
 

1 
 

 
 

                                                GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 
                                     SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DF 
                              COORDENAÇÃO REGIONAL DE ENSINO DO PLANO PILOTO 

                       CENTRO EDUCACIONAL DO LAGO – CEL 
                                    Tel: 3901-2635   *   Site: bit.ly/cedlagosul 

 

 

 

 

    PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO 

         Centro Educacional do Lago - CEL 

 

 

 

 

Um galo sozinho não tece uma manhã: 

ele precisará sempre de outros galos. 

De um que apanhe esse grito que ele   

 o lance a outro; de um outro galo   

que apanhe o grito de um galo antes   

e o lance a outro; e de outros galos   

que com muitos outros galos se cruzem   

os fios de sol de seus gritos de galo, 

para que a manhã, desde uma teia tênue,   

se vá tecendo, entre todos os galos.   

 

João Cabral de Melo Neto 

 

 

 

Brasília (DF) 

MAIO 2022



 

2 
 

CENTRO EDUCACIONAL DO LAGO 

 

 

 

 

 

 

Construir um projeto 

político pedagógico é como tecer 

uma manhã... O poeta mostra 

como os fios da manhã são 

tecidos pelos cantos entrelaçado 

dos galos, tal como a prática 

pedagógica da escola é 

construída pelo coletivo dos 

educadores, no processo de 

planejamento. 

 

 

Elaboração e Organização:  

Equipe do Centro Educacional do Lago 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brasília (DF) 

maio 2022  



 

3 
 

SUMÁRIO 

 

Sumário 
Sumário ........................................................................................................................... 3 

1 Apresentação ........................................................................................................... 5 

1.1Dados de Identificação da Escola ........................................................................... 6 

2 Histórico ................................................................................................................... 8 

2.1 Descrição Histórica ............................................................................................ 9 

2.2 Escola Intercultural Bilíngue ............................................................................... 9 

2.3 Caracterização Física ......................................................................................... 9 

2.4 Estrutura Organizacional da Escola e Recursos Humanos .............................. 10 

3 Diagnóstico da Realidade da Unidade Escolar ...................................................... 10 

3.1 Descrição das características: social, econômica e cultural ............................. 10 

3.2 Resultados dos alunos da Unidade Escolar ..................................................... 13 

4 Função Social ........................................................................................................ 14 

5 Princípios Orientadores das Práticas Pedagógicas ............................................... 15 

5.1 Princípios epistemológicos ............................................................................... 15 

5.2 Princípios didático-pedagógicos ....................................................................... 16 

5.3 Princípios éticos ............................................................................................... 17 

5.4 Princípios estéticos .......................................................................................... 17 

5.5 Princípios da Educação Inclusiva ..................................................................... 18 

6 Missão e Objetivos do Centro Educacional do Lago .............................................. 19 

6.1 Missão .............................................................................................................. 19 

6.2 Objetivo geral ................................................................................................... 19 

6.3 Objetivos específicos ....................................................................................... 19 

7 Fundamentos Teóricos........................................................................................... 21 

8 Organização do Trabalho Pedagógico ................................................................... 25 

8.1 Matriz Curricular do Centro Educacional do Lago ............................................ 25 

8.2 Ensino Médio em tempo Integral ...................................................................... 27 

8.3 Projetos dos Itinerários Integradores:............................................................... 29 

8.6 Outros espaços e profissionais ........................................................................ 55 

8.7 Avaliação Institucional ...................................................................................... 58 

8.8 Formação Continuada ...................................................................................... 58 

8.9 Horários de Trabalho dos Profissionais de Educação da Rede Pública do 
Distrito Federal .......................................................................................................... 59 

8.10 Plano de ação da Coordenação Pedagógica ................................................ 60 

8.11 Relação escola-comunidade ......................................................................... 63 



 

4 
 

8.12 Sala de Leitura Informatizada ....................................................................... 67 

8.13 Organização Escolar e Experiência com o Novo Ensino Médio ................... 68 

8.14 Oficineiros/Parceiros da Escola .................................................................... 69 

9 Estratégias de Avaliação - Concepção e Práticas .................................................. 69 

9.1 Compreendendo as concepções de avaliação ................................................. 70 

9.2 Recuperar o quê? ............................................................................................ 72 

9.3 Verificação do Rendimento Escolar ................................................................. 73 

9.4 Avaliações diagnósticas ................................................................................... 74 

9.5 Plano de Permanência e Êxito Escolar dos Estudantes................................... 74 

10 Organização Curricular ........................................................................................ 75 

10.1 Eixos integradores ........................................................................................ 75 

10.2 Diversidade, Direitos Humanos e Sustentabilidade ...................................... 76 

10.3 Currículo ....................................................................................................... 76 

10.4 Educação em Tempo Integral e Projetos ...................................................... 77 

10.5 Projetos do EMTI (Itinerários integradores) .................................................. 79 

10.5.1 Projeto Voluntários do CEL .................................................................... 79 

11 Plano de Ação para a Implementação do PPP.................................................... 80 

Gestão Pedagógica ................................................................................................... 80 

Gestão de Resultados Educacionais ......................................................................... 81 

Gestão Participativa ................................................................................................... 81 

Gestão Financeira ..................................................................................................... 82 

Gestão Administrativa ................................................................................................ 83 

Gestão de Pessoas ................................................................................................... 84 

12 Projetos Específicos da Unidade Escolar ............................................................ 84 

13 Acompanhamento e Avaliação do PPP ............................................................... 87 

14 Referências Bibliográficas ................................................................................... 88 

15 ANEXOS ............................................................................................................. 89 

 
 
  



 

5 
 

1 Apresentação 

Quando se fala em Projeto Político Pedagógico, algumas questões sempre 

surgem. O que é isso? Para que serve? Quem é responsável por sua elaboração? Quem 

é responsável por sua execução? 

São recorrentes esses questionamentos, justamente por não termos a prática 

de elaborarmos e executarmos um planejamento conjunto, feito de forma coletiva pela 

comunidade escolar e por ela assumido e implementado.  

Nosso esforço, neste momento, é o de juntos, refletirmos, analisarmos nossas 

práticas, avaliarmos as finalidades da escola e buscarmos alternativas, soluções que de 

fato atinjam os objetivos geral e específicos propostos pela Escola. Isto significa avaliar 

se a Escola está, de fato, cumprindo a sua função social.  

Cabe ressaltar que a Proposta Pedagógica de uma escola não é um projeto 

isolado e nem um projeto apenas da organização educativa. Mais que isso, é um projeto 

de sociedade, é a explicitação do tipo de sociedade que queremos construir, é o 

compromisso com uma sociedade cidadã, participativa, que no cotidiano constitui a sua 

emancipação.  

O projeto de uma escola é, em sua essência, social, pois impacta nas relações 

sociais além do cotidiano escolar. Daí ser imprescindível a compreensão da função 

social da escola, bem como seus objetivos e princípios, por todos aqueles que direta ou 

indiretamente vivenciam o cotidiano da organização educativa. 

O Centro Educacional do Lago, ao construir seu Projeto Político Pedagógico, o 

entende como uma ação processual, dinâmica, em que a participação da comunidade 

escolar é de suma importância para a sua constituição e implementação.  

No contexto de ensino presencial, após um ano de retorno marcado por muitas 

dificuldades no que diz respeito a reinserção física e psicológica da Comunidade Escolar 

e ainda com profundas dificuldades, encontramo-nos no processo de revisão e 

reelaboração deste documento, que norteia as práticas pedagógicas de nossa Unidade 

de Ensino (UE). Dessa forma, encontramos uma maneira de planejar, com a comunidade 

e buscamos contemplar parte de seus anseios, com base nos resultados da Pesquisa 

de Indicadores de Saúde, realizada no decorrer do ano de 2022, da Avaliação 

Institucional do 1o bimestre de 2022 e dos feedbacks recebidos em reuniões de pais ou 

pelas vias de comunicação da Escola. 
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Este documento não foi construído “do zero”. Utilizamos como base o 

documento do ano anterior. As tarefas de revisão, escrita e ajustes foram distribuídas 

entre diferentes equipes formadas pelos membros do corpo docente. Cada equipe ficou 

responsável por um conjunto de atividades que, após realizadas, foram apresentadas a 

direção desta UE, responsável pela organização e supervisão da construção deste 

Projeto. 

 

 1.1Dados de Identificação da Escola 

 
Nome da instituição educacional: Centro Educacional do Lago 

Endereço: SHIS QI 9 – lote H - ÁREA ESPECIAL 

Telefone: 3901-2635 / 7786  

CNPJ: 00.510.313/0001-90 

E-mails: centraldeatendimentocel@gmail.com / cedlagosul.ppc@edu.se.df.gov.br 

Site: bit.ly/cedlagosul 

Localização: A escola é localizada em área urbana, no Lago Sul de Brasília. Acesso fácil 

pela pista que contorna a QI 9. 

