estudantes e aquela dedica-se no 

auxílio aos estudantes com Deficiência, propondo-lhes orientações no contra turno a 

partir de diálogos com os professores regentes de tais estudantes. 

Acrescenta-se o apoio maximizado de todos os servidores da escola para com 

a comunidade escolar. A equipe gestora atende prontamente as solicitações e 

demandas desta comunidade, bem como direciona, quando necessário, para os 

demais profissionais da Instituição (professores, sala de recursos, orientação 
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educacional, secretaria e afins). Para além disso, cabe à Coordenação Pedagógica 

oportunizar um espaço dialógico de interlocução e reflexão dos fundamentos teóricos 

subjacentes à práxis, bem como atuar no campo da medição do seu processo de 

transformação em prol da comunidade escolar. 

Também é importante expor, que o trabalho pedagógico da escola preocupa-

se com o desporto, com a leitura e as questões tecnológicas. Por esta  razão, recebe o 

Centro de Iniciação Desportiva – CID – Judô e acolhe não apenas estudantes do 

C.Ed. 04, mas qualquer estudante da comunidade escolar que se interesse por esta 

prática desportiva. Ainda nesta ideia, empenha-se em fomentar a leitura na Biblioteca 

a partir de ações e eventos movimentados por professores, estudantes e equipe 

gestora. Para auxiliar tal ação e outras, a escola possui 02 Laboratórios de 

Informática, cujas atividades estão descritas no projeto Escola em Rede (segue no 

anexo).  

 

9.4. Temas Transversais 
 
 De acordo com o MEC, os Temas Contemporâneos Transversais têm como 

objetivo “explicitar a ligação entre os diferentes componentes curriculares de forma 

integrada, bem como de fazer sua conexão com situações vivenciadas pelos 

estudantes em suas realidades, contribuindo para trazer contexto e 

contemporaneidade aos objetos do conhecimento descritos na Base Nacional Comum 

Curricular (BNCC).” 

 Tendo em vista os Temas Contemporâneos Transversais- TCT e seus 

objetivos, abordamos assuntos como preservação do planeta, administração do 

dinheiro, uso de tecnologias, direitos e deveres na sociedade, entre outras temáticas 

da atualidade. 

 Para isso, o professor busca conteúdos planejados para sua própria disciplina, 

mapeando junto aos estudantes quais os TCTs que podem ser transversalizados ou 

trabalhados por eixos temáticos.  

 A escola inclui no seu currículo do Ensino Médio, de acordo com Diretrizes 

Curriculares Nacionais, a História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena, História e 

Geografia do Distrito Federal e Educação Ambiental, bem como as  especificidades 

étnico-raciais, socio econômicas e culturais, como a música no ensino de Arte, temas 

transversais, questões de relevância social, política econômica, respeitando os 
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interesses dos estudantes, da família e da comunidade, pois entendemos diversidade 

na concepção de que ela é a norma da espécie humana: seres humanos são diversos 

em suas experiências culturais, são únicos em suas personalidades e são diversos 

em suas formas de perceber o mundo. Seres humanos apresentam, também, 

diversidade biológica. Como a diversidade é hoje recebida na escola, há a demanda, 

óbvia, por um currículo que atenda a todo tipo de diversidade. 

 

 

10. ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO PEDAGÓGICO 

 

10.1. Ciclos e/ou Séries e Fases (semestralidade) 

 

O C.Ed. 04 adota para as 36 turmas, a organização escolar nas modalidades: 

novo ensino médio, com as 1ª séries vespertinas , e semestralidade, com as 2ª e 

3ª séries matutinas e todos as séries do noturno. Essas fases são divididas em duas 

ofertas (NEM) ou dois Blocos (semestralidade). Cada Oferta (NEM) contempla 8 

componentes curriculares e 6 eletivas por semestre e cada Bloco (semestralidade) 

contempla 09 componentes curriculares por semestre. No segundo semestre, ocorre 

a inversão e as turmas contempladas com Oferta A se tornam Oferta B e Bloco 01 se 

tornam   Bloco 02 e vice-versa. Os componentes curriculares de Língua Portuguesa, 

Matemática e Educação Física são contemplados nas duas ofertas e nos dois Blocos, 

visto a extensão da carga horária no caso dos 02 primeiros e do aspecto desportivo 

no   caso deste último. Jogos, olimpíadas e afins ofertados pelo GDF geralmente 

ocorrem no segundo semestre. Neste sentido, para não restringir a participação dos 

estudantes, este   componente acontece nos 02 Blocos. Nas Partes Diversificadas 

(PD´s), nas séries com semestralidade, ocorrem complementos com conteúdo de 

matemática na PD2 e  produção textual nas PD1 e PD3. No noturno, não há o NEM e 

nem PD e o componente curricular de Educação Física é contemplado apenas no 

Bloco 02. No quadro a seguir é possível observar esta distribuição referente ao ano 

letivo de 2022:  

Quadro de Organização Do Novo Ensino Médio – CEd 04 

DIURNO 

OFERTA A OFERTA B 
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Língua Portuguesa* Língua Portuguesa * 

Matemática * Matemática * 

Educação Física * Educação Física * 

Espanhol  Inglês  

Física Geografia 

Biologia Sociologia 

Química História 

Arte Filosofia 

*Componentes curriculares anuais 

Quadro de Organização da Semestralidade – CEd 04 

 

Componentes Curriculares 

BLOCO 01 BLOCO 02 

Língua Portuguesa Língua Portuguesa 

Matemática Matemática 

Educação Física Educação Física 

Biologia Física 

Química Espanhol 

História Geografia 

Filosofia Sociologia 

Inglês Arte 

PD1 
PD2 

PD3 

 

Distribuição das turmas* 

OFERTA A / BLOCO 01 OFERTA B / BLOCO 02 

1ªs Séries 

A, B, C, D, E, F – diurno  

M – noturno 

1ªs Séries 

G, H, I, J, K, L – diurno  

N – noturno 

2ªs Séries 

A, B, C, D, E – diurno  

2ªs Séries 

F, G, H, I, J – diurno  
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K – noturno L – noturno 

3ªs Séries 

A, B, C, D – diurno  

I – noturno 

3ªs Séries 

E, F, G, H – diurno 

J – noturno 

*Conforme já exposto, esta distribuição sofre inversão no segundo semestre. 

 

10.2. Organização dos Espaços e Tempos 

 

 Buscando uma perspectiva de sucesso para a aprendizagem, a organização dos 

espaços e tempos é pensada como um ambiente acolhedor e prazeroso para os 

estudantes e funcionários, buscando o desenvolvimento dos estudantes, o bem-estar 

do corpo docente e por fim a satisfação dos pais e responsáveis. 

 Outro fato importante na organização dos espaços e tempos é o bom 

aproveitamento da Coordenação Pedagógica por meio do diálogo e de um 

planejamento que permitam aos professores maior interação para o desenvolvimento 

da prática pedagógica interdisciplinar, uma vez que esta caracteriza-se como um 

espaço conquistado para o debate, discussões, avaliações e planejamento para o 

exercício da prática do ensino interdisciplinar, contextualizado e de aprendizagem 

significativa 

 

10.3. Relação escola-comunidade  

 

 O espaço escolar é um lugar de convivência, abrir os portões da escola para a 

participação dos moradores nos eventos escolares é uma ação bastante positiva. A 

equipe realizava palestras sobre assuntos relevantes e convidava a todos, no entanto 

com a pandemia essas ações passaram a ser feitas de forma remota. 

 Há também a divulgação de atividades/eventos/projetos utilizando o Instagram da 

escola e grupos de WhatsApp, além de exposição de fotos nesses canais e nos murais 

da escola. 

 A escola realiza presencialmente a Reunião de Pais que é agendada e cada 

professor fica responsável em ser o conselheiro de uma turma, na qual ele terá 

embasamento e informações relevantes apontadas no conselho de classe para 

conversar com os pais, informando a eles não apenas sobre resultados quantitativos, 

mas sobretudo os qualitativos que contemplam uma visão macro de cada estudante. 

No dia marcado para a reunião, ela costuma ocorrer em dois momentos, sendo o 

primeiro com informes de natureza geral (os pais comparecem então no auditório da 

escola) e o segundo, dirigem-se para o atendimento mais individualizado pelo 

professor conselheiro (previamente escolhido) em sala de aula. Toda esta 

organização é preparada e informada via bilhete, cartazes nos murais, grupos de 
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WhatsApp e Instagram da escola. Deste modo, ao chegar, o responsável já está 

sabendo como será toda a dinâmica da reunião. A ideia do encontro no auditório em 

primeiro momento é também para que os pais percebam como se dá a dinâmica da 

escola de modo interdisciplinar e para que estes conheçam os profissionais e saibam 

a quem procurar para cada contexto que precisem, gerando assim uma ação de 

interação e socialização comunidade-escola.  

 

10.4. Metodologias de ensino adotadas  

 

 Nosso maior objetivo é tornar o estudante motivado, interessado e engajado ao 

longo de todo o período letivo. Ou seja, buscamos apresentar um novo paradigma na 

educação, que transforma a relação do educador com o discente. 

 Dessa maneira, o estudante passa a ser o principal protagonista do processo de 

ensino, sendo que o professor assume a função de orientador ou mediador do 

conhecimento. Isso abre espaço para a interação e a participação cada vez mais 

proeminente dos estudantes na construção do saber. 

 Temos vários projetos com o intuito de estimular os discentes para que aprendam 

por meio de desafios. Assim, é preciso que o estudante se esforce para encontrar, de 

maneira colaborativa com os outros colegas, possíveis soluções para os desafios 

apresentados pelo professor em sala de aula. Isso contribui, principalmente, para o 

desenvolvimento de um perfil investigativo e crítico perante a realidade, fazendo com 

que o conhecimento seja construído de maneira consistente. 

 Unindo a tecnologia com as práticas de docência, utilizando nosso laboratório de 

informática, o ensino no CEd 04 é dinamizado e novos estímulos são passados para 

os estudantes, como um maior envolvimento com o conteúdo e um maior 

protagonismo na sala de aula. Dessa forma, a transmissão de conhecimento deixa de 

ser exclusiva do professor, fazendo com que os estudantes procurem informações em 

outras fontes. 

 

10.5. Atuação do SEAA, Orientação Educacional, AEE/Sala de Recursos 

 

 Na escola temos a sala de recursos Generalista que tem a lógica de 

potencializar o ensino dos estudantes com necessidades especiais para promover 

condições de acesso, aprendizagem e participação no ensino regular. Não é um 

reforço e não substitui as atividades de salas regulares. Ao professor da sala de 

recursos cabe, também, a orientação ao  professor  da classe comum sobre 

estratégias e metodologias que favoreçam a autonomia e envolvimento do estudante 

em todas as atividades propostas ao grupo. 

 Temos ainda o Serviço de Orientação Educacional (SOE) que atua com o 

objetivo de perceber, de acompanhar, de ajudar e de orientar cada estudante no seu 

desenvolvimento no processo de ensino-aprendizagem. Na escola as orientadoras 

educacionais acompanham o desempenho individual dos estudantes e se dedicam 

ao seu desenvolvimento, tanto acadêmico quanto pessoal. Elas promovem tanto 
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ações coletivas quanto sessões de aconselhamento individual para pais e estudantes. 

Algumas vezes, atuam também junto aos professores. 

 

 

10.6. Atuação dos profissionais de apoio escolar 

 Não temos esses profissionais na escola. 

 

10.7 Coordenação Pedagógica e papel do coordenador pedagógico na Unidade 

Escolar 

 

 O papel do coordenador pedagógico é basicamente gerenciar as atividades da 

escola junto com a direção, coordenar e supervisionar todas as atividades 

relacionadas ao processo de ensino-aprendizagem junto ao corpo docente. Ele é 

responsável pelo acolhimento dos estudantes e do corpo docente, bem como pelo 

atendimento de suas necessidades relacionadas ao ensino-aprendizagem. Esse 

acolhimento consiste em ambientar tanto alunos como professores quanto às 

diretrizes da SEEDF e da escola.  

 

Principais atribuições dos coordenadores pedagógicos: 

• Orientar aos professores no que tange ao uso e postagens na plataforma 

Escola Google sala de aula, uma vez que a escola já utiliza essa ferramenta 

desde 2018, utilização de aplicativos educacionais, preenchimento dos diários 

de classe – I-educar, dentre outros. 

• Acompanhar e auxiliar na construção e desenvolvimento da Proposta 

Pedagógica do C.Ed. 04. 

• Proporcionar momentos de estudos de: portarias, decretos, orientações, 

circulares, currículo da educação básica e outros documentos norteadores da 

educação pública no Distrito Federal.  

• Discutir com o corpo docente envolvendo situações apresentadas pelo corpo 

discente, tais como: rendimento, frequência, desempenho, participação nas 

aulas, situações adversas nas quais os estudantes estão inseridos. 

• Construir práticas pedagógicas a serem desenvolvidas na escola, a saber: 

estratégias de avaliações formativas, elaboração de calendários bimestrais, 

escolha de temas geradores que possibilitem o trabalho interdisciplinar, 

elaboração de materiais pedagógicos para serem desenvolvidos 
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bimestralmente e a construção de projetos pedagógicos interdisciplinares que 

favoreçam trabalhar com os temas transversais, a sustentabilidade, a 

diversidade, a prática de esportes e a cultura. 

• Fomentar a implementação do Novo Ensino Médio (NEM). 

• Atender e orientar estudantes, pais e responsáveis. 

 

10.7. Valorização e Formação Continuada dos Profissionais da Educação  

 

 A Equipe Gestora e Coordenação do CEd 04 mantêm seus profissionais 

informados acerca das diversas oportunidades de formação continuada que tanto a 

Escola de Aperfeiçoamento dos Profissionais da Educação – EAPE quanto UnB, 

CRTE do CEd 04 dispõem, entre outros também. O objetivo é motivar esses 

profissionais à capacitação e formação continuada. 

 

 

10.8. Permanência e Êxito Escolar dos Estudantes 

 

 As condições para a construção de uma sociedade democrática, com justiça 

social, dependem da universalização do ensino básico com qualidade, mantendo-se 

todos, principalmente crianças e adolescentes, nos bancos escolares. O acesso e a 

frequência com sucesso a escola significam, além do aprendizado dos conteúdos 

formais, a aquisição de sociabilidade e o exercício da cidadania. 

 A escola representa, após a família, também um núcleo comunitário a ser 

frequentado pela pessoa, os adolescentes estabelecem suas primeiras relações, 

desenvolvendo aprendizagens significativas relativas a conhecimentos selecionados 

historicamente como relevantes para a vida na sociedade contemporânea; resultado 

positivo relativo à aquisição de aprendizagens escolares. 

 O CEd 04 acompanha o desempenho dos estudantes, por meio de conselhos de 

classes, reuniões periódicas e projetos, pois um dos fatores que levam ao abandono, 

à evasão ou à transferência é a dificuldade no aprendizado junto com a ausência de 

amparo, que podem resultar no desinteresse e fracasso escolar. 

 

10.9. Recomposição das Aprendizagens 

 

 A pandemia intensificou desafios que já existiam na Educação, e agora é 

necessário articular ações para reordenar e impulsionar as aprendizagens. 

Principalmente após a pandemia do novo coronavírus, a escola precisou se adaptar 

para novos planos para reconectar os estudantes à ela. Com a volta ao ensino 

presencial, muitos estudantes estão enfrentando grandes dificuldades. A busca por 
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uma educação democratizada e igualitária é constante. Para isso, o CEd 04 vem 

desenvolvendo um plano de recomposição das aprendizagens a fim de superar todos 

os obstáculos agravados pela pandemia.  

 Novas metodologias e técnicas são testadas por profissionais para entender quais 

trazem melhores resultados para a aprendizagem dos estudantes. E, junto a isso, 

temos as estratégias educacionais que têm sido usadas a fim de recuperar essa 

qualidade de ensino. 

  

 

10.10. Implementação da Cultura da Paz 

 

 A Cultura de Paz nas escolas é essencial para a continuação da vida, pois 

corrobora a conscientização da comunidade educativa no combate aos diversos tipos 

de violência e na preservação sagrada do planeta.  Acreditamos que entender os 

valores e posturas dos outros é uma das formas de se iniciar a construção da paz.  

 Nossa escola oportuniza momentos por meios de projetos para o desenvolvimento 

do diálogo, da prevenção, da criação de espaços de resolução de situações adversas 

e  buscando ainda mediar situações de disputa e conflitos. 

 Promovemos valores e atitudes de não violência - autonomia, responsabilidade, 

cooperação, criatividade e solidariedade; capacitando estudantes e profissionais a 

construírem juntos os seus próprios ideais de paz. 

  

11. AVALIAÇÃO DOS PROCESSOS DE ENSINO-APRENDIZAGEM: Concepções 

e Práticas 

 

11.1. Avaliação para as aprendizagens 
 

A partir da reflexão de um processo avaliativo com a adoção de procedimentos 

e instrumentos que oportunizem aos estudantes não apenas evidenciarem suas 

aprendizagens, mas de fato vivenciá-las, o Centro Educacional 04 de Taguatinga 

segue a Estratégia de Avaliação Formativa, Contínua e Processual, considerando e 

respeitando as previsões legais da Rede Pública de Ensino no Distrito Federal, 

inclusive quanto à formação humana e os procedimentos pedagógicos adotados na 

organização curricular. 

Na Semana Pedagógica de 2022, reuniram-se corpo docente, coordenação e 

equipe gestora para traçar os procedimentos pedagógicos para um processo 

avaliativo que atenda muito mais aos princípios qualitativos dos resultados do que 

os quantitativos, uma vez que o corpo docente têm possibilidades de ofertar ao 

estudante uma devolutiva  de suas potencialidades e fragilidades. 
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Assim exposto, ficam definidos como sugestão para a materialização dos 

princípios supracitados, os seguintes critérios: 

✓ Seminários; 

✓ Estudos dirigidos; 

✓ Pesquisas; 

✓ Exercícios de fixação; 

✓ Valorização da participação oral do estudante durante as aulas; 

✓ Produção Textual nos diversos componentes curriculares, com vistas à prática 

da escrita; 

✓ Projetos pedagógicos diversos (OBMEP, Feira das Ciências, Jogos Interclasse, 

Sonhar é Preciso, Prepare-se C.Ed. 04 – PAS/ENEM, Simulados, entre outros; 

✓ Revisões; 

✓ Mapas Conceituais; 

✓ Avaliação Escrita; 

✓ Avaliação Online. 

 

Vale ressaltar ainda que cada componente curricular, a partir do entendimento 

macro do processo de ensino-aprendizagem e de suas peculiaridades, podem utilizar 

não apenas os critérios acima mencionados, mas também quaisquer outros, desde 

que contemplem a concepção de avaliação aqui pautada. 

 

11.2. Avaliação Institucional da Unidade Escolar  

 

✓ Avaliação Mensal – Escrita e On-line -      Valor: 4,0 pontos 

 Na Prova mensal temos 2 cadernos , um no formato escrito outro no on-line, esses 

instrumentos permitem que o estudante demonstre o conhecimento adquirido em cada 

componente curricular, busca-se uma interação com os componentes curriculares de 

áreas afins. A instituição elabora o caderno organizando as provas por componentes 

curriculares/Áreas de Conhecimento estruturado ao modelo do ENEM. A nota 
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alcançada pelo estudante é compartilhada com todos os professores dos 

componentes curriculares do caderno em questão. 

Salienta-se que a realização da Avaliação Online foi implementada nesta UE 

desde 2018 como projeto piloto e, gradativamente, tem sido expandida para 

contemplar um maior número de estudantes e assim atingir tanto as tendências 

tecnológicas atuais como a geração de economia de materiais, trabalho manual, entre 

outros. Devido a insuficiência de computadores e a escassez de tempo, em 2021 

serão atendidos em cada prova. 

 

✓ Avaliação Bimestral – Realizada como recuperação processual da avaliação 

mensal.  

A partir de um tema gerador ou textos e obras ligados ao Programa de 

Avaliação Seriada (PAS) da Universidade de Brasília (UNB) e de um trabalho 

interdisciplinar desenvolvido ao longo do bimestre, a escola oportuniza ao estudante 

realizar uma avaliação em que as várias áreas de conhecimento se integram e 

permitem uma compreensão do conteúdo de forma globalizada e contextualizada. 

