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BREVE HISTÓRICO DA ESCOLA

Esta instituição foi fundada em 18 de fevereiro de 1980.

O Setor “P” Sul, implantado em 1979, está organizado por uma estrutura

geométrica regular, similar ao desenho original de Ceilândia. Ocupa cerca de 331

hectares, com 12.017 lotes, ou seja, 36,3 lotes por hectare. Hoje a população é

de aproximadamente 80.000 habitantes gerando uma alta densidade

demográfica. Entretanto, quando este setor foi implantado já se buscava

aumentar a densidade da ocupação urbana de Ceilândia e, a exemplo do Setor

“O” (1976) e do setor conhecido como Guariroba (1977), reproduziram o padrão

de organização espacial da malha urbana original e ao mesmo tempo

aumentaram o número de lotes por unidade de área. Nesta fase, a SHIS

(Sociedade de Habitações de Interesse Social Ltda), atualmente IDHAB-DF

(Instituto de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal), ainda

concentrava a produção das unidades habitacionais dos assentamentos urbanos

promovidos pelo poder público.

A sua história setorial propriamente dita está inserida no contexto da

“política habitacional da Ditadura Militar”, que tinha toda essa “zona Oeste de

Brasília” como um natural e “desaguadouro” de invasões que se instalassem

próximas aos palácios de Niemeyer. E assim com a “remoção da Vila Sarah

Kubistchek” originou as QNA de Taguatinga, seguiu-se a “remoção da Vila IAPI”

para as QNM de Ceilândia; até a formação de uma “QNP rachada” por uma

grande erosão surgindo os setores P NORTE e o P SUL.

Por volta de 1998, as chácaras que existiam ao redor do Setor PSul

começaram a ser parceladas e loteadas, originando diversos setores que ainda

hoje encontram-se sem infraestrutura adequadas, como Setor Habitacional Sol

Nascente e Setor Habitacional Por do Sol. Sem os recursos necessários, os

moradores destes locais utilizam as escolas, postos de saúde e demais serviços

públicos e privados que são ofertados no PSul. Como consequência, a

quantidade de estudantes nas escolas da região aumentou, sem que fossem

construídas novas escolas ou salas de aula que acompanhassem a demanda.

http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Setor_%E2%80%9CO%E2%80%9D&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Setor_%E2%80%9CO%E2%80%9D&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/wiki/Guariroba
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=SHIS&action=edit&redlink=1
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As conquistas que o P Sul alcançou até hoje se deram pelo alto grau de

participação da comunidade local ao longo de sua história, com a constituição de

entidades sociais e a mobilização pela melhoria do setor. As mobilizações sociais

resultaram no bom nível de urbanização e infraestrutura atuais, sem contar no

exemplo de cidadania e autoestima que a cada dia vem se firmando entre os

mais jovens.

Aproximadamente em 1998, começou-se um movimento de fracionamento

e vendas das chácaras que estavam ao redor do Setor P Sul. Este movimento

fez com que várias casas fossem construídas ao redor das antigas moradias.

Sob a égide de condomínios. A região costuma ser denominada popularmente

como Condomínio Pôr do Sol, apesar de cada conjunto ter adotado ou não

nomes diferentes. As condições ainda são precárias nestes lugares, mas a

tendência é a regularização e urbanização, como vem ocorrendo em outros

condomínios horizontais no Distrito Federal.

No Setor P.Sul existe um sítio arqueológico localizado na Chácara Santa

Terezinha n.º 112. Este foi descoberto em 1996 pelo arqueólogo Eurico Teófilo

Mulher. Os primeiros fósseis, pedras e pontas de flechas de cristal foram

encontradas em 1997, com datação indicativa de 10.000 anos.

O CED 06 nasceu como uma das conquistas deste povo. Sendo uma das

primeiras Instituições de Ensino do Setor, esta escola sempre teve uma relação

constante com a comunidade. Desde 1980, o Centrão (como é conhecido pela

comunidade) participa da mobilização para melhoria da infraestrutura do setor,

cedendo as suas dependências para atividades religiosas e culturais nos finais

de semana e principalmente como centro formador de opinião local. Dessa

forma, a história do P Sul e do CED 06 é fruto da luta de seu povo que fez e faz a

história do Distrito Federal.

O Centro Educacional 06, em 2004, atingiu os piores índices tanto na

evasão quanto na repetência. De lá para cá esta Instituição reelaborou a sua

proposta pedagógica de modo que os procedimentos administrativos,

financeiros e pedagógicos gerassem uma mudança efetiva. Neste mesmo ano

foi incluído o PDE escola como suporte pedagógico e financeiro. Ele surtiu o

http://pt.wikipedia.org/wiki/Condom%C3%ADnio
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Condom%C3%ADnio_P%C3%B4r_do_Sol&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%ADtio_arqueol%C3%B3gico
http://pt.wikipedia.org/wiki/F%C3%B3ssil
http://pt.wikipedia.org/wiki/Cristal
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efeito esperado, pois o IDEB mostra um crescimento significativo acima da

média nacional neste período.

Com o objetivo de melhorar qualitativamente e quantitativamente os

índices, o CED 06 de Ceilândia incluiu, também, na sua prática pedagógica a

EDUCAÇÃO INTEGRAL.

Em 2008 a Secretaria de Educação do DF instituiu o IDDF (Índice de

Desenvolvimento da Educação no Distrito Federal). Este indicador de

qualidade espelha a situação específica de cada instituição de ensino do

Distrito Federal baseado em dois critérios: aprendizagem dos alunos, medida

pelo seu desempenho nos exames de proficiência do SIADE – Sistema de

Avaliação de Desempenho das Instituições Educacionais do Distrito Federal –

e a movimentação escolar, apurada pelas taxas de aprovação.

De acordo com o Diário Oficial do dia 26 de Janeiro de 2010 obtivemos o

7º lugar no Ensino Médio dentre as Instituições do Distrito Federal. Conforme

tabela Nº abaixo:

Cidade Satélite Escola Nota -         Meta
2009

1 Plano Piloto CEM Setor Oeste 3,82 3,92
2 Samambaia CEF Myriam Ervilha 2,87 3,03
3 Taguatinga CEM Taguatinga Norte 2,83 2,99
4 Brazlândia CEM 01 de Brazlândia 2,65 2,82
5 Plano Piloto CEM 01 do Cruzeiro 2,53 2,7
6 Plano Piloto CEM Setor Leste 2,51 2,68
7 Ceilândia CED 06 de Ceilândia 2,44 2,62
7 Sobradinho CED 03 de Sobradinho 2,44 2,62
8 Planaltina CED Várzeas 2,44 2,62
9 Gama CEM Integrado 2,41 2,59

10 Guará CED 02 do Guará 2,37 2,55

Atualmente, os dados e informações coletados do CED 06 constituem um

grande desafio dos gestores atuais desta Instituição de Ensino já que não houve

evolução, nos últimos anos, da avaliação institucional que pudesse dirimir alguns

gargalos existentes.
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Este Centro Educacional utiliza vários programas e projetos do Governo do

Distrito Federal, tais como: Educação Integral, Gestão Democrática, Merenda para

todas etapas e modalidades de ensino, Olimpíada de Língua Portuguesa, Olimpíada

de Física e de Matemática, Centro de Iniciação Desportiva (Cid) e o Novo Proinfo.

Em 2016, o Centro de Ensino Médio 10 foi fechado devido à degradação

de sua estrutura física, o que gera uma grande procura por vagas no CED 06, já que

eram as duas escolas de Ensino Médio do Setor PSul.

Infraestrutura

A estrutura física desta Instituição de Ensino foi pensada para receber uma
Escola Classe, portanto, suas salas de aula são pequenas para comportar a
quantidade de alunos em cada turma e alguns dos ambientes foram construídos ao
longo dos anos e de acordo com as necessidades emergentes.   Assim, o espaço
físico é composto por:

16 salas de aula;

01 banheiro masculino com cinco boxes;

01 banheiro feminino com cinco boxes;

01 área coberta;

01 sala para a biblioteca;

01 quadra de esporte;

01 sala de orientação educacional;

01 sala de Atendimento Educacional Especializado;

01 Uma guarita;

01 Sala dos professores;

01 Sala de coordenação;

01 Depósito para secretaria;

01 Sala da supervisão pedagógica;

01 Secretaria;

01 Sala de direção;

01 Depósito;
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01 Xerox;

01 Sala de Informática;

01 sala de vídeo;

01 sala da educação integral;

01 sala do administrativo

01 sala do Espaço SER

01 sala da Equipe Especializada de Apoio à Aprendizagem

CED 06 possui os seguintes equipamentos utilizados na prática pedagógica:

televisores, Datashow’s, aparelhos de DVD, aparelho de rádio-cd, computadores,

impressoras, duplicador, mapas, caixas amplificadas, microfones, ventiladores,

retroprojetores e antena parabólica.

A comunidade cobra há alguns anos, a construção de um auditório e uma

quadra no terreno anexo ao CED 06. A quadra poliesportiva e o auditório são

estruturas necessárias na formação de nossos futuros artistas e atletas, haja vista,

que é notória a vocação para as artes, principalmente a cênica (tivemos em 2006

um grupo representando Brasília e o Brasil num festival de teatro Popular –

ENTEPOLA - no Chile) e para os esportes (os nossos atletas do handebol são

campeões, nas diversas faixas etárias, há vários anos em nível distrital e nacional).

A área para construção do CED 06 foi escolhida em 1979, estrategicamente,

por situar-se no centro do P Sul. Devido a isso, ainda hoje, é chamado

carinhosamente de CENTRÃO. A estrutura física deste Centro Educacional é antiga

e está passando por uma reforma, mas ainda necessita de intervenções na estrutura

da quadra de esportes, anfiteatro e piso das salas de aula.

Diagnóstico da realidade

O nosso “Centrão” não é formado só por paredes e salas. É formado, como

acreditava Paulo Freire, por gente, gente de luta, gente sonhadora, gente cidadã. No

quadrilátero que forma o “Centrão”, nessas quatro décadas, vimos nascerem

artistas, intelectuais, atletas. Ajudamos no crescimento da Ceilândia e do Brasil.

Neste quadrilátero atingimos o ápice de índices importantes no esporte, nas artes e

no ENEM; neste, ficamos em 1º lugar de Ceilândia em 2007 e 2º lugar em 2008.
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No diurno a idade está entre 13 a 21 anos, totalizando 1232 estudantes e no

noturno a partir de 18 anos perfazendo um total de 543 estudantes.

No início do ano letivo de 2022, vivenciamos um momento de grande desafio

além da implementação do Novo Ensino Médio sem nenhum apoio da Secretaria de

Educação, tivemos um retorno tumultuado após dois anos de pandemia e ensino

remoto. Desta forma, a comunidade escolar teve que se voltar para além das

necessidades pedagógicas e aprendizagem de conteúdos, considerando também o

bem -estar mental e o retorno aos direitos e deveres de todos envolvidos na

comunidade escolar.

Para conhecer a escola é necessário conhecer também a realidade

socioeconômica de seus estudantes. Segundo os dados do Relatório da Codeplan

em 2019, a população da Ceilândia é formada por 54% de pessoas nascidas no

Distrito Federal. Estes dados são analisados em Ceilândia Tradicional (PSul, PNorte,

Setor O, QNQ, QNR, Guariroba, Ceilândia Norte e Sul) e Por do Sol e Sol Nascente.

Como já dito, o CED 06 recebe alunos dos dois setores e dos novos loteamentos

irregulares que há volta. Dentre os moradores do setor tradicional da Ceilândia,

69,5% tem como rendimento bruto do salário principal até 2 salários mínimos e para

os que moram no Por do Sol e Sol Nascente, incide em 79,9%. Os alunos atendidos

pelo CED 06 são filhos de trabalhadores autônomos, assalariados, servidores

públicos e de pessoas que enfrentam o desemprego nesta região.

Quanto aos índices de aprovação, reprovação, evasão e abandono dos

últimos cinco anos do diurno:

ANO MATRICULADO
S

APROVADOS REPROVADOS EVADIDOS ABANDONO

2017 1264 1010 191 63 -
2018 1162 1016 86 60 -
2019 1208 1045 93 18 52
2020 1247 1158 89 - -
2021 1235 1160 75 - -
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FUNÇÃO SOCIAL DA ESCOLA

“A educação é uma prática social, que une os homens entre si em torno do

direito de aprender e da conquista da cidadania. A escola, instituição formal de

educação, muitas vezes o equipamento público mais próximo da comunidade, é

chamada a desempenhar intensivamente um conjunto de funções. Essa

instituição se vê como educadora, mas também como “protetora” e isso tem

provocado debates acerca não só de sua especificidade, mas também dos novos

atores sociais que buscam apoiá-la no exercício dessas novas funções e dos

movimentos e organizações que igualmente buscam a companhia dessa

instituição escolar para constituí-la e, talvez, ressignificá-la.” (Currículo em

Movimento, Caderno 1, SEEDF, 2014a, p. 10).

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

diferentes que geram conflitos e oportunidades de criação de identidades.
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“Espaço de difusão sociocultural; e também é um espaço no qual os sujeitos

podem se apropriar do conhecimento produzido historicamente e, por meio dessa

apropriação e da análise do mundo que o cerca, em um processo dialético de

ação e reflexão sobre o conhecimento, manter ou transformar a sua realidade.

[...].. (PPP Carlos Mota, p.18). Desse modo, “A ação educativa deve ir além das

aprendizagens de conteúdos formais, reconhecendo diferentes espaços, etapas,

tempos e ferramentas educativas para que se consiga superar a distância entre o

que se constrói dentro e fora da escola”. (PPP Carlos Mota, p.20).

Coerente com os fundamentos da Psicologia Histórico-cultural de Vygostky

e Pedagogia Histórico-crítica, o homem é compreendido como um ser que

aprende e se constrói em interação com o com o meio social e natural que o

cerca. Sendo assim, a escola e todos os seus atores são convocados a juntos,

pensar e fazer educação por meio da imersão constante na vida diária e seus

acontecimentos, considerando a não-neutralidade que caracteriza nossa atuação

nas diferentes situações que envolvem a existência humana.

É veemente que a escola como agente público promova mecanismos de

combate à violência escolar. Assim, foi criando o comitê local de Cidadania e

Promoção da Paz visando melhorar as condições de segurança, amenizar o

problema da violência na escola com a participação da Comunidade Escolar que

tem o encargo de discutir, cobrar, mapear os problemas e buscar as soluções

possíveis. Dessa forma, bimestralmente, serão promovidas diversas atividades

entre estudantes, pais, professores e comunidade em geral.

O CED 06 busca durante o cotidiano escolar incentivar, discutir e a atuar

na preservação do patrimônio público conscientizando para a preservação dos

bens materiais e imateriais.
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PRINCÍPIOS

Princípios da Educação Integral

A globalização tem bombardeado milhares de pessoas com novidades e

informações a todo instante e a educação para alcançar esta evolução precisa

se adaptar aos novos padrões.

O novo paradigma da educação prevê grandes mudanças em termos de

enfoques e atitudes pedagógicas: conteúdos e programas são abordados de

forma aberta e contextualizados, visando à formação futura do aluno; há busca

de métodos e técnicas que visem a uma aprendizagem significativa e efetiva e

metodologias que preparem pessoas para agir de maneira eficaz no contexto

contemporâneo; a avaliação procura impulsionar a aprendizagem e promover a

melhoria do ensino; interdisciplinaridade; pedagogia de projetos; eixos geradores

entre outras questões.

Sabendo de todas estas mudanças que estão redirecionando e

modernizando a educação, não poderíamos deixar de seguir neste barco e

proporcionar ao aluno o conhecimento necessário para o seu desenvolvimento

pessoal, profissional, intelectual e social.