Coordenação de Ensino do Plano Piloto. 

Data de criação da instituição: 16 de agosto de 1979 

Etapa de ensino ofertado: Ensino Médio (1º, 2º e 3º anos) 

Modalidades atendidas: Ensino Regular / Escola Inclusiva / Ensino Médio em Tempo 

Integral / Escola Intercultural Bilíngue 

Turnos de funcionamento: matutino e vespertino 

Turno matutino: Ensino Médio - 1º - 5 turmas – 230 alunos, 2º - 4 turmas – 172 alunos e 

3º anos - 3 turmas – 140 alunos)  

Turno vespertino: Integral com todos os estudantes 

Total de alunos da Escola: 542 alunos, nos turnos matutino e vespertino  

A equipe de profissionais do Centro Educacional do Lago é composta por 

professores efetivos, auxiliares de educação, professores temporários, quando 

necessário, e educadores sociais voluntários, conforme quadro a seguir: 

 

 

 

Tabela 1 – Quadro de funcionários da escola 
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DIRETORA 
Rosana Gaviano  
VICE-DIRETOR 

Fabian Garzon Jaqueira 
 

APOIO À DIREÇÃO 
Raqueleide Brandão de Souza 

  Waldemar Gagno Junior 
 

SUPERVISORA PEDAG. 
Vitor Rios Valdez 

 
SUPERVISOR ADM. 

Marcelo Francisco Xavier 
 

CHEFE DE SECRETARIA 
Carolina V. Saraiva 

 
A. ADMINISTRATIVO 

Lourival José de Souza 

 
COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA 
 
Deise Carla Souza Santos (EMTI) 

Janete Araújo da Silva (BNCC) 

André Luíz de Oliveira Silva 
(BILINGUE) 

Gabriel Rizério de Brito (NEM) 
 

SALA DE LEITURA 
    Adriano Batista de Araújo 

Clélia Fernanda Lopes 
Heliane Silva Fernandes(LTS) 

 

 
SALA DE APOIO 

Denise Araújo Salvado 
Pedro Paulo Moraes Monteiro 

       

ORIENTAÇÃO EDUC. 

         Fernanda Rocha Gay 

CORPO DOCENTE 
Adriano Batista de 

Araújo 

André Luíz de Oliveira e 

Silva 

Antônio Carlos de 

Medeiros 

Carolina Meirelles de 

Moura 

Carolina Vasconcellos 

Saraiva 

Clélia Fernanda Lopes 

Deise Carla Souza Santos  

Denise Araújo Salvado  

Érica Morais de Oliveira 

Fabian Garzon Jaqueira             

  

Fernanda Mac-Gnity 

Moraes Rego 

Fernanda Rocha Gay 

Gabriel Rizério de Brito 

Heliane Silva 

Fernandes(LTS) 

Hudson Henrique Paiva 

Lopes 

Janete Araújo da Silva 

João Vitor Goepfert 

Meneguim 

Keller Nonato 

Fernandes da Silva 

Laura Mendonça 

Raulino 

Lourival José de Souza 

Luciana Aguiar de Brito 

Marcelo Francisco 

Xavier 

Margareth Reis Costa 

Maria da Conceição 

Abrunheiro de Araújo 

Campos 

Maria Varela Torres 

Quintanilha 

Marina Santos Britto 

Coimbra 

Mateus Henrique Oba 

Becker 

PROFESSORES – CT 

Arthur Caetano Braga 

Ayla  

Bruno Braga Rangel Villlela 

Bruno Santos Pereira 

Camila Paiva Freitas Costa 

Cristiany Fernanda Guimarães 

Da Cunha 

David Antonio Soto Araya 

Débora KernVasconcellos 

Guilherme Torres Clemente 

 MARLA DA SILVA SOUSA 

Jailton Correia Fraga Junior 

Jaqueline Carvalho Menezes 

Johannes Peixoto Bodens 

José Sérgio Garcia Vieira 

Marcos de Souza da Silva 

Filho 

Maíra Clasen Massarani 

Milena Rocha Santos 

Marla da Silva Sousa 

Wesley Lima Carneiro 

Paulo Roberto Guedes 

Flausino 

 

 
CONSERVAÇÃO E LIMPEZA 

Escola atendida por 
terceirizados 

ELIZABETE BEZERRA DO 
VALE 

GERALDO RIBEIRO DA SILVA 
VALCI OLIVEIRA DO VALE 
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Paulo Rogerio Pires 

Dayrell 

Pedro Paulo Moraes 

Monteiro 

Rafael Perfeito Pimentel 

Coutinho(LTS) 

Raqueleide Brandão de 

Souza 

Renê Cosac Daher(LTS) 

Rosana Gaviano 

Tatiana Rossela Duarte 

de Oliveira Rocha 

Vitor Rios Valdez 

Waldemar Gagno Junior 

 

MARIA EUNICE REIS LUCENA 
MANOEL VALDO PEREIRA DE 

LIMA  
JOÃO LEANDRO BARBOSA DE 

JESUS 
FRANCIARA GOMES DA LUZ 

JOSÉ FERREIRA DOS SANTOS 
AVELINA BEZERRA DO VALE 
CATARINA GONÇALVES MAIA 

 
SERV. COPA/ COZINHA 

Escola atendida por 
terceirizados 

CARLOS HENRIQUE ALVES 
MOREIRA DINIZ 

LUCILEIDE DE JESUS 
BARBOSA 

MARIA CLÉCIA MOREIRA 
BONFIM 

LUCIMÁRIA PROCÓPIO 
FERREIRA 

JUSSARA DE SOUSA SANTOS  

 
 

PORTARIA/ VIGILÂNCIA 
DALVAN LIMA DE SÁ. 
DANIEL FARIAS GONÇALVES DE 
LIMA. 
GILSON RODRIGUES CAMPOS. 
GYOMARKES ALBINO LOPES DA 
SILVA. 

 
 

EDUCADOR SOCIAL 
MARIA CLARA SOUZA DE ALMEIDA 
MARIA CLARA SOUSA DE ALMEIDA 
NICOLLE CRISTINE RODRIGUES DO 

NASCIMENTO 
SHEILA DOS SANTOS SILVA 

 

2 Histórico 

A Escola foi fundada em 16 de agosto de 1979, com a denominação de Ginásio 

do Lago (GILA), posteriormente modificada para Centro Educacional do Lago (CEL), em 

1979. 
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2.1 Descrição Histórica 

O motivo para a fundação desta UE está diretamente relacionado ao ideário de 

Anísio Teixeira, isto é, escolas públicas de fato inseridas nas comunidades locais, 

fazendo parte destas. Escolas de qualidade, democráticas, de responsabilidade da 

sociedade. No entanto, essa não é a realidade atualmente, pois a maior parte dos 

estudantes do CEL (90%) moram em outras regiões administrativas do Distrito Federal.  

Como mencionado anteriormente, o CEL inicialmente se chamava Ginásio do 

Lago - GILA – situado no SHIS EQL 06/08(hoje colégio Perpétuo Socorro) e 

posteriormente, já com o nome de CEL, foi para uma chácara arrendada do instituto 

presbiteriano (hoje Colégio Mackenzie) na SHIS QI 05. Em 1979 veio, em definitivo, 

para sede própria no endereço atual, em 16 de agosto de 1979. 

2.2 Escola Intercultural Bilíngue 

 

Em 2019, o CEL foi convidado a participar de um novo programa, no âmbito da 

Secretaria de Estado de Educação do DF: o Programa de Escolas Interculturais 

Bilíngues. Após ampla consulta à Comunidade Escolar, em todos os seus segmentos, o 

CEL optou por fazer parte do programa, escolhendo a língua inglesa como a segunda 

língua. 

2.3 Caracterização Física 

O Centro Educacional do Lago possui 12 salas de aulas,  2 salas menores para 

oficinas,2 salões multifuncionais interligados(usados para eventos e oficinas) 1 cantina 

e 1 depósito de alimentos, distribuídos em 3 blocos térreos; o bloco administrativo 

contém 1 sala de leitura (com 12 computadores para pesquisas e atividades 

pedagógicas mediadas), sala de apoio à aprendizagem, secretaria, banheiros masculino 

e feminino, sala de atendimento ao aluno, sala dos professores, sala de 

coordenação/reprografia, sala de recursos generalista, sala de recursos 

audiovisuais/instrumentos e sala da direção. Na área externa tem um bloco coberto para 

atividades múltiplas e eventos, 1 quadra poliesportiva, 2 vestiários (1 masculino e 1 

feminino) e uma guarita.  
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2.4 Estrutura Organizacional da Escola e Recursos Humanos 

Em 2022 o CEL possui uma estrutura organizacional que pode ser ilustrada pelo 

organograma a seguir. 