 

✓ Projetos Interdisciplinares – Valor 2,0 pontos 

No início de cada ano letivo, a escola planeja a realização de projetos 

pedagógicos interdisciplinares para: 

• estimular a autonomia da construção do conhecimento e da pesquisa; 

• adquirir a habilidade do trabalho em equipe, seja na modalidade presencial ou 

virtual; 

• estimular a valorização e o zelo do estudante pelo espaço escolar; 

• favorecer o fortalecimento de uma identidade com a escola; 

• possibilitar que as mais variadas formas de expressão de identidades culturais 

convivam de maneira harmoniosa para evitar a eclosão de conflitos; 

• compreender a importância da educação continuada para uma formação cidadã 

e mercado de trabalho; 

• instigar a curiosidade à iniciação científica; 
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• promover várias formas de leitura, trabalhos com expressão corporal, com a 

apresentação de atividades ligadas às interpretações artísticas (canto e dança), 

sempre de forma virtual mesmo após o retorno presencial das aulas. 

Recuperação Processual 

 

É realizada ao longo do período letivo sempre que se percebem as dificuldades 

de aprendizagem do estudante a cada avaliação. A principal preocupação não é a 

recuperação apenas quantitativa, mas sim uma aprendizagem efetiva, qualitativa. 

Recuperação Contínua  

 Com o intuito de evitar o acúmulo da defasagem de conhecimento dos 

estudantes, o C.Ed. 04 utiliza a Recuperação Contínua para resgatar as 

aprendizagens não adquiridas, mesmo após as recuperações processuais durante os 

semestres letivos, evitando assim que as dificuldades dos estudantes se estendam 

até o final do ano letivo, diminuindo a necessidade da Recuperação Final. 

Recuperação Final 

 

A aprovação ou reprovação só ocorre após o encerramento do ano letivo. Assim, 

embora a modalidade ofertada seja semestralidade, fica mantida a recuperação final 

no encerramento do ano letivo a todos os estudantes que não alcançaram o 

rendimento mínimo necessário para a aprovação, respeitando a soberania do 

Conselho de Classe quanto aos casos que exigirem análise diferenciada. 

✓ De acordo com a legislação da Secretaria de Educação do Distrito Federal, o valor 

que o estudante deve alcançar ao término do ano letivo é de 20 pontos em cada um 

dos componentes curriculares anuais e 10 (dez) pontos em cada componente 

curricular ofertado no regime da semestralidade. 

 

11.3. Conselho de Classe 

 

Trata-se de um momento para a reunião do Corpo Docente, Serviços de Apoio 

(Orientação Educacional e Sala de Recursos Generalista), Coordenadores, 
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professores articuladores (readaptados e de componente curricular extinto), Equipe 

Gestora e demais servidores envolvidos no processo de ensino-aprendizagem dos 

estudantes do C.Ed. 04. Nele, ocorre uma reflexão acerca das potencialidades e 

possíveis fragilidades pedagógicas, sendo esta última com a tratativa para superação. 

É realizado bimestralmente. E no encerramento do ano letivo é realizado o Conselho 

de Classe Final, no qual se delibera pela aprovação ou não do estudante. 

Para tornar ainda mais seguro e legítimo o diálogo durante o conselho, a  foto 

de cada estudante é projetada via canhão de multimídia, visto a quantidade de 

estudantes e a variedade de informações que tanto a equipe docente como a 

coordenação pedagógica e equipe gestora necessitam ter acerca de cada um. Vale 

salientar que a partir da contribuição que cada professor, coordenador e/ou gestor 

pauta no conselho de classe, tem sido possível traçar um perfil de comportamento e 

aprendizagem de cada estudante, embora sejam muitos. 

A partir dos resultados obtidos já no primeiro conselho de classe, ações de 

intervenção são realizadas. Cada professor regente então tem a possibilidade de 

oferecer novas oportunidades de ensino para que o estudante alcance resultados 

positivos. Além disso, para os que obtiveram êxito nos resultados, mas apresentaram 

outras fragilidades, há também ações a partir da equipe de Orientação Educacional 

que traça estratégias que vão desde contato com a família a diálogo individual com 

o/a estudante em questão. 

A partir destas ações, a Reunião de Pais é agendada e cada professor fica 

responsável em ser o conselheiro de uma turma, na qual ele terá  embasamento e 

informações relevantes para conversar com os pais, informando  a eles não apenas 

sobre resultados quantitativos, mas sobretudo os qualitativos que contemplam uma 

visão macro de cada estudante. No dia marcado para a reunião, ela costuma ocorrer 

em dois momentos, sendo o primeiro com informes de natureza geral (os pais 

comparecem então no auditório da escola) e o segundo, dirigem-se para o 

atendimento mais individualizado pelo professor conselheiro (previamente escolhido) 

em sala de aula. Toda esta organização é preparada e informada via bilhete, cartazes 

nos murais e site da escola. Deste modo, ao chegar, o responsável já está sabendo 

como será toda a dinâmica da reunião. A ideia do encontro no auditório em primeiro 

momento é também para que os pais percebam como se dá a dinâmica da escola de 

modo interdisciplinar e para que estes conheçam os profissionais e saibam a quem 

procurar para cada contexto que precisem, gerando assim uma ação de interação e 
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socialização comunidade-escola. 

 

 

12. PLANO DE AÇÃO PARA IMPLEMENTAÇÃO DA PROPOSTA PEDAGÓGICA 

 

Objetivo: Possibilitar à comunidade escolar a organização de um trabalho pedagógico 

para a formação plena do estudante, preparando-o para vida cidadã, conscientização 

de valores éticos e morais e inserção no mundo do trabalho. 

 

12.1 Gestão Pedagógica  

 A organização do trabalho pedagógico desenvolve  estratégias para atuar diante 

de dificuldades, tais como aquelas diagnosticadas no Centro Educacional 04, do 

controle de entrada e saída dos estudantes, da disciplina nos corredores, da 

coparticipação do corpo docente no controle do estudante em sala de aula, do 

desenvolvimento de ações e projetos atrativos, condizentes com a realidade dos 

estudantes, com vistas à ampliação da relação interpessoal da comunidade escolar 

(estudantes, professores, servidores e famílias). 

 

12.2 Gestão de Resultados Educacionais:  

 Diante de tais fragilidades, torna- se prioritária a tomada de medidas 

preventivas. Muitas delas já estão funcionando, outras, seja por meio de parcerias 

público-privadas com universidades, empresas parceiras, rede de atendimento público 

(saúde, segurança, poderes legislativo e judiciário, entre outras), seja por ações dos 

professores, coordenadores, equipe gestora e demais servidores do C.Ed. 04 

encontram-se em processo de implementação. Assim, a atual gestão organizou um 

plano de ação com algumas metas descritas abaixo: 

1. Melhorar em 50% a formação continuada dos docentes; 

➢ Por meio de capacitação nos horários de coordenação pedagógica, cursos/oficinas 

ministrados pelos profissionais do CRTE e demais cursos/formações disponibilizados 

pela Escola de Aperfeiçoamento dos Profissionais da Educação – EAPE/ SEEDF. 

2. Reduzir em 20% a evasão escolar e o índice de repetência; 

➢ Percebe-se que houve redução da evasão escolar e diminuição do índice de 
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retenção nas séries a partir da Semestralidade. 

3. Melhorar a estrutura física da escola com vistas a dar mais conforto e 

propiciar um ambiente mais agradável aos estudantes, docentes e demais 

servidores; 

➢ A estrutura física da escola passou por algumas reformas, pinturas e adequações, 

inclusive a construção de um espaço de convivência denominado “Praça das árvores” 

que conta com mesas, cadeiras e um palco para apresentações culturais. Além disso, 

ocorreu a ampliação do laboratório de informática para comportar mais equipamentos 

e a reforma estrutural e do mobiliário da sala dos professores, visando proporcionar 

um ambiente mais arejado, agradável, acolhedor e seguro. 

➢ A escola está buscando a revitalização do refeitório bem como a cobertura da 

quadra de esportes. 

4. Desenvolver na escola uma cultura de respeito à natureza 

(sustentabilidade), de não violência, de combate ao bullying e de respeito às 

diversidades; 

➢ Com o auxílio de projetos interventivos abordando temáticas como Bullying, 

preconceitos, Saúde Básica, Mundo do Trabalho, Conscientização acerca de 

temáticas      sociais de relevância, entre outras, auxiliam para a realização dessa meta.  

5. Fortalecer a participação da família no cotidiano escolar; 

➢ Trata-se de um desafio a ser alcançado, dada a heterogeneidade de locais de 

residência dos estudantes e pela pouca importância que alguns responsáveis 

dispensam para com o zelo da vida escolar de estudantes no Ensino Médio. 

6. Manter na escola avaliações interdisciplinares e contextualizadas; 

➢ Fomentar conversas nas coordenações pedagógicas para organizar a 

interdisciplinaridade e nortear as temáticas de uso coletivo. 

7. Melhorar o desempenho dos estudantes da escola nas avaliações de larga 

escala tais como IDEB, ENEM, PAS, SAEB, simulados, entre outros. 

➢ Explicar aos estudantes sobre a importância de uma participação consciente e 

responsável na realização dessas avaliações  externas, para que eles compreendam 

tanto o impacto delas em suas vidas quanto para a escola. 

 

12.3 Gestão Participativa:  
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  A parceria com a família é fundamental para o sucesso das metas. Para isso, 

a Instituição elaborou uma Ficha de Acompanhamento do Estudante (nas atividades 

presenciais). Nela, a família tanto tem a possibilidade de acompanhar a vida escolar 

dos educandos, como um espaço no qual pode ser registrada qualquer informação 

pertinente aos mesmos e que contribuam para a boa comunicação família-escola. 

Durante o período de ensino mediado por tecnologias essas informações são 

registradas, pelos professores articuladores em planilhas específicas, repassadas aos 

responsáveis pelos estudantes, além de nortear o trabalho pedagógico da escola. 

Ademais, pode-se contar com a parceira do Serviço de Orientação Educacional para o 

apoio em situações adversas, inclusive àquelas que possam necessitar do apoio do 

Conselho Tutelar ou de outros Órgãos Públicos. É importante acrescentar que o 

Conselho Escolar é extremamente atuante e participa das tomadas de decisões 

simples bem como complexas e das deliberações administrativo-financeiras. 

 

12.4 Gestão de Pessoas:  

 Por meio dos projetos da escola, jogos interclasse, reunião de pais, ações 

sociais, parcerias com empresas público e privadas há a integração do corpo docente, 

corpo discente, servidores em geral e comunidade escolar. 

 

12.5 Gestão Financeira:  

 Assim como as demais Instituições de Ensino Público, a escola também recebe 

verbas do PDAF – Programa de Descentralização Administrativa e Financeira do GDF 

e do PDDE/MEC que têm como objetivos contribuir na realização do projeto 

pedagógico, administrativo e financeiro das Instituições Educacionais e das 

Coordenações Regionais de Ensino – SEEDF. 

 

12.6 Gestão Administrativa  

 A Equipe Gestora e o Conselho Escolar, representantes da comunidade 

escolar, desenvolvem uma política de Gestão Financeira adquirindo material de 

expediente, bens permanentes, manutenção de bens móveis e imóveis para a 

Instituição. Tudo isso de acordo com o que prevê a legislação vigente para que o 

processo pedagógico não seja comprometido e para que a escola tenha a sua 

estrutura física conservada, permitindo assim um espaço agradável e saudável. 
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13. PLANOS DE AÇÃO ESPECÍFICOS  

13.1 Coordenação pedagógica  

É o espaço que busca a construção coletiva de todo o fazer pedagógico no qual 

toda a Comunidade escolar é envolvida, visando sempre a inovação dos saberes e 

das aprendizagens. Esse ambiente também é onde se constrói a singularidade e se 

fortalece a identidade da Escola, por meio de discussões, ponderações e ações 

buscando sempre a melhor forma de se implementar a proposta pedagógica. 

- Coordenações Individualizadas por Área de Conhecimento 

✓ Durante essas coordenações há a interação com os demais professores da 

mesma área de conhecimento O docente atende individualmente à estudantes que 

necessitem de apoio pedagógico 

✓ Os professores têm a oportunidade de planejar as aulas, organizar a escrituração 

dos diários, corrigir as atividades e avaliações 

 

Cronograma das coordenações pedagógicas 

- Coordenação por Blocos na semestralidade ou Ofertas no NEM :  

Segunda-Feira 

- Coordenações Individualizadas por Área de Conhecimento: 

 Terça-feira: Ciências da Natureza e Matemática 

 Quinta-feira: Linguagem e Códigos 

 sexta-feira: Ciências Humanas 

- Reuniões Coletivas Semanais: 

 Quarta-feira. 

 

13.2 Conselho Escolar 

O Conselho é responsável por zelar pela manutenção e por participar da gestão 

administrativa, pedagógica e financeira da escola. Além disso, tem um papel 

fundamental na democratização da Educação. A meta 19 do Plano Nacional de 
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Educação (PNE) propõe estratégias para assegurar condições a gestão democrática 

da educação. Uma dessas estratégias é justamente a formação e o fortalecimento dos 

Conselhos Escolares.  

O Conselho Escolar participa de tomadas de decisões que envolvem desde 

acontecimentos extremos envolvendo estudantes e/ou profissionais da escola à 

eventos e decisões administrativas-financeiras que necessitem de auxílio de outros 

profissionais além dos gestores. Cabe ao conselho zelar pela manutenção 

da escola e monitorar as ações dos dirigentes escolares a fim de assegurar a 

qualidade do ensino. Ele tem funções deliberativas, consultivas e mobilizadoras, 

fundamentais para a gestão democrática da escola. 

 

13.3 Servidores Readaptados 

Grupo de professores que apresenta limitações físicas e/ou psicológicas e que 

contribui para o desenvolvimento pedagógico da escola. Alguns projetos são 

formulados e realizados por esses profissionais, em parceria  com a equipe gestora da 

escola, respeitando sempre suas limitações e/ou restrições de saúde e considerando 

as previsões legais (Portaria nº 395 de 14 de dezembro de 2018).  

Estratégias/ações: 

• Biblioteca: O Centro Educacional 04 de Taguatinga reconhece a importância da 

Biblioteca como um espaço escolar imprescindível e com valor incalculável para a 

apropriação do conhecimento. Sendo assim, é necessário proporcionar um ambiente 

de leitura agradável e acolhedor, além de disponibilizar recursos humanos para 

garantir o atendimento à nossa comunidade escolar nos turnos Matutino, Vespertino 

e Noturno. Neste setor trabalham professores readaptados que se organizam nos três 

turnos para o atendimento à comunidade escolar da Instituição, sobretudo quanto às 

demandas que envolvam o fomento à leitura e controle de livros didáticos (segue projeto 

em anexo).  

• Laboratório de Informática: Os estudantes que frequentam os laboratórios são 

atendidos por professores readaptados ou de componentes extintos com 

conhecimentos específicos, nos turnos diurno e noturno. Há o assessoramento para 

o desenvolvimento de projetos pedagógicos a partir da Inclusão Digital e auxílio na 

manutenção dos computadores e do laboratório como um todo. Além disso, auxiliam 
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nos períodos de inscrição para exames nacionais, vestibulares, processos seletivos e 

afins (segue projeto em anexo). 

• Apoio à Direção: Os professores readaptados que colaboram no suporte    à 

direção da escola na modalidade presencial, realizam, entre outras atividades 

atendimentos diversos aos estudantes e aos pais/responsáveis em alguns casos. 

Atendem também à algumas demandas da coordenação pedagógica (segue projeto em 

anexo). 

• Coordenador Pedagógico Local: Com a implementação do Novo Ensino Médio existe 

a necessidade da Coordenação Pedagógica ser um local de interlocução e implementação 

dessa nova estrutura dentro da comunidade escolar. Considerando esse fato, o Coordenador 

Pedagógico Local tem o viés de planejar e organizar estratégias para o bom desenvolvimento 

do ano letivo dentro do previsto na Proposta Pedagógica e, também, criar e estruturar as 

eletivas orientadas e as trilhas de aprendizagens a serem implementadas em todos os 

semestres. (segue projeto em anexo).  

 

13.4. CID - Judô 

 Nossa escola recebe o Centro de Iniciação Desportiva – CID – Judô 

e acolhe não apenas estudantes do C.Ed. 04, mas qualquer estudante da 

comunidade escolar que se interesse por esta prática esportiva. As aulas são 

gratuitas e realizadas no contra turno escolar. 

 O CID tem como objetivo democratizar o acesso ao esporte para os 

estudantes da rede pública de ensino do Distrito Federal com a oferta de 

práticas sistemáticas e orientadas por professor de Educação Física da 

Secretaria de Estado de Educação, voltadas para a iniciação, o 

aperfeiçoamento e a participação em competições, como meio de educação 

consciente, construtiva, socializadora, permanente e transformadora.  

 

13.5  Serviços de Apoio – Sala de Recursos Generalista 

  O atendimento educacional especializado constitui parte diversificada do currículo 

dos estudantes com necessidades educacionais especiais, organizado 

institucionalmente para apoiar, complementar e suplementar os serviços educacionais 

comuns. Seu objetivo é identificar, elaborar e organizar recursos pedagógicos e de 

acessibilidade que minimizem as barreiras para a plena participação dos estudantes, 
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considerando suas necessidades específicas. 

São atendidos na Sala de Recursos Generalista os estudantes com 

deficiências: intelectual, física, múltipla e também os com T G D  -  T ranstorno Global 

do                                             Desenvolvimento e TEA – Transtorno do Espectro Autista. 

Objetivo: Desenvolver atividades diferenciadas e adaptadas, provendo condições de 

inclusão, participação e aprendizagem aos estudantes com Deficiência e/ou 

Transtornos Globais de Desenvolvimento no Ensino Regular. 

 

Estratégias e ações: 

• Atendimento aos Portadores de Necessidades Especiais – PNEs para aprimorar 

o seu processo de ensino-aprendizagem quanto aos conteúdos vivenciados na sala 

comum; 

• Produção de recursos pedagógicos considerando as especificidades  dos 

estudantes; 

• Promoção de condições de acesso, participação e aprendizagem dos estudantes 

inclusos no ensino regular; 

• Garantia da transversalidade das ações da educação especial na educação 

regular; 

• Promoção de um ambiente de aprendizagem favorável ao estudante; 

• Atendimento individual ou coletivo do estudante no turno contrário; 

• Oferecimento de acesso às tecnologias digitais acessíveis; 

• Fomento ao desenvolvimento de recursos didáticos e pedagógicos que minimizem 

as barreiras no processo de ensino aprendizagem; 

• Assessoramento ao professor da sala de aula comum para a definição de 

estratégias pedagógicas que favoreçam o acesso do estudante com deficiência ao 

Currículo e à sua interação no grupo. 

 

13.6 Serviços de Apoio – Orientação Educacional 

O serviço de Orientação Educacional tem por objetivo principal viabilizar 

espaços para discussões e reflexões sobre contextos sociais, culturais, mercado de 

trabalho, práticas pedagógicas que possam melhorar a qualidade do processo 
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educativo dos estudantes, promovendo ações que propiciem na comunidade escolar 

atitudes, interações, aprendizagens significativas que se tornem recursos ou 

instrumentos na prática do dia a dia, em defesa da qualidade de vida – educação, lazer, 

saúde, valores sociais, aceitação das diferenças e dos aspectos culturais e enriquecer 

o conhecimento formal abrangendo a cultura regional, o respeito ao meio ambiente, 

formando cidadãos   criativos, éticos, participativos, solidários na sua convivência 

social. 

Segue descrição das ações no Plano de Ação do SOE 



 

Estratégias/Ações. 
 

EIXOS OBJETIVOS AÇÕES RESP./ PARCERIAS CRONOGRAMA 

- Desinformação, desmotivação, 
falta de perspectivas quanto às 
possibilidades de inserção em 
cursos superiores, tecnológicos e 
Profissionalizantes no mercado de 
trabalho. 

- Formar hábitos de estudo. 
- Mostrar formas para que os 

estudantes obtenham sucesso no 
vestibular, no PAS, ENEM, 
realizando atividades de 
orientação profissional para 
sentirem-se mais seguros e 
decididos quanto às 
possibilidades reais de inserção 
no mercado de trabalho, na 
construção do seu projeto de vida 
e na busca de suas realizações 
pessoais e profissionais. 