Desta forma, temos adotado como eixos norteadores do nosso

trabalho os seguintes princípios contidos nos pressupostos teóricos do

Currículo em Movimento do Distrito Federal:

▪
Integralidade: entendida como a formação integral dos adolescentes e

jovens atendidos por esta instituição de ensino que busca dar atenção para

questões das dimensões humanas, equilibrando os aspectos afetivos,

sociais, cognitivos e psicomotores e não apenas um aumento na carga

horária dos mesmos. Assim, o Centrão considera como processo da

educação integral a participação dos alunos em práticas educativas que

envolvam artes, esportes, lazer, cultura, informática entre outras atividades
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que visam o desenvolvimento pleno das potencialidades de seus

estudantes.

▪
Intersetorialização: Como forma de melhorar a qualidade da educação, a

escola deve buscar articulação entre projetos sociais, econômicos,

esportivos e culturais  dentre as políticas públicas do Governo.

▪
Transversalidade: considerando que o aluno é um sujeito histórico-cultural

e que já traz diversos conhecimentos em sua jornada, deve-se pontuar que

há diversas formas de ensinar. Neste processo, a transversalidade fará

sentido ao vincular as aprendizagens aos interesses e aos problemas

reais, tanto dos alunos quanto da comunidade.

▪
Diálogo Escola e Comunidade: a troca cultural entre a escola e a

comunidade é fundamental para o avanço na qualidade da educação

pública ofertada. O espaço escolar busca legitimar o saber comunitário dos

seus estudantes construindo trocas culturais ao resgatar tradições e

reafirmando as identidades sociais dos diferentes grupos presentes.

▪
Territorialidade: ao considerar que a escola não é o único espaço

educativo, podemos transpor a aprendizagem para além dos muros

escolares e fazer uso dos espaços que a comunidade oferece, como as

quadras esportivas, igrejas, estabelecimentos comerciais, associações,

postos de saúde, entre outros. Ao mapear as potencialidades educativas

do território escolar, é possível construir trilhas de aprendizagem

estreitando parcerias com a comunidade, poder local e com a sociedade
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civil organizada com o intuito de fortalecer a escola na criação de projetos

socioculturais significativos.

▪
Trabalho em Rede: Compreender que o estudante não é do professor ou

da escola, mas de uma rede de ensino onde todos devem trabalhar em

conjunto com o objetivo de criar oportunidades de aprendizagens e

corresponsabilizar os outros setores da sociedade.

Princípios Epistemológicos

Os sujeitos constituem-se a partir de sua integralidade afetiva,

cognitiva, física, social, histórica, ética, estética, por isso a educação integral

perpassa todas as etapas e modalidades da educação básica, valorizando o

diálogo entre os saberes formais e os saberes socialmente construídos para

que juntos adquiram sentido e sirvam como agente de mudança do ser e da

sociedade em que ele está inserido.

Assim, o currículo escolar não pode desconsiderar o contexto social,

econômico e cultural dos estudantes. O foco é a garantia da aprendizagem

para todos, sendo fundamental considerar a pluralidade e a diversidade social

e cultural em nível global e local.

A educação deve ser referenciada pela formação integral, de

modo que o processo formativo integre as diversas dimensões que formam o

ser humano.

Defende-se um currículo integrado, pautado na integração das

diferentes áreas do conhecimento e experiências, com vistas à compreensão

crítica e reflexiva da realidade. Nesse sentido, tem como princípios:
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a) Unicidade entre teoria-prática: Quando teoria e prática são

dissociadas, ocorre uma fragilidade no processo de ensino-aprendizagem,

portanto, é necessário considerar a autonomia e a dependência de uma

relação à outra. As áreas de conhecimentos/componentes curriculares devem

ser vistas de forma dinâmica, mutável e articulada aos conhecimentos. Neste

sentido, as avaliações das aprendizagens adquirem um caráter emancipatório

quando passam a considerar o conhecimento na totalidade de sua construção.

b) Interdisciplinaridade e contextualização: A interdisciplinaridade

favorece abordagem de um mesmo tema em diferentes componentes

curriculares a partir da compreensão de partes que conectam as diferentes

áreas do conhecimento curricular que ultrapassa o saber e o pensamento

fragmentado. A contextualização traz o sentido social e político ligados ao

conhecimento e aos procedimentos didáticos e pedagógicos. Quando os

conteúdos curriculares são trabalhados de forma contextualizada e

interdisciplinar é possível desenvolver habilidades, atitudes, conceitos e ações

nos estudantes que estão em contato com os diversos espaços sociais, o que

permite identificar situações onde aquele conhecimento será utilizado e

favorecer os processos de ensino-aprendizagem.

c) Flexibilização: O Currículo da SEEDF define uma base comum e também

garante que haja flexibilidade para que haja um enriquecimento do trabalho

com outros conhecimentos relevantes para a formação intelectual dos

estudantes, levando em consideração os projetos político-pedagógicos e as

especificidades locais e regionais. Com tais possibilidades é possível

amenizar a rigidez do currículo, além de atualizar e diversificar as formas de

produção do conhecimento com a finalidade de desenvolver a autonomia

intelectual dos estudantes e atender às demandas sociais que estão em

constante processo de transformação, como este período de pandemia da

Covid-19 onde novas habilidades foram requisitadas tanto aos professores

quanto aos alunos e os conteúdos do currículo foram flexibilizados em

consonância com a realidade posta.
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Educação Inclusiva: é um dos processos primordiais dentro da

instituição escolar, pois além de atender para a formação educacional a

pessoa com deficiência, também favorece uma educação voltada ao respeito

às diferenças. O principal pressuposto da educação inclusiva é a

acessibilidade do estudante com necessidades educacionais especiais a uma

formação de qualidade dentro de um ambiente inclusivo e que beneficie

também a formação pessoal. Para que esta ocorra de fato é primordial que

haja promoção de recursos e apoios voltados ao público alvo para que seus

processos de escolarização sejam crescentes em todos os níveis. É

fundamental que os profissionais envolvidos nas ações educativas preconizem

o respeito às diferenças e valorize a diversidade como fator de elevação

cultural e social. A educação inclusiva é voltada ao protagonismo do estudante

com necessidades educacionais especiais onde o professor atua como agente

educativo mediador e facilitador dos processos de aprendizagem que acredita

no desenvolvimento humano como um processo contínuo.

MISSÃO E OBJETIVOS DA EDUCAÇÃO, DO ENSINO E DAS APRENDIZAGENS

Proporcionar uma educação de elevada qualidade, que garanta o sucesso

para todos os estudantes através da excelência no ensino e na aprendizagem e do

desenvolvimento de valores éticos de honestidade, respeito, integridade física e

moral, abertura e justiça.

Objetivos do Ensino Médio

∙ Consolidar e aprofundar os conhecimentos adquiridos no ensino

fundamental, possibilitando o prosseguimento de estudos;
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 Preparar para o trabalho e a cidadania do educando, para continuar

aprendendo, de modo a ser capaz de se adaptar com flexibilidade a novas
condições de ocupação ou aperfeiçoamento posteriores;

 Aprimorar o educando como pessoa humana, incluindo a formação

ética e o desenvolvimento da autonomia intelectual e do pensamento crítico;

 Compreender os fundamentos científico-tecnológicos dos processos

produtivos, relacionando a teoria com a prática no ensino de cada componente
curricular;

 Preparar de forma específica os educandos interessados no ingresso
às Instituições de Ensino Superior.

Objetivos do EJA

 Privilegiar o desenvolvimento dos processos cognitivos, a capacidade

de pensar e desenvolver a competência de processar as experiências de
aprendizagem com autonomia intelectiva.

 Oportunizar o desenvolvimento de potencialidades e de auto

realização dos educandos.

FUNDAMENTOS TEÓRICOS-METODOLÓGICOS

A Psicologia Histórico-Cultural e a Pedagogia Histórico-Crítica embasam o

Currículo da Educação Básica da SEEDF. Essas abordagens se unem como

fundamentos teóricos que sustentam os princípios de busca por igualdade e
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transformação social que o processo educacional e este Projeto Político Pedagógico

tanto buscam promover, um espaço para educação revolucionária e para a vida.

Um dos fatores que ratifica a adoção dessa fundamentação

teórico-metodológica é a realidade socioeconômica e cultural do Distrito Federal

que se apresenta cada vez mais heterogênea.

Há uma relação indivisível e retroalimentada entre indivíduo e sociedade,

entre sujeito aprendiz e sociedade. E, considerando que o contexto escolar está

integrado à essa construção social, existe, no espaço da escola, uma busca pela

explicação das contradições sociais, bem como espaço fértil para discutir sua

superação.

Esse espaço democrático de discussão leva à identificação de desafios

encontrados no cenário da educação e compreender esse cenário que cerca a

escola é o primeiro passo para garantir igualdade de oportunidade e a

aprendizagem de todos.

Segundo González Rey (2001), o espaço educativo é um espaço de

convergência, divergência e contradição social, em que inúmeros sentidos e

significações da sociedade entram em jogo, bem como sua importância histórica

para aquela cultura.

Diante disso, um fazer epistemológico que dê espaço para a reelaboração e

atualização do fazer escolar é mais do que necessário. Pois permite que, frente a

novos desafios, a educação se atualize e se contextualize para as necessidades

culturais, educacionais e sociais da comunidade a qual faz parte.

O homem é compreendido como um ser que aprende e se constrói em

interação com o meio social e natural que o cerca. Os sujeitos são formados nas

relações sociais e na interação com a natureza para a produção e reprodução de

sua vida e de sua realidade, estabelecendo relações entre os seres humanos e a

natureza.

Por considerar o ser e do tornar-se pessoa em convívio com o grupo, a

Pedagogia Histórico-Crítica explana a importância dos sujeitos na construção da
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história, suas relações sociais, sua interação com a natureza e sua produção e

reprodução da realidade.

Levando em consideração que troca social corrobora para a construção

histórico-cultural, a escola deve assumir sua função de garantir a aprendizagem dos

conhecimentos historicamente constituídos pela humanidade de forma articulada ao

mundo do trabalho, promovendo condições de emancipação humana.

A Psicologia Histórico-Cultural compreende a educação como elementos de

experiências significativas, organizadas didaticamente pela escola. A aprendizagem

ocorre na relação como o outro, não de modo solitário.

Com a aprendizagem colaborativa, é possível que o estudante tenha êxito

não somente na sua zona mais próxima de desenvolvimento quanto na zona de

desenvolvimento imediato. Assim, o estudante pode ser o protagonista do processo

de ensino-aprendizagem e ter o professor como o mediador que atua

intencionalmente e didaticamente organizado para favorecer o sucesso escolar e a

constituição de um sujeito histórico e cultural. A aprendizagem, sob esta ótica, só se

torna transitável quando o projeto político-pedagógico contempla a organização

escolar atende a cultura e interesses sociais da comunidade.

ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO PEDAGÓGICO

O trabalho pedagógico dentro da semestralidade deve se organizar de maneira

articulada para integrar os vários aspectos do contexto escolar como: planejamento
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coletivo do Projeto Político Pedagógico; perceber o conselho de classe como

instância avaliadora do trabalho da escola, do professor e das aprendizagens dos

estudantes; avaliação formativa; diversificar os processos de ensino-aprendizagem;

discutir a proposta curricular; ressignificar o espaço de coordenação pedagógica.

Estratégias de valorização e formação continuada dos
profissionais de educação

A busca por maior fundamentação teórica e atualização são constantes em nossa

prática pedagógica para maior aperfeiçoamento profissional, pois acreditamos que o

conhecimento não é algo inerte e imutável, mas permanente e o estudo é a melhor

fonte de ideias para solucionar e entender os distúrbios e dificuldades de

aprendizagem que nossos alunos enfrentam e escolhem os caminhos para o seu

desenvolvimento. Assim, o espaço de coordenação coletiva também será utilizado

para fortalecimento profissional, para que os atores envolvidos nos processos

educacionais tenham mais recursos e repertório de suas práticas. A Equipe
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Especializada de Apoio à Aprendizagem promoverá ações junto aos

coordenadores, supervisores e orientadores educacionais contribuindo com temas

relevantes à formação profissional em coletivas de estudo.

Metodologias de ensino adotadas

Os professores observarão quais metodologias e dispositivos que darão

maiores possibilidades de uma ação pedagógica progressista, emancipadora e que

esteja voltada para o respeito, a valorização da diversidade e de formação cidadã

ativa. A metodologia é essencial para superar paradigmas que limitam os direitos

às aprendizagens. Dentro do espaço de coordenação pedagógica é possível

construir em conjunto atuações que permitam aos estudantes alcançarem os

objetivos educacionais. Dentro do contexto de ensino remoto, os professores têm

utilizado diversas estratégias de ensino mediado por tecnologia como aulas no

Google Meet; formulários digitais para realizar estudos dirigidos e avaliações; diário

de bordo da disciplina; grupos de estudo extraclasse para aprofundamento dos

conteúdos; pesquisas estruturadas para conhecer o contexto social dos estudantes;

redes sociais para rodas de conversas com temas sociais relevantes; gravação de

vídeos expositivos; utilização da plataforma Google Sala de Aula para postagem de

conteúdos, avaliações, exercícios, tira-dúvidas, dar informações; gameficação das

atividades dentre outros.

Alinhamento com diretrizes/OP

Nas últimas décadas, o Ensino Médio vem passando por transformações

radicais no mundo, devido à revolução tecnológica e a globalização econômica. Tais

mudanças influenciaram diretamente nesta modalidade, pois requer uma formação

global do indivíduo: um cidadão consciente, que saiba conviver com o próximo e

intelectualmente autônomo, criativo, capaz de lidar com situações adversas e estar

inserido no mundo das novas tecnologias. Ainda no contexto de atividades não

presenciais e de ensino híbrido, esta escola vem seguindo as orientações oficiais da

SEEDF que fornecem os subsídios para este cenário norteando toda a comunidade
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escolar para que ocorram práticas educacionais significativas quer por meio de

materiais impressos ou por recursos tecnológicos.

Semestres

O Centro Educacional 06 de Ceilândia implantou em 2018 o regime

semestral para estudantes do diurno. Essa mudança obedece às normativas da

Secretaria de Educação do Distrito Federal e tem por objetivo a reorganização dos

tempos e espaços escolares, favorecendo as aprendizagens dos estudantes no

Ensino Médio e consolidando novos conhecimentos que visam ao desenvolvimento

do senso crítico e da autonomia intelectual.

Desse modo, o Centro Educacional 06 de Ceilândia, em conformidade com o

Currículo em Movimento da Educação Básica do Distrito Federal alterou o regime

de anual para organização do trabalho pedagógico em semestres (Semestralidade).

A partir da organização do trabalho pedagógico em semestres a comunidade

escolar e conselho escolar do Centro Educacional 06 de Ceilândia estabeleceram a

organização pedagógica do corrente ano letivo enturmando os estudantes

matriculados em dois blocos conforme distribuição seguinte.

BLOCO 1 BLOCO 2
Componentes
curriculares

Cargas horárias Componentes
curriculares

Cargas horárias

Língua
Portuguesa

04 Língua
Portuguesa

04

Matemática 03 Matemática 03

Educação Física 02 Educação Física 02

História 04 Geografia 04

Filosofia 04 Sociologia 04

Biologia 04 Física 04

Química 04 Arte 04

Inglês 04 Espanhol 02
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PD1 01 PD2 02

Fonte: Diretrizes da Semestralidade, 2017 - SEEDF.

Além da semestralidade no diurno, Centro Educacional 06 de Ceilândia
possui o Ensino de Jovens e Adultos no turno noturno.

Novo Ensino Médio

Nas últimas décadas, o Ensino Médio vem passando por transformações

radicais no mundo, devido à revolução tecnológica e a globalização econômica. Tais

mudanças influenciaram diretamente nesta modalidade, pois requer uma formação

global do indivíduo: um cidadão consciente, que saiba conviver com o próximo e

intelectualmente autônomo, criativo, capaz de lidar com situações adversas e estar

inserido no mundo das novas tecnologias. O currículo preocupa-se em desenvolver

habilidades e competências, fazendo uma associação entre a preparação geral para

o trabalho e a preparação geral do educando.