 

Destacamos, neste organograma, dois itens: 

         Não contamos com psicólogo escolar ou psicopedagogo na equipe do CEL desde 

dezembro de 2020. 

Para assegurar a participação efetiva dos diversos segmentos da comunidade 

escolar, implementou-se, no ano de 1996, o Conselho Escolar, composto por 

representantes de pais, alunos, auxiliares de educação e professores. Seu caráter é 

deliberativo e consultivo, proporcionando então uma participação da comunidade no 

cotidiano escolar.  

A Escola também possui uma Associação de Pais e Mestres (APM), entidade 

civil sem fins lucrativos e com personalidade jurídica própria. 

3 Diagnóstico da Realidade da Unidade Escolar 

3.1 Descrição das características: social, econômica e cultural 

 

Embora a Escola se localize em uma vizinhança nobre, apenas 10% dos seus 

estudantes são residentes em áreas centrais ou nobres de Brasília. Aproximadamente 

90% dos estudantes residem em bairros e regiões administrativas afastadas e menos 

favorecidas, como São Sebastião, Jardim Botânico, Paranoá, Jardins Mangueiral, Itapoã 
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e proximidades. Para chegar à escola durante as aulas presenciais, muitos estudantes 

percorrem longas distâncias com os ônibus escolares fornecidos pela Secretaria de 

Educação do Distrito Federal (49,3%) ou em transportes públicos urbanos (41,2%). 

A comunidade escolar do CEL possui mais de 500 estudantes, principalmente de 

15 a 17 anos. A maioria deles (71,9%) vive em residências com 4 ou mais pessoas (4: 

41,2%, 5: 20,2%, 6 ou mais: 10,9%). A comunidade escolar se declara majoritariamente 

como parda (50,7%) e muitos estudantes se declaram brancos (33,6%) ou pretos 

(13,4%). A maioria deles (81,8%) é de baixa renda, sendo que 16,2% possuem renda 

familiar per capita menor do que um salário mínimo por mês; 42,6% possuem renda 

familiar per capita de 1 a 2 salários mínimos por mês; 23% possuem renda familiar per 

capita de 3 a 4 salários mínimos por mês; e apenas 18,2% possuem renda de 5 ou mais 

salários mínimos por mês. 

 

 
A partir dessas informações, percebe-se que o CEL é uma escola que atende a 

uma comunidade heterogênea e de baixo poder aquisitivo, tendo a importante missão 

social de formar jovens críticos, autônomos e capazes de vencer as desigualdades 

sociais tão evidentes em nossa cidade e em nosso país. Nosso desejo é de que, ao 

concluírem o Ensino Médio, estes jovens possam disputar vagas em instituições de 

ensino superior de excelência, alcançar altos postos de trabalho e atuar em sociedade 

como agentes de transformações.    

Normalmente, escolas com comunidades de renda mais baixa percebem que 

seus alunos buscam uma rápida inserção no mercado de trabalho, com muitos jovens 

realizando estágios e trabalhando durante o Ensino Médio. Esse padrão de 

comportamento pode ocasionar dificuldades educacionais adicionais, já que o estudante 

precisa dividir o tempo e atenção entre estudos e trabalho. Realidades como essa 
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normalmente estão associadas à reprovação, evasão e abandono escolar. No entanto, 

esta não é a realidade da comunidade escolar do CEL, que sempre demonstrou grande 

interesse pela continuidade dos estudos em universidades (81,5%). Apesar de alguns 

estudantes ainda não terem decidido seus próximos passos (16,5%), muitos já 

consideram o que fazer após a conclusão do Ensino Médio, como concursos públicos 

(34%), cursos técnicos (25%) e empreendedorismo (10%). 

Fornecendo suporte ao ingresso dos estudantes no Ensino Superior, o CEL tem 

conseguido alcançar índices de aprovação crescentes em universidades privadas e 

públicas no Brasil. Em 2017, 21% dos estudantes concluintes foram aprovados em 

universidades, sendo que 15% entraram em instituições públicas. Em 2018, 47% foram 

aprovados, com 24% em públicas. Em 2019, 53% foram aprovados, com 31% em 

públicas. E em 2020, até o momento identificamos 40% dos estudantes aprovados, com 

30% em federais, sendo que um estudante que se formou em 2020 atualmente está 

cursando Medicina em uma Universidade argentina e algumas faculdades e 

universidades ainda não haviam divulgado seus resultados até o momento do envio 

deste documento. Devido à pandemia, os calendários acadêmicos e de entrada de novos 

estudantes foram afetados, dificultando o mapeamento de estudantes aprovados nos 

anos de 2020 e 2021. Nos últimos anos houve procura, também por universidades 

estrangeiras, porém as application fees (taxas para participação em seus processos de 

ingresso) e custos de vida em outros países ainda são o maior obstáculo aos nossos 

estudantes. 

 

 

Em 2021, ao serem questionados, 51,5% dos estudantes declararam ter muito 

interesse por se aprimorar na língua inglesa e 35,8% declararam interesse mediano. 

Apenas 12,6% dos estudantes indicaram ter pouco interesse por se aprimorar em língua 

inglesa. No entanto ainda há um longo caminho a se percorrer, pois ao se auto avaliarem 

em relação às habilidades de fala, escuta, leitura e escrita em língua inglesa, em média 
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6% declararam se comunicar muito bem, 14% bem, 17% de forma mediana, 30% de 

forma ruim e 32% de forma muito ruim. Aproximadamente 64% dos estudantes nunca 

fizeram curso de língua inglesa, 15% fizeram por no máximo 1 ano e 21% fizeram por 

mais tempo.  

A partir desses dados, detectamos que nossa comunidade possui interesse por 

aprender a segunda língua, mas ainda possui habilidades precárias, que os inibe e 

desmotiva frente à propostas e situações bilíngues. Assim, se fazem necessárias, 

tantoações pedagógicas de ensino da língua, quanto de valorização e motivação da 

aquisição da segunda língua.  

3.2 Resultados dos alunos da Unidade Escolar 

 Apresentação e análise de resultados de indicadores, índices e dos dados 

coletados pelos questionários de diagnóstico elaborados pela escola ou sugeridos pela 

UNIEB PP com uma breve explicação acerca da representação dos gráficos no contexto 

escolar. 

 Analisou-se os índices de aprovação da unidade escolar de acordo com os 

dados do INEP: 

- A taxa de aprovação do total de alunos da UE em 2017 foi de 72,5%. Sendo 59,3% 

nos primeiros anos, 76,5% nos segundos anos, 81,6% nos terceiros anos, 

representando um indicador de rendimento de 71% dos estudantes.. 

- Em 2019, essas taxas subiram para 83,2% referente ao total de estudantes. 

Sendo 78,3% para os primeiros anos, 82,6% para os segundos anos e 93,4% nos 

terceiros anos, resultando um indicador de rendimentos de 84%. O que indica um 

aumento de 13% na taxa de aprovação de alunos da unidade escolar. 

 Foram analisados também os índices de aprovações em universidades e em 

cursos de alta concorrência em unidades públicas: 
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4 Função Social 

Ao se considerar que a escola não pode ser entendida unicamente como um 

“serviço”, reforça-se a concepção de que, para além de ensinar a ler e escrever, outros 

princípios estão em questão. 

No plano didático, a Escola deve proporcionar ao aluno a compreensão do 

mundo ao seu redor, assumindo o papel de sujeito nas discussões e decisões que 

impactem no seu futuro. Isso implica em uma educação de qualidade, a começar pelo 

acesso pelo domínio das linguagens fundamentais e pelo acesso aos conhecimentos 

construídos pela humanidade, social e historicamente. Sem saberes, não é possível ao 

sujeito participar e intervir nos debates. O acesso ao saber é uma ação de cidadania, 

essencial na Escola que se pretende democrática. 

No plano pedagógico, segundo Meirieu (2005), a Escola da democracia deve 

conseguir, ao mesmo tempo, garantir aos alunos o acesso ao conhecimento construído 

historicamente, bem como seus valores, bem como instrumentos para que o sujeito 

tenha a capacidade de “ler” e compreender o seu contexto, para daí transformá-lo, com 

consciência e autonomia: fazer conhecer 

[...] para permitir adentrar a domus, a casa que existe antes da chegada 

da criança e que já dispõe de sua história, de seus hábitos, de seus 

códigos. A casa sem a qual nenhum novo pode sobreviver. A casa na 

qual ele deverá integrar-se com o risco de um dia deixá-la. Porque a 

emancipação, inclusive daqueles e daquelas que o educaram, é a 

condição do exercício da democracia. Sem essa emancipação não há 

liberdade possível nem história. É uma imposição à residência. A 

obrigação de reproduzir o passado. A proibição de adentrar no futuro. 