- Esclarecer e informar aos 
estudantes sobre as diversas 
alternativas viáveis de acesso aos 
cursos de nível superior, 
tecnológicos e profissionalizantes 
existentes no DF nas suas 
diversas áreas com licenciaturas 
curta e plena. 

- Atuações e possibilidades no 
mercado de trabalho. 

- Utilizar texto dirigido nas sessões 
coletivas em sala de aula, com 
estratégias para a formação de 
hábitos de estudo e 
esclarecimentos sobre processos 
seletivos para inserção em cursos 
de graduação em universidades, 
faculdades e cursos 
Tecnológicos. 
- Orientação profissional individual 
e por meio da feira das profissões. 
- Construção de um mural, com 
informações sobre PAS, ENEM, 
PROUNI, SISU, FIES, estágios, 
entre outros. 
- Feira das Profissões com stands 
de diversas universidades, 
faculdades, escolas técnicas, 
cursos profissionalizantes e outras 
fontes de informações sobre 
alternativas de acesso a cursos de 
nível superior, tecnológicos e 
profissionalizantes, existentes no 
DF, com licenciaturas plena e curta. 
- Possibilidades no mercado de 
trabalho. 

SOE, direção, 
coordenadores e 
professores 

Anual/ enfoque 
maior no 1º 
bimestre 

- Relacionamentos interpessoais. 
- Diminuição da agressividade, na 
promoção da paz no convívio 
escolar. 
- Gerenciamento da vida. 
- Evasão escolar. 
- Motivação. 
- Responsabilidade com a 
preservação da vida e do planeta. 

- Escolher melhor o seu futuro, pela 
amplitude da visão de mundo por 
meio do conhecimento. 
- Comprometer o estudante com 
seu projeto de vida, despertando 
seu compromisso em relação a si 
mesmo e com a construção de uma 
qualidade de vida, abrangendo 
contextos nos aspectos sociais, 
históricos e culturais, agindo de 
forma consciente e responsável 
com a preservação da vida e a 
sustentabilidade do planeta. 

- Dinâmicas específicas. 
- Utilizar textos, dinâmicas e 
orientações que pretendam 
despertar nos estudantes 
sentimentos altruístas, com bases 
em valores condizentes com a boa 
moral, possibilitando momentos de 
reflexão sobre escolhas e ações. 

SOE e Instituições 
Parceiras 

Anual com 
prioridade na 
Semana de 
Educação para 
a 
Vida  
( Lei Federal 
nº 11.998/2009) 

EIXOS OBJETIVOS AÇÕES RESP./ PARCERIAS CRONOGRAMA 

- Remanejamento natural. 

- Promover um melhor engajamento 
dos estudantes na realidade do 
Ensino Médio, observando suas 
necessidades especificas e 
educativas. 

- Realizar o remanejamento natural 
com a coparticipação da escola 
CEF 12. 

SOE, direção, 
coordenadores e 
professores das 
escolas envolvidas. 

3º bimestre 

- Colaboração nas atividades da 
escola. 

- Participar das ações 
desenvolvidas pela escola. 

- Coparticipação nos projetos e 
atividades desenvolvidos na escola. 

SOE, direção  
coordenação e 
professores. 

Durante todo o 
ano letivo 
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13.7 Biblioteca Escolar 
 

A biblioteca escolar é reconhecida atualmente como instrumento indispensável 

no processo de ensino-aprendizagem, constituindo-se em espaço para desenvolver 

competências para a busca e o uso da informação, e, consequentemente, catalisar o 

aprendizado ao longo da vida.   

No C.Ed 04 a biblioteca não é somente local de pesquisa, mas também espaço 

de interação, aprendizagem e desenvolvimento cognitivo de estudantes. Além de 

proporcionar o acesso e o uso da informação, a biblioteca fomenta a cultura e 

incentivar a leitura. 

 
 
13.8 Permanência e êxito escolar dos estudantes 
 
  O CEd 04 acompanha o desempenho dos estudantes, por meio de conselhos de 

classes, reuniões periódicas e projetos, pois um dos fatores que levam ao abandono, 

à evasão ou à transferência é a dificuldade no aprendizado junto com a ausência de 

amparo, que podem resultar no desinteresse e fracasso escolar. Diante disso cria  

ações (reuniões, projetos, atendimento individualizado) para diminuir a  evasão e a 

retenção, aumentando assim a permanência do estudante na escola. 

 
13.9 Recomposição das aprendizagens 

 

 A busca por uma educação democratizada e igualitária é constante. Para isso, o 

CEd 04 vem desenvolvendo um plano de recomposição das aprendizagens a fim de 

superar todos os obstáculos agravados pela pandemia.  

 Realizamos avaliações dos conhecimentos prévios antes de iniciar o ano ou 

semestre letivo, assim é feita uma análise das circunstâncias de cada turma 

para compreender quais são as lacunas a serem preenchidas. Após essa análise 

diagnóstica os professores, coordenadores e equipe gestora procuram estratégias 

adequadas para o desenvolvimento do conteúdo que está sendo abordado e se 

atingem a grande maioria dos estudantes de forma positiva. Independentemente das 

metodologias escolhidas, o foco neste momento de recomposição é nos temas 

essenciais para a aprendizagem.  

 A escola utiliza-se também da Recuperação Processual ao longo do ano letivo 

sempre que são percebidas dificuldades de aprendizagem do estudante a cada 

avaliação. A principal preocupação não é a recuperação apenas quantitativa, mas sim 
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uma aprendizagem efetiva e qualitativa. 

 Outra forma de recomposição é a Recuperação Contínua, que acontece no 

semestre seguinte dentro do ano letivo, com o intuito de evitar o acúmulo da 

defasagem de conhecimento dos estudantes, o C.Ed. 04 utiliza essa recuperação para 

resgatar as aprendizagens não adquiridas, mesmo após as recuperações processuais 

durante os semestres letivos, evitando assim que as dificuldades dos estudantes se 

estendam até o final do ano letivo, diminuindo a necessidade da Recuperação Final. 

 

13.10. Cultura de Paz 

 Nossa escola oportuniza momentos por meios de projetos para o desenvolvimento 

do diálogo, da prevenção, da criação de espaços de resolução de situações adversas 

e  buscando ainda mediar situações de disputa e conflitos. 

 Promovemos valores e atitudes de não violência - autonomia, responsabilidade, 

cooperação, criatividade e solidariedade; capacitando estudantes e profissionais a 

construírem juntos os seus próprios ideais de paz. 

 

 

14. PROJETOS ESPECÍFICOS DA UNIDADE ESCOLAR 

 
 

Objetivo: Promover a reflexão sobre os objetivos e as metas da Instituição 

Educacional e articular uma proposta pedagógica que contemple a participação de 

todos em prol da construção de ações pedagógicas de sucesso. 

Os projetos são construídos durante as coordenações pedagógicas por meio 

de reflexões e participações tanto do corpo docente como de demais servidores que 

queiram se envolver. O objetivo é trabalhar com temas transversais, permitir ao corpo 

discente a autonomia na construção do conhecimento, a aprendizagem colaborativa, 

a troca de experiências, o incentivo à pesquisa e o trabalho em equipe. Além de motivar 

a prática do ensino- aprendizagem e estreitar os laços afetivos entre estudantes, 

professores e escola.  

 
14.1. Projetos Interdisciplinares 
 
➢ Sonhar é preciso – Obras do PAS/UnB: Sensibiliza o estudante para a 

importância da educação continuada na formação cidadã e profissional, tendo como 

foco os meios disponíveis para o acesso ao nível superior, entre eles, o Programa de 

Avaliação Seriada (PAS) da Universidade de Brasília. Trabalha com as várias 
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obras exploradas na avaliação do PAS. (Projeto escrito sendo reformulado a partir da 

matriz PAS/UnB). 

 

➢ PREPARE-SE! C.Ed. 04 no PAS/ENEM – Um desafio aos estudantes e 

professores: Após momentos de escuta da comunidade escolar, em coordenação 

coletiva, o corpo docente decidiu realizar aulões e simulados para que os estudantes 

pudessem ter contato desde o início do ano letivo de 2022 com aulas e simulados 

voltados para a aprovação no processo seletivo do PAS/UnB, o que poderia facilitar 

no momento de realização das provas externas à escola. (Segue projeto em anexo) 

 

➢ Redação em pauta: Projeto que consiste em oportunizar aos estudantes 

ferramentas que os habilitem à escrita acadêmica de qualidade, com vistas ao 

sucesso nos exames nacionais, vestibulares, processos seletivos, concursos públicos, 

entrevistas de emprego, entre outros. Nele, todos os professores das Partes 

Diversificadas 1 e 3, formulam estratégias de produção textual para fomento à escrita 

em suas aulas. A perspectiva para esta ação é o exercício da normatização da Língua 

Portuguesa de modo interdisciplinar às diversas temáticas que cada componente 

curricular apresenta. (Segue projeto em anexo) 

 

➢ Jogos Interclasse: Estimula hábitos saudáveis e permite que os estudantes 

trabalhem com o cumprimento de regras, a convivência pacífica, o resgate de valores, 

o respeito ao outro, o fair play, entre outros. (Segue projeto em anexo) 

 

➢ Feira das Ciências: Realizada para estimular nos estudantes a pesquisa e a 

curiosidade científica por meio da formulação de experimentos e do desenvolvimento 

de projetos nas diversas áreas de conhecimento. Além disso, visa despertar nos 

estudantes o interesse pelas Ciências, desenvolver hábitos de pesquisa baseados no 

Método Científico, aprimorar o uso da linguagem científica e desenvolver habilidade 

de trabalho em equipe.(Segue projeto em anexo) 

 

 

14.2. Projetos Específicos Temáticos 

➢ Em Defesa da Qualidade de Vida: Realizado pelo Serviço de Orientação 
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Educacional (SOE), pretende contribuir para a formação do estudante por meio de 

informações e reflexões sobre posturas e atitudes éticas cotidianas. Além disso, 

fomentar ações em prol da melhoria de relacionamentos, orientação profissional, 

prevenir possíveis situações de risco, combate ao Bullying, prover encaminhamento 

às redes de saúde do Distrito Federal para atender casos de estudantes em situações 

de risco, acolhimento às famílias e estudantes com indicação, quando necessário, 

para atendimentos diversos, promoção de comunicação acerca de temas relevantes 

(Suicídio, Prevenção à DST, Gravidez precoce, entre outros), oferecer respostas 

positivas mediante as dificuldades da vida estudantil e sensibilizar para a importância 

das tomadas de decisão e realizações de escolhas que possibilitem aos estudantes 

mais qualidade de vida.  

 

➢ Mãos Dadas: É indispensável fazer referência, propor iniciativas e refletir sobre 

a solidariedade. No coração da prática solidária está o princípio fundamental e 

inegociável da consideração para com o outro. É neste sentido que surge a 

necessidade de trabalhar a solidariedade na escola e em sala de aula, sendo a escola 

um espaço importante de construção da democracia, onde estudantes devem saber 

discernir direitos e deveres, vivenciando os princípios democráticos e contribuindo com 

o Estado para garantia de direitos. Dessa forma, pensou-se nesse projeto que 

acontece desde 2009 como meio de praticar a solidariedade humana, levando os 

estudantes, professores, pais e toda a comunidade escolar a se sensibilizarem com as 

condições do próximo e atenderem abrigos, orfanatos e creches do Distrito Federal. 

(Segue projeto em anexo) 

 

➢ Escola em Rede: Trata-se da utilização das Tecnologias da Informação e 

Comunicação – TIC´s como apoio às práticas pedagógicas no CEd 04. São 

disponibilizados dois laboratórios de informática nos quais estudantes, professores e 

demais servidores podem desenvolver habilidades por meio da Inclusão Digital, a 

partir do uso da internet, da informática educativa e da promoção de cursos de 

capacitação. Assim, o objetivo é incentivar o desenvolvimento dos processos 

cognitivos, sociais e afetivos do indivíduo, além de democratizar o acesso aos meios 

de comunicação moderna. Além dos profissionais dos laboratórios atenderem a 

essas demandas, também desenvolvem ferramentas que facilitam o fazer pedagógico 

na escola, auxiliam na manutenção/atualização dos computadores e colaboram com 
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inscrições dos estudantes para os variados exames, vestibulares, concursos públicos, 

entre outros. (Segue projeto em anexo) 

 
➢ Primeiros Passos: Projeto que visa a capacitação do estudante rumo ao 

sucesso  em seus primeiros passos para a entrada no mercado de trabalho. A partir 

de uma parceria entre Escola e o Instituto Canopus (Organização social sem fins 

lucrativos), ocorre a preparação de jovens para o primeiro emprego por meio de 

formação profissional nas áreas de Administração, Relações Humanas, 

Comunicação, Atendimento ao Público, entre outros. Têm preferência de participação 

neste projeto, estudantes em situação de maior vulnerabilidade social ou com baixa 

situação socioeconômica. (Projeto escrito em construção) 

14.3. Itinerários Formativos  

Os itinerários formativos são os conjuntos de componentes curriculares, 

projetos e oficinas que os estudantes poderão escolher cursar durante o Ensino 

Médio.  

Eles representam a principal mudança introduzida com o Novo Ensino Médio e 

surgiram com o objetivo de substituir o currículo único por um modelo de 

aprendizagem mais flexível e diverso, atendendo melhor às necessidades dos jovens.  

Assim, o conteúdo do ensino médio passou a ser organizado a partir da oferta 

de diferentes arranjos curriculares, conforme a relevância para a comunidade escolar. 

Para atender aos anseios da nossa comunidade escolar, professores, 

coordenadores e equipe gestora buscaram junto aos estudantes quais itinerários 

seriam relevantes e de interesse deles, segue abaixo os itinerários ofertados pelo 

C.Ed 04 no ano letivo de 2022: 

1) Compostagem doméstica. 

2) Conceitos básicos em arduino e programação   

3) Matemática para o PAS/ENEM. 

4) Conhecendo o PAS - UNB a partir das Ciências Humanas e Sociais.  

5) Diversidade cultural  

6) A física através dos experimentos 
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7) A Ética e a cidadania  

8) Clube de Ciências: uma aventura científica  

9) Jogos e esportes regionais 

10) Ciências Humanas através do Cinema. 

11) Comer com ciências 

12) Raciocínio Lógico 

Além dos itinerários formativos citados a escola oferece o projeto de vida para 

todos os estudantes e no segundo semestre ofertará projetos interventivos para os 

estudantes com notas abaixo de 5 pontos nos componentes curriculares de Língua 

Portuguesa e Matemática, no intuito de recuperação dos objetivos de aprendizagens 

não adquiridos no primeiro semestre. 

 

15. ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DO PPP 
 

Esta Proposta Pedagógica é uma obra em aberto e deverá passar sempre por 

adequações, revisões e ajustes, conforme as necessidades da escola e as sugestões 

propostas pela comunidade escolar e/ou SEEDF. 

A avaliação é contínua e acontecerá durante as coordenações pedagógicas, nas reuniões de 

pais, nas reuniões pedagógicas, entre outros. É importante destacar que o envolvimento de 

todos que compõem a comunidade escolar é essencial para que as metas contidas no Projeto 

sejam realizadas com sucesso. 
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ANEXOS 

 

PROJETO “BIBLIOTECA GUIMARÃES ROSA” 

Apresentação: 

 É inquestionável a importância da leitura para o desenvolvimento do 

indivíduo. Percebe-se que o aluno que lê frequentemente escreve e interpreta 

melhor, adquire cultura, amplia o vocabulário e tem melhor desempenho escolar em 

todas as disciplinas. Assim, este projeto reconhece a importância de valorizar a 

leitura na escola, como parte integrante da formação dos estudantes e a 

necessidade de um planejamento adequado de incentivo a leitura, voltado para a 

transformação e valorização da biblioteca escolar.  

Justificativa:  

O Centro Educacional 04 de Taguatinga reconhece a importância da 

Biblioteca como um espaço escolar imprescindível e com valor incalculável para a 

apropriação do conhecimento. Sendo assim, é necessário proporcionar um ambiente 

de leitura agradável e acolhedor, além de disponibilizar recuros humanos para 

garatir o atendimento à nossa comunidade escolar nos turnos Matutino, Vespertino e 

Noturno, sendo necessário 3 (três) professores readaptados para suprir todas as 

demandas. 

 Objetivos:  

- Resgatar a história e a identidade da Biblioteca Guimarães Rosa, 

(re)conhecendo a importância deste escritor brasileiro e do seu legado para a nossa 

história;  

- Garantir o funcionamento da Biblioteca nos 3 (três) turnos, incentivando o 

hábito da leitura, do estudo e da pesquisa. Ações necessárias:  

- Promover uma pesquisa com a comunidade escolar sobre o resgate da 

história da Biblioteca Guimarães Rosa (entrevistas, análise de documentos, fotos 

etc);  

- Promover a distribuição e recolhimento dos LIVROS DIDÁTICOS de acordo 

com a orientação da Direção;  

- Apropriar-se do acervo da nossa biblioteca; 

 - Estimular o comparecimento dos alunos à biblioteca, motivados pela 

divulgação do acervo e empréstimo de livros, proporcionando-lhes um ambiente 
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agradável e favorável à formação do hábito de leitura;  

- Resgatar a importância da biblioteca como local de estudo e pesquisa, a 

partir da disponibilização de computadores e acesso à internet associados às 

bibliografias, como fonte de estudos; 

 - Buscar o enriquecimento do acervo da biblioteca, para melhor atender o 

estudante nos exames (ENEM, PAS, vestibulares) e, se possível, instalar uma 

televisão, permitindo o acesso a video aulas, documentários etc.; 

 - Democratizar a escolha dos livros adquiridos na Feira do Livro e Bienal, 

permitindo que o estudante contribua com a indicação de títulos, que possam ser 

comprados com a verba oferecida pelo GDF nos eventos citados; 

 - Promover eventos que estimulem o interesse pela leitura, a criatividade, a 

imaginação e a socialização, tais como: Encontro de leitores; Batalha poética; Sarau 

literário; Produção autoral; Releituras de Obras artísticas etc., valorizando o leitor e 

estimulando a criação artística e literária 
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PROJETO DE ATUAÇÃO DA EQUIPE DE APOIO PEDAGÓGICO DO CED 04 DE 
TAGUATINGA 

 

Como qualquer outra instituição, a escola funciona como um organismo, onde 

cada parte precisa executar bem suas funções para que tudo caminhe perfeita e 

harmonicamente e assim atinja seus objetivos. 

A educação é uma função de todos dentro da escola. “Educação é conjunto. 

Ensinamos aos estudantes os conteúdos curriculares e também os atitudinais, 

passando valores e maneiras de se relacionarem com as pessoas...” (Sonia Balzano 

) 

Além dos professores, coordenadores, equipe diretiva e outros, a equipe de 

apoio pedagógico atua nas diferentes ações da escola, dentro do projeto político 

pedagógico, desde sua elaboração, planejamento, organização... até a sua execução. 

O que muito contribui para o bom funcionamento da escola. 

Apesar de não estar diretamente ligados à docência, o servidor que atua no 

apoio pedagógico pode executar inúmeras e variadas atividades educativas, lidando 

diretamente com os estudantes, como auxiliar os demais profissionais de outros 

setores em suas inúmeras demandas. 

ATIVIDADES PROPOSTAS 

• Acolhimento dos estudantes e pais; 

• Esclarecimentos sobre o novo ensino médio; 

• Orientações aos alunos sobre sua rotina de acordo com o novo ensino 

médio 

• Informativos periódicos aos pais e estudantes; 

• Acompanhamento da assiduidade e rendimentos dos estudantes; 

• Encaminhamento dos estudantes aos núcleos de atendimento de acordo 

com suas necessidades específicas e particulares; 

• Preenchimento de fichas de acompanhamento individual dos estudantes; 

• Informar aos pais sobre acontecimentos extraordinários com o estudante; 

• Informar os estudantes sobre a disciplina dentro da escola; 

• Atendimento à comunidade escolar em geral; 

• Auxílio aos professores regentes na execução de projetos pedagógicos, 

dentro e fora da escola; 

• Montagem de murais; 
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• Organizar e viabilizar palestras dentro da escola.   