Segundo o Currículo em Movimento do Novo Ensino Médio, as atualizações

da Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB) (Brasil , 1996), introduzidas pela

Lei nº13.415/2017, e das Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Médio

(DCNEM) alteradas pela Resolução CNE/CEB nº 3/2018, e normatizada para o

Sistema de Ensino do Distrito Federal pela Resolução nº 1/2018 - CEDF, a

organização curricular do ensino médio deve ser composta por dois blocos

indissociáveis: Formação Geral Básica com até 1800 horas, definidas pela BNCC; e

Itinerários Formativos, com o mínimo de 1200 horas. Os Itinerários Formativos são

regulamentados pela Portaria nº 1.432/2018, em que pese o entendimento

podemos citar:

O parágrafo 2º do art. 12 das DCNEM estabelece, ainda, que os Itinerários
Formativos organizam-se a partir de quatro eixos estruturantes (Investigação
Científica, Processos Criativos, Mediação e Intervenção Sociocultural e
Empreendedorismo)... Tais eixos estruturantes visam integrar e integralizar os
diferentes arranjos de Itinerários Formativos, bem como criar oportunidades para
que os estudantes vivenciem experiências educativas profundamente associadas à
realidade contemporânea, que promovam a sua formação pessoal, profissional e
cidadã. Para tanto, buscam envolvê-los em situações de aprendizagem que os
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permitam produzir conhecimentos, criar, intervir na realidade e empreender projetos
presentes e futuros.

Esta modalidade de ensino é caracterizada pela divisão dos componentes

curriculares por área de conhecimento:

∙ Linguagens, Códigos e suas tecnologias: Português, Arte e

Educação Física;

∙ Ciências da Natureza e Matemática e suas tecnologias:

Química, Física, Biologia e Matemática;

∙ Ciências Humanas e suas tecnologias: Geografia, História,

Sociologia e Filosofia;

∙ Parte Interdisciplinar.

Matutino o Projeto Interdisciplinar I – “Formação Global”;

o Projeto Interdisciplinar II – “Incentivo a escrita e leitura”.

Vespertino:

Ensino Médio – (Primeira Série)

O Projeto Interdisciplinar I – “Formação Global”;

o Projeto Interdisciplinar II – “Incentivo a escrita e leitura”.

Relação escola-comunidade:

O Centrão, Centro Educacional 06 de Ceilândia, desde a sua criação

estabelece uma boa relação com a comunidade do bairro na qual está inserida.

Demostra-se isso com a utilização das dependências desta instituição de ensino nos

finais de semana e recessos escolares com realização de eventos religiosos,

culturais e de mobilização.

É claro e notório o quanto a comunidade escolar, sobre estudantes e

ex-estudantes, com os profissionais que trabalham no Ced 06 de Ceilândia, bem
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como a história e importância desse Centro Educacional que é para além de um

“depósito de gente”.

No entanto, apesar desse zelo pela instituição, a presença dos responsáveis

pelos estudantes na vida da comunidade escolar é baixíssima. Isso constitui um

desafio constante da gestão do Ced 06 de Ceilândia.

Neste período de pandemia, a escola tem buscado estreitar relações com a

comunidade utilizando ferramentas digitais como o aplicativo Instagram, um canal no

YouTube onde são realizadas reuniões e palestras, grupos no WhatsApp para envio

de mensagens visando diminuir a distância que já existia.

Equipe Especializada de Apoio à Aprendizagem:

Embora a existência da EEAA na SEEDF ocorra há décadas, é a primeira vez

que o CED 06 recebe uma pedagoga e uma psicóloga para compor a equipe de

trabalho. O serviço atua promovendo ações que tornem viável a reflexão e a

conscientização de cargos, papéis e responsabilidades dos atores da escola,

principalmente os professores e gestores; no apoio à equipe escolar, buscando que

se apropriem de conhecimentos, desenvolvam recursos e habilidades que
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possibilitem a oxigenação e a renovação das práticas educativas. A EEAA é pautada

em três dimensões:

● mapeamento institucional da instituição educacional;

● assessoria ao trabalho coletivo dos professores e;

● acompanhamento do processo de ensino-aprendizagem.

Tais dimensões têm caráter avaliativo na perspectiva de avaliação mediada,

onde há uma combinação entre avaliar e intervir. Assim, ao mesmo tempo em que o

objeto é avaliado, são desenvolvidas ações interventivas valorizando os processos

de mediação.
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PLANO DE AÇÃO DA EQUIPE ESPECIALIZADA DE APOIO À APRENDIZAGEM

UNIDADE ESCOLAR:                                     Centro Educacional 06 de Ceilândia                                                  TELEFONE: 3901-6808

DIRETOR(A): Jefferson Reges Lobato

VICE DIRETOR(A): Ricardo Jardim Medeiros

PSICÓLOGO(A) EEAA:       Flávia Melo Fortes                                                 MATRÍCULA SEEDF:   2477742                                   CRP:      01/18366

PEDAGOGO(A) EEAA:        Tayane Fernanda Carmo de Medeiros Gonçalves                             MATRÍCULA SEEDF:        181.157-6

PROFESSOR SAA:                                                               MATRÍCULA SEEDF:                                      CRP:

ETAPAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA

(    ) EDUCAÇÃO INFANTIL - I CICLO;

(    ) ANOS INICIAIS - II CICLO;

(    ) ANOS FINAIS - III CICLO;

(  x ) ENSINO MÉDIO

MODALIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA

(  x  ) EJA ;

(    ) ENSINO ESPECIAL

TURNOS DE FUNCIONAMENTO DA UNIDADE ESCOLAR

(  x  ) MATUTINO - QUANTITATIVO: 658

(   x ) VESPERTINO - QUANTITATIVO:  635

( x   ) NOTURNO* QUANTITATIVO:  372
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SERVIÇOS DE APOIO:

(  x  ) SALA DE RECURSOS

(   x ) ORIENTAÇÃO EDUCACIONAL

(    ) SALA DE APOIO À APRENDIZAGEM

(    ) OUTRO: __________________________

Eixo: Coordenação Coletiva
Ações/Demandas Objetivos Procedimentos Cronograma Profissionais

envolvidos Avaliação

Acolhimento dos
profissionais de educação

Favorecer o espaço de fala e
escuta ativa e qualificada nos

momentos coletivos.

Recepcionar e
acolher os
profissionais de
educação, com afeto,
diálogo, partilha,
dinâmica, trazendo
uma reflexão para o
atual cenário da
pandemia e os
impactos na
educação a partir de
músicas, vídeos ou
imagens como forma
de mediação

No início das
reuniões
coletivas.

Pedagoga EEAA
Psicóloga EEAA

Gestão
Docentes

AEE
SOE

Coordenação
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estética. (Gestão e
EEAA).

Apresentação da EEAA e
Serviços de Apoio

Divulgar qual o papel da EEAA
dentro da escola demonstrando
suas especificidades e as
articulações com o SOE e AEE.

Apresentar para os
profissionais da
escola quais são as
características,
demandas, pilares e
ações de cada
serviço de apoio.

25 de março

Pedagoga EEAA
Psicóloga EEAA

SOE
AEE

Eixo: Observação do Contexto Escolar
Ações/Demandas Objetivos Procedimentos Cronograma Profissionais

envolvidos Avaliação

Acompanhamento dos
estudantes e professores

no retorno às aulas.

Conhecer qual a dinâmica nas
aulas e para identificar possíveis

dificuldades  tanto no acesso
quanto na execução do ensino e

propor estratégias para
assessorar o trabalho dos

professores.

Entrevista individual
com os professores
por meio do Google

Forms.

Durante o mês
de abril.

Pedagoga EEAA
Professores

Gestores
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Mapeamento institucional

Analisar a realidade pedagógica,
administrativa, social e cultural da
escola para, ao conhecer melhor
a instituição, propor e promover
ações que visem à reflexão e à

ressignificação de práticas e
concepções transformadoras do

contexto escolar.

Análise do PP,
entrevistas com

professores,
observação de falas

e práticas
pedagógicas.

Durante o ano
letivo.

Pedagoga EEAA
Psicóloga EEAA
Coordenadores
Supervisores
Professores

Gestores
SOE
AEE

Levantar dados dos
estudantes com
Transtornos Funcionais,
Deficiências, Dificuldades
de Aprendizagem e
Retidos.

Acompanhar o processo de
ensino e de aprendizagem.

Análise dos dados
sobre os estudantes

que já estão
descritos em atas de
conselhos de classe,
boletins e pasta do

estudante na
secretaria, bem

como o drive
compartilhado pela

escola onde há
informações

complementares
sobre os alunos.

Início no mês
de abril.

Pedagoga EEAA
Psicóloga EEAA
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Eixo: Outros

Eixo:  Formação Continuada
Ações/Demandas Objetivos Procedimentos Cronograma Profissionais

envolvidos Avaliação

Contribuir com temas e
abordagens relevantes
na formação continuada

dos docentes.

Fortalecer os espaços de
formação continuada dentro
da IE.

Oferecer
contribuições e

sugestões pontuais
que contemplem as
demandas, vídeos,
palestras , oficinas.

Convidar
primeiramente

pessoas dentro do
corpo de

profissionais da
escola priorizando

seus aportes,
experiências e
conhecimento

sobre os temas.

Quartas-feira
s

Gestão escolar
Professores

Coordenadores
AEE
SOE

EEAA
Comunidade Escolar

Participar e acompanhar todos
os Encontros Pedagógicos

Atuar como
aprendiz, estando

Sextas-feiras
e

eventualment

Coordenadores
Intermediários do

SEAA



32

Encontro de Articulação
Pedagógica

Articulados oferecidos pela
UNIEB/SEAA nos canais de
formação continuada ou
presencialmente, bem como
temáticas abordadas na
Jornada Pedagógica.

pronta a ouvir,
estudar, questionar,

conhecer, ler,
participar

ativamente, estar
pronta a

ressignificar
conceitos.

e às
quintas-feiras

nos
encontros

dos
ingressantes.

SAA
Pedagogos EEAA
Psicólogos EEAA

Semana Distrital de
Conscientização e

Promoção da Educação
Inclusiva.

Semana de Educação
para a Vida.

Contribuir com atividades para
a Semana Distrital de
Conscientização e Promoção
da Educação Inclusiva e
Semana de Educação para a
Vida.
Oportunizar um diálogo de
estímulo à Aprendizagem e ao
desenvolvimento das
competências
socioemocionais.

Realizar as
atividades
conforme o

cronograma que
consta  no
informativo
(SEI/GDF –
60083528-

Informativo) onde a
temática do ano é

Convivência
escolar e Cultura

de Paz.

3 a 7 de maio

Gestão escolar
Professores

Coordenadores
AEE
SOE

EEAA
Comunidade Escolar
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Eixo:  INTERVENÇÕES PEDAGÓGICAS
Ações/Demandas Objetivos Procedimentos Cronograma Profissionais

envolvidos Avaliação

Intervenções
pedagógicas

Realizar ações de
intervenção educacional
junto aos professores, às

famílias e aos alunos
encaminhados com queixas
escolares, tendo em vista o

sucesso escolar.

Criar espaços de
escuta do

discurso dos
professores;

co-responsabiliza
r o corpo docente

pelas
intervenções que

se fizerem
necessárias ao

êxito dos alunos;
promover a
adequação
curricular

propiciando
subsídios às

intervenções dos
professores.

Durante o
ano letivo. EEAA

Docentes
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Eixo: REUNIÃO COM A GESTÃO ESCOLAR
Ações/Demandas Objetivos Procedimentos Cronograma Profissionais envolvidos Avaliação

Manter um espaço de
comunicação com
gestão escolar e

pedagógica

Compartilhar informações
dos estudantes, do

mapeamento institucional,
das práticas pedagógicas e
de ações que precisam ser
avaliadas ou concretizadas.

Encontros
semanais na
escola ou via
Google Meet

onde as
informações

serão expostas,
debatidas e

analisadas entre
toda a equipe de
forma articulada.

Segundas-f
eiras no
matutino

EEAA
Gestão

Coordenadores
Supervisores

SOE
AEE

Eixo: ESTUDO DE CASO
Ações/Demandas Objetivos Procedimentos Cronograma Profissionais

envolvidos Avaliação

Estudos de Caso
2022

Realizar estudo de Caso de
todos os ENEE´s e
estudantes com TF

específicos.

Serão realizados nas
situações em que

haja necessidade de
adequação ou
mudança de

atendimento aos
alunos que já
tenham sido

agosto

Docentes
Gestão

AEE
SOE

EEAA
Responsáveis
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avaliados pela EEAA
e possuam RAIE.

Diminuir o índice de
retenção e evasão

escolar;
Em consonância a
Meta 2 do Plano

Distrital de Educação
2015-2024:

Implementar políticas
de prevenção à

evasão motivada por
preconceito

e discriminação racial,
criando rede de

proteção contra formas
associadas de

exclusão. (PDE, 2015,
p. 19)

Eixo: CONSELHOS DE CLASSE
Ações/Demandas Objetivos Procedimentos Cronograma Profissionais

envolvidos Avaliação

Conselho de classe

Refletir sobre o processo de
ensino-aprendizagem e

intencionalidades, pontuar e
tomar decisões coletivas

que aprimorem a vida
escolar dos estudantes.

Verificar quais as
evidências de

aprendizagem o
estudante
alcançou.
Discutir as

metodologias e
as formas de

encaminhamento
s no modelo
remoto com

Ao final de
cada

bimestre.

Todos os atores da
unidade de ensino.
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reorganização
curricular

Plano de ação Orientação Educacional

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL
SUBSECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA

Diretoria de Serviços e Projetos Especiais de Ensino
Gerência de Orientação Educacional

PLANO DE AÇÃO ANUAL DA ORIENTAÇÃO EDUCACIONAL

Pedagogo(a) - Orientador(a) Educacional: Christiane Apolonio Gomes Matrícula: 243825-9 Turno: Diurno

Pedagogo(a) - Orientador(a) Educacional:Clodoaldo Santos Silva Matrícula: 243830-5 Turno: Diurno
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Pedagogo(a) - Orientador(a) Educacional: Déborah Mascarenhas Andrade Matrícula: 244259-0 Turno: Diurno

De acordo com a Orientação Pedagógica da Orientação Educacional o(a) Pedagogo(a) - Orientador(a) Educacional integra-se à equipe
pedagógica da Unidade Escolar incorporando suas ações ao processo educativo global, na perspectiva da Educação em e para os
Direitos Humanos, Cidadania, Diversidade e Sustentabilidade, objetivando a aprendizagem e o desenvolvimento integral do estudante.
(2019, p. 30)

Tendo em vista o que está preconizado no Regimento da Rede Pública de Ensino do Distrito Federal, disposto no Art. 127. A atuação do
Pedagogo-Orientador Educacional deve partir do princípio da ação coletiva, contextualizada, integrada ao Projeto Político Pedagógico -
PPP, visando à aprendizagem e ao desenvolvimento integral do estudante como ser autônomo, crítico, participativo, criativo e protagonista,
capaz de interagir no meio social e escolar e de exercer sua cidadania com responsabilidade. (2019, p.59)

Assim sendo, segue o planejamento da Orientação Educacional para o presente ano letivo:2022

METAS:

1. Implementação e estruturação do espaço físico e virtual (grupos de whatsapp com as turmas)  da Orientação Educacional

2. Promoção da identidade da Orientação Educacional.

3. Organização dos instrumentos de registros.

4. Auxiliar os estudantes em seu desenvolvimento pessoal, preocupando-se com a formação de seus valores, atitudes, emoções

e sentimentos;
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5. Orientar, ouvir e dialogar com os estudantes, professores, gestores, responsáveis e toda a comunidade escolar, no intuito de

conhecer, avaliar e atribuir ações que reduzam as principais problemáticas levantadas por todos envolvidos no processo escolar;

6. Auxiliar os professores a compreender o comportamento dos estudantes e a agir de maneira adequada em relação a eles e

suas dificuldades;

7. Desenvolver ações individuais e coletivas junto aos professores e aos estudantes;

8. Diminuir o índice de retenção e evasão escolar;

9. Participar do processo de integração família-escola-comunidade, realizando ações que favoreçam o envolvimento dos pais e

ou responsáveis no processo educativo;

10. Participar e auxiliar na implementação do Projeto Político Pedagógico (PPP);

11. Ampliar as ações em rede.

12. Disseminar a Cultura da paz fomentando o respeito à diversidade, combatendo toda forma de discriminação e mitigando

conflitos;

A partir das demandas apresentadas pela comunidade escolar e elencadas no Projeto Político do CED 06, a Orientação

Educacional da escola objetiva auxiliar no processo ensino-aprendizagem e de desenvolvimento do estudante como sujeito de direito,

considerando-o em sua integralidade; contribuir para a melhoria das relações interpessoais, dentro e fora da escola e identificar as
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demandas de nossos estudantes junto às suas famílias a partir de ações conjuntas com a Equipe Especializada de Apoio à

Aprendizagem, Gestão Escolar, Corpo Docente, Família e Rede de Apoio.