(Ibidem: p.29) 

No plano político, cabe construir a ‘polis’, construir o ‘continente’ onde os 

sujeitos se reconhecem como parceiros, constituindo assim um coletivo solidário, isto é, 

a Escola deve ser “[...] uma escola que faça da descoberta do que une um de seus 

principais fundamentos, o próprio fundamento da possibilidade de expressar, em 

seguida, de forma serena, o que diferencia e o que separa”. (Ibidem: p.28) 

Enfim, a missão centrada nas práticas democráticas como processo e como 

finalidade traz em si a necessidade de identificação dos planos citados acima. É 

importante a clareza de que somos produtos e produtores da sociedade, praticando no 
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cotidiano ações autoritárias em nome da democracia. É este o desafio: como vivenciar 

um cotidiano que se faça de fato emancipador e democrático, a partir de nossas 

posturas e ações, e não simplesmente palavras. 

5 Princípios Orientadores das Práticas Pedagógicas 

Considerando a missão das unidades escolares, a demanda pela educação 

integral nas instituições educacionais se torna cada vez mais clara, na medida em que 

a sociedade também se torna mais complexa. A Escola, ainda que não substitua o papel 

e a responsabilidade da família ou do Estado, passa a desempenhar ainda mais funções 

voltadas à formação de uma sociedade justa, ambientalmente sustentável e 

emocionalmente equilibrada, a partir do importante auxílio na formação das pessoas 

que a compõem. 

Os princípios da Educação Integral contidos no Currículo em Movimento são: 

Integralidade, Intersetorialização, Transversalidade, Diálogo Escola e Comunidade, 

Territorialidade e Trabalho em Rede. 

5.1 Princípios epistemológicos 

O CEL tem como orientação para a sua ação a Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação – LDB 9394/96, bem como o Currículo em Movimento da Educação Básica – 

Ensino Médio. 

A LDB, em seu Art. 1º define o sentido da educação (1998: p.7): 

Art.1º. A educação abrange os processos formativos que se 

desenvolvem na vida familiar, na convivência humana, no trabalho, nas 

instituições de ensino e pesquisa, nos movimentos sociais e 

organizações da sociedade civil e nas manifestações culturais. 

§1º Esta Lei disciplina a educação escolar, que se desenvolve, 

predominantemente, por meio do ensino, em instituições próprias. 

§2º A educação deverá vincular-se ao mundo do trabalho e a prática 

social. 

O art. 35 da LDB prevê o Ensino Médio como etapa final da Educação Básica, 

em continuidade ao Ensino Fundamental, com os seguintes objetivos: 
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I -  a consolidação e aprofundamento dos conhecimentos adquiridos no 

ensino fundamental, possibilitando o prosseguimento de estudos; 

II - a preparação básica para o trabalho e a cidadania do educando, para 

continuar aprendendo, de modo a ser capaz de se adaptar com flexibilidade a 

novas condições de ocupação ou aperfeiçoamentos posteriores; 

III - o aprimoramento do educando como pessoa humana, incluindo a 

formação ética e desenvolvimento de autonomia intelectual e pensamento crítico; 

IV – a compreensão dos fundamentos científico-tecnológicos, dos 

processos produtivos, relacionando teoria-prática, no ensino de cada disciplina. 

Já os Pressupostos Teóricos do Currículo em Movimento da Educação Básica 

– Ensino Médio trazem como base os seguintes princípios orientadores: teoria e prática, 

interdisciplinaridade, contextualização e flexibilização. 

Esses princípios são centrais nos enfoques teóricos e práticas 

pedagógicas no tratamento de conteúdos curriculares, em articulação a 

múltiplos saberes que circulam no espaço social e escolar. (ibidem: p. 66) 

5.2 Princípios didático-pedagógicos 

A aplicação do Currículo em Movimento da Educação Básica do Distrito Federal 

– Ensino Médio - em sala de aula busca enfocar tanto a missão e os objetivos da escola 

quanto considerar as habilidades e competências a serem trabalhadas no cotidiano. 

Considera-se de extrema relevância a aquisição de conhecimentos construídos 

historicamente, mas aliados à sua compreensão histórico-social, sua relação com a 

realidade e possíveis impactos no futuro.  

Para isso, há de se considerar o aluno como sujeito de sua aprendizagem, e o 

professor como o orientador, o articulador dos processos cognitivos e sociais. 

O diálogo surge como o grande dispositivo na constituição de grupos de 

aprendizagem. Este dá dinâmica à sala de aula e às relações sociais ali vivenciadas, 

além de contribuir para combater uma das grandes doenças sociais do final do século 

XX e início do século XXI: a violência.  

A sala de aula é um espaço de criação, de descobertas, de constituição de 

sujeitos. Os conteúdos ali trabalhados devem ter como referência as competências e 

habilidades que de fato possibilitem a consciência crítica, cidadã, solidária frente à 
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sociedade, no sentido de reconhecê-la e agir no sentido de dar mais qualidade a ela, 

em todas as suas dimensões, dentre elas a individual, a social, a profissional.   

5.3 Princípios éticos 

O CEL tem como um de seus princípios a convivência positiva e o respeito às 

diferenças. Compreende a importância e a necessidade de um ambiente saudável para 

a harmonia das relações sociais, bem como para a construção do conhecimento.  

Para tanto, o projeto geral da escola tem por objetivo construir a relação ética 

entre as pessoas, a partir da apropriação de valores humanistas, que visam à 

constituição de uma sociedade de fato solidária. 

Sendo assim, a Supervisão Pedagógica encontra-se à frente para discutir, refletir 

e buscar alternativas para uma relação ética e solidária na escola. 

5.4 Princípios estéticos 

No que se refere ao princípio estético, a escola busca proporcionar um ambiente 

agradável para a comunidade escolar, além das salas climatizadas, a “estação”, local 

coberto com palco para eventos, e espaços de convivência, com bancos e mesas de 

ping-pong e totó espalhados pela escola.  

Também há o enfoque no patrimônio público, como um bem a ser usufruído, 

protegido e preservado. Esse aspecto é trabalhado em um dos projetos ofertados pelos 

itinerários integradores - educação patrimonial - e no projeto Voluntários do CEL - equipe 

Patrimônio. Estes projetos buscam proporcionar reflexões sobre a identidade e o 

patrimônio do aluno num esforço para que a postura frente ao patrimônio público seja 

de respeito e cuidado. 

Ao enfocar o princípio ético, busca-se vinculá-lo ao princípio estético já que 

saber cuidar da escola, saber cuidar do ambiente é construir um lugar agradável para a 

convivência entre as pessoas. Um local agradável, limpo, é propício à construção de 

conhecimentos. Esta é uma tarefa contínua, diária: saber cuidar de mim, do outro, da 

nossa morada.  
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5.5 Princípios da Educação Inclusiva 

Inferimos que a Educação Inclusiva é parte indissociável ao princípio da 

Educação Integral. Além de ser um importante componente desta, visto que a exclusão 

não encontra lugar dentro dessa perspectiva, a Educação Inclusiva reafirma a ideia de 

que toda pessoa tem o direito de acesso à educação, o que está previsto na Constituição 

Federal de 1988 e no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). 

Sejam quais forem as particularidades intelectuais, sensoriais e físicas do 

estudante, partimos da premissa de que todos têm potencial de aprender e ensinar. É 

papel da comunidade escolar desenvolver estratégias pedagógicas que favoreçam a 

criação de vínculos afetivos, relações de troca e a aquisição de conhecimento. As 

necessidades educacionais e o desenvolvimento de cada aluno são únicos e devem ser 

respeitadas. Modelos de ensino que pressupõem homogeneidade no processo de 

aprendizagem e sustentam padrões inflexíveis de avaliação geram, inevitavelmente, 

exclusão. 

Acreditamos que a experiência de interação entre pessoas diferentes é 

fundamental para o pleno desenvolvimento de qualquer ser humano. O ambiente 

heterogêneo amplia a percepção dos educandos sobre pluralidade, estimula sua 

empatia e favorece suas competências intelectuais. Portanto, entendemos que o 

convívio de pessoas diferentes no ambiente escolar comum beneficia a todos. 

A diversidade é uma característica inerente a qualquer ser humano. É 

abrangente, complexa e irredutível. Acreditamos, portanto, que a educação inclusiva, 

orientada pelo direito à igualdade e o respeito às diferenças, deve considerar não 

somente as pessoas tradicionalmente excluídas, mas todos os estudantes, educadores, 

famílias, gestores escolares, gestores públicos e parceiros.  
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6 Missão e Objetivos do Centro Educacional do Lago 

Os pressupostos teóricos e princípios apresentados neste documento servem 

como base para estabelecermos algo extremamente importante: a missão e os 

objetivos que norteiam nossas práticas educacionais. Estes nos auxiliam, na prática 

educacional diária, a mantermos o foco e sermos eficazes em nossos propósitos. 