PROJETO: Coordenador Pedagógico Local. 

JUSTIFICATIVA: 

 Com a implementação do Novo Ensino Médio existe a necessidade da 

Coordenação Pedagógica ser um local de interlocução e implementação dessa nova 

estrutura dentro da comunidade escolar. Notório, a implementação ocorrerá de forma 

gradual, uma vez que, no presente ano o primeiro e o segundo semestre terão o 

modelo do Novo Ensino Médio e as segundas e as terceiras séries estarão no antigo 

modelo. 

 Considerando esse fato, o Coordenador Pedagógico Local tem o viés de 

planejar e organizar estratégias para o bom desenvolvimento do ano letivo dentro do 

previsto na Proposta Pedagógica e, também, criar e estruturar as eletivas orientadas 

e trilhas de aprendizagens para serem implementadas em todos os semestres.  

 Esse trabalho será direcionado pelas atribuições previstas no artigo 120 do 

Regimento Escolar da Rede Pública de Ensino do Distrito Federal de 2015. 

Art. 120. São atribuições do Coordenador Pedagógico: 

I. elaborar, anualmente, Plano de Ação das atividades de Coordenação Pedagógica 

na unidade escolar; 

II. participar da elaboração, da implementação, do acompanhamento e da avaliação 

do Projeto Político Pedagógico - PPP da unidade escolar; 

III. orientar e coordenar a participação docente nas fases de elaboração, de execução, 

de implementação e de avaliação da Organização Curricular; 

IV. articular ações pedagógicas entre os diversos segmentos da unidade escolar e a 

Coordenação Regional de Ensino, assegurando o fluxo de informações e o exercício 

da gestão democrática; 

V. divulgar e incentivar a participação dos professores em todas as ações pedagógicas 

promovidas pela SEEDF; 

VI. estimular, orientar e acompanhar o trabalho docente na implementação do 

Currículo da Educação Básica e das Orientações Pedagógicas da SEEDF, por meio 

de pesquisas, de estudos individuais e em equipe, e de oficinas pedagógicas locais, 

assegurando a Coordenação Pedagógica como espaço de formação continuada; 

VII. divulgar, estimular e apoiar o uso de recursos tecnológicos no âmbito da unidade 

escolar; 
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VIII. colaborar com os processos de avaliação institucional, articulando os três níveis 

de avaliação, com vistas à melhoria do processo de ensino e aprendizagem e 

recuperação dos rendimentos/ desempenho escolar.  

 Assim, o Coordenador Pedagógico Local tem um papel fundamental de 

desenvolver toda parte pedagógica de forma eficiente e, também, auxiliando nessa 

nova estruturação contemplada pelo Novo Ensino Médio.  

 

.OBJETIVO: 

GERAL:  

- Analisar e criar mecanismos para um eficaz desenvolvimento do Projeto Político 

Pedagógico. 

.ESPECÍFICOS: 

- Adotar meios para facilitar a implementação do Novo Ensino Médio; 

- Preparar materiais pedagógicos para facilitar o trabalho pedagógico;  

- Aplicar técnicas que ajudem o corpo docente a compreender e utilizar os meios 

tecnológicos na prática pedagógica;  

- Identificar meios que facilitem a interação do corpo docente com o corpo discente. 
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SONHAR É PRECISO!!! 

Obras do PAS/UnB 

 

Justificativa 

 

Os estudantes da Educação Básica demonstram pouca motivação para o 

processo de ensino-aprendizagem, pois, para eles, a escola é monótona, 

conservadora e opressora. Além disso, o processo pedagógico, muitas vezes, não 

está conectado com os avanços tecnológicos. 

A educação pública vive uma crise que afeta a sua qualidade e os índices de 

avaliação da educação básica trazem resultados que desmotivam toda a comunidade 

escolar. A busca de respostas para os pífios resultados cria um “jogo” de culpas entre 

o Estado, a família, o educador e o próprio estudante. 

O Estado brasileiro, nas últimas décadas, vem conquistando a universalização 

da educação, no entanto ela não veio acompanhada da qualidade. Assim, é comum a 

mídia divulgar que o país não alcançará o pleno desenvolvimento por não possuir mão 

de obra qualificada e as propostas equivocadas de solução criam um ciclo vicioso que 

só prejudica mais ainda a educação. São estágios que seduzem os jovens para o 

mercado de trabalho. Alguns são, geralmente, captadores de mão de obra barata e 

contribuem para o abandono escolar. Assim como programas sociais que tentam 

obrigar o aluno a frequentar a escola, mas não oferecem infraestrutura no espaço 

físico para o desenvolvimento de uma educação de qualidade ou não promovem 

práticas pedagógicas de motivação do corpo discente. Por fim, as políticas 

governamentais existentes que ofertam o acesso ao ensino superior, ou são reduzidas 

ou não são eficazes. 

Outro ponto a observar é que os processos seletivos para ingresso nas 

universidades, em especial as públicas, requerem uma série de competências e 

habilidades dos candidatos. Nas provas do ENEM, PAS ou no vestibular tradicional 

muitas questões e temas solicitados nas provas de redação têm como fato gerador 

assuntos dos mais variados tipos (política, economia, cultura, educação etc.) e que 

estão em voga no momento. 

Dessa forma é de suma importância que a escola pública proporcione aos seus 

estudantes a oportunidade de se preparar adequadamente para tais testes, tanto nos 

aspectos textuais, quanto na compreensão dos temas em evidência que estão a sua 
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volta ou os amplamente tratados na imprensa, além de familiarizar os estudantes com 

as obras cobradas no PAS/UnB, que também abordam esse estilo de tema. 

Segundo Marin (2003) à educação cabe proporcionar vivências que 

possibilitem a preservação da diversidade cultural, criar espaços democráticos, 

favorecendo a convivência e diálogo entre as diversas culturas. 

É função da escola promover atitudes que sensibilizem e motivem os 

estudantes quanto às oportunidades disponíveis e como eles devem aproveitá-las 

para que alcancem o sucesso profissional e o equilíbrio emocional. Por meio da 

educação, podemos construir uma sociedade mais justa, mais humana e mais 

solidária. Esse é o caminho para o desenvolvimento do país. 

O projeto justifica-se ainda pela diversificação das inteligências múltiplas 

contempladas nas atividades propostas que possibilita incentivar o estudante e melhor 

avaliá-lo. Soma-se a isso a construção de conhecimentos pelas experiências 

compartilhadas, problemas criados e ações desenvolvidas. 

 

Objetivo Geral 

 

Sensibilizar o estudante para a importância da educação continuada na 

formação cidadã e profissional, tendo como foco os meios disponíveis para o acesso 

ao nível superior, dentre eles, o Programa de Avaliação Seriada (PAS) da 

Universidade de Brasília. 

 

Objetivos Específicos 

 

• Sensibilizar o estudante para a importância da educação continuada e da 

preparação para o mundo do trabalho. 

• Possibilitar a participação do estudante na construção do seu conhecimento por 

meio da pesquisa e da realização de projetos. 

• Nortear o estudante do ensino médio para a sequência acadêmica utilizando o 

PAS como referencial inicial. 

• Permitir ao estudante conhecer e estudar as obras do PAS. 

• Diversificar método avaliativo contemplando as inteligências múltiplas. 

 

Metodologia geral  
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O projeto Sonhar é preciso ocorrerá no ocorrerá no 3º bimestre  e o cronograma 

será divulgado posteriormente. 

Cada turma terá um orientador para auxiliá-la na preparação/execução do 

projeto. As turmas serão divididas em grupos, cada grupo ficará responsável por 

produzir seu material específico. O grupo terá um coordenador (estudante) que deverá 

ser informado ao seu orientador.  

O Projeto Sonhar é preciso corresponderá a 2,0 pontos atribuídos a todos os 

componentes curriculares no 4º bimestre. Vale ressaltar que o processo de construção 

das atividades também será avaliado pelo orientador. 

 

Metodologias específicas para 1ª série e 2ª série 

Cada turma terá ao menos um professor orientador e será dividida em grupos 

de acordo com a quantidade de obras/tema, cada grupo escolherá a modalidade do 

vídeo: documentário, curta metragem e seminário (gravado). O tempo de cada vídeo 

será entre 3 e 10 minutos e deve ser postado na sala virtual da turma, no tópico do 

projeto, até a data que será divulgada posteriormente no cronograma. A cada dia de 

atraso na postagem terá um decréscimo de 0,2 na nota final do grupo. 

 
Cronograma 

 

Planejamento com os professores 27/06 a 08/07  

Lançamento do projeto A definir 

Organização do trabalho A definir 

Organização do trabalho A definir 

Organização do trabalho A definir 

Tira dúvida A definir 

Tira dúvida A definir 

Tira dúvida A definir 

Postagem do vídeo A definir 

 
 
Avaliação  
 
Os trabalhos serão avaliados quanto a competências e habilidades 

demonstradas tanto na apresentação quanto no planejamento, criatividade e 
aproveitamento dos recursos utilizados.  

 

CRITÉRIOS DA AVALIAÇÃO VÍDEO Pontuação 
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1 

Organização/criatividade (introdução, desenvolvimento e 
conclusão): 
espera-se que o grupo consiga organizar o vídeo com sequência 
lógica e clara 

0,5 

2 
Qualidade de imagem/som: 
espera-se que o vídeo tenha imagens e som nítidos. 

0,5 

3 
Domínio do Conteúdo: 
espera-se que tenha clareza quanto ao conteúdo e a relevância 
das obras para o PAS  

0,7 

4 
Ficha técnica: 
espera-se que o vídeo tenha uma introdução que prenda a 
atenção do público 

0,3 

 

Observações gerais 

  

O estudante poderá obter nota zero: 

➢ por indisciplina em qualquer momento da atividade (preparação e/ou realização); 

➢ por desrespeito ao trabalho dos outros grupos; e/ou 

➢ para o grupo que, durante a exposição: 

• exibir conteúdos sensuais;  

•     estimular a violência; 

• mostrar desrespeito a crenças religiosas; 

• demonstrar conteúdos ou imagens que estimulem o consumo de entorpecentes; 

e/ou 

• expor formas de intolerância racial ou quaisquer outros tipos de desmerecimento 

pessoal. 

 

Divisão das obras do PAS por série e turmas (2022) 

 

Obras e temas da 1ª série: 

 

Desigualdade Social – 1ª Série “A” 

➢ Oração dos desesperados. 

➢ Este mundo da justiça globalizado, José Saramago. 

➢ Aos olhos de uma criança. 

➢ Gregório de Matos : poemas selecionados. 

• Ao braço de Menino Jesus 
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• Ao dia do Juízo3.A inconstância dos bens no mundo 

• Expressão do silêncio do poeta 

• Desenganos da vida humana metaforicamente 

• A uma saudade 

• O poeta descreve a Bahia 

• Sátira a um desembargador que prendeu um inocente e soltou um ladrão 

• Conselhos a qualquer tolo para parecer fidalgo, rico e discreto 

 

Questão Racial – 1ª Série “B” 

➢ A rota do escravo. 

➢ Atlântico negro. 

➢ O risco da história única. 

➢ Entrevista com Maria Teresa. 

➢ Estruturas tridimensionais 

 

Questões Comportamentais – 1ª Série “C” 

➢ Zero – Liniker. 

➢ Alta ansiedade. 

➢ O velho da horta. 

➢ La mujer sin miedo. 

 

Arquitetura – 1ª Série “D” 

➢ Pirâmides: Astecas e Egípcias. 

➢ Teatro Nacional. 

➢ Aqueduto Acgua Appia. 

 

Cultura – 1ª Série “E” 

➢ Carta a Meneceu. 

➢ Suzana e anciãos. 

➢ Nefertiti. 

 

Brasilidade – 1ª Série “F” 

➢ O povo brasileiro: A matriz tupi. 
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➢ Festa do Divino de Pirenópolis. 

➢ Bumba-meu-boi. 

➢ Bachianas. 

 

 

 

Cultura – 1ª Série “G” 

➢ Discóbolo. 

➢ Cânone em Ré Maior. 

➢ Ifigênia em Áulis - Eurípides  

 

Questões Comportamentais – 1ª Série “H” 

➢ Gregório de Matos: poemas selecionados 

• O poeta na última hora da sua vida 

• A Jesus Cristo 

• Atos de arrependimento e suspiros de amor 

• A impaciência do poeta 

• Pintura admirável de uma beleza 

• Resposta a um amigo em matéria amorosa 

• À Bahia 

• Conselho para quem quiser viver na Bahia estimado e procurado por to-dos 

• Queixa da plebe ignorante e perseguidora das virtudes 

➢ Meu cupido é gari. 

➢ A advogada que viu Deus...(G7). 

 

Brasilidade – 1ª Série “I” 

➢ Brasiliana. 

➢ Artigo 5 da Constituição Federal. 

➢ O causo do Angelino... 

➢ Samba house.  

 

Ciência E Ambiente – 1ª Série “J” 

➢ Chuva. 
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➢ Combate à terra seca. 

➢ Aliança no fundo do mar. 

➢ A escola de Atenas. 

 

Arquitetura – 1ª Série “K” 

➢ Estruturas poliédricas. 

➢ Catedral de Notre Dame. 

➢ Partenon.  

 

Cultura – 1ª Série “L” 

➢ Apologia de Sócrates. 

➢ Spiritus Sanctus. 

➢ Ópera Orfeu 

 

Obras e temas da 2ª série: 

Diásporas: povos indígenas e povos negros – 2ª série “A” 

Temas sugeridos pelos estudantes: 

➢ A questão indígena brasileira e o dilema da integração e do desenvolvimento 

econômico. 

➢ A questão do racismo e preconceito no Brasil. 

Obras do PAS/UNB: 

➢ Inclassificáveis – Ney Matogrosso  

➢ “Reisado do Pastoreio/ Batuque – Dança De Negros” de Lorenzo Fernandez 

➢ Capoeira e Carimbó  

➢ Poema "Marieta" – Castro Alves  

➢ Poema "O sonho africano" – Francisca Julia 

➢ Poema "O assinalado" – Cruz e Sousa  

 

Obras Clássicas e atualidade – 2ª série “B” 

Temas sugeridos pelos estudantes: 

➢ Porte de armas no Brasil: contra ou favorável? 

➢ A desindustrialização do Brasil nos últimos anos: a retração industrial – causas e 

consequências. 

Obras do PAS/UNB: 
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➢ Poema "Ismália" – Alphonsus de Guimarães  

➢ Cavalgada das Valquirias – R. Wagner  

➢ Crab Canon – Bach  

➢ “Medida por medida”, de William Shakespeare  

➢ “O juramento dos Horácios”, de Jacques-Louis David  

 

Mulher (Gênero) – 2ª série “C” 

Temas sugeridos pelos estudantes: 

➢ A mulher brasileira e sua participação no mercado de trabalho: conquistas e 

desafios. 

Obras do PAS/UNB: 

➢ Elza Soares – Maria da Vila Matilde  

➢ "Úrsula" – Maria Firmina dos Reis  

➢ Onde as cientistas não têm vez" – artigo da revista Pesquisa 

➢ “O rapto de Prosepina”, de Bernini  

➢ “Maria Antonieta com rosa”, de LeBrun  

➢ Djamila Ribeiro – Precisamos romper com os silêncios | Djamila Ribeiro 

TEDxSaoPauloSalon 

➢ Lei Maria da Penha, artigos 1º a 12-B – Lei nº 11.340/2006  

 

Patrimônio Cultural (material e imaterial) – 2ª série “D” 

Temas sugeridos pelos estudantes: 

➢ Preconceito linguístico 

➢ Família contemporânea: os diversos modelos de família e preconceitos. 

Obras do PAS/UNB: 

➢ Eu Estou Apaixonada Por Você – Gina Lobrista 

➢ Igreja São Francisco de Assis de Ouro Preto: estrutura arquitetônica, pintura do 

teto e esculturas encravadas na estrutura, de Aleijadinho e Ataíde 

➢ Flor Amorosa – Joaquim Callado (versão instrumental 

➢ Parque Nacional da Serra da Canastra – TV Brasil EBC  

➢ "Museu Nacional: Em 10 anos, fogo dízima ao menos 8 prédios com tesouros 

culturais e científicos do país" – reportagem  

 

Obras documentais – 2ª série “E” 



63 
 

Temas sugeridos pelos estudantes: 

➢ O novo Ensino Médio no Brasil: principais mudanças. 

➢ Educação brasileira em Xeque. Os desafios do ensino à distância para todos os 

brasileiros. 

Obras do PAS/UNB: 

➢ “Roda de Capoeira”, de Rugendas  

➢ “Impressão nascer do sol” ou “Impressão nascer do sol”, de Monet  

➢ “Atrás da estação Saint Lazare, fotografia, de Cartier-Bresson  

➢ “Anartia Olivacea”, de José Joaquim Freire 

 

Meio Ambiente – 2ª série “F” 

Temas sugeridos pelos estudantes: 

➢ A atual política ambiental brasileira e seus impactos nos biomas do país. 

➢ A atual política ambiental brasileira e suas consequências geopolíticas no 

cenário global. 

Obras do PAS/UNB: 

➢ "Edgar Dutra Zanotto: Um olho na ciência, outro na indústria" – entrevista da 

revista Pesquisa  

➢ Sal da Terra – Beto Guedes – Vídeo original 1981  

➢ Cabaça d’água, faixa 5 do disco Cabaça d’água – Alberto Salgado  

➢ Plataforma GeoProcessamento – FUNAI  

➢ “Anartia Olivacea”, de José Joaquim Freire  

➢ Conservar a Amazônia, uma questão ambiental, social e econômica – FAPESP  

➢ "O rompimento da barragem de Mariana e seus impactos socioambientais" – 

Luciano M. N. Lopes 

 

Direitos e democracia – 2ª série “G” 

Temas sugeridos pelos estudantes: 

➢ Direita, esquerda e ultradireita na política brasileira: o que defende cada corrente 

política. 

➢ Os principais entraves ao desenvolvimento da economia brasileira. 

➢ O radicalismo e a polarização política no Brasil: o que o país ganha com tudo 

isso? 

Obras do PAS/UNB: 
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➢ Poema "A canção do exílio" – Gonçalves Dias  

➢ Constituição Federal de 1988: Artigo 6º 

➢ Declaração Universal dos Direitos Humanos  

➢ "A desobediência civil" – Henry David Thoreau  

➢ “Um inimigo do povo”, de Henrik Ibsen  

 

Desigualdade Social e conhecimento – 2ª série “H”  

Temas sugeridos pelos estudantes: 

➢ A Reforma Trabalhista Brasileira e os desafios da geração de emprego e renda. 

➢ O atraso tecnológico do Brasil e os impactos no trabalho e na vida dos 

brasileiros. 

Obras do PAS/UNB: 

➢ "Resposta à pergunta: o que é o esclarecimento?" – Immanuel Kant  

➢ Cota não é esmola – Bia Ferreira  

➢ Pai Contra Mãe - Machado de Assis  

➢ “A redenção de Cam”, de Modesto Brocos  

➢ “Série Desastres de Guerra”, de Goya (Chapas Selecionadas: Nº 18 – . ”Enterrar 

e calar”; Nº 51 – “E não há remédio”; Nº 30 -“Estragos da guerra”; “O mesmo”) 

 

Comportamento – 2ª série “I” 

Temas sugeridos pelos estudantes: 

➢ As incertezas e a ansiedade sobre o futuro do Brasil pós-pandemia para os 

jovens. 

➢ Os impactos psicológicos do isolamento em jovens brasileiros. 

Obras do PAS/UNB: 

➢ Tribunal do Feicebuqui – Tom Zé 

➢ Machado de Assis:  

➢ Conto "A igreja do diabo" 

➢ Conto "A cartomante"  

➢ Conto "O enfermeiro"  

➢ Poema "Ideias íntimas" – Álvares de Azevedo  

➢ Poema "Meus oito anos" – Casimiro de Abreu  

➢ "O bom crioulo", de Adolfo Caminha  

➢ “Jane Avril”, litografia de Lautrec  
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➢ “Moema”, de Victor Meirelles  

 

Identidade Cultural – 2ª série “J” 

Temas sugeridos pelos estudantes: 

➢ Educação brasileira em Xeque. Os desafios do ensino à distância para todos os 

brasileiros. 