TEMÁTICA

FUNDAMENTAÇÃO
CURRICULAR ESTRATÉGIAS PEDAGÓGICAS

EIXO DE AÇÃO PERÍODO
DE

EXECUÇÃ
O

Ed.
Cidada

nia
DH

Ed.
Diversi

d.

Ed.
Sustent.

X X X Projeto Rodas de Conversa – atividades
desenvolvidas com os estudantes  tratando de
assuntos diversos:

● sexualidade;
● respeito/empatia/CNV;
● bullying;
● LGBTQIA+

Ação junto aos
estudantes

Anual
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Autoestima X
Apresentação de texto/ vídeos e materiais
reflexivos sobre  mediação de conflitos, escuta ativa
e comunicação não violenta - ENTENDA O QUE É ,
COMO DESENVOLVER NO AMBIENTE DE
TRABALHO.

Ação junto aos
professores

Anual

X X
Maio Laranja - Posts, Elaboração de Cartazes,
Palestras / Live - Sobre a importância do Combate
ao Abuso e Exploração de Crianças e
Adolescentes.

Live no Instagram - 31 de maio - Com o 18 de Maio.

Ação junto aos
professores e

estudantes

Maio

X X X
Live/ Palestra– Valorização da vida como estratégia
de enfrentamento ao suicídio – SETEMBRO
AMARELO

Ação junto aos
professores e

estudantes

Setembro

X X X Posts nas redes sociais e grupos de whatsapp com
mensagens de reflexão – MAIO LARANJA/
SETEMBRO AMARELO/ AGOSTO LILÁS/
OUTUBRO ROSA/ NOVEMBRO AZUL/ DIAS
TEMÁTICOS.

Ação junto aos
estudantes.

Anual
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Integração
Família/Escola

X X Acolhimento: Escuta Empática.

Promoção da convivência escolar.

Acompanhamento  dos estudantes com a
participação das famílias no ambiente escolar.

Ação junto aos
estudantes.

Ação junto aos
professores.

Ações institucionais.

Anual

Produção de formulário online para conhecimento
da comunidade escolar – levantamento de dados
socioeconômicos/avaliação institucional.

Ação junto aos
estudantes.

Ação junto aos
professores.

Março/Abril

Suporte e Orientação aos estudantes e familiares -
Identificação das demandas.

Ações junto aos
estudantes e famílias.

Anual

Lives/Palestras: assuntos diversos
Ações junto aos

estudantes,
professores e famílias

Anual

Transição X X Ciclo de Palestras – Escolhendo minha profissão -
Palestra aos 3ºs anos sobre Orientação
Profissional.

Ação junto aos
estudantes.

Setembro/
Outubro
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Palestra – para os estudantes do 3º ano sobre os
cursos universitários – “E agora, qual a melhor
escolha?”

Ação junto aos
estudantes

Setembro/
Outubro

X X
Acolhimento e Palestras - para os estudantes do 9º
ano oriundos dos CEF 32 e CEF 33,
recepcionando-os na nova unidade escolar e
esclarecendo dúvidas sobre o Novo Ensino Médio.

Ação junto aos
estudantes

Dezembro

Ensino -
Aprendizagem

X X Palestra sobre PAS/UNB - PROGRAMA DE
AVALIAÇÃO SERIADA para os estudantes do 1º, 2º
e 3º anos.

Palestra sobre o ENEM - Exame Nacional do
Ensino Médio para os estudantes do 3º Ano.

Ações Juntos aos
estudantes

Anual

X X X Atendimentos Individuais ou em grupo em
decorrência de dificuldades de aprendizagem ou
questões emocionais que afetam a aprendizagem.

Ação junto aos
estudantes

Anual

X X Acompanhamento dos resultados bimestrais e
semestrais.

Ações junto aos
estudantes e
professores

Anual
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Saúde

X
Ações de Conscientização pelo fim da Violência
contra a Mulher (Whatsapp, Instagram);

Ações junto aos
estudantes,

professores e famílias

Anual

X
Ações de Valorização da Vida (Whatsapp,
Instagram, Palestras e Lives);

Ações junto aos
estudantes,

professores e famílias

Setembro

X
Ações de Conscientização Outubro Rosa,
Novembro Azul (Whatsapp e Instagram);

Ações junto aos
estudantes,

professores e famílias

Outubro /
Novembro

X
Ações de Prevenção ao Uso de Drogas no DF
(Whatsapp, Instagram,  Palestras e Lives);

Ações junto aos
estudantes,

professores e famílias

Anual

Cultura da Paz X X X
Ações que levem uma educação em e para os
Direitos Humanos, bem como das principais
violências e violações de direitos.

Ações junto aos
estudantes,

professores e famílias

Anual
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Instrumentos de Avaliação e Indicadores de Resultados:

1. Escuta e análise sobre as abordagens a respeito do trabalho da Orientação Educacional na busca ativa e meios remotos, propostos
durante reuniões com a equipe diretiva e coordenações coletivas.

2. Abordagens e interações por meio de recursos tecnológicos: whatsapp, e-mail, telefone, instagram.

3. Produção de drive da Orientação Educacional para compartilhamento de informações sobre os atendimentos realizados.

4. Avaliação das ações promovidas analisando o chat do youtube, instagram, Sugestões dos formulários, Whatsapp, Caixa da Ouvidoria.

5. Análise de formulário para levantamento das dificuldades encontradas pelos estudantes e professores para atuação ativa no Ensino
(mapeamento institucional) e avaliação institucional.

6. Reuniões periódicas com toda equipe diretiva para avaliação do setor, assim como sugestões de novas ações.
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Plano de ação Atendimento Educacional Especializado

A sala de recursos é um espaço de investigação e compree especiaisnsão dos

processos cognitivos, sociais e emocionais, visando a superação das dificuldades de

aprendizagem e o desenvolvimento de diferentes possibilidades dos sujeitos. Visa

promover a igualdade, aprimoramento de ações, desenvolvimento de habilidades

práticas e atividades da vida diária e social. Faz-se necessário o desenvolvimento

deste projeto para integrar, incluir e respeitar as diferenças.

O objetivo geral do projeto é promover a inclusão e facilitar a aprendizagem do

aluno portador de necessidades educacionais especiais. E como objetivos específicos

temos: facilitar o sucesso do aluno em seu desenvolvimento educacional e social;

oferecer orientação para favorecer o crescimento intelectual e rompimento da

discriminação social; elevar a auto-estima dos alunos e familiares.

Desenvolvimento de atividades que elevem a auto-estima, aplicação de

tarefas diferenciadas da sala de aula, que sejam estimulantes, readaptação e

consolidação das avaliações conforme as adequações curriculares, formar uma base

para que o aluno possa se preparar para o mercado de trabalho e aplicação de

atividades individualizadas conforme necessidades específicas.

A sala de recursos funciona durante todo o ano letivo.

Plano de permanência e êxito escolar dos estudantes

O abandono escolar é um problema social no Ensino Médio e não é diferente no

CED 06. Os estudantes deixam de frequentar as aulas, reprovam em disciplinas ficando

na dependência, reprovam a série e acabam abandonando a escola. Os fatores

envolvidos nesta situação são múltiplos passando pela falta de interesse pelos extensos

conteúdos que são passados fora de contexto; situação econômica onde os estudantes

necessitam trabalhar para colaborar no sustento da família ou mesmo para ter

autonomia financeira e acabam optando apenas pelo trabalho sem concluir os estudos;

bullying; distorção idade-série onde os alunos não se sentem à vontade com colegas
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mais jovens por estarem vivenciando etapas diferentes de desenvolvimento pessoal;

dificuldades com baixa autoestima; problemas de relação intra e interpessoal.

Um dos passos para superar esta situação tem início em sala de aula a partir da

observação dos professores. É preciso ter um olhar diferenciado e atento para alunos

que possam apresentar estas características. O espaço de coordenação pedagógica

coletiva é fundamental para refletir, mapear, levantar hipóteses de como melhorar e

prevenir que os estudantes entrem neste ciclo que leva à evasão. Ao trazer estas

reflexões desde o início do ano letivo é possível intervir com ações diretas e eficazes

junto aos educandos.

ESTRATÉGIAS DE AVALIAÇÃO

O referencial teórico da SEEDF visa à educação integral do estudante, ou seja,

uma formação em várias dimensões do sujeito levando em consideração toda sua

trajetória, desejos, identidade, dificuldades e tudo aquilo que está ligado ao ser. Desta

forma, avaliar não pode ser entendido apenas como uma aferição, uma medida, uma

aplicação de testes, muito menos uma punição. A avaliação formativa é entendida

como a melhor forma de acolher, avaliar e apreciar tanto o que se ensina quanto o que

se aprende, pois é realizada de maneira atenta e cuidadosa priorizando a qualidade em

todo o seu percurso. O espaço da coordenação coletiva é ideal para que haja a

revisitação nos conceitos e concepções de avaliação, nas práticas adotadas

individualmente para que haja avanços que beneficiem os alunos que compõem esta

escola.

A necessidade de reflexão sobre as práticas avaliativas do passado, que estavam

sempre atreladas às boas notas em avaliações para que a promoção ocorresse, traz à

tona os processos de exclusão e frustração que estas práticas pedagógicas se baseiam.

No Ensino Médio é preciso organizar o trabalho pedagógico para que a avaliação

quantitativa e classificatória seja superada dando espaço a uma avaliação formativa que

forneça aos estudantes várias possibilidades de demonstrar suas aprendizagens e

terem os seus processos de construção do conhecimento considerados.

Larga escala
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Os estudantes do Ensino Médio realizam a avaliação do SAEB respondendo itens

de português, matemática e um questionário socioeconômico. A partir do ano de 2017, o

SAEB deixou de ser amostral e passou a ser censitário, onde todos os alunos prestam.

Esta avaliação não apresenta resultados individuais.

Além desta prova, os alunos do Ensino Médio também tem outra forma de

avaliação, o Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) que foi criado 1998 com o

objetivo de avaliar os sistemas de ensino e hoje foi incorporado aos sistemas de seleção

para ingresso em universidades. O desempenho individual no ENEM é um dos critérios

para ingresso tanto em universidades públicas quanto em particulares além de ser um

dos requisitos para conseguir bolsas de estudos nas instituições de ensino superior

privadas através do Programa Universidade para Todos (PROUNI). A partir de 2010, o

ENEM tornou-se a única foram de seleção para o Sistema de Seleção Unificado (SISU).

O ENEM não é obrigatório, portanto os alunos que desejam realizar a avalição devem

fazer a inscrição no período oportuno.

Rede

A rede pública de ensino do Distrito Federal implantou um sistema de avaliação

próprio no ano de 2020, o Sistema Permanente de Avaliação Educacional da Secretaria

de Estado de Educação do Distrito Federal (SIPAEDF), o qual tem o objetivo de

assegurar o processo distrital de avaliação dos estudantes, das unidades de escolares e

do sistema de ensino.

O SIPAE é constituído por dois eixos:

● Avaliação do Desempenho dos Estudantes;

● Avaliação de Contexto.

A avaliação de desempenho dos estudantes pode ser aplicada tanto no formato

impresso quanto no digital e é censitária para os alunos do 5º e 9º ano do Ensino

Fundamental e  3º ano do Ensino Médio.

A avaliação de contexto no Ensino Médio deve ser aplicada aos estudantes,

gestores e professores para coletar informações que irão fornecer subsídios para

análise de elementos que afetam o desempenho escolar direta ou indiretamente e

https://www.gov.br/inep/pt-br/areas-de-atuacao/avaliacao-e-exames-educacionais/enem#/crono?_k=pocs3d
http://prouniportal.mec.gov.br/
https://sisu.mec.gov.br/#/
http://www.educacao.df.gov.br/df-cria-sistema-proprio-para-avaliar-redes-publica-e-privada-de-ensino/
http://www.educacao.df.gov.br/df-cria-sistema-proprio-para-avaliar-redes-publica-e-privada-de-ensino/
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promover ações pedagógicas e administrativas que diminuam as fragilidades e

fortaleçam as potencialidades das instituições.

Os resultados das duas avaliações comporão o Índice de Qualidade de Educação

do Distrito Federal (IQEDF).

Institucional

A avaliação institucional ajuda a escola na sistematização e consolidação do

trabalho coletivo, uma vez que todos os atores estão envolvidos não só no ato de

denunciar, mas em também anunciar propostas para melhoria da qualidade da

aprendizagem.

Ao realizar a avaliação institucional, a escola entre em um movimento de

repensar suas propostas do PPP e planejar novas ações que dirimam as dificuldades

enfrentadas pela comunidade escolar naquele período ou inovem o fazer pedagógico.

Embora deva ser um movimento constante, o CED 06 de Ceilândia busca realizar a

avaliação institucional em dois momentos, ambos ao final de cada semestre. Assim, é

possível analisar com cautela as demandas dos profissionais e dos estudantes sem que

ocorra ações descontextualizadas.

Avaliação das aprendizagens

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

Avaliação
Formas de avaliação internas: processual, contínua, cumulativa,

formativa.

O processo avaliativo do CED 06 segue os parâmetros da avaliação

processual e que valoriza a participação efetiva do Educando. A avaliação é

composta no mínimo por três modalidades:

● A Avaliação Multidisciplinar (AM);
● Estudo dirigido (ED) com consulta ou individual sob a orientação do

professor;
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● Avaliação formativa.

Avaliação Multidisciplinar (AM)

A Avaliação Multidisciplinar surgiu como uma forma de integração entre os

vários componentes curriculares, oportunizando aos estudantes uma possibilidade

de analisar algumas temáticas da vida cotidiana a partir dos conteúdos trabalhados

em sala de aula. O distanciamento dos conteúdos com a realidade do estudante era

um dos fatores que mais dificultavam o bom rendimento dos estudantes nas

avaliações.

Desde 2003 a Avaliação Multidisciplinar vem sendo trabalhada com os

estudantes do turno Vespertino e, a partir do ano de 2017 também vem sendo

aplicada ao turno noturno, obtendo enorme aceitação pelos docentes e discentes.

Numa análise comparativa com as avaliações anteriores, a Avaliação Multidisciplinar

demonstra significativos resultados. Principalmente se levarmos em consideração à

média geral e a possibilidade de uma melhor preparação dos estudantes para outros

tipos de avaliações, como é o caso do ENEM, ENCCEJA, vestibulares ou concursos

públicos.