A tão necessária junção entre teoria e prática passa, necessariamente, pelo lugar 

do reconhecimento de nossa comunidade, seus anseios, forças e fraquezas. 

Sendo assim, a partir de uma profunda reflexão sobre as necessidades de nossos 

alunos, de nossos professores e de todos os componentes da Comunidade Escolar, no 

início de 2020 estabelecemos os três Pilares do CEL, valores que norteiam nossa 

prática pedagógica e servem como uma referência no estabelecimento de nossa missão 

e de nossos objetivos gerais e específicos.  

São eles: AUTONOMIA, MOTIVAÇÃO e RESPEITO. 

6.1 Missão 

● Ser um espaço adequado ao desenvolvimento de virtudes e potencialidades de 

seres humanos, contribuindo com a formação de pessoas felizes, prósperas e 

conscientes de si e de seu papel social. 

6.2 Objetivo geral 

● Auxiliar na formação de cidadãos autônomos (que assumem a responsabilidade 

sobre suas escolhas), motivados a serem agentes de transformação de suas 

realidades e que possuem o respeito como valor fundamental no estabelecimento 

das relações de convívio social. 

6.3 Objetivos específicos 

● Proporcionar aos alunos o acesso e permanência a uma educação pública de 

qualidade, possibilitando o conhecimento progressivo das suas potencialidades, 

nas dimensões biológica, psicológica, social e espiritual, independentemente de 

sua condição social, cultural e econômica; 
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● Propiciar a vivência democrática para a participação de todos os membros da 

comunidade e o exercício da cidadania; 

● Fortalecer a escola como espaço público, lugar de debates, do diálogo fundado na 

reflexão coletiva, buscando a cooperação da sociedade e líderes comunitários no 

trabalho educativo, bem como dos pais na escola;  

● Constituir a escola do respeito, em que os sujeitos presentes em seu cotidiano 

reconheçam a importância da coletividade e materializem esse reconhecimento 

nas ações de preservação do patrimônio público, de respeito aos bens pessoais e 

coletivos, de respeito às pessoas e às coisas, inclusive os recursos ambientais; 

● Desenvolver a arte do diálogo como instrumento de constituição de sujeitos, isto é, 

fazer do diálogo uma prática diária como forma de minimizar a violência na escola 

e, consequentemente, na sociedade; 

● Reconhecer as diversidades culturais, sociais, étnicas, religiosas no ambiente 

escolar, identificando-as e respeitando-as, isto é, a unidade na diversidade e 

diversidade na unidade; 

● Reconhecer e respeitar os alunos portadores de necessidades educacionais 

especiais, compreendendo a escola e os sujeitos ali presentes com uma ‘polis’, em 

que as descobertas sobre o que une as pessoas passam a ser essenciais na 

constituição de um grupo solidário; 

● Garantir ao aluno o acesso aos conhecimentos construídos social e historicamente 

pela humanidade, como forma de se reconhecer como sujeitos e, através do saber 

adquirido, terem a capacidade argumentativa de intervenção social, e 

empoderados com esse saber para enfrentar os concursos de admissão tais como 

o PAS e ENEM. 

● Reconhecer nos objetivos das aprendizagens trabalhadas sua interface com a 

realidade, no sentido de se vincular a teoria trabalhada em cada um dos 

componentes curriculares à prática social; 

● Evitar todas as maneiras possíveis à repetência e a evasão escolar, garantindo um 

desempenho satisfatório; 

● Promover, através das práticas pedagógicas, o interesse pela pesquisa como fator 

fundamental para os processos de aprendizagens (ALUNO PESQUISADOR); 
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● Propiciar aos professores situações que lhes permitam a prática pedagógica 

coerente entre o pensar e o fazer;  

● Promover as relações humanas de toda comunidade escolar, de forma que todos   

se   integrem   vivenciando   valores,  atitudes,   ideais   para   a   plena formação 

do cidadão. 

● Proporcionar espaços de aprofundamento teórico-metodológico para os 

profissionais da escola, com o intuito de possibilitar um trabalho mais efetivo e 

contextualizado. 

7 Fundamentos Teóricos 

 
Compreender a Escola como uma instituição significa reconhecê-la como um 

conjunto de normas, valores e crenças construídos social e historicamente. Esses 

valores, assumidos socialmente, materializam-se nas organizações, em particular nas 

organizações educativas. A Escola, então, não é algo “divino”, perene, que nos foi 

herdada. Ela é, sim, fruto e processo da construção humana – social e histórica 

apropriada socialmente a partir dos valores considerados relevantes em determinadas 

sociedades, como também as suas regras, normas de convivência e comportamento. 

Esta é uma reflexão importante, na medida em que os atores sociais inseridos 

na comunidade escolar reconheçam sua capacidade de criar, de intervir, de participar 

efetivamente do cotidiano escolar, reconhecendo-se como sujeitos naquele espaço 

social. A Escola e seu funcionamento são instituídos socialmente, mas carregam o 

espaço do instituinte, do novo, da criação. E o novo se faz pelos sujeitos que ali se 

relacionam, sejam eles alunos, pais, professores e demais funcionários. Para que o novo 

aconteça, é necessário que os sujeitos se reconheçam e se percebam como indivíduos 

que têm capacidade de agir, de intervir, a partir de princípios e valores claros e 

apropriados pela comunidade em questão.  

 

O ensino médio na LDB 9394/96 

Art. 35. O ensino médio, etapa final da educação básica, com duração mínima de três 

anos, terá como finalidades: 

I - A consolidação e o aprofundamento dos conhecimentos adquiridos no ensino 

fundamental, possibilitando o prosseguimento de estudos; 
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II - A preparação básica para o trabalho e a cidadania do educando, para continuar 

aprendendo, de modo a ser capaz de se adaptar com flexibilidade a novas condições de 

ocupação ou aperfeiçoamento posteriores; 

III - O aprimoramento do educando como pessoa humana, incluindo a formação 

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

IV – A compreensão dos fundamentos científico-tecnológicos dos processos 

produtivos, relacionando a teoria com a prática, no ensino de cada disciplina. 

Ao se falar em formação básica do cidadão, compreende-se que educação vai 

além dos conteúdos planejados, é uma relação social, é compreensão da dinâmica da 

sociedade, é a capacidade de ver e reconhecer os diversos contextos sociais com 

criticidade e com ação. É colocar-se na posição de sujeito e não na condição de não-

sujeito, ou seja, uma pessoa passiva, submissa, que se coloca na sociedade na condição 

de servo de uma classe dita ‘superior’. 

Sendo o objetivo da escola a formação básica do cidadão, a avaliação também 

passa a ser uma ação formativa, crítica e argumentativa, e não apenas o “referendo” 

pelo professor dos “mais fortes sobre os mais fracos”. 

Como pilares deste Projeto Político Pedagógico estão, no campo da psicologia, 

a perspectiva histórico-cultural e, no da pedagogia, a histórico-crítica. Ambas dialogam 

muito bem pois buscam o máximo desenvolvimento dos envolvidos na prática 

pedagógica e partem do cabedal filosófico propiciado pelo materialismo histórico 

dialético, aqui explicado por Marilena Chauí:  

“O materialismo dialético é a lógica da realidade, da matéria em movimento, 

e portanto, a lógica da contradição. Afirma que tudo contém em si as forças que 

levam à sua negação, isto é, sua transformação em outra qualitativamente superior 

(superação). Sendo teoria e método do conhecimento, considera as condições 

reais, materiais e sociais encarnadas nas relações sociais de produção como ponto 

de partida e critério de validação do saber. O conhecimento é concebido como 

apreensão do real (em sua materialidade e movimento) pelo pensamento. 

Sistematizado por Marx e Engels, representa a dimensão metodológica do sistema 

filosófico por eles desenvolvido, denominado materialismo histórico dialético 

(CHAUI, 1995). Já o materialismo histórico é um sistema teórico-filosófico que 

afirma o trabalho social (que em sua concepção filosófica não é sinônimo de 

emprego) como atividade vital humana, isto é, atividade pela qual o homem produz 
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e re-produz suas condições de existência, desenvolvendo filo e ontogeneticamente 

suas propriedades biológicas e sociais. Sendo atividade coletiva, o trabalho institui 

modos de relação de produção na base das quais assentam-se as todas as demais 

relações sociais (CHAUI, "Convite à filosofia" 5a edição, 1995, 1986).” 

  

Em outras palavras, tanto uma como outra estão comprometidas com a escola 

pública de qualidade, ao garantir a universalização do acesso ao que há de mais 

desenvolvido no âmbito dos conhecimentos filosóficos, artísticos e, last but not least, 

científicos, ainda mais no mundo líquido e permeado por fake News no qual nos 

encontramos. Ambas buscam a formação de um novo homem, apto a superar sua atual 

realidade e dotado das ferramentas necessárias para a construção de novos tempos. 