➢ A mobilidade urbana no Brasil e a crise sanitária do Covid-19 

Obras do PAS/UNB: 

➢ Mar e Brasília – Engels Spiritus) 

➢ “Independência ou morte”, de Pedro Américo 

➢ “Noite estrelada”, de Van Gogh  

➢ A Cidade é uma só? – Adirley Queirós  

➢ Youtuber indígena: Cristian Wariu – Povos indígenas do Brasil  

➢ Poema "Mal secreto" – Raimundo Correia 

 

Metodologia específica para estudantes das 3ª séries 

➢ Cada turma terá ao menos um professor orientador. 

➢ Os estudantes formarão grupos de até 3 estudantes para trabalharem juntos no 

Projeto. 

➢ O estudante poderá realizar a tarefa, individualmente, se preferir. 

➢ Os estudantes/grupos trabalharão com temas de atualidades dentro das obras do 

PAS/UNB, constantes na lista abaixo. 

➢ A obra escolhida será apresentada por meio de: 

Podcast (de 5 a 10 minutos):  

• Estilos para elaboração de Podcasts: 

- Depoimento dramático 

- Entrevista com economistas. 

- Debate: Advogado x Promotor público. 

- Discurso: a favor e contra (estilo parlamentar) 

- Crônica 

- Reportagem. 

- Outros: especificar. 

• Etapas de elaboração do Podcasts: 
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- Definição do grupo (ou indivíduo): O grupo poderá ter no máximo 03 

estudantes. Poderá ser feito individualmente. 

- Seleção do tema. 

- Fundamentação teórica (pesquisa): Devem ser buscados Sites oficiais da 

Imprensa reconhecida. Sites Institucionais renomados, públicos e privados. 

- Produção do Podcast (Planejamento, Edição, Gravação e Publicação):  

- Na introdução (apresentação do PODCAST) deverá ser apresentada a 

obra/tema que será abordada e o estilo utilizado. 

- Ao final, devem ser informados os créditos dos participantes do trabalho. 

- O Podcast deve ser disponibilizado (link) no Google Sala de Aula, no tópico 

do projeto.  

➢ Os estudantes farão testes e avaliações de Redação relativos aos temas 

trabalhados no Projeto. 

➢ A lista das obras do PAS/UNB relacionadas a um tema da atualidade consta 

abaixo. 

➢ Um passo a passo para a produção de Podcast consta em anexo ao Projeto. 

 

Avaliação 

CRITÉRIOS DA AVALIAÇÃO DO PODCAST Pontuação 

1 

Apresentou o tema na introdução; informou o(s) nome(s) do(s) 

estudante(s); apresentou, ao final, a bibliografia utilizada (informar 

os créditos na descrição do trabalho); cumpriu os prazos e o 

tempo médio (de 5 a 10 minutos). 

0,5 

2 

Apresentou boa dicção e volume da voz estava audível; Utilizou 

música de fundo, vinheta e efeitos sonoros adequados ao tema, 

proporcionou uma experiência agradável ao ouvinte. 

0,5 

3 
Compreendeu a proposta do projeto e aplicou o conhecimento de 

alguma disciplina. 
0,5 

4 
Demonstrou capacidade de relacionar, organizar e interpretar 

informações, fatos, opiniões e argumentos na produção. 
0,5 

 

Cronograma 
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Planejamento com os professores 27/06 a 08/07  

Lançamento do projeto A definir 

Definição do grupo (ou indivíduo) A definir 

Definição do tema A definir 

Fundamentação teórica (pesquisa) 
 

A definir 

Produção do Podcast: Planejamento. 
 

A definir 

Produção do Podcast: Edição. 
 

A definir 

Produção do Podcast: Gravação 
 

A definir 

Produção do Podcast: Publicação 
 

A definir 

Postagem do Podcast A definir 

 

 

Listagem das obras relacionadas com seus respectivos temas para realização 

do podcast 

 

AUDIOVISUAIS 

 

OBRA TEMA 

A margem do corpo (2006), Documentário 

de Débora Diniz. 

O aborto legal no Brasil: o papel do Estado 

no apoio a mulher. 

A questão indígena no Brasil em 4 minutos 

– Agência Pública: agência de reportagem 

e jornalismo investigativo. 

O agronegócio e os povos da floresta no 

Brasil 

Carta para além dos muros – André Canto 
À margem da sociedade: grupos sociais 

discriminados na sociedade brasileira. 

Das raízes às pontas (2015), 

Documentário de Flora Egécia. 

Identidade e construção do sujeito humano 

- padrões estéticos de beleza e imposição 

cultural. 

https://www.youtube.com/watch?v=4PoxtwM8nik
https://www.youtube.com/watch?v=4PoxtwM8nik
https://www.youtube.com/watch?v=y_tKDCBimTQ&feature=youtu.be
https://vimeo.com/243675623
https://vimeo.com/243675623
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Entenda o que é Racismo Estrutural – 

Canal do Preto. 

Racismo estrutural no Brasil - Um projeto 

filosófico de dominação branca. 

Mocinho ou bandido, nenhuma mãe 

merece a dor de perder um filho – Slam: 

Sabrina Azevedo (Canal Manos e Minas). 

“O BANDIDO” brasileiro: preto, pobre e 

favelado - uma história de violência policial. 

Poética da Diáspora, de Elena Pajaro 

Peres. 

A importância do negro na formação 

histórica e social do Brasil. 

Um cão andaluz, de Luis Buñel, França, 

1929. 

O novo mundo velho pós-pandemia: a 

anormalidade do novo normal.  

Vamos ao museu? – Museu de Imagens 

do Inconsciente. 

O papel da Arte no tratamento de 

transtornos mentais. 

 

 

 

 

MÚSICAS 

 

OBRA TEMA 

Não recomendados, de Não recomendado. 
O conceito de gênero nas relações sociais: 

o preconceito e a violência urbana.  

Cálice, de Gilberto Gil e Chico Buarque. 
A Ditadura Militar e seus impactos na vida 

do povo brasileiro.  

Camila Camila, de Nenhum de nós. 
A mulher na sociedade brasileira: uma 

história de lutas e conquistas. 

Dona de Mim, de Iza (videoclipe). 

A consciência de negritude e 

empoderamento da mulher negra no 

Brasil.  

Elevação Mental, de Triz 
: Ativismo LGBT e intolerância no Brasil: o 

respeito às diferenças.  

Grândola Vila Morena, versão da Banda 

365 
A Revolução dos Cravos - Portugal 1974.  

Ilumina o mundo, de Detonautas 

(videoclipe) 
Existe uma luz “em todo o túnel” - Viva. 

Malditos Cromossomos, de Pitty. 
Genealogia da exclusão: Igualdade e 

respeito às diferenças na sociedade atual.  

https://www.youtube.com/watch?v=lryL8ZAMq-E&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=lryL8ZAMq-E&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=LUWyI5iPlQ0
https://www.youtube.com/watch?v=LUWyI5iPlQ0
https://www.youtube.com/watch?v=T0ncwWD1C9g&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=T0ncwWD1C9g&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=brjU7JQVGQg
https://www.youtube.com/watch?v=brjU7JQVGQg
https://www.youtube.com/watch?v=fNezZ92yQ_w
https://www.youtube.com/watch?v=fNezZ92yQ_w
https://www.youtube.com/watch?v=GsAR0TQNu_w
https://www.youtube.com/watch?v=9y2xB90A0CY
https://www.youtube.com/watch?v=5DLZdHz0TJ8
https://www.youtube.com/watch?v=FnGfgb_YNE8
https://www.youtube.com/watch?v=npGrq2lFmls&list=PLSPw6s3CXUi_62DXo2_ZLBoXBCL8AF8UO&index=6
https://www.youtube.com/watch?v=OlXKTCg5uTY&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=OlXKTCg5uTY&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=znXKYIj_BUs
https://www.youtube.com/watch?v=znXKYIj_BUs
https://www.youtube.com/watch?v=znK6dhWIaVo
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Me deixe mudo, de Walter Franco. 
Repertórios musicais não convencionais e 

aceitação/reação do público ouvinte.  

Mulamba, de Mulamba. 
Ser mulher: viver e entender o mundo 

machista sendo mulher. 

O encontro de lampião com Eike Batista, 

de El Efecto. 

A linguagem musical na comunicação 

política: direita x esquerda no Brasil. 

O real resiste, de Arnaldo Antunes. 
Fake news e pós-verdade no século XXI: 

alienação das massas.  

Quarteto de cordas com helicópteros, de 

Karlheinz Stockhausen (Performance). 

Espaços híbridos e concepções 

eletrônicas.  

Quarteto para o fim dos tempos (1º 

Movimento – Liturgia de Cristal, 6º 

movimento 

Dança do Furor para as 7 trombetas e o 8º 

movimento – Louvor à imortalidade 

de Jesus), de Oliver Messiaen 

A possibilidade da criação em ambiente 

hostil.: 

Seu estrelo e fuá de terreiro – 

Manifestação cultural brasiliense. 

Cultura brasiliense: uma mistura original do 

Brasil. 

Solange, na versão da Banda Solange. 
Limites entre a Liberdade de expressão e o 

discurso de ódio na sociedade brasileira.  

Trevas, de Jards Macalé. 
Os dias sombrios da ditadura militar no 

Brasil. 

 

 

ARTES VISUAIS 

 

OBRA TEMA 

Acordeonista, de Picasso, óleo sobre tela. 

Características da obra acordeonista de 

Picasso e análise dos fatores responsáveis 

pela degradação da pintura. 

Através, de Cildo Meireles, materiais 

diversos. 

O Brasil pós-ditadura: os avanços e 

tropeços da democracia brasileira. 

Autorretrato como um soldado, de Ernst 

Kirchner, óleo sobre tela. 

Reconhecendo traços do pintor Ernst 

Kirchner na obra Auto Retrato como um 

soldado e o uso da técnica óleo sobre tela 

https://www.youtube.com/watch?v=lBYj1b9BoJM
https://www.youtube.com/watch?v=353TNXIcUrA
https://www.youtube.com/watch?v=XplsNsPcoXc
https://www.youtube.com/watch?v=XplsNsPcoXc
https://www.youtube.com/watch?v=XplsNsPcoXc
https://www.youtube.com/watch?v=wx_Pd-rpEhc
https://www.youtube.com/watch?v=7ykQFrL0X74
https://www.youtube.com/watch?v=7ykQFrL0X74
https://www.youtube.com/watch?v=7ykQFrL0X74
https://www.youtube.com/watch?v=zYpBHc8px_U
https://youtu.be/xA6l4Wg_RsA
https://youtu.be/xA6l4Wg_RsA
https://www.youtube.com/watch?v=mdvpXk_hGR4
https://www.youtube.com/watch?v=ZOc-gE_da7o
https://product.hstatic.net/1000276571/product/upload_232201e3441a4c5a94c16e1889f02cf9.jpg
http://www.inhotim.org.br/inhotim/arte-contemporanea/obras/atraves/
http://www.inhotim.org.br/inhotim/arte-contemporanea/obras/atraves/
https://pt.wahooart.com/@@/8LHTR2-Ernst-Ludwig-Kirchner-auto-retrato-como-um-soldado
https://pt.wahooart.com/@@/8LHTR2-Ernst-Ludwig-Kirchner-auto-retrato-como-um-soldado
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- compreendendo o aspecto artístico e 

químico da técnica. 

Autorretrato na fronteira do México e dos 

EUA, de Frida Kahlo, óleo sobre tela. 

Quem foi Frida Kahlo? E o poder dos óleos 

na pintura sobre tela.  

Guevara vivo ou morto, de Claudio Tozzi, 

Tinta em massa e acrílica sobre 

aglomerado. 

Quem foi Che Guevara? O uso de 

polímeros (massa acrílica) para perpetuar 

a obra de Cláudio Tozzi. 

Hidalgo incendiário, de José Clemente 

Orozco, pintura mural. 

O nacionalismo e a liberdade - A formação 

do Estado-Nação. 

Ilustrações críticas, de Pawel Kuczynski- 

Sátiras desigualdade Social. 

As mídias sociais e a alienação: Controle e 

consumo de massa. 

Mestiço, de Portinari, óleo sobre tela. 

O uso do óleo sobre a tela para marcar 

características físicas notórias do povo 

brasileiro na obra de Portinari. Qual? 

Como? 

Meteoros, de Bruno Giorgi, mármore. 

As vantagens e desvantagens do mármore 

em ambientes públicos   - análise da 

composição química e técnica artística. 

Morro da Favela, de Tarsila do Amaral, 

óleo sobre tela. 

Tarsila do Amaral e o papel 

da  pintura  nos fatos. O uso da tinta óleo 

nas pinturas - Por quê? Como? 

Navio de emigrantes, de Lasar Segall, óleo 

com areia sobre tela. 

O efeito da areia na obra Navio de 

emigrantes - análise científico e artística da 

obra. 

Palácio do Itamaraty, de Oscar Niemeyer. 

Localizado em Brasília. 

Palácio do Itamaraty - traços da arquitetura 

diferencial e  análise da geometria espacial 

na obra de Oscar Niemeyer. 

Rhythm 0, de Marina Abramovic, 

Performance. 

Corpo e pecado: o papel da religião no 

controle das manifestações corporais. 

Ponto de Encontro, de Mary Vieira, 

mármore e aluminio. 

O uso de materiais de grande porte nas 

obras de Mary Vieira - propriedades 

físicas, químicas e mecânicas do mármore 

e alumínio. 

Santa ceia moderna, de Acme, localizada 

na fachada da igreja da Nossa Senhora da 

Boa Viagem, no Rio de Janeiro. 

A importância do grupo na vida do 

adolescente - análise comportamental e 

nutricional 

https://artsandculture.google.com/asset/autorretrato-na-fronteira-entre-o-m%C3%A9xico-e-os-estados-unidos/JwHDw-_2L73Nzw?hl=pt-BR
https://artsandculture.google.com/asset/autorretrato-na-fronteira-entre-o-m%C3%A9xico-e-os-estados-unidos/JwHDw-_2L73Nzw?hl=pt-BR
http://enciclopedia.itaucultural.org.br/obra5078/guevara-vivo-ou-morto
http://enciclopedia.itaucultural.org.br/obra5078/guevara-vivo-ou-morto
http://enciclopedia.itaucultural.org.br/obra5078/guevara-vivo-ou-morto
https://vallartatribune.com/wp-content/uploads/2019/09/orozco.jpg
https://vallartatribune.com/wp-content/uploads/2019/09/orozco.jpg
https://artesemfronteiras.com/artista-pawel-kuczynski/
https://artesemfronteiras.com/artista-pawel-kuczynski/
http://www.arte.seed.pr.gov.br/modules/galeria/detalhe.php?foto=192
http://www.arte.seed.pr.gov.br/modules/galeria/detalhe.php?foto=193&evento=1
https://www.youtube.com/watch?v=2Fk0WXK7zuM
https://www.youtube.com/watch?v=2Fk0WXK7zuM
https://emaklabin.org.br/site/wp-content/uploads/2018/06/Palestra-Cientistas-refugiadas-navio-de-imigrantes_lasar-segall-Bruna-Araujo.jpg
https://emaklabin.org.br/site/wp-content/uploads/2018/06/Palestra-Cientistas-refugiadas-navio-de-imigrantes_lasar-segall-Bruna-Araujo.jpg
https://i.ytimg.com/vi/qEmrGOsLd20/maxresdefault.jpg
https://i.ytimg.com/vi/qEmrGOsLd20/maxresdefault.jpg
https://m.youtube.com/watch?v=kijKz3JzoD4
https://m.youtube.com/watch?v=kijKz3JzoD4
https://enciclopedia.itaucultural.org.br/obra14855/ponto-de-encontro
https://enciclopedia.itaucultural.org.br/obra14855/ponto-de-encontro
https://universoacme.wixsite.com/universoacme/graffiti?lightbox=dataItem-j6i4sou83
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Trouxas ensanguentadas, de Artur Barrio, 

materiais variados 

AI-5 no Brasil - a arte como forma de 

resistência.Obra relacionada: 

 

 

OBRAS TEATRAIS 

 

OBRA TEMA 

A exceção e a regra, de Bertolt Brecht. 
Estado de exceção: manutenção da ordem 

X suspensão dos direitos. 

Perdoa-me por me traíres, de Nelson 

Rodrigues. 

Exploração sexual da mulher: pedofilia, 

prostituição e aborto.Obra relacionada: 

 

OBRAS TEXTUAIS 

 

OBRA TEMA 

A noite dissolve os homens, de Carlos 

Drummond de Andrade. 

O nascimento de uma nova humanidade pós-

pandemia. 

Consoada, de Manuel Bandeira. 

A Pandemia e o fenômeno da morte: a 

importância e a fragilidade da vida diante do 

fenômeno da morte. 

Esses chopes dourados, de Jorge 

Wanderley. 
Conflitos de gerações 

O morcego, de Augusto dos Anjos. 
Ansiedade e depressão: O Jovem em busca 

da resiliência frente aos obstáculos da vida. 

Poema aos homens do nosso tempo, de 

Hilda Hilst. 
Arte e censura no Brasil da ditadura. 

Quebranto, de Cuti. 
As diferentes “cores” do Brasil - minorias 

sociais e discriminação. 

Soneto, de Ana Cristina Cesar. 

Intimismo, como explicar a própria 

personalidade. Consciência da finidade e 

efemeridade do indivíduo. 

Tecendo a manhã, de João Cabral de 

Melo Neto. 

O futuro que estamos construindo: o mundo 

pós-pandemia. 

A caolha, de Júlia Lopes de Almeida. Bullying 

Maria, de Conceição Evaristo. A mulher negra na sociedade brasileira 

https://www.youtube.com/watch?v=PMbb_qfktJ8
https://www.youtube.com/watch?v=UEqx85d9vV4
https://www.youtube.com/watch?v=UEqx85d9vV4
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Oásis, de Caio Fernando Abreu. Os horrores da ditadura militar no Brasil 

Viagem à Petrópolis, de Clarice Lispector. Família - espaço de proteção e afetividade. 

O recado do morro, de João Guimarães 

Rosa. 

A Identidade cultural: as principais 

manifestações folclóricas da nação brasileira 

: A Doutora Nise Siqueira, de Carlos 

Drummond de Andrade. 
A terapia ocupacional no Brasil. 

Cartas que Gandhi escreveu para Hitler. 

A Arte da Guera: Hitler x Gandhi - a política 

da não-violência e o holocausto. O que 

precisamos aprender com tudo isso? 

Por que a Guerra? Indagações entre 

Einstein e Freud. 

O papel da ONU na manutenção da paz 

mundial: a guerra na Síria e o conflito Árabe-

Isralense. 

Algoritmos Parciais 
O estabelecimento de padrões de beleza e 

ações excludentes pela internet. 

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 

Os limites da liberdade de expressão na 

democracia brasileira: A polarização 

ideológica e o discurso de ódio no Brasil 

Criadores de um mundo recarregável, de 

Ricardo Zorzetto. 

A química da energia: Projetos de produção 

de energia alternativas e sustentáveis. 

Juliana Estradioto: Futuro no presente. 
O protagonismo juvenil e o desenvolvimento 

sustentável no Brasil e no mundo. 

Necropolítica – Achille Mbembe. 
Terrorismo e Terrorismo de Estado: a guerra 

ao terror. 

Prevenção de HIV-Aids na concepção de 

jovens soropositivos. 

Educação sexual nas escolas: solução ou 

problema? 

Sobre violência (capítulo 2 e 3) – Hannah 

Arendt. 

Estado brasileiro: poder e violência - A 

legitimidade das ações de combate ao crime. 

Universidade Para quê ? Darcy Ribeiro. 
A educação em xeque: Brasil: um país que 

deseduca. 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS      

MARIN, J. Globalização, diversidade cultural e prática educativa. Curitiba: Revista 

Diálogo Educacional, v.4, nº 8, 2003. 