Objetivo:

Oportunizar ao Educando uma avaliação escrita contextualizada e

interdisciplinar entre os diversos componentes curriculares, mesclando os conteúdos

vistos a cada bimestre na forma de uma avaliação objetiva, buscando um tema

gerador e significativo a vida do estudante.

Orientações:

A Avaliação Multidisciplinar é aplicada bimestralmente, no Ensino de jovens e

Adultos - EJA ocorre semestralmente, envolvendo as três áreas de conhecimento

(Linguagens, Códigos e suas Tecnologias; Ciências da Natureza, Matemática e suas

Tecnologias; Ciências Humanas e suas Tecnologias) onde são abordados temas

previamente escolhidos. O valor dessa avaliação abrange até 50% da nota bimestral

do Educando em todos os componentes curriculares.

A Avaliação Multidisciplinar conterá trinta questões em cada dia, realizada em

três etapas (três dias),para a EJA houve uma adequação dividindo se a aplicação
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em 04 (quatro) dias, sendo que estes conterão questões objetivas, de alternativa

única, questões de múltipla escolha e quando possíveis questões interdisciplinares

por área de conhecimento.

Cada docente elaborará as questões que comporão a avaliação a ser

aplicada conforme calendário escolar e orientações da coordenação pedagógica.

O Calendário da aplicação dessa Avaliação será definido nas coordenações

pedagógicas, onde serão contemplados os dias de realização, as datas de entrega

das questões para digitação, correção e impressão pelos docentes.

Os temas transversais e Interdisciplinares deverão ser previamente

escolhidos nas coordenações pedagógicas, bem como, a distribuição do número de

questões de componentes curriculares.

Estudo Dirigido (ED)
Há uma década que o Estudo Dirigido vem sendo executado no CED 06 com

sucesso. A forma de organização conduz a uma padronização da atividade, gerando

uma rotina de estudos que facilita o aprendizado dos estudantes em cada

componente curricular.

O Estudo Dirigido virtual passou a fazer parte do aprendizado dos

estudantes do EJA. Este tipo de atividade visa dar maior conforto aos estudantes na

hora de realizar este tipo de atividades, que pode ser realizado em casa com a

utilização de ferramentas como computador e até mesmo telefone celular.

Objetivo

Propiciar aos Educandos uma atividade orientada pelo professor,

contextualizada no trabalho realizado durante o bimestre, em cada componente

curricular, de modo orgânico, padronizado e integrado.

Orientações

O Estudo Dirigido será realizado a cada bimestre, salvo quando ocorrerem

Feiras, Workshop e Gincanas nos referidos bimestres. Exemplo: no bimestre em que

ocorre a Odisseia Cultural – feira cultural - o Estudo Dirigido será substituído pela

Odisseia.
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Os estudantes farão o Estudo de modo individual ou em grupo e com consulta

sempre com orientação do professor. O valor dessa atividade abrange no máximo

30% da nota do estudante no componente curricular referente ao Estudo.

O Estudo Dirigido será elaborado diante das especificidades de cada

componente curricular, podendo ser trabalhada de modo específico ou de modo

interdisciplinar, ficando a cargo do professor sua elaboração, conforme orientações

da coordenação pedagógica. As questões ocorrerão de forma objetiva e/ou subjetiva

conforme necessidades e possibilidades.

Avaliação Formativa
De acordo com os procedimentos para verificação do rendimento escolar

cabe ao Centro Educacional 06 garantir o desenvolvimento da avaliação formativa,

envolvendo as suas dimensões cognitiva, afetiva, psicomotora e social no processo

avaliativo do Educando.

Objetivo

Avaliar trabalhos de pesquisa, seminários, monografias, dramatizações,

entrevistas, fichas de acompanhamento, auto avaliação, portfólios e outros. Ou seja,

essa terceira avaliação valoriza o trabalho diário dos Educandos.

Orientações

Essa parte da avaliação acontecerá bimestralmente sob responsabilidade de

cada professor no valor mínimo de 20% da nota do bimestre.

Dessa forma, dos 100% da média bimestral, temos:

 A AM – Avaliação Multidisciplinar: Com no máximo 50% do total do bimestre;

 Estudo dirigido sob a orientação do professor: Com no máximo 30% do total do

bimestre;

 Avaliação formativa: Com no mínimo 20% do total do bimestre;

Formas de Registro Avaliativo
Os registros da verificação do rendimento dos Educandos do Ced 06 seguem

as normativas da Secretaria de Educação do Distrito Federal. No Ensino Regular

seguem os seguintes trâmites: os professores registram as notas nos diários, a

Secretaria desta Instituição de Ensino as recebem bimestralmente, são analisadas
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em Conselho de Classe e divulgadas aos Educandos em reunião de pais e mestres.

No entanto os registros do EJA sofrem algumas adequações. Isso acontece devido

às suas especificidades.

Proposta de Recuperação de Estudos

A recuperação de rendimento é um direito do Educando e de responsabilidade

direta do professor. A recuperação de estudo é oferecida nas seguintes

modalidades:

 CONTÍNUA – inserida no processo de ensino e aprendizagem, no

decorrer do ano letivo, assim que identificado o baixo rendimento do

Educando.

 FINAL – será realizada após o encerramento do segundo semestre

do ano letivo, para o Educando que não obtiver rendimento

suficiente em até 3(três) componentes curriculares, não podendo ser

aplicada ao educando com frequência inferior a 75% do total de

horas semestrais.

A nota de recuperação final substitui o resultado anterior, expresso pela média

final, se maior. O resultado da recuperação final é registrado no diário de classe, em

ata própria e na ficha individual do Educando, sendo comunicado ao interessado por

meio de instrumento próprio.

Conselho de Classe

Dentro da perspectiva de avaliação formativa, o Conselho de Classe é um

espaço de planejamento, organização e avaliação e retomada do projeto

político-pedagógico da escola onde cabe aos participantes refletir sobre o

desempenho institucional, o espaço de coordenação pedagógica, os projetos e

atividades que a escola realiza e também propor ações.

Ao partir deste ponto, deve-se considerar o Conselho de Classe um lugar

onde toda a comunidade escolar deve ser chamada a participar e todos podem ser

colaboradores para analisar e propor intervenções que promoverão o sucesso no

desempenho escolar dos alunos. Esta proposta ainda carece de maior
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envolvimento por parte da comunidade escolar, mas alguns passos rumo ao avanço

já foram dados.

No início do ano letivo, há a escolha dos representantes de turma. Dois

alunos em cada turma são eleitos democraticamente pelos seus pares e dentre

suas atribuições há a participação no pré-conselho. Neste momento, que ocorre

ao final de cada bimestre, os representantes levam à equipe pedagógica da escola

quais foram as queixas da turma e quais propostas eles elaboraram como sugestão

para solução do problema. Também são informados de ações que a escola fará e

têm suas dúvidas respondidas, além da mediação das queixas apresentadas.

Os registros da verificação do rendimento dos Educandos do CED 06

seguem as normativas da Secretaria de Educação do Distrito Federal. No Ensino

Regular seguem os seguintes trâmites: os professores registram as notas nos

diários, a Secretaria desta Instituição de Ensino as recebem bimestralmente, são

analisadas em Conselho de Classe e divulgadas aos educandos em reunião de

pais e mestres. No entanto os registros do EJA sofrem algumas adequações. Isso

acontece devido às suas especificidades.

Matriz Curricular

O currículo do Ensino Médio é composto por quatro áreas – linguagens,

matemática, ciências da natureza e ciências humanas – que devem ser trabalhadas de

forma que favoreçam a construção do conhecimento escolar e científico com o objetivo

de proporcionar ao aluno uma formação como cidadão crítico, dentro de uma

perspectiva de cidadania construída e não formalmente concedida.

De acordo com o Currículo de Ensino Médio, a proposta curricular feita para o

Ensino Médio é uma matriz que considera as áreas do conhecimento organizadas em

dimensões que se interconectam e se internalizam. Assim, é possível ressignificar

conteúdos mais demandados de forma articulada fazendo uso da interdisciplinaridade

não somente nos momentos avaliativos formais, mas em toda a construção do

conhecimento sendo o ponto de partida as noções prévias que os alunos já possuem do

conteúdo.

Dentro da matriz curricular para o Ensino Médio há catorze dimensões que são

definidas a partir do ponto de vista dos multiletramentos e de conceitos que marcam
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cada uma das quatro categorias do conhecimento. Os diagramas a seguir representam

este desenho curricular.
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Estas dimensões também têm interconexões e internalizam aspectos de todas as

outras. Ao trabalhar os conteúdos de forma interdisciplinar, a escola pode oferecer aos

estudantes o acompanhamento das transformações que o mundo passa.

Com a organização do tempo-espaço no Ensino Médio em semestralidade, os

estudantes tem contato com todas as quatro áreas durante os dois semestres, o que

proporciona maior integração entre os componentes curriculares e enriquecimento dos

conteúdos.

ORGANIZAÇÃO CURRICULAR
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A organização curricular da escola requer que os profissionais estejam

fundamentados teórica e metodologicamente, sendo necessárias leituras, estudos e

discussões coletivas para aprofundamento, domínio e compreensão de fundamentos e

princípios que estão contidos nos Pressupostos Teóricos do Currículo para Educação

Básica (DISTRITO FEDERAL, 2014) e Currículo do Ensino Médio (DISTRITO

FEDERAL, 2014).

Para planejar as unidades didáticas é importante que os professores conheçam e

compreendam quais são as proposições do Currículo para o componente curricular em

que atuam. A partir disso, é possível organizar os objetivos e conteúdos propostos

observando o nível de abrangência, elencando as metodologias e estratégias de

avaliação mais adequadas para o conteúdo. Com isto, torna-se mais viável a discussão

e definição de eixos integradores e transversais que irão compor a unidade didática.

A partir desta realidade apresentaremos a seguir a organização curricular desta

Instituição de Ensino:

Propostas, os projetos e Oficinas da Educação Integral Cultura e Arte
(Teatro)

Teatro na Escola permite ao aluno uma enorme “gama” de aprendizados

favorecendo a socialização, a criatividade, a coordenação, a memorização, o

vocabulário e muitos outros.

Através do teatro, o professor pode perceber traços da personalidade do

estudante, seu comportamento individual e em grupo, traços do seu

desenvolvimento e essa situação permite ao educador, um melhor direcionamento para

a aplicação do seu trabalho pedagógico.

Cultura digital (Informática)

O mundo contemporâneo exige do cidadão várias inserções que inclui a digital.

Portanto, o objetivo principal desta oficina é utilizar a informática como ferramenta

pedagógica e, sobretudo favorecer a aplicação da tecnologia nos afazeres diários dos

estudantes.

Esporte e Lazer (Futsal)
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● Oportunizar os alunos em participar ativamente dos programas do

governo, fortalecendo ainda mais a cidadania;

● Promover e ampliar tempos e oportunidades educacionais, sociais,

culturais, esportivas e de lazer.

Acompanhamento Pedagógico (Língua Portuguesa e Matemática, Física
e Química)

● Contribuir para elevação dos índices de aprendizagem dos

estudantes nestes componentes curriculares;

● Promover inter-relacionamentos criativos de comunicação, de

expressão e de produção.

● Possibilitar a interação, transformação e mudanças voltadas para

a vivência de aprendizagens significativas.

● Viabilizar aprendizagens significativas, incluindo-se o

desenvolvimento das habilidades, valores e atitudes.

● Melhorar a aprendizagem em Matemática.

Cabe lembrar que, além destes esforços para sanar as dificuldades existentes,

nossa escola ainda contém o PDE Escola (Plano de desenvolvimento da escola), que

representa uma intervenção do Governo Federal para ajudar escolas nas suas práticas

estruturais que apresentaram baixos indicadores oficiais de fluxo e desempenho. O PDE

escola é constituído por um conjunto de ações que visam à melhoria da qualidade do

ensino através de uma reavaliação profunda de todos os processos e procedimentos

que a escola vem adotando em termos administrativos e pedagógicos.

Ensino Médio – Regular

O currículo preocupa-se em desenvolver habilidades e competências, fazendo uma

associação entre a preparação geral para o trabalho e a preparação geral do Educando.

Como diz a LDB em seu art. 22, que o Ensino Médio:

“Tem por finalidades desenvolver o Educando, assegurar-lhe a

formação comum indispensável para o exercício da cidadania e
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fornecer-lhe meios para progredir no trabalho e em estudos

posteriores”.

Este nível de ensino representa para o jovem o início de uma preparação para a

vida adulta e para o mundo do trabalho. Nesta fase é importante a ênfase nos

princípios axiológicos como:

“O fortalecimento dos laços de solidariedade e de tolerância

recíproca; formação de valores, aprimoramento da pessoa

humana e formação ética”.

Os princípios anteriormente citados somados à interdisciplinaridade e

contextualização auxiliam numa maior apropriação dos conhecimentos básicos e

necessários para esta inserção. A chave deste novo paradigma educacional é a

organização dos currículos traduzidos em habilidades e competências, onde os

conteúdos não são mais um fim em si mesmo.

De acordo com o art. 35 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação o Ensino Médio

possui duração de três anos e tem como objetivo o desenvolvimento global do aluno.

Esta modalidade de ensino é caracterizada pela divisão dos componentes

curriculares por área de conhecimento:

● Linguagens, Códigos e suas tecnologias: Português, Arte e Educação

Física;

● Ciências  da  Natureza  e  Matemática  e  suas  tecnologias:

● Ciências Humanas e suas tecnologias: Geografia, História, Sociologia e

Filosofia;

● Parte Interdisciplinar.

Matutino

● Projeto Interdisciplinar I – “Formação Global”;

● Projeto Interdisciplinar II – “Incentivo a escrita e leitura”.

Vespertino:
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Ensino Médio – (Primeira Série)

● Projeto Interdisciplinar I – “Formação Global”;

● Projeto Interdisciplinar II – “Incentivo à escrita e leitura”.

Ensino Médio – Educação de Jovens e Adultos – EJA

O Centro Educacional 06 oportuniza, aos Educandos que não tiveram acesso

ou não continuaram os estudos na idade regular a Educação de Jovens e Adultos do

Terceiro Segmento – com idade a partir de 18 (dezoito) anos completos para a

conclusão do curso, o desenvolvimento de suas potencialidades e de sua auto

realização.

A organização do Currículo da Educação de Jovens e Adultos do Terceiro

Segmento:
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Matemática Física

Língua Portuguesa Filosofia

Educação Física Biologia

História Geografia

Química Arte

Sociologia Língua Estrangeira Moderna

Este segmento tem a previsão conclusão de três semestres com a carga

horária de 1200h.

O Educando pode cursar todos os componentes curriculares do 3º

segmento ou fazer aproveitamento de estudos referentes às séries cursadas no

Ensino Médio Regular e cumprir apenas aquele(s) componente(s) curricular que

estão faltando para efetivar a conclusão do Ensino Médio.

A organização do currículo é feita de forma integrada. Temos como

prática pedagógica a contextualização do conhecimento, o respeito à natureza do

ser humano e a preocupação com a sua qualificação social e profissional.

Alinhamento com o Currículo do Ensino Médio

O Projeto Político Pedagógico é o documento que define as diretrizes e a

identidade da escola. É um guia que direciona as ações que serão implementadas

na escola visando à aprendizagem e à formação integral do estudante. É um
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documento que orientará as atividades a serem realizadas de acordo com a

realidade da instituição escolar.

Neste período de pandemia, foi necessário que o currículo fosse

reelaborado de forma colaborativa dando voz aos professores e organizado de

maneira que os alunos pudessem revisitar conceitos da série anterior e que os

conteúdos de cada área fossem reorganizados para atender a demanda atual que

está inserida no modo remoto.