Como construir este “novo homem”? Vigostsky, seguido por Saviani, acredita que 

o desenvolvimento humano se dá pela ação cultural, esfera que o distância dos demais 

animais. Ou seja, na experiência humana, a cultura nos permite, através dos signos[1] – 

recursos mentais análogos às ferramentas para o trabalho com a natureza – a liberdade 

em relação aos determinantes biológicos hereditários. Não estamos presos, como outras 

espécies, aos ditames estímulo/resposta. Por meio da cultura, temos a capacidade da 

voluntariedade, do propósito. 

Essa característica, do Homo Sapiens, do Homo Ludens, não nos é dada 

naturalmente, hereditariamente. Caso o indivíduo humano não encontre as condições 

sociais e educacionais para o desenvolvimento de seu “psiquismo”[2], a experiência 

humana fenecerá. Para Saviani, principal expoente da pedagogia histórico-crítica, o 

trabalho educativo é: “o ato de produzir, direta e intencionalmente, em cada indivíduo 

singular, a humanidade que é produzida histórica e coletivamente pelo conjunto dos 

homens”[3]. 

O PPP do CEL, portanto, traz em seu seio a perspectiva do afeto, presente em 

ambas referências teóricas, como ferramenta pedagógica: 

“Ademais, os referidos autores foram categóricos ao afirmar a atividade 

humana como unidade afetivo-cognitiva, uma vez que a imagem subjetiva dos 

objetos e fenômenos da realidade se forma, sempre, numa relação particular e 

única entre o indivíduo e os mesmos, estando assim subjugada às maneiras pelas 

quais tais objetos e fenômenos afetam o sujeito, isto é, subjugada à tonicidade 

emocional dos mesmos. É em razão desta tonicidade que as coisas do mundo 

mobilizarão afecções ou afetos positivos ou negativos, a orientarem, 
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respectivamente, atração ou repulsa; dado que, inclusive, se mostra um traço 

distintivo entre diferentes indivíduos.”  

 

Como postulante a Escola Intercultural Bilíngue e como piloto da implementação 

do EMTI, tanto a prática de um segundo idioma como as novidades do NEM – mais 

notadamente o protagonismo oferecido ao estudante pelo Projeto de Vida -  as práticas 

do CEL, em todos estes novos desafios, são norteadas pelas seguintes preocupações: 

  

“Se a apropriação dos signos culturais, do universo simbólico edificado sob a 

forma de conceitos, se revela condição primária da existência do homem como ser 

social, cabe à educação escolar elevar continuamente esta apropriação a alcances que 

superem a heterogeneidades da vida cotidiana e a captação superficial que ela promove 

acerca dos fenômenos da realidade. Elevar a internalização de signos ao nível científico-

técnico já alcançado pela humanidade e conduzi-las a um nível significativamente 

superior são tarefas fundamentais impostas à educação escolar, tendo em vista a 

construção do conhecimento que torna o real efetivamente inteligível. É na assunção 

dessa tarefa que o ensino escolar opera no desenvolvimento das funções psíquicas 

superiores, na mesma medida em que essas funções se colocam a serviço da 

construção de conhecimentos cada vez mais complexos. O ensino sistematizado, ao 

impulsionar formas próprias e específicas de ações, ancoradas nos conhecimentos 

clássicos, historicamente sistematizados, como preconiza a pedagogia histórico-crítica, 

determina formas específicas de combinação das funções psicológicas provocando 

transformações no sistema psíquico, a raiz das quais se instituem novas formas de 

conduta, 70 Fundamentos Teóricos fundadas em mecanismos de um tipo especial, isto 

é, em mecanismos culturalmente formados. Tais mecanismos, por sua vez, sustentam 

não apenas o ato de conhecer em si mesmo, mas, sobretudo, o ato de ser capaz de 

fazê-lo e dirigir-se por ele, isto é, sustentam a personalidade humana como fenômeno 

conscientemente orientado.”[4] 

Para atingir tais objetivos, as práticas pedagógicas devem evitar a mera 

“transmissão de conhecimentos”, tão cara à ultrapassada educação bancária e 

depositária, enfatizando novas técnicas e metodologias que enfatizem o professor como 

“mediador” da produção de conhecimento[5], mas sempre levando em conta a 

importância da formação de conceitos e desenvolvimento do pensamento que estejam 

em consonância com o processo científico e que, ao mesmo tempo, partam do construto 
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de sabedoria já existente na comunidade alvo

 

[1]
 Os signos despontam no funcionamento psíquico como elementos que suplantam a imagem sensorial do objeto conferindo-lhe 

significação, de sorte que os atributos semióticos dos estímulos aos quais o sujeito responde tornam-se preponderantes em 
relação às manifestações imediatas e aparentes dos mesmos. Tornam-se, assim, meios auxiliares para a solução de tarefas 
psicológicas e, analogamente às ferramentas ou instrumentos técnicos de trabalho, aperfeiçoam o comportamento humano. 
MARTINS, Lígia. “Fundamentos da Psicologia Histórico-cultural e da Pedagogia histórico-Crítica, pg 56. 

[2]
 a unidade material/ideal que se desenvolve socialmente e gera, dentro de cada um, uma leitura subjetiva acerca do real, uma 

representação da realidade. 

[3]
 SAVIANI, Demerval “Pedagogia histórico-crítica: primeiras aproximações”. 8. ed. Campinas: Autores 

Associados, 2003, p 13. 
  

[4]
 MARTINS, Lívia. “Fundamentos da Psicologia Histórico-cultural e da Pedagogia histórico-Crítica”, p 69-70 

[5]
 Em suma, mediação é interposição que provoca transformações no comportamento, ampliando as 

capacidades psíquicas. O elemento que medeia é o signo, que converte a imagem sensorial mental em 
imagem dotada de significação. O veículo da mediação é o outro ser social, que já os tem internalizados. 
A atividade mediadora é aquela que visa, então, a disponibilização de signos, provocando as referidas 
transformações na imagem subjetiva da realidade objetiva dos sujeitos em formação. Transpostos esses 
conceitos para a educação escolar, podemos afirmar que os signos estão para os conteúdos escolares 
tanto quanto o trabalho do professor está para a atividade mediadora. Todavia, destaque-se que ele, 
professor, não é ‘o mediador’, de sorte que sua atividade só é, de fato, mediadora, à medida que ele 
disponibilize ao outro o acervo de significações correspondente à realidade concreta, promovendo, 
assim, transformações na subjetividade de seus alunos. Por isso, Vigotski afirmou que nem toda 
aprendizagem é realmente promotora de desenvolvimento. Para que assim o seja ela deve requalificar 
as funções psíquicas à medida que as coloquem ‘para funcionar’. 

  

8 Organização do Trabalho Pedagógico 

8.1 Matriz Curricular do Centro Educacional do Lago 

Tabela 2 – Carga horária por oferta/ bloco. 

 

 

Partes do 

Currículo 

 

 

Áreas do 

Conhecimento 

 

 

Componentes 

Curriculares 

Carga Horária Semanal 

Séries 

1º 

oferta 

A 

1º 

oferta 

B 

2ª 

bloco 

1 

2ª 

bloco 

2 

3ª 

bloco 

1 

3ª 

bloco 

2 

Base Nacional 

Comum 
Linguagens 

Língua 

Portuguesa 
4h/a 4h/a 4h/a 4h/a 4h/a 4h/a 

Arte 2h/a -  4h/a  4h/a 

Educação 

Física 
1h/a 1h/a 2h/a 2h/a 2h/a 2h/a 

Língua inglesa 2h/a - 4h/a  4h/a  

Língua 

espanhola 
- 2h/a  2h/a  2h/a 
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Matemática Matemática 3h/a 3h/a 3h/a 3h/a 3h/a 3h/a 

Ciências da 

Natureza 

Física 2h/h -  4h/a  4h/a 

Química 2h/a - 4h/a  4h/a  

Biologia 2h/a - 4h/a  4h/a  

Ciências 

Humanas 

História  2h/a 4h/a  4h/a  

       

Geografia  2h/a  4h/a  4h/a 

Filosofia  2h/a 4h/a  4h/a  

Sociologia  2h/a  4h/a  4h/a 

Parte Diversificada Projetos 1h/a 3h/a 1h/a 3h/a 1h/a 3h/a 

Projeto de vida P.V 2h/a 2h/a - - - - 

Eletivas 
variados 10h/

a 

10h/

a 
- - - - 

Itinerários integradores 

Matemática 3h/a 3h/a 3h/a 3h/a 3h/a 3h/a 

Língua 

Portuguesa 
2h/a 2h/a 2h/a 2h/a 2h/a 2h/a 

Itinerários 

integradores 

10h/

a 

10h/

a 

10h/

a 

10h/

a 

10h/

a 

10h/

a 

Total Aulas Semanais 45 45 45 45 45 45 

Total Semestral  900 900 900 900 900 900 

Total Anual  1800 1800 1800 1800 1800 1800 

Fonte – Supervisão pedagógica. 