 

 

http://imanentemente.blogspot.com/2013/08/a-doutora-nise-de-carlos-drummond-de.html
http://imanentemente.blogspot.com/2013/08/a-doutora-nise-de-carlos-drummond-de.html
https://aventurasnahistoria.uol.com.br/noticias/almanaque/cartas-que-gandhi-escreveu-para-hitler.phtml
https://moodle.ufsc.br/pluginfile.php/1033690/mod_resource/content/1/Aula%2B026%2B-%2BFreud%2B%2BEinstein.pdf
https://moodle.ufsc.br/pluginfile.php/1033690/mod_resource/content/1/Aula%2B026%2B-%2BFreud%2B%2BEinstein.pdf
https://revistapesquisa.fapesp.br/2020/01/02/algoritmos-parciais-2/
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm
https://revistapesquisa.fapesp.br/2019/10/09/criadores-de-um-mundo-recarregavel/
https://revistapesquisa.fapesp.br/2019/10/09/criadores-de-um-mundo-recarregavel/
https://revistapesquisa.fapesp.br/2019/06/13/juliana-estradioto-futuro-no-presente/
https://revistas.ufrj.br/index.php/ae/article/view/8993/7169
http://scielo.br/scielo.php?pid=S0034-89102019000100273&script=sci_arttext&tlng=pt
http://scielo.br/scielo.php?pid=S0034-89102019000100273&script=sci_arttext&tlng=pt
https://netmundi.org/home/wp-content/uploads/2017/05/ARENDT-Hannah.-Da-Viol%C3%AAncia.pdf
https://netmundi.org/home/wp-content/uploads/2017/05/ARENDT-Hannah.-Da-Viol%C3%AAncia.pdf
https://pt.scribd.com/document/323918951/Darcy-Ribeiro-Universidade-Para-Que
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PREPARE-SE!!! C.Ed 04 no PAS/ENEM:  

Um desafio aos estudantes e professores 

 

  Em 2020 tivemos a suspensão das aulas presenciais nas escolas públicas do 

Distrito Federal, o que obrigou os professores a realizarem ações imediatas e a se 

adaptarem em um curto espaço de tempo à nova rotina. Nesse cenário de 

instabilidades, os educadores usam de criatividade para manter os estudantes em 

contato com a escola, mesmo à distância. 

   Os professores do CED 04 de Taguatinga além da preocupação em fornecer 

conteúdos do programa pedagógico para que os estudantes mantenham os estudos, 

ainda observaram com sensibilidade outras carências dos jovens nesse período. 

Diante desse quadro, sentiram a necessidade de realizar ações voltadas para a 

aprovação dos estudantes no processo seletivo do PAS/UnB (PAS é uma das formas 

de ingresso na Universidade de Brasília (UnB) e avalia estudantes no primeiro, 

segundo e terceiro anos do ensino médio). Assim, em coordenação coletiva decidiram 

realizar aulões e simulados para que os estudantes pudessem ter contato desde o 

início do ano letivo de 2021 nas aulas da escola com esse tipo de questões/desafios, 

o que poderia facilitar no momento de realização das provas externas à escola. 

   Os aulões contemplam conteúdos de Ciências da Natureza (biologia, química 

e física) e Matemática, de Linguagem e códigos (língua portuguesa, arte, educação 

física, espanhol e inglês), temáticas de Ciências Humanas (história, geografia, filosofia 

e sociologia), atualidades e as obras literárias previstas na matriz voltados para cada 

etapa da avaliação seriada (PAS/UnB).  

   Essa decisão de trabalhar aulas voltadas para questões do PAS/UnB vem ao 

encontro do item a seguir do Projeto Pedagógico da escola: 

¨12.2 Gestão de Resultados Educacionais: (...). Assim, a atual gestão organizou 

um plano de ação com algumas metas descritas abaixo: 

(...) 

7. Melhorar o desempenho dos estudantes da escola nas avaliações de larga 

escala tais como IDEB, ENEM, PAS, Prova Brasil, simulados, entre outros. 

➢ Explicar aos estudantes sobre a importância de uma participação consciente 

e responsável na realização dessas avaliações externas, para que eles compreendam 

tanto o impacto delas em suas vidas quanto para a escola. ¨ 
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  Os aulões no ano de 2022 ocorrerão aos sábados letivos no primeiro e 

segundo semestres, visto que a organização de aulas ocorre em blocos. 

 

 

Simulado 

 

➢ 1º e 2º simulados no formulário Google com tempo de início e fim.  

➢ Tempo: 2 horas para responder ao simulado 

➢ Tipos de questões: Certo e Errado (tipo A), múltipla escolha (tipo C) e CDU para 

Ciências da Natureza e Matemática 

➢ Quantidade de questões: 60 questões para cada simulado, conforme distribuição 

da tabela a seguir: 

 

BLOCO 01 Total Tipo Nº BLOCO 02 Total Tipo Nº 

 

Língua Portuguesa 

 

10 

A 7  

Língua Portuguesa 

 

10 

A 7 

C 3 C 3 

 

Matemática 

 

9 

A 5 
 

Matemática 

 

9 

A 5 

C 2 C 2 

CDU 2 CDU 2 

 

Educação Física 

 

4 

A 3  

Educação Física 

 

4 

A 3 

C 1 C 1 

 

Química 

 

8 

A 5 
 

Física 

 

8 

A 5 

C 2 C 2 

CDU 1 CDU 1 

 

Biologia 

 

8 

A 5  

Espanhol 

 

5 

A 4 

C 2 C 1 

CDU 1  

Geografia 

 

8 

A 6 

 

História 

 

8 

A 6 C 2 

C 2  

Sociologia 

 

8 

A 6 

  A 6 C 2 
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Filosofia 8 C 2  

Arte 

 

8 

A 6 

 

Inglês 

 

5 

A 4 C 2 

C 1  

 

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES 

 

➢ Todos os componentes curriculares participarão dos aulões e do simulado, uma 

vez que o projeto está na Proposta Pedagógica da escola; 

➢ A organização de como acontecerão as aulas será de cada componente curricular; 

➢ O professor que optar por postar a aula gravada terá um momento, via MEET, 

para tirar as dúvidas dos estudantes; 

➢ O professor que optar por fazer a aula via MEET irá gravar a aula para postar no 

tópico do projeto; 

➢ Os professores postarão na plataforma Google sala de aula no tópico do projeto: 

Prepare-se!!! CEd 04 no PAS/ENEM a aula com conteúdo (vídeo, resumo, link 

do MEET, dentre outros) da matéria que será cobrada no simulado; 

➢ Mesmo o link do MEET será postado no tópico do projeto como atividade para 

que o estudante seja notificado de forma simultânea. 
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PROJETO – REDAÇÃO EM PAUTA 

 

 

JUSTIFICATIVA 

 

A tarefa de incentivar a leitura e a escrita no Ensino Médio para estudantes que 

não adquiriram o prazer por elas nas séries iniciais da Educação Básica não é simples. 

É preciso fomentar e implementar ações que despertem esse prazer. Neste contexto 

incluem-se os estudantes do CEd 04. 

A experiência mostra que há exigência em conhecimento acerca de Literatura 

Clássica nos Exames Vestibulares e afins, o que torna a tarefa ainda mais árdua, uma 

vez que, para maioria dos estudantes do CEd 04, mesmo que leiam tais obras 

literárias, não carregarão consigo o hábito de leitura. Por conseguinte, têm dificuldade 

ou nem conseguem expressar nas redações, suas visões de mundo com clareza, 

situação essa que é observada pelos professores dos variados componentes 

curriculares da Unidade Escolar quando da produção de trabalhos escritos pelos 

estudantes. 

Ciente desse contexto, a Proposta Pedagógica do Centro Educacional 04 de 

Taguatinga conta com um projeto de Redação atualmente, diante disso, entendemos 

que um bom instrumento motivador e transformador para a prática da leitura e da 

escrita é a participação ativa e constante de professores de Língua Portuguesa. 

Compreendemos que tais professores minimizariam este contexto em razão de seu 

vasto conhecimento técnico acerca das Normas Brasileiras de escrita, por 

conhecerem as estruturas de produção e correção de redações oficiais para exames 

de seleção em geral, bem como dicas e outras informações pertinentes ao processo 

de ensino e aprendizagem da leitura e da escrita. 
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Exposto isso, o CEd 04 de Taguatinga propõe-se a realizar o Projeto Redação 

em Pauta, com vistas a tornar o espaço de Sala de Aula dessa Unidade Escolar – UE 

, local para desenvolver atividades que despertem, incentivem e fortaleçam o hábito 

da leitura e da escrita, uma vez que os exames mais conceituados (ENEM, PAS - UnB, 

VESTIBULARES e afins) e muitos  concursos públicos utilizam essa ferramenta como 

forma de seleção. Salientamos ainda, que é primordial para o sucesso do projeto, sua 

condução por Professores Regentes de Língua Portuguesa em parceria com 

Professores Readaptados, lotados em vários setores da UE, inclusive  os que atuam na 

Biblioteca. 

METAS 

 

Proporcionar aos estudantes do Centro Educacional 04 de Taguatinga, aulas 

de Redação que visem tanto a melhoria de suas produções escritas, como aprovação 

em exames de seleção (ENEM, PAS – UnB, Vestibulares, Entrevistas para Mercado 

Profissional e afins), no ano de 2021. 

 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

Em sua abordagem sobre o processo de produção escrita no Ensino Médio, 

Petit (2008) aponta para o fato de que jovens, em sua maioria, não se identificam com 

o hábito de leitura. Como consequência, não dominam o ato de escrever, o que pode 

ocasionar em seu cotidiano escolar, prejuízos no seu aprendizado e na socialização 

de aptidões relacionadas à leitura e à escrita. 

Segundo Andrade (2009) é por meio da leitura e da escrita que se consegue 

despertar a sensibilidade e a imaginação, ampliar o vocabulário e fortalecer o 

pensamento. Partindo do princípio de que a leitura e a escrita vão além do decodificar 

o que está escrita e alcança atribuição de significado, é de suma importância que a 

escola tenha um olhar voltado para a formação de leitores maduros2 e escritores 

conscientes de seu papel junto à sociedade. 

 

 2 Conforme Lajolo (1997), leitor maduro é aquele sujeito capaz de, em contato com o novo texto, atribuir significados a este de 

acordo com o significado de suas leituras anteriores, além de ter a capacidade de fazer uma leitura crítica, reflexiva a respeito das interpretações 

possíveis. 
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No entanto, o hábito de ler e escrever nem sempre representa atividade 

prazerosa, mas decorre do exercício, da prática contínua. Por vezes, faz-se 

necessário não apenas recorrer a estímulos, incentivos para introduzir ou fortalecer o 

hábito de leitura e escrita junto aos estudantes, mas também criar condições para que 

eles realizem suas próprias leituras, de acordo com suas motivações e necessidades 

pessoais, para tornar o ato de escrever um processo natural (MARTINS, 1993). 

A escola precisa fazer uso de estratégias que propiciem aos estudantes 

oportunidades de desenvolvimento e enriquecimento social, cultural e cognitivo por 

meio da leitura e da escrita. Yolanda Reyes, em entrevista a Revista Nova Escola, 

quando inquerida sobre o motivo pelo qual o sucesso de livros como O Senhor dos 

Anéis de Tolkien, Harry Potter de J.K. Rowling, Crepúsculo de Stephenie Meyer, Percy 

Jacson de Rick Ryordan, Jogos Vorazes de Suzanne Collins para o público, afirma 

que os adolescentes querem ler, encaram muitas páginas sem reclamar e deixam 

claro do que gostam. A escola tem de usar tudo isso para fazê-los acessar outros 

títulos, mais complexos e desafiadores. Desse modo, percebe-se que o incentivo a 

leitura e a escrita no Ensino Médio está apoiado no tripé: acesso a diversidade de 

textos; mediação dos professores e conhecimento de técnicas de escrita. O 

Projeto de Redação em Pauta propõe então o alinhamento desse tripê, conectando-o 

a sala de aula, bem como a prestação de um serviço que fomente a formação 

qualificada de leitores e escritores conscientes. 

PÚBLICO 

O Projeto Redação em Pauta será desenvolvido por 02 Professores de Língua 

Portuguesa e auxiliado pela equipe gestora, coordenação pedagógica, alguns 

professores readaptados em prol do atendimento de cerca de 1100 estudantes, 

inicialmente. 

OBJETIVOS 

GERAL: Oportunizar ao estudante, como prática social concreta, estudos de 

leitura e escrita a fim de construir sentidos a partir dos diversos gêneros textuais que 

circulam socialmente, analisando a pluralidade da linguagem em textos literários e não 

literários, para assim ampliar sua competência comunicativa e de produção escrita. 
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ESPECÍFICOS 

➢ Reconhecer a importância da leitura como ato libertário e, consequentemente, 

necessária ao desenvolvimento humano; 

➢ Produzir textos orais e escritos, em atendimento as múltiplas demandas sociais e 

considerando as condições de produção apresentadas pelas situações de 

interação social; 

➢ Desenvolver as atividades de produção e compreensão de textos como extensão 

da tarefa de leitura e compreensão do mundo em que vivemos, com a 

consequente produção de reflexões sobre o mundo vivido em textos crítico-

reflexivos; 

➢ Familiarizar os estudantes com os diversos tipos de textos; 

➢ Promover o hábito da leitura e da escrita para o crescimento pessoal, profissional e 

acadêmico; 

➢ Favorecer a interação entre estudantes; 

➢ Fomentar o contato com escritores locais. 

 

OBJETOS DE CONHECIMENTO 

Conforme consta no Currículo em Movimento da Educação Básica do Ensino 

Médio, a Pedagogia dos Multiletramentos baseia-se na multiplicidade semiótica dos 

textos e na multiculturalidade que caracteriza a sociedade contemporânea a fim de 

que se adote uma perspectiva de abordagem dos conteúdos que favoreça o 

empoderamento dos estudantes para uma participação ativa na sociedade do 

conhecimento, caracterizada pela circulação de um grande e diversificado volume de 

informações e que se proporcione maior grau de autonomia e se ampliem as condições 

para o exercício da cidadania e, consequentemente, para o desenvolvimento da 

nação. Além disso, o currículo tem como eixos integradores entre os diversos 

conhecimentos a Ciência, a Tecnologia, a Cultura e o Mundo do Trabalho. 

Diante disso, o Projeto Redação em Pauta prevê a aplicação de temáticas 

interligadas não apenas a estes eixos, mas também à Pedagogia dos Multiletramentos, 

fomentando as temáticas do Projeto a partir de reflexões, debates e consequente 

produção escrita adequada a tal realidade. 
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METODOLOGIA 

O projeto contará como estratégia primeira, o uso de livros e outros materiais 

que possam despertar maior interesse do estudante ao mundo da leitura. Em seguida, 

acrescentar-se- á demais livros que contenham Literatura Clássica e outros títulos de 

maior vinculação aos processos de seleção tanto acadêmica como profissionais, 

visto ser este o cerne de alcance do atual modelo do Ensino Médio. Desse modo, 

tornar a Sala de Aula um lugar mais aconchegante e propício à prática da leitura é abrir 

portas para conteúdos literários mais complexos que proporcionarão ao estudante, 

um ambiente para aprendizagens com caráter mais crítico, além de prepará-los para 

obtenção de resultados exitosos tanto em exames como ENEM, PAS - UnB, 

VESTIBULARES e afins, como em processos de seleção para sua inserção no 

Mercado Profissional. 

O projeto será dividido em cinco ações: 

 

01. Antenado aos possíveis temas: nas aulas de leitura e redação serão 

trabalhados temas que tenham grande probabilidade de constar nos exames de modo 

geral; 

 

02. Debate de temas: leitura de um tema proposto e realização de seu debate, para 

que assim, o estudante aprenda além de argumentar, saber ouvir e respeitar as mais 

diferentes opiniões e posicionamentos sobre determinado tema, ampliando dessa 

forma seu repertório e percepção; 

 

3. A escrita na prática: a aula de redação terá duas práticas comuns, sendo a 

primeira no momento em que o estudante inicia seu processo de escrita e o produz 

em seu tempo, sem imposição de regras. No segundo, estimula-se a produção escrita 

não mais a partir das referências de tempo e normas do estudante, mas sim aquelas 

similares aos Exames de Seleção já mencionados, com intuito de submetê-lo a treinar 

o enfrentamento de tensões similares às presentes em tais exames. 

 

4. Devolutiva da produção textual: os textos serão corrigidos por professores com 

experiência em correção de redações com perfil específico e habilitados em Língua 

Portuguesa. Este ato propicia ao estudante a oportunidade de, por meio dos 
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apontamentos da correção, perceber tanto suas potencialidades como suas 

fragilidades, e para este último ponto, conquistar melhorias em sua criação escrita. 

Vale frisar que tal devolutiva se baseará nos critérios de correção do Exames de 

Seleção mencionados acima, fator que reforça a necessidade de um professor com 

conhecimento de fato técnico, no caso, de Língua Portuguesa então. 

 

5. Reescrita: Uma das questões mais relevantes nesse processo de aprendizagem 

de produção escrita da redação é aproveitar a devolutiva dos textos para reescrevê-

la, a partir das orientações do corretor. Após todas essas ações, o tom    certo para a 

produção dos textos dos estudantes serão encontrados. 

 

O C.Ed. 04 entende que serão 04 o número de recursos necessários para que o Projeto 

Redação em Pauta ocorra de forma exitosa. São eles: Estruturais/Físicos; Humanos, 

Carga Horária e de Serviço. 

Recursos Estruturais/Físicos: Subdividido em dependências, material de custeio e 

equipamentos/mobiliário. 

➢ Dependências: Sala de aula, biblioteca, laboratório de informática e demais 

espaços que sejam necessários. 

➢ Material de custeio: Livros, revistas, mídias em DVD, materiais de expediente 

diversos e afins. 

➢ Equipamentos/mobiliário: Computadores, aparelhos de som, entre outros. 

 

 

Recursos Humanos: Embora todo o corpo docente, coordenadores e equipe 

gestora sejam  protagonistas deste Projeto, quem desempenhará papel de maior 

relevância serão os professores de Língua Portuguesa, disponibilizados para este 

fim. 

*Carga Horária: Serão necessárias para a realização do Projeto pelo 

menos 30 horas-aula semanais, por turno, em um semestre letivo, atendendo a 

carga de PD2 da semestralidade. 

Serviço: Internet 
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AVALIAÇÃO 

O Projeto será submetido à avaliação periódica quanto aos resultados 

obtidos, pois é saudável tal prática por permitir a elucidação das potencialidades e 

das possíveis fragilidades. 

CRONOGRAMA 

O projeto será desenvolvido de acordo com a modalidade semestral, na qual 

as 05 ações para sua execução, mencionadas anteriormente, serão realizadas nas 

aulas de PD1 e PD3, durante todo o ano letivo de 2022. 
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PROJETO MÃOS DADAS 

 

JUSTIFICATIVA: 

Os estudos de sociologia apostam existir em nossa sociedade uma tendência 

muito forte do individualismo, essa competição marcada pela luta de classes, reforça 

as desigualdades, fomentando injustiças levando a uma verdadeira segregação.É 

indispensável fazer referência, propor iniciativas e refletir sobre a solidariedade. No 

coração da prática solidária está o princípio fundamental e inegociável da 

consideração para com o outro. 

 É neste sentido que surge a necessidade de trabalhar a solidariedade na escola 

e sala de aula, sendo a escola um espaço importante de construção da democracia, 

onde se devem orientar estudantes a discernirem direitos e deveres, vivenciando os 

princípios democráticos e contribuindo com o Estado para garantir tais direitos. 

 Dessa forma pensou-se nesse projeto que acontece desde 2009 como meio de 

praticar a solidariedade humana, levando os estudantes, professores, pais e 

comunidade escolar a se sensibilizarem com as condições do próximo e atenderem 

abrigos, orfanatos e creches do Distrito Federal. 

 

OBJETIVOS 

 

✓ Despertar a consciência crítico-social dos estudantes, visando posicionamentos 

de fraternidade e resgate da dignidade humana, possibilitando uma ação solidária dos 

mesmos junto a comunidades carentes; 

✓ Descobrir o valor das ações solidárias, voluntárias e que eles possam perceber 

que não há recompensa maior nessas atividades do que compartilhar a alegria, 

mesmo que por alguns instantes, com aquelas pessoas que além de sentir 

necessidades materiais, sentem necessidade de carinho, atenção por conta do 

abandono. 

✓ Reconhecer que são a nova força capaz de humanizar o mundo. 