Eixos integradores de cada etapa/modalidade

O Currículo do Ensino Médio tem a ciência, a tecnologia, a cultura e o mundo

do trabalho como eixos integradores dos diversos conhecimentos e foi concebido a

partir de três eixos transversais: Educação para a Diversidade, Cidadania, Educação

em e para os Direitos Humanos e Educação para a Sustentabilidade. Essa

organização advém do fato de que a Secretaria de Estado de Educação do Distrito

Federal se propõe a uma organização curricular integrada, incluindo temas e

conteúdos atuais e de relevância social que, geralmente, são relegados a um

segundo plano no processo educacional.

O Centro Educacional 06 de Ceilândia obedece, além da Constituição

brasileira, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação – LDB (Lei 9394/96). Portanto,

nesta unidade escolar tem-se uma proposta pedagógica que norteia todo o

processo pedagógico, elaborada por toda a equipe da escola, orientando o seu

projeto administrativo além do pedagógico, dando origem ao regimento escolar,

subsidiando o plano de gestão, que embasa todos os planos de trabalho.

O Plano Nacional de Educação – PNE contempla dimensões e problemas

sociais, culturais, políticos e educacionais brasileiros, embasados nas lutas e

proposições daqueles que defendem uma sociedade mais justa e igualitária. Por

isso, esta instituição busca promover a inclusão, valorizar a diversidade racial e

cultural e formar cidadãs e cidadãos para o mundo do trabalho e para a vida.

Nesta Instituição aplica-se o Plano de Desenvolvimento Escolar – PDE que

prioriza uma educação básica de qualidade sendo necessário o envolvimento de
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todos os segmentos – pais, alunos, professores e gestores, em iniciativas que

busquem o sucesso e a permanência do aluno na escola.

E, ainda, obedece a várias leis e/ou decretos para melhor atender os

estudantes e comunidade.

PLANO DE AÇÃO PARA IMPLEMENTAÇÃO DO PPP

PLANO DE IMPLEMENTAÇÃO DO PPP
META AÇÃO JUSTIFICATIVA

CRONOGRAM
A

RESPONSÁVEI
S

DESENVOLVIMENT
O

RECURSOS

Aplicar as
verbas

federais e
distritais

valorizando
a prática

pedagógica

Cobrir
despesas
de custeio,
manuten-
ção e
pequenos
investimen
-tos

Maior
autonomia
da escola

Durante todo
o ano letivo

Diretor,
vice-diretor,

conselho
escolar e

caixa escolar

Utilizar as verbas
de acordo com as
necessidades dos
setores
autorizados a
recebe-las

Verbas
federais e
distritais.

Melhorar as
práticas

pedagógicas
durante as

coordenaçõe
s

Interagir
com os
colegas
das áreas
trocando
conheci-m
entos

Para maior
compreensã
o dos
conteúdos
aplicados

Durante o
ano letivo

Professores,
coordenado-r
es e
supervisores

Aplicar em sala
de aula as novas

práticas

Datashow e
sala de

informática.

Utilizar os
indicadores

como o
ENEM para

análise
sistêmica da
aprendizage
m e redução
da evasão e

da
repetência

Comparar
resultados
anteriores

com os
atuais

Melhorar o
índice do
IDEB e
também o
aprendizado
dos
estudantes

No final do
ano letivo

Diretor e
supervisores
pedagógicos

Verificar junto aso
estudantes,

professores e
orientadores

educacionais.

Índices
anteriores,
avaliações
bimestrais.

Mobilizar a
comunidade
escolar para
melhorar a
estrutura
física da
escola

Realizar
reunião de

pais

Trabalhar a
co-responsa
bili-dade

Durante o
ano letivo

aos finais de
semana.

Toda a
equipe

escolar e
comunidade

escolar

Reunir os
interessados e

discutir a melhor
forma de realizar

o trabalho.

Tijolos,
cimento,

areia, terra,
tinta, esterco

e mão de obra
das pessoas
disponíveis.
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Proporcionar
por meio de
atividades

interativas a
melhoria do
ambiente
escolar

Realizar
jogos,

feiras, café
cultural,

chá
literário

Melhorar o
relacioname
n-to, cultura
e
conheciment
o

Durante o
ano letivo

Direção e
professores

Realização de
jogos

interclasses,
feiras culturais,

auê cultural, chá
literário.

Bolas, rede de
voleibol,
futsal,

material
pedagógico
em geral.

Estimular os
alunos a
serem
multiplicado-
res dos
conhecimen-
tos sobre o
meio
ambiente em
sua
comunidade

Realizar
atividades
dentro e
fora de
sala de

aula

Responsabili
zar o
cidadão pela
preservação
ambiental

Durante o
ano letivo

Toda a
comunidade

escolar

Atividades
pedagógicas e

palestras.

Datashow e
sala de

informática.

Estimular a
permanência

do aluno
evitando a

evasão
escolar

Buscar
atender as
necessida-
des
individuais
dos
educandos

Conscientiza
r o aluno da
importância
do
aprendizado
em seu
crescimento

Durante o
ano letivo

Toda a
equipe
escolar

Palestras,
atendimentos
individuais e
orientação

educacional.

Recursos
humanos.

Aperfeiçoar
a ação

pedagógica

Reuniões
entre os
membros
da escola

Para atender
os anseios
da
comunidade

Durante o
ano letivo

Professores,
direção,
coordenado-r
es e
supervisores

Convidando a
comunidade a
participar das

reuniões e
palestras.

Recursos
humanos e
Datashow.

PROJETOS ESPECÍFICOS

Planejamento Estratégico de Retorno às Aulas Presenciais

O Brasil está entre os países que possui os maiores números de casos

confirmados e de mortes por coronavírus no mundo. E é fundamental que os

agentes públicos sigam rigorosamente as orientações técnicas e científicas das

entidades e órgãos responsáveis pelo combate à pandemia, especialmente da OMS,

colocando a vida dos/as cidadãos sempre em primeiro lugar.

O Centro Educacional 06 de Ceilândia e seus colaboradores entendem

que os desafios são muitos, diante de um cenário em nível mundial de pandemia,
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que se faz necessário uma proposta pedagógica, observando normativas e fatos que

surgirão nos próximos meses em repostas a outros que por certo ainda virão.

O Planejamento Estratégico se fundamenta na Lei nº 9394/96, que

estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, a medida Provisória

934/2020 e no Parecer 05/2020 do Conselho Nacional de Educação. Considerações

também do MP e demais seguimentos da sociedade através de seus Comitês

Estaduais e Distritais.

Para tanto, a equipe do CED 06 de Ceilândia teve o cuidado de elaborar

uma proposta para atender retorno gradativo às aulas em consonância ao

documento Orientações para a retomada das atividades presenciais/híbridas nas

unidades escolares da rede pública de ensino do Distrito Federal, garantindo assim

que seja cumprida todas as etapas pós-pandemia, diminuindo ao máximo os riscos à

saúde de trabalhadores e comunidade escolar, compactuando com o sentimento de

que a vida é nosso bem maior e a educação é instrumento de reconstrução e de

transformação de nosso mundo e nossas vidas.

Ações norteadoras

∙ Instalação de pias nas áreas externas, com dispensador de sabonete líquido;

∙ Sinalização de rotas nas escolas para que os alunos mantenham distância entre si;

∙ Álcool em gel em todos os ambientes;

∙ Distribuição de EPIs e máscaras;

∙ Tapete com solução higienizadora para limpeza dos calçados antes de entrar na

escola;

∙ Desativação de bebedouros com disparo para boca e incentivo à utilização de

garrafinhas individuais;

∙ Aquisição de termômetros digitais;

∙ Preparação de acolhimento de pais e alunos pelos profissionais da escola;
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∙ Orientar pais, alunos e os profissionais de Educação sobre procedimentos,

protocolos e possíveis consequências da pandemia que vivemos;

∙ Desenvolver campanha de comunicação a ser implantada nas redes sociais (post,

vídeos, infográficos, cartilhas informativas, boletins, podcasts) e na escola (cartazes

e orientações gerais) com relação aos procedimentos a serem adotados e seguidos

por todos;

∙ Adotar linguagem e comentários motivadores, estimulantes e que passem

confiança a toda comunidade escolar, ajudando a conscientização e motivação de

todos para o enfrentamento da crise;

∙ Organizar de acordo com o número de alunos por sala, escala de atividades

síncronas e assíncronas, seguindo todas as recomendações da Organização

Mundial da Saúde (OMS) e Secretaria de Educação do Distrito Federal.

Projeto Rádio Escola

A escola é um referencial de aprendizagem para crianças, jovens e

adultos. Porém, a cada dia, é visível que o “encanto” da escola seduz tanto quanto

o poder dos meios de comunicação. É preciso cultivar o discernimento para poder

perceber tais influências. Mas como isso será possível? Nesse intuito, apresentamos

o presente projeto “Rádio – Escola” que é uma tentativa de proporcionar uma

experiência educativa aos alunos de Centro Educacional 06 de Ceilândia, bem como

para toda a comunidade escolar, mediada pela produção e apresentação de uma

Rádio – Escola, que será norteada pelo uso das novas tecnologias, trazendo

podcasts semanais no Instagram Oficial (ced06_on_line) abordando os mais

diversos temas da atualidade que possuem relevância pedagógica e social.

Enfatizamos que é um projeto que ainda está em fase de implantação.

O Projeto Rádio Escola tem como objetivo propiciar uma experiência

educativa que fundamente o indivíduo para o alcance da cidadania plena, como ser

pensante, crítico, inclusivo, realizado em todas as suas dimensões, vivendo e
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convivendo de maneira harmônica, equilibrada, pacífica e madura, no encontro

consigo, com o outro, com o ambiente mediado pelos meios de comunicação,

especialmente o rádio e o jornal. Favorecer as habilidades e competências, de modo

interdisciplinar, de comunicação e expressão.

Para o seu desenvolvimento o projeto está dividido em etapas de

execução: debate sobre abordagem das temáticas, definição dos recursos

audiovisuais e humanos, escolha da equipe atuante de acordo com o tema abordado

e oficinas de atuação.

Este projeto ocorrerá ao longo do ano letivo e terá como público-alvo toda

a comunidade escolar do Centro Educacional 06 de Ceilândia.

Projeto Biblioteca JK

Público-alvo: Professores, alunos, supervisor e coordenadores pedagógicos

Descrição do Projeto:

A Biblioteca JK, localiza-se no Centro Educacional 6 de Ceilândia, é um

espaço de leitura, estudo e pesquisa. Em virtude da demanda de alunos e

professores que utilizam a biblioteca para pesquisa, leitura de Ensino

Fundamental/Séries Finais e Ensino Médio - também são de responsabilidade da

biblioteca: distribuição, recolhimento, conservação e remanejamento dos livros

excedentes.

As atribuições do responsável pela biblioteca estão previstas na Seção I, Art.

33 do Regimento das Instituições Educacionais da Rede Pública de Ensino do

Distrito Federal. São elas:

I- Participar da elaboração da Proposta Pedagógica da Instituição
educacional;

II- Planejar e executar as atividades da Biblioteca/Sala de Leitura,
mantendo-a articulada com as demais atividades da instituição educacional;

III- Subsidiar e orientar as atividades de leitura e pesquisa;
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IV- Assegurar a adequada organização e o funcionamento da
Biblioteca/Sala de Leitura;

V- Propor aquisição de livros, de periódicos e de outros materiais, a partir
das necessidades indicadas pela comunidade escolar;

VI- Manter intercâmbio com bibliotecas e centros de documentação;

VII- Divulgar, periodicamente, o âmbito da instituição educacional, o acervo
bibliográfico existente;

VIII- Elaborar o inventário anual do acervo;

IX- Acompanhar e avaliar as atividades, apresentando relatório anual do
trabalho desenvolvido;

X- Praticar os demais atos que dão suporte às atividades da Biblioteca/Sala
de Leitura;

Objetivo geral deste projeto, a Biblioteca, é incentivar a leitura e a pesquisa

ampliando os conhecimentos gerais dos alunos e comunidade, acessando as

múltiplas fontes de informação, organizando e processando essas informações,

utilizando o patrimônio da biblioteca observando as normas de conservação e

devolução. Levar o leitor potencial a descobrir o valor lúdico do livro, e que essa

descoberta o ajude na leitura ativa e o leve a identificar a diversidade de materiais

que se encontram a seu alcance.

Segundo Solé (1998) a leitura de verdade é aquela que realizamos os leitores

experientes e que nos motiva, é a leitura na qual temos controle: relendo, parando

para saboreá-la ou para refletir.

E como objetivos específicos temos: orientar e subsidiar diversos temas utilizando

as fontes de referência da biblioteca; localizar informações nas fontes de referência

para solucionar problemas; orientar a consulta de dicionários; consultar índices para

localizar temas; orientar a execução dos trabalhos de síntese; planejar objetivos

para leitura; orientar sobre a importância das várias leituras em diversos

textos(literários, jornalísticos, editoriais, publicitários); organizar momentos de leitura

livros , observando o prazer de ler e a instauração de novos conhecimentos;

preservar o acervo da biblioteca; organizar arquivos de textos literários, jornalísticos,

editoriais e publicitários; organizar arquivos do jornal diário, incentivando a utilização

dos mesmos; orientar os alunos com relação à execução de trabalhos de pesquisa,

observando as respectivas normas; planejar e executar as atividades da biblioteca

mantendo-a articulada com as demais atividades da instituição educacional;



70

sensibilizar a conservação dos livros e círculos de leitura; incentivar à leitura a

insistir na vertente criativa.

Procedimentos próprios da Biblioteca:

● Empréstimo dos livros didáticos, no início do ano letivo e devolução dos

mesmos ao término do ano.

● Empréstimo de livros literários, pelo prazo de 7 (sete) dias. Caso os livros não
sejam usados no PAS e não estejam utilizados para leitura avaliativa,

poderá haver renovação por mais 7 (sete) dias. Na EJA o empréstimo é de 14

dias, pois os alunos são adultos, trabalhadores normalmente não tem hábito

de leitura e possuem dificuldade em relação ao cumprimento do prazo de 7

dias.

● Se o aluno não entregar o livro no prazo determinado pagará multa no valor

de R$0,50 (cinquenta centavos) por dia de atraso. A multa tem por objetivo

forçar o aluno a devolver o livro no prazo e assim preservar o acervo da

biblioteca. A prestação de conta será realizada mensalmente na Direção do

CED 06. Os recursos financeiros obtidos através desse procedimento serão

aplicados na própria  biblioteca.

● A confecção da carteirinha para empréstimo de livros será feita somente aos

alunos regularmente matriculados nesta instituição de ensino, funcionários do

CED 06, a carteirinha custa R$5,00 anuais para o aluno do ensino regular e

R$5.00 por semestre no caso da EJA, mediante 1 (uma) foto 3X4, de

preferência atualizada.

● A biblioteca não empresta os livros didáticos ou de pesquisa. Desta forma,

sugerimos que as pesquisas sejam feitas na biblioteca. Mas, se o aluno

desejar tirar cópias dos livros que está pesquisando, deixará um documento

na biblioteca e os levará até a sala de xérox. Ao retornar o funcionário fará a

conferência do material que foi levado à xérox e devolverá o documento do

aluno.

● É proibido lanchar na biblioteca, jogar lixo no chão, riscar livros e móveis.

● O aluno que for pego rasgando, recortando ou danificando livros ou outros

materiais de pesquisa será encaminhado a Equipe Diretiva desta escola para
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as providências cabíveis e previstas no Regimento Escolar das Instituições

Educacionais da Rede Pública de Ensino do Distrito Federal.

● A biblioteca não dispõe de folhas, fita adesiva, cola, canetão ou outros

materiais para empréstimo, assim o aluno que comparecer nesta sala deverá

portar seus objetos pessoais para pesquisa.

● A renovação da carteirinha da biblioteca será anual no Ensino Regular e

semestral na Educação de Jovens e Adultos observando se o aluno não tem

nenhuma pendência.