*A Escola opta por não oferecer Ensino Religioso. Essa carga horária, portanto, é destinada aos 

projetos da Parte Diversificada. 

 

O atendimento aos 542 (quinhentos e quarenta e dois) estudantes das três 

séries do Ensino Médio acontecem nos turnos matutino (Base Nacional Comum 

Curricular) e vespertino (Itinerários integradores). Cada turma possui em média 45 

(quarenta e cinco) estudantes.  

Em relação à carga horária dos professores, estes atuam 40h ou 20h, conforme 

contrato de trabalho. 
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8.2 Ensino Médio em tempo Integral  

Em 2016, a Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal aderiu ao 

Programa de Fomento às Escolas de Ensino Médio em Tempo Integral do Ministério da 

Educação (MEC), cujo intuito é apoiar os sistemas de ensino público a atender à meta 6 

do Plano Nacional de Educação (PNE), que prevê, até 2024, a oferta da educação em 

tempo integral em pelo menos 25% dos estudantes da educação básica. 

O aluno vivencia uma jornada ampliada de estudos, recebendo formação com 

projetos diversificados, o que resultará em uma formação escolar mais sólida para suas 

vidas. A carga horária estendida possibilita que o jovem vivencie e interaja mais no 

espaço escolar, pois a matriz curricular, além da base comum, será reestruturada com 

foco na prática de projetos para desenvolvimento de habilidades, para orientação de 

estudos e preparação para o mundo do trabalho. Esses projetos possibilitam aos jovens 

melhores condições para criarem ou repensarem projetos de vida mais significativos, 

consistentes e exequíveis. Os estudantes devem cursar as disciplinas da Base Nacional 

Comum Curricular, além das oficinas dos itinerários integradores, que são oferecidas de 

acordo com o Projeto Político Pedagógico de cada Unidade Escolar. 

Os eixos norteadores do Programa se aproximam muito das perspectivas 

educacionais do CEL e, por isso, integram também o PPP da Escola. Entre eles, 

destacamos:  

1) atenção à formação humana integral, considerando aspectos cognitivos, afetivos, 

psicomotores e sociais. 

2) estímulo e a promoção do protagonismo juvenil, para a condução efetiva das 

trajetórias de vida dos estudantes. 

3) busca pelo desenvolvimento de habilidades e processos mentais relevantes para o 

cidadão que ingressa no mundo do trabalho, como a mentalidade inovadora e 

empreendedora. 

4) promoção de atividades que auxiliem os estudantes a alcançarem seus objetivos de 

vida, prosseguirem nos estudos e ingressarem no mundo do trabalho, apoiadas em 

valores como respeito às diferenças, companheirismo, fraternidade, justiça, 

sustentabilidade e perseverança.  (DISTRITO FEDERAL, 2018). 

 

Para oferecer essa modalidade educacional, o CEL reestruturou espaços físicos, 

práticas pedagógicas e disciplinas de estudo. No EMTI, os alunos fazem os cursos 

regulares da Base Nacional Comum Curricular (BNCC) no período da manhã. Em três 
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dias da semana, eles ficam na escola durante o horário de almoço e à tarde para 

realizarem as atividades dos itinerários integradores do currículo (Itinerários integradores 

- PF). A escola oferece uma grande variedade de atividades e os alunos devem 

selecionar as que desejam frequentar. Nessas atividades, o número de alunos é menor 

do que nas aulas regulares, permitindo maior participação de cada um. As turmas 

também podem ser mistas, com alunos das três séries do ensino médio brasileiro juntos, 

o que promove valiosas trocas de experiências e perspectivas. As atividades dos 

itinerários integradores têm um foco maior na participação ativa do aluno, com o 

desenvolvimento de projetos e workshops voltados para diversas habilidades e 

competências. Alguns projetos desenvolvidos em anos anteriores envolvem temas como 

audiovisual, gastronomia, empreendedorismo, agrossilvicultura, programação, pesquisa 

científica, línguas estrangeiras, etc. 

A articulação e complementaridade entre a base nacional comum e a parte 

diversificada é orientada no sentido dos (as) alunos (as) ao aprenderem conhecimentos 

e valores da base nacional comum e da parte diversificada, construam a sua identidade 

como cidadãos, capazes de serem protagonistas de ações responsáveis, solidárias e 

autônomas em relação a si próprios, às suas famílias e às comunidades.  

Com esta interação é possível evidenciar a importância da participação de todos 

os segmentos da escola no processo de elaboração da proposta pedagógica e utilizar a 

parte diversificada/flexível para enriquecer e complementar a base nacional comum. Ou 

seja, tanto a base nacional comum como a parte diversificada/flexível são fundamentais 

para que o currículo faça sentido como um todo. 

Um dos pilares da Escola, a autonomia, fica evidenciada no início de cada ano 

letivo, quando o estudante tem em suas mãos a possibilidade de escolha dos projetos 

que irão compor sua carga horária complementar.  

Os projetos da PF visam a aplicação prática de conhecimentos. Nessa estrutura, 

geralmente há algo a ser construído durante o semestre, para que seja apresentado ao 

final. Sendo assim, a avaliação do estudante é formativa, e ocorre ao longo de todo o 

processo, até a sua culminância. Como os resultados dos estudantes nas oficinas não 

podem gerar a retenção de estudantes, enxergamos a necessidade de valorização desse 

espaço-tempo pelos estudantes, principalmente no início do processo de familiarização 

com essa nova estrutura. Dessa forma, passamos a reservar parte da pontuação das 

disciplinas da BNCC, considerando o compilado de notas obtidas durante as oficinas, 

conforme explicado no item Avaliação. 
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Quanto à oferta da PF, o Centro Educacional do Lago iniciou o ano de 2020 

oferecendo aos estudantes 55 (cinquenta e cinco) projetos interdisciplinares/ flexíveis. 

 

8.3 Projetos dos Itinerários Integradores: 

 1. Língua Portuguesa 

*Obrigatório cursar ao menos uma. 

 
GrammarTicando → Cristiany Cunha 

Através de jogos gramaticais a oficina GrammarTicando visa oferecer uma proposta 

de aprendizagem da gramática por meios de jogos interativos e divertidos. Durante 

o semestre iremos aprender diversas regras gramaticais por meio de jogos 

previamente sorteados e escolhidos pelos estudantes. 

3 turmas: 30 alunos, cada.  

 
Writing Time - Hora da Escrita → Cristiany Cunha 

A oficina Writing Time visa oferecer uma proposta de reescrita das obras literárias 

que compõem a matriz de referência do PAS/UnB (subprogramas 2020-2022 a 2022-

2024). Serão oferecidos diferentes tipos de abordagem sobre as diversas linguagens 

literárias e como podemos criar diferentes discursos a partir das obras. 

3 turmas: 30 alunos, cada.  

Movie Readings 1 - Leituras de Cinema Módulo 1 → Tatiana Rossela 

Você gosta de cinema? Você discute os assuntos das séries a que acabou de 

assistir? Você se interessa pela forma como as histórias são contadas? Bem, a 

oficina Leituras de Cinema pretende reunir pessoas interessadas em cinema que 

queiram aprender e compartilhar os conhecimentos a respeito da arte 

cinematográfica. Assuntos  como roteiro,  montagem,  som,  corte, planos, 

adaptação,  enfim, os vários aspectos que permitem “ler” melhor os filmes serão 

compartilhados e discutidos nessa oficina. Assistiremos a filmes diversos, 

analisaremos cenas e histórias e faremos alguns experimentos básicos de 

audiovisual. A forma de apresentação do resultado de nossas discussões e nossas 

experimentações serão decididos coletivamente. 

1 turma: 30 alunos.  
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Movie Readings 2 - Leituras de Cinema Módulo 2 → Tatiana Rossela 

O segundo módulo da oficina Leituras de Cinema é preferencial para os estudantes 

que  fizeram o Módulo I de Leituras de Cinema em 2021, mas também serão aceitos 

estudantes que já tenham um bom domínio de linguagem cinematográfica. A oficina 

visa à experimentação mais apurada dos vários aspectos da produção fílmica para 

a realização de curta-metragem a ser definido e desenvolvido coletivamente 

(OBS: Apenas para quem já cursou Movie Readings 1) 

1 turma: 30 alunos. 