 

ESTRATÉGIAS: 

1- Sensibilização das turmas de 3º séries do Ensino Médio por meio de vídeos e 
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discussões sobre a importância da solidariedade e da situação de crianças e 

adolescentes que estão abrigados em instituições do Distrito Federal; 

2- Cada turma adota uma dessas instituições e analisa a situação para realizar o 

planejamento juntamente com a professora para realizar a visita e atender 

necessidades evidenciadas; 

3- Durante um período determinado são realizadas campanhas de arrecadação, 

planejamento e elaboração das atividades de lazer, oficinas, teatro, lanche, presentes 

para todos os abrigados e doações no geral para cada instituição; 

4- Os estudantes, orientados pela professora, promovem um dia especial no local 

agendado e os têm a oportunidade de interagir com as crianças e adolescentes numa 

confraternização; 

5- Depois cada turma produz o vídeo dos melhores momentos e fazemos a 

culminância com todas as turmas num espaço único de depoimentos e reflexões sobre 

todo o trabalho executado em prol do próximo e a grande lição de solidariedade rumo 

a construção de um mundo melhor. 
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FEIRA DAS CIÊNCIAS 

 

INTRODUÇÃO 

Quase sempre estudantes apresentam dificuldade de aprendizagem que gera 

uma rejeição pelas Ciências Naturais, Humanas e Matemática. Em contrapartida, 

encontra-se o fascínio pelas manifestações dos seus conhecimentos no seu cotidiano, 

desde o uso num simples truque de mágica, passando por comodidades e chegando 

aparelhos capazes de salvar vidas. Serafim, 2001, nos faz refletir na premissa que o 

estudante tem dificuldade de reconhecer a teoria científica vista em sala de aula nas 

situações do cotidiano. Parece haver um hiato gigantesco entre a teoria científica e sua 

aplicação prática, o Projeto FEIRA DAS CIÊNCIAS apresenta-se como proposta de 

aliá-las de forma indissociável na construção do conhecimento científico dos 

estudantes no âmbito dos fenômenos naturais e desenvolvimento de competências e 

habilidades a ele relacionadas. 

 

JUSTIFICATIVA 

 

Ao se referir sobre o conhecimento científico como “o quase nada que fica do 

quase tudo que pensamos ter aprendido e também ensinado”, Caniato (1987) nos faz 

refletir sobre a necessidade de sistematizar o ensino de Ciências associados à 

realidade na qual os estudantes estão inseridos e sua significação. Fundamentamos a 

proposta em dois princípios, a prática experimental e a aplicação em situações reais. 

Segundo Freire (1997), a teoria deve estar acompanhada da experiência. 

Atividades práticas são fundamentais no desenvolvimento de conceitos científicos à 

medida que possibilitam ao estudante transcender do abstrato. Podem ser ainda 

importantes estratégias para novas abordagens proporcionando novos olhares sobre 

um mesmo tema. Elas tendem a mostrar a Ciência como algo acessível usado em 

nosso cotidiano e possuem a capacidade de despertar o interesse e curiosidade dos 

estudantes. 

O processo de ensino/aprendizagem é potencializado quando o conhecimento 

é construído de modo dinâmico, contextualizado, num ambiente de troca de 
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experiências mútuo entre professores e estudantes. Esta é a base da Pedagogia de 

Projetos, onde a aprendizagem se dá a partir de interesses dos participantes do projeto. 

Aprende-se participando, vivenciando sentimentos, tomando atitudes diante dos fatos, 

escolhendo procedimentos para atingir determinados objetivos. 

Ensina-se não só pelas respostas dadas, mas principalmente pelas 

experiências proporcionadas, pelos problemas criados, pela ação desencadeada. 

(LEITE, 2000). 

A Feira das ciências, reúne esses dois princípios apresentando-se como 

instrumento capaz de aliar a experimentação fundamentada na metodologia científica 

e sua aplicação na resolução de problemas encontrados em nosso cotidiano. Não visa 

ser um fim, mas um processo de construção e apropriação do conhecimento científico. 

 

OBJETIVO GERAL 

 

Proporcionar aprendizado interdisciplinar e contextualizado de Ciências da 

Natureza, Humanas, Matemática e demais componentes curriculares, por meio de 

construção de projetos científicos. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

➢ Despertar nos estudantes o interesse pelas Ciências; Desenvolver projetos a 

serem aplicados na escola; 

➢ Desenvolver hábitos de pesquisa baseados no Método Científico; Realizar evento 

para divulgação de projetos científicos; Aprimorar o uso da linguagem científica; 

➢ Identificar estudantes com perfil de liderança; Desenvolver a habilidade de 

trabalho em equipe. 

 

METODOLOGIA 

 

O tema adotado será livre e sempre na perspectiva de buscar soluções de 

situações problemas, privilegiando a pesquisa, apropriação e construção desses 

conhecimentos. 
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Cada turma terá um orientador para auxiliá-los na preparação/execução do 

projeto. As turmas serão divididas em 5 grupo, a distribuição de atribuições na 

execução do projeto fica a critério do grupo. Cabe ressaltar da importância que todos 

os estudantes envolvidos no processo entendam e participem do projeto como um 

todo. O grupo deverá indicar junto ao orientador do projeto o estudante coordenador 

do projeto da Feira das Ciências. 

O Projeto será subdividido em duas etapas a serem avaliadas separadamente: 

Projeto Escrito e Exposição. Para fins de avaliação bimestral, a Feira das Ciências 

corresponderá a 2,0 pontos atribuídos a todos os componentes curriculares no 2º 

bimestre. A nota será individualizada, ou seja, estudantes poderão receber notas 

diferentes do restante do grupo. Haverá uma nota geral das duas etapas do projeto e o 

orientador da turma irá avaliar o processo de construção, podendo, assim, alterar a 

nota individual de cada estudante. 

Projeto Escrito- A parte escrita deverá ser entregue ao professor orientador 

na data marcada no cronograma neste edital. 

. O trabalho escrito será avaliado de 0,0 a 0,7 e deve conter justificativa, 

objetivos, introdução teórica, metodologia, resultados, conclusão e referência 

bibliográfica. 

 

Exposição- A exposição e apresentação serão avaliadas no dia da culminância 

do evento e o grupo terá aproximadamente 20 minutos para isso. A exposição será 

avaliada pela banca de professores e será pontuada de 0,0 a 1,3. A não entrega do 

projeto escrito inviabiliza a apresentação, ficando o grupo inteiro com 0,0 (zero). A não 

exposição/apresentação do projeto cancela a nota do projeto escrito. 

O projeto escrito deverá ficar exposto durante a apresentação do projeto, na 

Feira, para consulta da banca examinadora e comunidade. O grupo receberá um 

espaço para organizar o seu stand para a exposição do projeto. 

A exposição acontecerá no horário da aula, sendo que o período da primeira aula 

é destinado para preparar o seu stand. A montagem não pode, em hipótese alguma, 

alterar a estrutura da escola (causar danos ao patrimônio). É de inteira 

responsabilidade do grupo e não da escola, providenciar materiais e equipamentos que 
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venham a ser utilizados no stand para as apresentações (extensões, barbantes, TVs, 

projetores, etc). 

 

AVALIAÇÃO 

 

Os trabalhos serão avaliados quanto a competências e habilidades 

demonstradas tanto na apresentação quanto na capacidade de responder a 

questionamentos da banca avaliadora, planejamento, criatividade, aproveitamento dos 

recursos utilizados e atendimento ao público. 

 

Os 1,3 pontos da exposição serão avaliados sob os seguintes critérios: 

Organização: disposição do stand, identificação dos expositores, Apresentação: 

Uso dos recursos expostos, abordagem, material utilizado. 

Domínio de conteúdo: Fidelidade e relevância ao tema, linguagem culta e 

técnica, competências e habilidades demonstradas. 

 

ORIENTAÇÕES GERAIS 

 

Atenção aos procedimentos de segurança necessários para que não haja risco 

aos participantes, avaliadores ou visitantes. 

O uso de recursos audiovisuais pode ser utilizado, mas nada que seja extenso. 

Lembre-se, o visitante não quer ver um vídeo, quer ver sua apresentação. 

Cuidado com o uso excessivo de recursos que “enfeitam” o stand, mas não 

contribuem com a apresentação (balões, bandeirinhas, ...). 

Os textos expostos em cartazes ou painéis devem ser claros e objetivos. O 

público não vai ler a exposição, ele vai assisti-la. 

Embora seja um trabalho voltado para área das ciências é fundamental que 

sejam respeitadas as regras gramaticais. Estar escrito corretamente não chama 

atenção, mas erros gramaticais tendem a tirar toda a credibilidade do trabalho. 

Não busque reproduzir trabalhos prontos. Pesquise, pense, planeje. O seu 
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ganho em aprendizado ao construir o seu projeto, mesmo que com falhas no processo, 

será imensamente maior que copiar um trabalho sem entender os seus porquês. 

Ter cuidado para que o trabalho: não faça apologia ao uso de drogas ou 

qualquer forma de violência, não represente risco aos expositores ou visitantes, não 

usem de maus tratos a animais. 

ROTEIRO PARA TRABALHO ESCRITO FEIRA DAS CIÊNCIAS 

 

1. JUSTIFICATIVA 

Qual a importância da situação problema a ser resolvida? 

 

2. OBJETIVO; 

a. Apresentação do problema. 

 

b. Quais são as soluções possíveis para o problema? 

 

c. O que o grupo pretende apresentar com o trabalho? 

 

3. INTRODUÇÃO TEÓRICA 

a. Qual a base teórico-científica do trabalho. 

 

b. O que os grandes nomes da ciência já disseram a respeito do tema? 

 

4. METODOLOGIA 

a. Quais são os materiais a serem utilizados 

 

b. Que experiência será realizada para comprovar a situação problema 

levantada no objetivo. 

 

c. Que métodos serão utilizados para a realização do experimento. 

 

5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
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a. Quais foram os resultados obtidos pelo grupo na realização do experimento? 

 

b. A hipótese levantada nos objetivos foi comprovada? 

 

c. O que poderia ter sido feito de diferente? 

 

d. Os resultados devem ser fieis ao experimento mesmo que não sejam aqueles 

propostos e previstos pela teoria. 

 

6. CONCLUSÃO 

a. O experimento conseguiu solucionar o problema? 

 

7. Referência bibliográfica 

a. Quais as fontes teóricas que embasaram sua experiência. Normas ABNT. 
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ESCOLA EM REDE 

(Utilização das TIC's no contexto escolar) 

 

 

1. TÍTULO DO PROJETO 

Escola em Rede 

 

2. PROBLEMATIZAÇÃO 

 

É inegável a importância da utilização das Tecnologias da Informação e 

Comunicação – TIC’s nas escolas como apoio às práticas pedagógicas do professor e 

como facilitador para o processo das aprendizagens dos estudantes. O mundo digital 

é único e global, os estudantes devem estar preparados e capacitados para as 

transformações que o mundo vem vivenciando e compreender melhor o progresso no 

qual o homem tem trilhado. Desta forma, devemos possibilitar aos estudantes o acesso 

das tecnologias disponíveis na escola e orientá-los a em relação à importância desse 

recurso para a aquisição e ampliação dos conhecimentos. 

É preciso que o estudante adquira autonomia para a construção do seu 

conhecimento, a sua capacitação para o mercado de trabalho e a sua formação 

cidadã. O Currículo em Movimento dispõe que: “[...] O objetivo dessa política pública é 

o de propiciar autonomia intelectual de tal forma que, a cada mudança científica e 

tecnológica, o cidadão consiga por si próprio formar-se ou buscar a formação 

necessária para o desenvolvimento de seu itinerário profissional [...]” (p. 09, 2013). 

Dentro dessa perspectiva, a preocupação com o conhecimento tecnológico é 
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indispensável para a formação plena do jovem. 

Nesse contexto, ainda nos reportando ao Currículo em Movimento, em seu 

caderno de pressupostos teóricos: 

“Surge novamente o discurso de que a educação é um requisito essencial para 

conquistar uma vaga no mercado de trabalho ou manter-se empregado: falar outra 

língua, saber trabalhar em equipe, ser flexível e lidar com as ferramentas da 

informática tornam-se exigências fundamentais [...]” (pág. 75, 2013) 

Diante do que foi exposto, O projeto Escola em Rede busca propiciar aos seus 

estudantes os recursos necessários para que eles tenham formação plena, conforme 

prevê o Currículo em Movimento das Escolas Públicas do Distrito Federal, além de 

cumprir o papel social da escola que é fornecer ao estudante instrumental para a 

inserção no mercado trabalho e ainda possibilitar o ingresso e a permanência na 

educação continuada. 

 

3. TEMA GERADOR 

 

A Proposta Pedagógica do CEd 04 de Taguatinga necessita do uso das TIC’s 

para o desenvolvimento das ações pedagógicas realizadas na escola, seja nos 

diversos tipos de avaliações (interdisciplinar, diagnóstica, institucional, testes, entre 

outras) ou como no suporte para a práxis pedagógica do professor em sua rotina 

cotidiana, na capacitação do corpo docente ou no apoio à comunidade escolar no 

acesso à internet, viabilizando pesquisas, inscrições em concursos públicos, 

vestibulares e outros serviços diversos. Diante do que foi apresentado, faz-se 

necessária a implementação do projeto Escola em Rede. 

 

4. PÚBLICO ALVO 

 

O projeto Escola em Rede tem por objetivo atender aos estudantes 

matriculados na instituição, os professores no desenvolvimento de atividades 

docentes, os demais servidores e a comunidade escolar como um todo. 
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5. JUSTIFICATIVA 

 

O Centro Educacional 04 de Taguatinga dispõe de dois laboratórios de 

informática distintos para atendimento a estudantes, sendo um oriundo do Programa 

Nacional de Informática na Educação (PROINFO), recentemente ampliado, e com 

capacidade para atendimento de 39 estudantes e um outro do Programa OI FUTURA 

capaz de atender 25 estudantes, ambos com internet banda larga independente e sem 

custas para a SEEDF ou para a Unidade Escolar. Existe ainda um terceiro laboratório 

utilizado pelo Centro de Referência em Tecnologia Educacional (CRTE) para o uso 

exclusivo na capacitação de servidores. Logo, não se justifica toda essa estrutura ficar 

ociosa. Além disso, a escola busca novos rumos para a educação atual, por meio da 

utilização do computador como um facilitador de inter-relações sociais, investimento 

em processos de ensino-aprendizagem, uso de instrumentos de tecnologias da 

informação e comunicação como por exemplo as ferramentas do GSuite, 

disponibilizadas por meio da parceria desta Secretaria e o Google, e, sobretudo, da 

necessidade de sair do espaço da sala de aula no sentido de organizar uma leitura de 

mundo mais ampla e democrática. Diante das necessidades elencadas, o CEd 04 de 

Taguatinga apresenta entraves pois, conforme esclarece em seu PPP: 

 

“A comunidade do Centro Educacional 04 de Taguatinga é formada 

por indivíduos de diversas camadas sociais com nível sócio-econômico heterogêneo. 

Aproximadamente 4,7% dos estudantes são beneficiados por algum programa dos 

governos federal ou local. Os estudantes aqui matriculados residem nas quadras 

QND, QNG, QNH, Setor Habitacional Vicente Pires, Assentamento 26 de Setembro, 

Águas Lindas (GO) e outros. Quanto aos aspectos culturais e sociais, muitos 

estudantes do Centro Educacional 04 não têm acesso a computadores, internet, 

cinemas, teatros, bibliotecas públicas, exposições de artes, clubes recreativos e 

parques, salvo quando a escola propicia tais oportunidades. (pag. 08, 2016) 

 

Face ao exposto, observa-se que a comunidade escolar é carente 

economicamente de recursos tecnológicos. Portanto, como proposta para sanar 

entraves apresentados e na perspectiva de suprir as necessidades elencadas, o CEd 

04 de Taguatinga propõe o projeto Escola em Rede, que possibilitará a oferta de 
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ferramentas didático-pedagógicas para educandos e professores, rumo à construção 

coletiva de aprendizagens múltiplas. 

 

6. OBJETIVO GERAL 

 

Democratizar o acesso aos meios de informação e comunicação atuais aos 

estudantes, professores e demais servidores, além de fomentar o uso de recursos 

multimídias no contexto escolar por meio da tecnologia e da sua aplicabilidade social. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

➢ Possibilitar o acesso dos estudantes às tecnologias da informação como 

forma de inclusão social; 

➢ Utilizar o computador como ferramenta de aprendizagens para os educandos, 

professores e demais servidores; 

➢ Viabilizar o acesso à pesquisa via internet ao corpo docente, discente e 

comunidade escolar. 

➢ Possibilitar o uso dos laboratórios como recursos nas práticas pedagógicas. 

 

7. METODOLOGIA 

 

Os dois laboratórios de Informática da escola atendem aos estudantes do 

Ensino Médio nos três turnos, tanto para pesquisas individuais, quanto para as 

pesquisas orientadas por professores e a aplicação de atividades diferenciadas com o 

uso dos recursos que a tecnologia proporciona, além de permitir a realização de 

avaliações formais e testes on line, com o auxílio das ferramentas educacionais do 

GSuite, jogos e projetos pedagógicos, dentre outros. 

Para o atendimento das turmas com os professores regentes que participam 

durante o tempo de permanência dos estudantes nos laboratórios é marcado horário 

e data para atendimento orientado. Quando os laboratórios não estão sendo 

utilizados para tal fim, ficam à disposição dos estudantes para pesquisas gerais na 

internet ou para realizarem trabalhos, inscrições em cursos, concursos, vestibulares, 
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ENEM ou ainda para uso de forma lúdica (redes sociais, músicas, vídeos, blogs). 

Durante todo momento em que os estudantes estão utilizando os laboratórios, 

os professores responsáveis por estes ambientes estão presentes. 

 

8. ATRIBUIÇÕES DOS PROFESSORES RESPONSÁVEIS (PAPEL) 

 

Em todas as situações faz-se necessária a presença dos responsáveis técnicos 

(professores dos laboratórios de informática) que iram acompanhar, orientar e 

monitorar todas as ações realizados nos ambientes dos dois laboratórios, quer seja por 

estudantes ou professores. 

A atuação destes responsáveis é de vital importância para a continuidade do 

projeto, uma vez que é de sua competência fazer com que os ambientes estejam 

permanentemente operacionais, evitando que os professores regentes se envolvam em 

ações que muitas vezes não são de seu conhecimento e que por vez tornam a 

utilização dos laboratórios inviável. Estes problemas frequentemente acontecem em 

escolas da rede pública que infelizmente possuem laboratórios de informática, mas 

não são utilizados adequadamente em razão dos diversos problemas que 

normalmente ocorrem devido ao uso e, por não existirem responsáveis habilitados 

para mantê-los operacionais e disponíveis para os regentes. 

É necessário esclarecer que o papel dos professores atuantes nos laboratórios 

de informática não é de caráter apenas técnico, mas estar apto a solucionar um 

problema de maneira eficaz e eficiente, bem como manter operacional o laboratório. 

Este que por vez acaba se tornando uma extensão da sala de aula, e, portanto, deve 

ser visto como um ambiente pedagógico no qual utiliza- se o computador como uma 

ferramenta auxiliar no processo das aprendizagens e não como algo estanque, alheio 

a este fim. São deles a incumbência e/ou o papel de conhecer as particularidades de 

um sistema operacional livre ou proprietário, saber onde os estudantes e professores 

devem ir para localizar por exemplo um determinado arquivo ou aplicativo instalado 

nos computadores. Conhecer e tornar disponíveis estes aplicativos e softwares. São 

eles quem deixarão os computadores no ponto de uso, e que estarão presentes no 

momento em que uma máquina ocasionalmente der um defeito, restabelecendo-a de 

imediato, com o que lhes compete, e não aguardar até a chegada de um técnico, o 
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que fatalmente inviabilizaria a continuidade de uso do laboratório. 