● No caso do aluno devolver o livro muito tempo após o prazo determinado, o

valor da multa será negociado, normalmente sugerimos a doação de um livro

literário usado no PAS ou EJA.

● Ao solicitar quaisquer documentos, na Secretaria Escolar desta Instituição de

Ensino, o aluno será encaminhado à biblioteca para verificação de

pendência(s) (devolução dos livros didáticos ou literários). Se estiver em dia

com suas responsabilidades receberá o nada consta.

Projeto Jogos Interclasses

O Centro Educacional 06 de Ceilândia possui um histórico de vitórias em

campeonatos de handebol, futsal e vôlei em virtude do trabalho desenvolvido por

seus professores para maior integração entre alunos, compreensão e as vivências

do corpo. A socialização e o trabalho em grupo também são objetivos do projeto

para que o educando perceba a importância de aprimorar corpo, mente e espírito.

O projeto tem como objetivo geral promover o gosto pelo esporte,

trabalhando a competição de maneira positiva e ética. E como objetivos específicos

desenvolver o trabalho em equipe; ensinar a importância do cumprimento das

normas e regras; aprender a lidar com as vitórias e derrotas; desenvolver a

capacidade de iniciativa, criatividade e espírito esportivo; e despertar o prazer pelo

esporte.

Para o desenvolvimento do projeto, inicialmente se dá a formação das

equipes por turma e inscrição do time; equipes e sorteios de chaves; conselho

técnico e a definição da tabela dos jogos. No campeonato classificam-se os dois
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primeiros times de cada chave que participarão de próxima fase com jogos

eliminatórios até um sagrar-se campeão. Os alunos participantes deste projeto

receberão certificados e os três primeiros colocados receberão medalhas.

Originalmente o projeto seria executado ao final do 1º semestre de cada

ano letivo, porém, diante da sistemática da pandemia do COVID-19 este projeto

deverá ser reestruturado de acordo com as normas de distanciamento social e

práticas de desporto em todo o Distrito Federal.

Projeto Feira Científica E Cultural – EJA Noturno

A Feira Científica e Cultural do noturno CED 06 visa primeiramente a

educação de jovens e adultos - EJA, mas lembrando que esse público é muito

heterogêneo, assim, o conhecimento de novas tecnologias pode ajudar ou melhorar

a inserção e recolocação em um mercado de trabalho muito mutável.

A Feira Científica e Cultural visa valorizar a contextualização,

interdisciplinaridade e articulação entre as disciplinas em cada uma das áreas

visando à aquisição de conhecimentos básicos, preparação científica e capacidade

para usar as diferentes tecnologias influenciando diretamente a formação do aluno

de Ensino Médio, contribuindo para a formação de uma cultura científica efetiva,

que permita ao indivíduo a interpretação dos fatos, fenômenos e processos

naturais; mostrando ao aluno que o conhecimento científico influencia diretamente o

desenvolvimento tecnológico proporcionando melhoria na qualidade de vida das

pessoas. E, ainda, transformando-os em cidadãos responsáveis, participantes e

úteis em suas comunidades.

O projeto tem como objetivo permitir o contato dos Educandos do CED 06

com as novas tecnologias tornando os conteúdos científicos mais próximos de sua

realidade cotidiana. E como objetivos específicos desenvolver o saber científico e

tecnológico como condição de cidadania; e desenvolver a capacidade de raciocínio

e de usar a ciência como elemento de interpretação e intervenção.
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Na realização do projeto a primeira etapa a ser cumprida é a

sensibilização do corpo docente e discente, fato que deverá ser feito pela comissão

organizadora. Para isso, um conjunto de reuniões, será necessário para a escolha

dos professores conselheiros e equalizar a real participação de todos para o

sucesso do projeto. Seguidamente as reuniões, os temas geradores levantados

pelo corpo docente serão indicados para as turmas, respeitando-se a seguinte

escala:

● Primeiros anos – terão dois temas a serem desenvolvidos*

● Segundos anos – terão dois temas a serem desenvolvidos*.

● Terceiros anos – terão dois temas a serem desenvolvidos*.

A distribuição de temas foi baseada na atual estratégia de matrícula do

turno, podendo ser previamente alterada se necessário. O desenvolvimento dos

temas se dará com a ajuda dos professores conselheiros, sendo que cada tema

deverá ser exposto na forma de uma apresentação explanativa e por meio de

cartazes e/ou maquetes eventos que ocorrerão em salas próprias cedidas pelo

Ced06 durante a Feira. Cada tema desenvolvido poderá render aos alunos até 3,0

pontos na avaliação de trabalhos nas disciplinas da área das ciências e suas

tecnologias, podendo ser estendido a outras áreas se elas assim desejarem. Os

professores conselheiros, responsáveis por cada tema, relatarão o nível de

comprometimento das turmas envolvidas. Destacando possíveis problemas

individuais e coletivos.

O projeto será desenvolvido ao longo do primeiro semestre letivo. Diante

das peculiaridades causadas pela pandemia da COVID-19, este projeto poderá

sofrer alterações em sua estrutura como a adequação de espaços virtuais e a

diminuição das equipes e temas para atendimentos por meio de plataformas virtuais

como Google Meet e Youtube.

Projeto Oficina De Leitura Sarau Poético

A Educação de Jovens e Adultos propõe a formação cidadã, significativa,
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criativa e literária do estudante, compreendendo que essa formação se dá a partir da

interação deste com o meio e a escola e a orientação do professor, privilegiando a

capacidade de pensar e processar, bem como a autonomia intelectiva. Com o

intento de atender essa perspectiva consideramos essencial trabalhar aspectos que

contemplem o ser humano como sujeito capaz de construir aprender e apreender

quais sejam: a sua relação com o Outro, a capacidade de criação artística e

intelectual, o aprofundamento do “eu” lírico.

Este projeto visa complementar a formação criativa e o gosto pela leitura

poética, bem como, permitir ao estudante desenvolver sua socialização, autoestima,

e aprimoramento cultural, do mesmo modo como outras formas de aprimoramento

que englobam o processo de aprendizagem. Tendo como objetivos específicos:

Despertar o gosto pela leitura poética; permitir aos Educandos o contato com os

vários autores brasileiros e a linguagem poética; oportunizar a leitura as várias

estruturas e estilos poéticos; estimular a produção textual na estrutura e concepção

poética; evidenciar a importância da leitura e criação, elevando a autoestima do

Educando permitindo a esses serem capazes de produzir e reconhecer seu real

potencial.

A proposta é viabilizar o projeto em quatro etapas no período das aulas

do turno noturno, bem como, atividades extraclasses que possam dinamizá-lo ainda

mais. Pretendemos, ao longo do semestre e conforme um cronograma apresentado,

realizar o que se segue:

● Primeira Etapa: O (a) professor (a) apresentará aos alunos as

diversidades poéticas e explorará com eles;

● Segunda Etapa: Os Educandos serão estimulados a

produzirem, semanalmente, textos poéticos, sob o critério e orientação do(a)

professor(a);

● Terceira Etapa: O empréstimo de livros será feito conforme as

visitas feitas à biblioteca, e de acordo com o desenvolvimento do conteúdo e

escolas literárias estudadas.

● Quarta Etapa: Momento da Poesia/Sarau poético - espaço para

apresentação dos trabalhos, momento expressivo onde os Educandos recitarão
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poemas/poesias de grandes nomes da literatura brasileira e universal, assim

como os de autoria própria.

A culminância do projeto dar-se-á com uma apresentação dos poemas e

poesias elaborados pelos estudantes na biblioteca JK. Momento expressivo onde os

alunos recitarão poemas/poesias de grandes nomes da literatura brasileira e

universal, assim como os de autoria própria. É importante ressaltar a relação entre

obra e autor para mostrar ao aluno a unicidade de sua produção.

Este projeto é previso para o final de cada semestre letivo, levando-se em

consideração ajustes necessários em sua estrutura para viabilizar as apresentações

sem ferir as adequações propostas pela pandemia da COVID-19.

Projeto Formação De Plateia

Ao longo dos anos o CED 06 se protagonizou por realizar oficinas e

apresentações artísticas para a comunidade escolar com a finalidade maior de

Formação de Plateia. Este projeto, que possui toda a comunidade escolar com alvo,

representa uma estratégia eficaz de inclusão Cultural do Educando, despertando a

arte como uma opção, capaz de proporcionar uma formação menos excludente, um

veículo para o exercício de sua cidadania.

Em 2017 nasce o Teatro de Bolso Valmir de Carvalho em homenagem a

professor Valdemir de Carvalho falecido em 2014 e que prestou serviços relevantes

a nossa comunidade escolar.

O Teatro de Bolso Valmir de Carvalho tem realizado muitas ações

artísticas nos últimos anos destacando o Festival de Música, realização de diversos

espetáculos de teatrais, oferecido oficinas de iniciação Teatral e este ano receberá

vários espetáculos artísticos com apoio institucional do FAC.

O projeto tem como objetivo geral incentivar a participação da

comunidade escolar nos espetáculos teatrais, concertos musicais e mostra de artes

plásticas. E como objetivos específicos, trabalhar a arte e a cultura como grandes
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propulsoras do desenvolvimento social da criação social; incentivar os projetos

culturais produzidos pelos jovens; criar espaços para manifestação cultural e

artística da juventude com estrutura para eventos, teatros, oficinas, palestras,

dança, artesanato e espetáculos em geral geridos por organizações juvenis e

valorizar os espaços já existentes; respeitar as diversas manifestações culturais,

garantindo a liberdade de expressão das práticas culturais juvenis; desenvolver

campanhas entre jovens para a preservação do patrimônio da instituição escolar;

circular e fruir espetáculos artísticos a comunidade escolar.

Para o desenvolvimento do projeto serão realizadas várias atividades

dentro e fora da escola com caráter interdisciplinar oferecendo, principalmente arte

cênica, plástica e música.

As atividades serão desenvolvidas ao longo do ano, nos três turnos,

dentro e fora da escola, de acordo com a agenda cultural da Cidade e do Governo

do Distrito Federal.

Projeto Política De Promoção Da Cidadania E Cultura Da Paz –
Rodas De Conversa

Desde outubro de 2008, quando a Secretaria de Educação do Distrito

Federal lançou a Política de Promoção da Cidadania e da Cultura de Paz, começou

a implementação de um conjunto de ações direcionadas à prevenção e ao

enfrentamento da violência escolar, que simultaneamente promovesse a boa

convivência entre os integrantes da comunidade escolar e a cultura de paz.

Tais ações incluem, entre outras iniciativas, curso de formação para

docentes, o estímulo à formação de grêmios estudantis e dos Conselhos de

Segurança Escolar, além da criação de um prêmio para fomentar a expressão dos

talentos artísticos da comunidade escolar, em particular dos alunos.

A Política de Promoção da Cidadania na prática segundo Atílio Mazzoleni,

chefe da assessoria responsável pela área de promoção da cidadania da SEDF, o
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monitoramento dos casos envolvendo agressões e violência em escolas públicas do

Distrito Federal deve ser cotidiano. Esse trabalho é realizado em conjunto com o

Batalhão Escolar e Ministério Público, dentre outros parceiros. “Nós fazemos um

acompanhamento dos casos, ouvimos os envolvidos e procuramos encaminhá-los e

orientá-los”, explica.

As parcerias também são fundamentais no campo da prevenção. Dentre

os parceiros da SEDF estão também as secretarias de Saúde e de Esportes do

Distrito Federal. “Existe um diálogo e uma interação constantes, pois a violência é

um fenômeno complexo que perpassa vários campos”, explica Mazzoleni.

O projeto tem como objetivo oferecer oportunidade de acesso à cultura,

ao lazer, ao esporte e à arte para os jovens, a fim de reduzir a violência no interior e

no entorno da escola, além de contribuir para os indicadores educacionais;

contribuir para a melhoria da qualidade da educação, a inclusão social e a

construção de uma cultura de paz; estimular a abordagem de temas transversais

relacionados às temáticas da paz; apresentar aos Educandos personalidades e

modelos sociais que transformaram ou transformam o contexto social local, nacional

ou internacional para melhor; organizar meios para oferecer ensino de qualidade a

todos os Educandos; demonstrar atenção à saúde e à autoestima dos alunos, do

corpo docente e demais servidores, promovendo espaço para o desenvolvimento da

qualidade de vida de toda comunidade escolar; estabelecer um canal de

comunicação aberto com os alunos, professores e servidores; valorizar a

diversidade existente no palco escolar e incentivar a convivência pacífica; oferecer

atividades aos Educandos, dentro e fora de aula, que favoreçam o trabalho em

equipe e o exercício de posturas cooperativas; realizar a mediação dos conflitos

existentes; favorecer a construção da visão de futuro dos alunos e de perspectivas

de realização, de modo a promover o investimento em suas potencialidades;

incentivar a contínua capacitação de todos os profissionais da escola; buscar deixar

o ambiente escolar acolhedor ao Educando; promover atividades de valorização do

espaço físico da escola e da necessidade da limpeza, conservação e qualidade

ambiental; oferecer oportunidade de participação dos alunos em algumas decisões

da comunidade escolar; favorecer o vínculo família-escola e comunidade escolar;

promover a participação da comunidade no espaço escolar; divulgar as ações
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positivas realizadas na e pela comunidade na qual a instituição está inserida; avaliar

constantemente suas práticas e as repercussões de suas ações.

Para o desenvolvimento do projeto inicialmente teremos debates, oficinas

e ações que ofereçam um espaço para a discussão de temas relacionados à cultura

de paz; em seguida promoveremos eventos que apresentem e demonstrem o

trabalho das instituições sociais que prezam pelos direitos da paz (Juizado da

Infância e da Juventude, Conselho Tutelar, Batalhão Escolar, entre outros); e

esclarecimentos sobre o que a escola e suas diretrizes. Serão realizadas uma

atividade por bimestre a ser definida pelo Conselho de Promoção e Cidadania e

Cultura da Paz local.

Projeto Chá Literário – EJA Noturno

Os estudantes do turno noturno são carentes no que concerne ao acesso

e tempo para leitura. Portanto, o Chá Literário desponta para a promoção da leitura

de obras e entrevistas com autores da cidade em benefício, principalmente, dos

estudantes da terceira série do Ensino Médio, sacramentando o incentivo à leitura.

O projeto tem como objetivo geral facilitar ao estudante do turno noturno o

acesso ao mundo literato, mostrando a realidade das obras e mestres da nossa

cidade principalmente. Criar no estudante o hábito da leitura prazerosa. E como

objetivo específico trazer um escritor para debater sobre o processo criativo na

construção de um livro.

Para o seu desenvolvimento, adotaremos os seguintes procedimentos:

sensibilização dos alunos quanto a obra do autor fazendo a leitura e ou retrabalhos

das obras; organização da turma em grupos para discussões sobre as obras;

avaliação do Chá Literário acontece em noite específica com a presença do(s)

autor(es). A avaliação se dará no final do segundo semestre de cada ano letivo.

A escolha do(s) autor(es) se dará na semana pedagógica que antecede o

início do segundo semestre. O CED 06 cederá seu espaço físico e os materiais
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audiovisuais para o momento da entrevista e as demais necessidades ficarão a

cargo dos alunos envolvidos.

Ressalta-se que diante das adequações de espaço e atendimento

propostas pela prevenção da COVID-19, alguns momentos do Projeto Chá Literário

poderão acontecer de maneira online.

Projeto Incentivo À Leitura

Leitura é a base para o cidadão desenvolver o senso crítico. As escolas

devem incentivar trabalhos de pesquisa, que podem ser feitos com a ajuda das

bibliotecas. A situação é calamitosa. Os alunos não aprendem a ler. Os

adolescentes de hoje têm dificuldades para interpretar, seja um livro, uma tabela ou

um texto publicitário. Muitos são filhos de pais semianalfabetos e a escola precisa

incentivar o hábito da leitura.

Ler é interpretar, construir significados. O texto em si não tem significado,

pessoas constroem significados lendo.

A contribuição de quem lê é fundamental. Lendo, a pessoa que você é,

com todos os preconceitos, conceitos, projetos políticos se reportam para o texto,

trazendo assim, sua vida social, suas vivências. Nunca é demais lembrar que o

tempo todo estamos sendo solicitados a fazer “leituras” em palavras, gestos,

olhares, signos ou símbolos. O mundo moderno cada vez mais faz uso das leituras

que se interpenetram, influenciam; é necessário, portanto, que a escola “ensine” a

ler as ou nas múltiplas linguagens. “Ao ler, ver, ou ouvir imagens evocadas por

várias formas de linguagem, o sujeito- leitor participa e interage, criando-se um

espaço simbólico que se recria na interpretação de cada um”.

Visando essa perspectiva é essencial trabalhar aspectos que contemplem

o ser humano como sujeito capaz de construir aprender e apreender quais sejam: a

sua relação com o outro, a capacidade de criação artística e intelectual. O objetivo
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geral do projeto é democratizar o acesso à leitura e criar uma prática de leitura

consciente e significativa. Devendo ainda integrar o estudante com a biblioteca e

laboratório multimídia; incentivar a leitura evidenciando sua importância; transformar

o conceito da palavra leitura; ler textos informativos e discuti-los, socializando assim

todas as informações; apreciar livros de literaturas diversas, mas enfocando

principalmente os livros do Programa de Avaliação Seriada – PAS; identificar a

leitura como meio de ascensão social; oportunizar a leitura as várias estruturas e

estilos poéticos existentes na literatura brasileira; estimular a produção textual na

estrutura e concepção poética, descritiva, narrativa e dissertativa. Buscando assim

melhorar sua autoestima e permitir reconhecer seu real potencial; tornar a sala de

aula em um ambiente atrativo e prazeroso através de atividades dinâmicas, como:

contar estórias, lendas, músicas, filmes, leituras coletivas, debates argumentativos

com defesa de pontos de vista e outros.

Vivemos numa sociedade grafocêntrica, embora se saiba que essa

posição conferida à palavra escrita não significa exclusividade, não só porque há

culturas que dela prescindem como porque, na atualidade, confere à imagem uma

nova dimensão. Tal postura não impede, no entanto, que nos aproximemos da

escrita com relativa ênfase na leitura. Assim, o primeiro contato, o da compreensão,

quando se faz pelo estudante que dialoga com o texto, dá-se pela correspondência

ao nosso nível de leituras literal, no qual o estudante deverá reconhecer os

elementos da superfície do texto, tais como personagens, espaço, tempo,

dominando, evidentemente o código da língua portuguesa.

O Projeto será viabilizado em quatro bimestres no período das aulas de

Língua Portuguesa e PD, bem como, atividades extraclasse que possam dinamizá-lo

ainda mais. Ressalte-se que o Projeto abrangerá as turmas de primeiro, segundo e

terceiro anos do Ensino Médio.

A quantidade de obras indicadas pelo PAS na primeira, segunda e

terceira etapas influenciará, significativamente, na metodologia. Visto que, se a

indicação ultrapassar a quantidade de quatro livros, o Educador trabalhará dois ou

mais por bimestre. Caso não indique mais de quatro, haverá a oportunidade de

utilizar outras obras literárias.
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Pretende-se ao longo do ano realizar, por bimestre, o que segue:

● Apresentação do autor(es) e de suas principais obras.

● Início da apresentação do conteúdo do(s) livro(s) aos

estudantes.

● Apresentação do conteúdo do(s) livro(s).

● Término da apresentação do conteúdo do(s) livro(s).

● Leitura sequencial e integral com interpretação e exposição

de pontos de vista de trechos importantes do(s) livro(s).

● Apreciação de filme(s) em DVD a respeito da(s) obra(s),

quando houver.

● Término da apreciação de filme(s) em DVD.

● Início dos debates em forma de seminário ou não a respeito

da(s) obra(s).

● Prosseguimento dos debates.

● Término dos Debates.

● Leitura coletiva e/ou sarais e/ou apresentações de trabalhos.

O Educador terá uma hora aula para cada turma semanalmente e o

projeto realizar-se-á durante todo o ano letivo. A escola promoverá concursos

literários e inscreverá os melhores em eventos culturais promovidos pela Secretaria

do Estado de Educação ou pelo Ministério da Educação (quando possível).

A avaliação se dará, ao fim de cada bimestre, a partir da observância do

aumento dos leitores ou participantes das atividades propostas pela escola; da

qualidade demonstrada nos trabalhos apresentados; do desempenho satisfatório no

rendimento escolar; da transformação da biblioteca e do laboratório multimídia em

centros de convivência mais estreito entre os Estudantes; dos resultados

observados no crescimento da linguagem verbal e escrita dos frequentadores da

biblioteca do laboratório multimídia.

Tendo em vista o desenvolvimento intelectual do Estudante enfocando a

multidisciplinaridade, pode-se constatar que o Projeto de leitura possibilita uma

construção de uma nova prática educacional, onde se mescla lazer e cultura

eliminando a concepção de que leitura seja um castigo. Acredita-se que essa
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mudança poderá modificar hábitos seja na escola, seja entre a população,

procurando criar formas de conceber a leitura.

Este trabalho incentiva a leitura dos Estudantes de nossa comunidade de

maneira prazerosa. Espera-se através da leitura melhorar o desempenho acadêmico

do nosso público e de forma eficaz levá-los a ler mais e cada vez mais encher nossa

biblioteca de leitores conscientes.

É fundamental a presença da biblioteca na escola, bem como projetos

que viabilizem a criatividade e favoreça o desenvolvimento integral da Instituição

Educacional como centro de gerador de cultura.

Projeto Incentivo À Produção De Texto

A Produção de texto é uma das bases para o cidadão desenvolver o

senso crítico, socializar-se e atingir postos profissionais nunca sonhados. A situação

não é confortável. Os Estudantes não aprendem a escrever. Os adolescentes de

hoje têm dificuldades em produzir textos, seja descritivo, narrativo ou dissertativo,

entre outros. Muitos são filhos de pais semianalfabetos e a escola precisa incentivar

o hábito da escrita. Todos sabemos que o homem é um ser gregário e, como tal,

precisa comunicar-se, tendo em vista que ele não se basta, necessita de contato

com o mundo exterior para sobreviver. Assim, o homem sente carência de

integrar-se no convívio social, exteriorizando-se em pensamentos sentimentos e

emoções, e interiorizando-se, adquirindo conhecimentos pela leitura do mundo e da

palavra escrita, obtendo uma visão de si mesmo e das coisas que o cercam. Devido

a essa busca constante de contato, a história da comunicação transforma-se num

simples retrato da luta do homem à procura de vencer os obstáculos de tempo e

espaço. Para tanto não lhe basta a palavra. A escrita é, igualmente, de suma

importância. E aí está a importância da Produção de textos. Redigir faz parte

integrante da comunicação humana. É a superação das limitações da oralidade e o

meio mais adequado para a reflexão e o raciocínio. É escrevendo que se aprende a

analisar e a meditar sobre tudo o que nos cerca. Mas atenção: ninguém aprende a
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redigir por meio de técnicas e teorias. Redigir é o mesmo que andar de bicicleta. As

técnicas são a bicicleta. Aprenda as técnicas. Use a bicicleta e ande, isto é, escreva.

O projeto tem como objetivo geral democratizar o acesso a escrita e criar

uma prática de produção de textos consciente e significativa. E tem ainda como

objetivos específicos integrar o estudante com a biblioteca; incentivar a escrita

evidenciando sua importância; transformar o conceito da expressão produção de

textos; ler textos informativos e discuti-los, socializando assim todas as informações;

identificar a produção de textos como um dos meios de ascensão social; oportunizar

a produção de textos as várias estruturas e estilos existentes na língua portuguesa;

estimular a produção textual na estrutura e concepção poética, descritiva, narrativa

e dissertativa. Buscando assim melhorar sua autoestima e permitir reconhecer seu

real potencial; tornar a sala de aula em um ambiente atrativo e prazeroso através de

atividades dinâmicas, como: contar estórias, lendas, músicas, filmes, leituras

coletivas, debates argumentativos com defesa de pontos de vista e efetuando o

desfecho de todas as atividades com produção de textos.

O Projeto será viabilizado ao longo período letivo nas aulas de Língua

Portuguesa e PD, tendo como sugestão de aulas e atividades:

● Estudo do parágrafo: conceito, extensão, organização e

qualidades.

● Estudo do parágrafo: desenvolvimento e exercícios.

● A composição do texto: elementos do texto, estrutura e

conteúdo.

● A composição do texto: expressão e exercícios.

● Tipos de textos: descrição e exercícios; Narração e exercícios.

● A crônica: definição, crônica x dissertação.

● A crônica: versatilidade da crônica, exercícios.

● O que evitar numa produção de textos.

● Técnica da dissertação: conceituação, espécies, estrutura,

características.

● A montagem do texto dissertativo: tema, objetivo, seleção de

ideias, organização de ideias, desenvolvimento do texto, conclusão,
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introdução e exercícios.

● Avaliação: estudo dirigido.

● Avaliação: produção de textos – descritivo, narrativo ou

dissertativo.

O Educador terá uma hora aula para cada turma semanalmente e o

projeto realizar-se-á durante todo o ano letivo. A escola promoverá concursos

literários e inscreverá os melhores em eventos culturais promovidos pela Secretaria

do Estado de Educação ou pelo Ministério da Educação (quando possível). A

avaliação se dará, ao fim de cada bimestre, a partir da observância da qualidade

demonstrada nos trabalhos apresentados; do desempenho satisfatório no

rendimento escolar; da transformação biblioteca em um centro de convivência mais

estreito entre os estudantes; dos resultados observados no crescimento da

linguagem verbal e escrita.

Projeto Odisseia Cultural

Por que Odisseia? Para podermos sair do estigma das feiras; a Odisseia

também é definida como série de acontecimentos anormais e variada; com isso

vamos transformar a escola numa “viagem”, onde serão demonstrados trabalhos

e/ou atividades com os quais oportunizaremos a comunidade escolar a vivenciar um

momento diferente e quiçá prazeroso.

Pela definição de Odisseia, não poderíamos amarrar este evento com um

tema gerador, portanto fica livre para o professor orientador e sua turma decidirem

juntos o que é e como irão apresentar. Pontuação: A Odisseia substituirá o estudo

dirigido do bimestre em que ocorrerá, daí a importância da seriedade nos trabalhos.

Haverá equipe de avaliação cabendo a ela 50% e os demais 50% ao professor

orientador.

Na primeira fase, a entrega dos projetos de apresentação: cada turma

deverá apresentar um projeto, com nome, tipo de apresentação, local da

apresentação, duração e objetivo – em linhas gerais a turma deve expor o que



85

pretende com o seu trabalho.

Data limite, Datas das apresentações, Turmas e Orientadores: a definir os

demais professores irão compor a equipe de avaliação, desde que não estejam

fazendo parceria com outro professor orientador.

Enfatiza-se que este projeto somente acontecerá caso haja permissão

para a promoção de eventos artísticos culturais em escolas frente às adequações

necessárias para evitar a disseminação da COVID-19.

A Metodologia de Projetos não é algo novo, entretanto, ainda hoje poucas

práticas docentes consideram utilizá-la em suas ações avaliativas por diversos

motivos, pois o trabalho pedagógico com projetos é desafiador, trabalhoso e

dinâmico. Os estudantes são avaliados em todos os níveis da Taxonomia De Bloom:

Lembrar, Compreender, Aplicar, Analisar, Avaliar, Criar.

Durante o percurso, tanto como apresentadores, quanto como

espectadores uns dos outros. O Projeto alia-se aos Eixos Transversais do Currículo

em Movimento do Novo Ensino Médio, dentre eles: Educação Para A Diversidade,

Cidadania E Educação em e para os Direitos Humanos, Educação para

Sustentabilidade, Educação para o Campo, Protagonismo e Identidade. Pois, como

dito, os Estudantes têm total liberdade para tratar quaisquer assuntos com

Abordagens Pedagógicas e/ou Artísticas. Nos últimos 10 (dez) anos a Odisseia

trouxe para o conhecimento e debates temas bem diversos entre si como

Holocausto, Mel, Lgbtqia+Fobia, 100 anos do Samba, Fernando Pessoa, História de

Ceilândia,  Higiene Básica, entre outros.

O trabalho pedagógico nesta atividade requer mediação e orientação, a

fim de tornar o projeto cada vez mais interessante e consistente, sendo assim é vital

que toda a comunidade escolar esteja envolvida no processo.

Objetivo geral
Realizar a Odisseia Cultural de forma interdisciplinar e temática livre com

a participação da comunidade escolar do turno diurno.

Objetivos específicos
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● Substituir o Estudo Dirigido do Bimestre;

● Avaliar de forma diversificada a pesquisa e produção dos

estudantes;

● Desenvolver a autonomia do estudante por meio da arte e cultura;

● Promover a formação de plateia entre estudantes;

● Melhorar o convívio social e capacidade de trabalho em grupo;

● Desenvolver habilidades de gestão de liderança, de organização,

de negociação e de tempo.

Metodologia

A Odisseia preconiza o envolvimento dos estudantes ligados aos seus

próprios interesses e talentos, para que a pesquisa traga resultados relevantes cada

turma conta com um professor orientador que é responsável por atribuir 50% do total

da nota.

Cada turma realiza entre 2 e 3 apresentações, e todos estudantes devem

assistir pelo menos 03 (três ) apresentações.

Os estudantes debatem sobre o tema junto com o professor orientador e

devem entregar um pré-projeto falando sobre o tema, local e formato de

apresentação.

Das Avaliações: Cada turma é avaliada por duas comissões, às quais

cabem os outros 50% da nota. É composta por professores e demais funcionários da

escola.

Os critérios avaliativos são: Conteúdo; Domínio do Tema; Clareza;

Organização; Criatividade; Utilização dos Recursos e Pontualidade.

A culminância do projeto ocorre em 06 (seis) dias letivos. O regulamento

com orientações gerais do cronograma e equipes avaliadoras será desenvolvido em

coordenação coletiva.
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Projeto de Transição entre Etapas e Modalidades

"Será que vou conseguir aprender as novas disciplinas? E os meus

amigos de classe, vou perdê-los? Que ambiente vou encontrar na escola nova?"

Questões como essas costumam angustiar os jovens que estão prestes a deixar o

Ensino Fundamental para ingressar no Ensino Médio. A inquietação não é à toa. A

maneira como os percalços dessa transição é enfrentada pode determinar a

continuidade ou não dos estudos. Por isso a equipe do CED 06 proporciona aos

ingressantes no Ensino Médio um momento de parceria, onde as principais

indagações são acolhidas e orientadas permeadas de muito afeto na inserção desta

nova etapa acadêmica de suas vidas.

A transição dos estudantes começa todos os anos com a visita da equipe

gestoras e pedagógica do Ced 06 de Ceilândia às escolas sequências, a saber: CEF

18, CEF 32 E CEF 33. Estes estudantes de nono ano recebem orientações do que é

o Ensino Médio e um breve relato da proposta pedagógica do Ced 06 de Ceilândia.

O projeto transição acontece seguindo algumas etapas:

● Visita da equipe diretiva nas escolas sequenciais realizando as

boas-vindas iniciais.

● Entrevista com estudantes do CED 06 com os estudantes das

escolas sequenciais.

● Reunião sobre orientações gerais com pais e responsáveis.

● Recepção, boas-vindas aos estudantes.

É válido ressaltar que diante dos documentos norteadores a respeito do

ensino remoto devido a pandemia da COVID-19, as ações do Projeto Transição

poderão acontecer de forma online.
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