No Centro Educacional 04 de Taguatinga os laboratórios de informática são 

utilizados com o propósito de auxiliar professores e estudantes no desenvolvimento de 

suas atividades. Neste viés foi desenvolvido um web site (www.ced04taguatinga.com), 

pelos professores dos laboratórios, no qual todos docentes podem disponibilizar os 

conteúdos de suas aulas para os estudantes, pais e/ou responsáveis. O site, como não 

poderia deixar de ser, tornou-se um instrumento de comunicação entre membros da 

escola, comunidade escolar, pais e estudantes, facilitando e reduzindo 

demasiadamente os custos com impressão. Os professores que atuam nos 

laboratórios do CEd04 têm o papel de realizar a manutenção e a alimentação do site 

com os conteúdos disponibilizados pela direção, coordenação e regentes, além é claro 

de atender as demandas do “Fale conosco” disponível no site. 

Outra demanda crescente do uso dos laboratórios de informática e, 

consequentemente, da necessidade de apoio destes profissionais aos professores 

regentes ocorre face a utilização da internet como forma de universalizar a aplicação de 

testes, provas e atividades online e para isso o uso do computador, em um ambiente 

propício e operante, mediado por professores, é de fundamental importância. No CEd 

04, as provas interdisciplinares e bimestrais dos 8º e 9º anos do ensino fundamental 

e 1ª série do médio, já estão sendo realizadas online, nos laboratórios de informática 

da escola. Nas 2ª e 3ª séries do ensino médio já foram introduzidas as provas 

interdisciplinares no ano de 2018. 

Os laboratórios de informática do Centro Educacional 04 é bastante utilizado, ou 

seja, funcionam durante todos os dias letivos e em todos os turnos. Estão disponíveis 

para estudantes, professores e demais servidores da escola. Esse alto índice de 

disponibilidade deve-se principalmente ao suporte e a presença física de um 

profissional capacitado e comprometido em cada laboratório, que se responsabiliza 

pelo espaço com zelo e atenção e ainda com o papel de auxiliar aqueles menos 

capacitados ou pouco familiarizados com a informática. 

O professor que atua no laboratório de informática é o grande articulador para 

garantir o uso adequado e a disponibilidade deste ambiente em uma escola. 

Portanto, visando a plena execução do projeto e atendendo o disposto na 

legislação vigente quanto ao perfil dos responsáveis pelos laboratórios de informática, 

http://www.ced04taguatinga.com/
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bem como os critérios para a lotação deste profissional (portaria 256, Art.23, §4º), e, 

observando as orientações do Centro de Referência em Tecnologia Educacional – 

CRTE quanto a formação e capacitações necessárias para este fim, o projeto Escola 

em Rede conta com a 02 (dois) professores para atuação nos dois laboratórios de 

informática existentes na escola (relacionados no item 12). 

 

9. ACÕES REALIZADAS NOS LABORATÓRIOS DE INFORMÁTICA 

➢ Pesquisa na internet; 

 

➢ Suporte técnico e pedagógico a professores em datas comemorativas 

específicas. 

➢ Produção de textos diversos; 

 

➢ Trabalhos escolares individuais e coletivos; 

 

➢ Criação de blogs e/ou websites; 

 

➢ Produção de slides para apresentações com softwares livres; 

 

➢ Utilização de softwares específicos e livres para determinados componentes 

curriculares; 

➢ Produção de planilhas eletrônicas utilizando programas específicos e livres. 

 

➢ Inscrições em concursos públicos, exames e vestibulares; 

 

➢ Utilização do espaço do laboratório de informática para fins lúdicos. 

 

➢ Criação, manutenção e atualização do site da escola: 

ced04.taguatinga@edu.se.df.gov.br 

➢ Respostas aos questionamentos feitos no “Fale Conosco” do site da escola. 

 

No que concerne aos conteúdos a serem trabalhados nos laboratórios de 

informática, serão sempre aqueles relacionados à temática estudada em sala de aula 

mailto:ced04.taguatinga@edu.se.df.gov.br
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pelos vários professores, dando sempre um enfoque interdisciplinar e fazendo sempre 

que possível alusão ao Currículo em Movimento das Escolas Públicas do Distrito 

Federal. 

As ações listadas no projeto em pauta referem-se apenas àquelas de grande 

monta e que envolvem a escola como um todo em períodos específicos do ano letivo. 

As ações rotineiras acontecem diariamente nos laboratórios de informática. 

 

10. RESPONSÁVEIS ENVOLVIDOS 

 

➢ Equipe gestora da escola; 

➢ Servidores das carreiras magistério e assistência; 

➢ Professores coordenadores dos laboratórios de informática: 
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Projeto Interclasse 
INTRODUÇÃO 

 
. JUSTIFICATIVA:  

A escola por ser uma instituição social é um importante caminho no processo educativo 
do indivíduo, com potencial para aproximar atividades e o comportamento das pessoas, no 
que diz respeito a condições básicas à liberdade, a separação nos limites de tempo e espaço 
e a utilização de regras. A maneira como o jogo é aplicado aos estudantes, é o que define a 
contribuição que ele pode oferecer. Se trabalhado de maneira correta, ressaltando os valores 
pedagógicos e proporcionando divertimento e experiências formativas para a cidadania 
certamente traz benefícios para o estudantes: trabalha a auto superação, desenvolve 
aprendizagens úteis à formação total, aprimora habilidades de identificar erros com objetivo 
de reflexão, oportuniza espaço de criações esportivas, incentiva a inclusão e a 
democratização, associa a competência esportiva ao prazer e ao divertimento, entre outros. 

Os jogos sempre receberam lugar de destaque em nosso ambiente escolar, sendo o 
conteúdo mais trabalhado nas aulas de Educação Física. O projeto Interclasse, foi criado para 
que os estudantes de diferentes séries pudessem participar de um campeonato entre as 
turmas e tem sido um grande sucesso entre a comunidade educativa. A prática esportiva como 
instrumento educacional visa ao desenvolvimento humano e capacita o educando a 
desenvolver suas competências sociais e comunicativas, essenciais para o seu processo de 
desenvolvimento individual e social, ao mesmo tempo em que o esporte constitui-se num 
instrumento pedagógico que tem sido ferramenta importantíssima no auxílio dos conteúdos 
escolares. 

O papel das práticas esportivas vem sendo cada vez mais valorizado, tanto pela 
sociedade quanto pelos governantes e educadores. Não só por sua importância na melhoria 
da qualidade de vida, mas também por seu papel no desenvolvimento sociocultural e 
afastamento do mundo das drogas dos nossos estudantes. Por esse motivo é cada vez mais 
comum revistas, jornais e programas de TV realizarem matérias tendo como tema principal o 
esporte e as práticas de atividades físicas em seu papel para uma melhor integração cultural, 
inclusão social e manutenção da saúde. 

As diferentes competências com as quais os estudantes chegam à escola são 
determinadas pelas experiências corporais que tiveram oportunidade de vivenciar. A escola, 
sendo, pois, uma extensão do lar, deve propiciar estas atividades diversificadas, que ampliam 
os conhecimentos, a fim de prepará-las para o exercício da cidadania e a vida em sociedade. 
 
2. OBJETIVO GERAL:  

• A realização desses jogos tem o objetivo geral de avaliar o grau de conhecimento dos 

estudantes com relação à modalidade desportiva desenvolvida bem como a promoção 

da interação social entre os estudantes da escola.  

 
3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  

• Avaliar o grau de conhecimento dos estudantes sobre as modalidades desenvolvidas.  

•  Promover interação social entre os estudantes da escola.  

•  Promover atividades visando a quebra de rotina no ambiente escolar.  

•  Incentivar a pratica de atividades saudáveis.  

 
REGULAMENTO DOS JOGOS INTERCLASSES 2022 

CEM 04 DE TAGUATINGA –DF 
Ensino Médio 1º ao 3º ano 

 
 CAPÍTULO 1 - DAS FINALIDADES.  
Artigo 1º - Incentivar a prática de atividades físicas como elemento fundamental para a 
qualidade de vida dos alunos.  
Artigo 2º - Estimular a integração, a confraternização e a cooperação entre os alunos. 
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Artigo 3º - Fortalecendo o vínculo entre professores e alunos e estimulando a prática 
desportiva, valorizando o caráter educativo e socializador dos esportes. 
 
CAPÍTULO 2- ORGANIZAÇÃO.  
Artigo 4º - A organização e realização dos jogos serão de responsabilidade da Direção 
Pedagógica, da Coordenação de Atividades Complementares e dos professores de Educação 
Física.  
Artigo 5º - O regulamento geral dos jogos interclasses foi elaborado pela Direção Pedagógica, 
e pelos professores de Educação Física do Ensino Médio. 
 
CAPÍTULO 3 - DA PARTICIPAÇÃO. 
 Artigo 6º - O interclasses é destinado aos alunos regularmente matriculados no 1º, 2º e 3º 
ano do Centro Educacional Médio 04 de Taguatinga -DF.  
Artigo 7º - As modalidades e as categorias serão definidas pelos professores de Educação 
Física.  
Artigo 8º - As equipes serão organizadas por turmas. 
 
 CAPÍTULO 4- PERÍODO DE INSCRIÇÃO   
Artigo 9º - o período de inscrição inicia-se no dia 03/06 e terminará no dia 22/06. 
Artigo 10º - Poderão ser inscritos no máximo 10 estudantes por time para cada modalidade. 
Artigo 11º- Nas modalidades individuais terão 1 representante por turma. 
Artigo 12º-  Taxa de inscrição de R$ 5, 00 reais por modalidades. 
Artigo 13º- Os alunos poderão ter inscrição em até 2 modalidades coletivas e 1 individual 
grátis. 
 
CAPÍTULO 5- DATAS E LOCAIS 
Artigo 14º - Os jogos serão disputados no período de 02 de julho a 08 de julho de 2022. 
Artigo 15º - Os jogos acontecerão nas dependências esportivas do Centro Educacional 04.  
Artigo 16º - Só acontecerá disputa quando a modalidade ou categoria tiver, no mínimo, três 
(3) equipes inscritas e/ou atletas. 
 Artigo 17º - Os atletas deverão comparecer nos locais de competição devidamente 
uniformizados.  
Artigo 18º - Haverá tolerância de 15 minutos para a primeira partida da rodada, e as partidas 
subsequentes acontecerão no horário marcado ou ao término da anterior. 
 
Capitulo 7- UNIFORMES 
Artigo 19º- Poderão ser confeccionados uniformes da turma devendo conter: identificação da 
escola; identificação da turma e opcional a identificação do aluno. 
Artigo 20º- Serão proibidos uniformes que contenham apologias as drogas, sexos e outros. 
Artigo 21º- Os alunos deverão trajar short, bermuda, calça corsário (cor neutra), tênis e 
camiseta de identificação da turma ou colete. 
Artigo 22º- Serão proibidos trajar bermuda ou calça jeans e jogar sem tênis. 
 
CAPÍTULO 8- DAS MODALIDADES E DAS CATEGORIAS.  
Artigo 23º - As modalidades e categorias serão as seguintes:  

• Futsal Masculino • Tênis de mesa Masculino 

• Futsal Feminino • Tênis de mesa Feminino. 

• Voleibol Misto ( pelo menos 2 mulheres 
em toda a partida) 

• Xadrez 

• Queimada Masculina  • Dama 

• Queimada Feminina  • Dominó 

• Handebol Feminino • Quiz (pergunta e resposta). 

 
CAPÍTULO 9 –FORMA DE DISPUTA 
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Artigo 24º - O futsal masculino e o feminino serão disputados em rodízio simples em duas 
chaves.  
Artigo 25º- Já as demais modalidades serão disputadas em eliminatórias simples. 
 
CAPÍTULO 10 -DO VOLEIBOL.  
Artigo 26º - As regras oficiais de voleibol serão seguidas com as seguintes adaptações: 

 • 01 sets vencedores de 25 pontos para todas as categorias. 

  • Número mínimo de 06 atletas para começar a partida, sendo pelo menos 2 ou 3 mulheres 
na quadra o tempo todo. 
 Artigo 27º - O sistema de disputa será eliminatória simples. 
 
CAPÍTULO 11 - DO FUTSAL.  
Artigo 28º - As regras oficiais de futsal serão seguidas com as seguintes adaptações:  

• Dois tempos de 12 minutos corridos para séries masculinas. 

• Dois tempos de 10 minutos corridos para séries femininas. 

• Número mínimo de 04 atletas para começar a partida.  

Artigo 29º - O critério de desempate, obedecerá à seguinte ordem:  
- Confronto direto. 
- Saldo de gols. 
- Número de gols marcados 
Artigo 30º - O desempate, no sistema eliminatório simples, será feito através de cobrança de 
pênaltis, um para cada time, até acontecer uma vantagem no marcador.  
Artigo 31º - É recomendável o uso de meias e caneleiras para todos os jogadores.  
 
CAPÍTULO 12 -QUEIMADA.  
Artigo 32º - Número de atletas por equipe: Máximo 10 e mínimo 6. 
Artigo 33º - Cada equipe poderá iniciar o jogo com um mínimo de 5 atletas e no máximo 8, 
porém, para efeito de número e tempo de jogo, a equipe que jogarem com um número menor 
de atletas terão vidas para completar a igualdade de jogadores. As atletas atrasadas não 
entrarão no set que já está em andamento.  
Artigo 34º - Uma atleta substituta poderá entrar no jogo caso alguém da equipe fique 
impossibilitada de continuar a partida. Nesse caso, ocupará a mesma situação da jogadora 
que substituiu, em campo ou “queimada”.  
Artigo 35º - A atleta substituta poderá entrar no início dos jogos seguintes de sua equipe, na 
condição de titular.  
Artigo 36º - Início do jogo: sorteio, com escolha de campo ou bola.  
Artigo 37º - A atleta será considerada queimada quando a bola tocar alguma parte de seu 
corpo, cabelo ou objeto em contato com o corpo, e se a atleta, companheira de equipe ou 
adversária, não dominar a bola segurando-a nas mãos antes que ela toque o solo, objetos da 
quadra ou pessoas fora de jogo.  
Artigo 38º - O desempate, no sistema de chaves com rodízio (todos contra todos), obedecerá 
à seguinte ordem: - Saldo de sets. - Saldo de jogadoras não queimadas nas partidas. - 
Confronto direto. 
 Artigo 39º - Uma ou mais atletas poderão ser consideradas queimadas se a bola as atingir 
em sequência e tocar o solo, objetos da quadra ou pessoas fora do jogo, antes que alguém a 
domine.  
Artigo 40º - A atleta sai dos limites da quadra quando: Entra em contato com o solo, fora das 
linhas de seu campo, sejam elas as linhas laterais, de frente ou de fundo, com um ou os dois 
pés totalmente, mãos ou outra parte do corpo. 
 Artigo 41º - Quando a bola sair da quadra, lançada por uma atleta de uma das equipes, a 
posse de bola será da guarda campo contrária.  
 Artigo 42º - O jogo será disputado no sistema de melhor de dois sets vencedores de no 
máximo 10 minutos corridos cada. 
 Artigo 43º - Em caso de empate no final de 10 minutos, haverá prorrogação, sem tempo 
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determinado, até que uma atleta de uma das equipes seja “queimada” e, imediatamente 
encerra-se o jogo. Se a partida ficar empatada com um set vencedor para cada equipe, será 
disputado um set curto, onde a equipe que primeiro conseguir duas queimadas é a vencedora.  
Artigo 44º - A equipe que tiver uma ou mais de suas atletas impossibilitados de continuar a 
partida e não tiver substitutas, não terá direito a “vidas” e as mesmas serão consideradas 
“queimadas”. 
 Artigo 45º - Todas as atletas já começam o jogo queimando as adversárias, inclusive os 
guarda-campos.  
 
CAPÍTULO 13- HANDEBOL 
 
Artigo 46º- Cada equipe poderá inscrever de 8 (oito) a 10 (doze) alunos.  
Artigo 47º – O tempo de duração de cada jogo de 02 (dois) tempos de 12 (doze) minutos 
cada um, com 5 (cinco) minutos de intervalo. 
 
 
CAPÍTULO 14- XADREZ 
 
 Artigo 48º - As regras oficiais de xadrez serão seguidas com as seguintes adaptações:  

• Número de atletas por turma: Máximo 4, sendo que terá uma classificatória por turma 

para classificação de 1 representante para o interclasses.  

• Sistema de disputa eliminatória simples. 

 
CAPÍTULO 15 - DO TÊNIS DE MESA. 
 Artigo 49º - As regras oficiais do tênis de mesa serão seguidas com as seguintes alterações: 

• 01 sets vencedores de 21 pontos para todas as categorias.  

• Número de atletas por turma: Máximo 4 sendo que terá uma classificatória por turma 

para classificação de 1 representante para o interclasses.  

•  O sistema de disputa será o eliminatório simples. 

 
CAPÍTULO 16 - DAMA. 
 Artigo 50º - As regras oficiais Dama serão seguidas com as seguintes alterações: 

• A pedra anda só para frente, uma casa de cada vez. Quando a pedra atingir a 

oitava linha do tabuleiro ela é promovida à dama. 

• A captura é obrigatória e não existe sopro. 

• Número de atletas por turma: Máximo 4 sendo que terá uma classificatória por 

turma para classificação de 1 representante para o interclasses.  

• O sistema de disputa será o eliminatório simples. 

 
CAPÍTULO 17 - DOMINÓ  
 
Artigo 51º - Jogo em Dupla: (4 jogadores 2x2): 

• Cada jogador recebe 7 peças. 

Artigo 52º- O primeiro a jogar segue a seguinte regra:  
a) O que tem a pedra 6x6 (barata, carreta, carrilhão, bucha, dozão, carrão) sempre 

começa a partida  

Artigo 53º -A Pontuação:  

• Geralmente uma disputa de dominó é feita em várias partidas consecutivas ;  

• A dupla que acumular 06 pontos primeiro é a vencedora.  

• Onde: - Uma batida normal (em uma única "cabeça") vale 01 ponto, mesma pontuação 

quando o jogo trancar e acontecer a contagem; 



103 
 

• - Batida de "carroça" vale 02 pontos  

• - O famoso "lá e lô" que significar bater com uma pedra simples nas duas pontas, vale 

03 pontos  

• - O "lá e lô" de carroça, também chamada de "quadrada" ou "cruzada" vale 06 pontos.  

OBS: Caso algum jogador inicie o jogo com 4 carroças, as pedras são repostas na 
mesa. 
 
CAPÍTULO 18 – QUIZ (pergunta e respostas). 
Artigo 54º O Quiz (pergunta e resposta) será de Conhecimentos gerais envolvem várias 
matérias: matemática, geografia, história, português, ciências. 

• 2 representantes da turma responderão Quiz, sendo que cada equipe terá 1 minuto 

para responder a pergunta. 

• O sistema de disputa será eliminatório simples. 

CAPÍTULO 19 – DA PREMIAÇÃO  
Artigo 55º - A premiação será feita por modalidade esportiva com medalhas para 1º lugar, 2º 
lugar e 3º lugar tanto masculino quanto feminino. 
 Artigo 56º - Serão premiados com troféus os 1º lugares gerais de cada categoria. 
 
 CAPÍTULO 20 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS.  
Artigo 57º - A classe que não comparecer (WO) em uma disputa coletiva ou individual perderá 
automaticamente o jogo.  
Artigo 58º - Cada equipe levará para os jogos o seu material esportivo.  
Artigo 59º- O aluno para participar dos jogos só entrará no colégio identificado com a 
carteirinha da escola. 
Artigo 60º- O aluno que for identificado participando do jogo pela turma diferente será punido 
comas regras da escola e a equipe será automaticamente desclassificada dos jogos 
interclasses. 
Artigo 61º - A Comissão Disciplinar, formada pela Direção Pedagógica, Orientação 
Educacional, Coordenação Pedagógica do Ensino Médio e pelos professores de Educação 
Física, decidirá sobre punições em casos de atitudes agressivas e antidesportivas. 
 Artigo 62º - As punições disciplinares serão baseadas no regimento escolar e nas normas 
específicas de competição contidas neste regulamento. 
 Artigo 63º- O aluno que receber cartão vermelho em uma partida estará automaticamente 
suspenso da próxima partida, podendo ainda sofrer punições da comissão disciplinar 
Artigo 64º - Todos os participantes dos jogos serão considerados conhecedores das leis 
esportivas, das normas de competição e das disposições contidas neste regulamento. 
 Artigo 65º - Qualquer alteração de norma ou regra de competição acontecerá somente na 
reunião técnica, não sendo possível alteração posterior. 
 

 

 