 

PAS 1/2/3 Readings - Leituras do PAS 1/2/3 → Tatiana Rossela 

Em formato de Clube do livro, a oficina visa criar um espaço para a leitura mais 

detalhada das obras literárias que compõem a matriz de referência do PAS/UnB (2 - 

subprograma 2021-2023, e 3 - subprograma 2020-2022 ). Além das leituras das 

obras específicas de literatura, estabeleceremos contato temático e estético com 

outras produções (músicas, filmes, pinturas etc) que também fazem parte do 

programa.  

(OBS : Apenas para alunos da série apropriada.) 

4 turmas: 30 alunos, cada. 

 

Get Focused! - Ei, Foca no Assunto! →  

Quantas vezes você começou a escrever muito bem uma redação e se perdeu no 

meio do caminho?! A oficina Ei, Foca no Assunto pretende apresentar, debater e 

orientar sobre caminhos e facilitações a fim de que você construa um texto com pé 

e com cabeça. Você aprenderá sobre construção de temas a alusões, o bom uso de 

conectivos, como ter um texto coeso, para que usar textos de apoio, como não 

assassinar a coerência, o valor de um esqueleto textual e muito mais. Espero por 

você! 

Nesta oficina teremos materiais para quem quiser aprovação na oficina (Nível 

Básico) e para quem pretende mergulhar na produção de redação para exames 

como PAS e ENEM (Nível PRO). Contudo, apenas o conteúdo do nível básico estará 

presente nas atividades padrão.  

Nossa oficina bilíngue (português e inglês) será em formato Sala De Aula Invertida; 

você recebe o conteúdo em casa on-line, antes da aula, pode se preparar para o 

debate e chega pronta/o para a dinâmica ou o jogo educacional. Faremos isto de 
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maneira híbrida (on-line e presencial). Porém, quem não puder sair de casa não 

perderá nenhum conteúdo, pois tudo estará em nosso site antes da aula. 

3 turmas: 30 alunos, cada. 

 

Argumentation Game - O jogo da Contra-Argumentação →  

Argumentar pode parecer fácil, mas você já tentou fazer isto sem passar raiva, 

ofender ou cancelar alguém?! E quando a prova traz um assunto que você não 

concorda e é preciso destacar pontos positivos?! Bem, a oficina O jogo da Contra-

Argumentação se propõe a trazer temas atuais – muitos recentemente vistos em 

certames como ENEM e PAS – para argumentar e contra-argumentar sobre. Temas 

como “discurso lacrador”, “cultura do cancelamento” e “ofender o argumentador por 

falta de argumento” serão a prata da casa. Aqui, aprenderemos – ou aprimoraremos 

nossa capacidade de – fazer críticas com o bom uso de argumentação a favor e 

contra, conectivos, embasamento de teses, verificação de veracidade de fatos, 

citação, dentre outros artifícios que farão de você um/a grande argumentador/a. 

Nesta oficina teremos materiais para quem quiser aprovação na oficina (Nível 

Básico) e para quem pretende mergulhar na produção de PODCASTs 

argumentativos e críticos sobre a atualidade, além de se tornar destruidor/a de 

argumentos falhos (Nível PRO). Contudo, apenas o conteúdo do nível básico estará 

presente nas atividades padrão.  

Nossa oficina bilíngue (português e inglês) será em formato Sala De Aula Invertida; 

você recebe o conteúdo em casa on-line, antes da aula, pode se preparar para o 

debate e chega pronta/o para a dinâmica ou o jogo educacional.  Faremos isto de 

maneira híbrida (on-line e presencial). Porém, quem não puder sair de casa não 

perderá nenhum conteúdo, pois tudo estará em nosso site antes da aula. 

Planejamento preliminar. 

3 turmas: 30 alunos, cada. 

 

2. Matemática 

*Obrigatório cursar ao menos uma. 

 

Basic Math 1/2/3 - Matemática Básica 1/2/3 →  

Saber definições e procedimentos básicos em Matemática são fundamentais para 

conseguir resolver problemas elaborados e que na maioria das vezes necessitam de 
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vários passos que são definidos por meio de raciocínios lógicos adquiridos no 

decorrer dos anos de escolaridade, nestas oficinas vamos nos aventurar neste 

caminho, ou seja, o professor e os alunos cursistas irão propor questões para que 

sejam estudadas as ideias, raciocínios, formas de resolução e conhecimentos 

básicos envolvidos em sua resolução. Para isso as questões serão divididas em três 

categorias: exercícios, atividades e problemas. 

Os exercícios são questões que são propostas para fortalecer o conhecimento das 

definições ou regras matemáticas; 

As atividades são questões que, para serem resolvidas, além de necessitarem do 

conhecimento das definições e regras, também é necessário o uso “simples” do 

raciocínio lógico ou melhor dizendo são necessárias duas etapas para se chegar a 

solução. 

Os problemas são questões que vão além das atividades e para serem resolvidas é 

necessário o conhecimento de mais de uma definição, mais de uma regra e também 

de um elaborado raciocínio lógico que acaba levando a mais de duas etapas a serem 

resolvidas para se chegar a solução. 

Vamos estudar juntos! Teremos aula via Meet no início, depois teremos aulas 

presenciais alternadas e pretendo gravar as aulas presenciais para postar no Google 

Sala de aula. A avaliação será baseada na participação e na entrega de resumos 

das ideias/regras/conhecimentos/raciocínios lógicos discutidos nas resoluções das 

questões. 

Planejamento preliminar. 

(OBS 2: Apenas para alunos da série apropriada.) 

6 turmas: 30 alunos, cada. 

 

Business Introduction - Introdução ao Mundo dos Negócios → com Jr 

Achievement 

Oferta da trilha Junior Achievement com programas que preparam para o mundo do 

trabalho e empreendedorismo de negócios. Objetivo geral: Inspirar e preparar os 

estudantes para os primeiros passos no mundo dos negócios e/ou do 

empreendedorismo consciente apresentando ferramentas para soluções de 

problemas. O que acontecerá: Aplicação de programas/cursos com foco no 

empreendedorismo consciente.  
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Como acontecerá: Os programas serão aplicados na própria escola, com o apoio de 

professores em parceria com a JA, em turmas de 30 alunos no  primeiro semestre. 

Todas as atividades serão realizadas em grupos de alunos que aprenderão de forma 

prática desde os conceitos iniciais do empreendedorismo até a constituição de uma 

startup. Programas: 1) Introdução ao Mundo dos Negócios - apresenta informações 

práticas sobre a organização e a operação de negócios em um mercado de livre 

iniciativa. 2) Negócios Sustentáveis - apresentação de conceitos relacionados ao 

desenvolvimento sustentável e à sustentabilidade, que são de fundamental 

importância para a conscientização em relação ao futuro do planeta. Além disso, traz 

para os alunos os conceitos de empreendedorismo sustentável, economia circular e 

consumo consciente, e, por fim, apresenta novas possibilidades de empreender de 

forma mais sustentável. 3) JA Startup - Os jovens desenvolvem ideias e criam suas 

Startups! No Programa, aprendem modernos conceitos de empreendedorismo e são 

apresentados a ferramentas e hacks úteis na criação de modelos de negócios 

disruptivos. O mindset do Vale do Silício dentro da sala de aula.  

2 turmas: 30 alunos, cada. 

 

Crazy Science → Mateus Becker 

Este Itinerário Integrador tem como foco instigar nos estudantes a curiosidade pelas 

diferentes ciências. Durante os encontros serão feitos experimentos diversos que 

servirão como estopim para discussões e pesquisas que expliquem os fenômenos 

envolvidos. Ao final de cada bimestre os estudantes realizarão um experimento e 

explicarão o mesmo para os colegas. 

2 turmas: 25 alunos, cada. 

 

Financial Education - Educação Financeira → com Jr Achievement 

Metodologia Geral: A oficina é dividida em 3 eixos temáticos: Planejamento 

Financeiro; Controle Orçamentário; e Empreendedorismo. Com esses eixos 

temáticos os alunos são despertados para o consumo consciente, pois fica evidente 

as vantagens e desvantagens para os gastos cotidianos conscientes. É possível usar 

na prática ferramenta para o controle das receitas e das despesas individuais, 

familiares e empresariais. Mas, o ápice da Oficina é uma alternativa de 

empreendedorismo por meio do cooperativismo. 
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Objetivo Geral: Despertar a inteligência financeira nos alunos com técnicas de 

planejamento, de controle e de poupar, com metas, de modo ético e sustentável. 

Produção Final: A resolução da situação problema pelo aluno é construir, 

individualmente, o seu planejamento de consumo consciente para ser apresentado. 

Avaliação: O cômputo de nota da oficina é 10, incluindo exercícios solicitados em 

sala de aula; atividades avaliativas de fixação ou a resolução da situação problema; 

e protagonismo (participação, interação e comprometimento do aluno durante a 

realização da oficina). 

4 turmas: 30 alunos, cada. 

 

Hacking Life - Hackeando a Vida → Mateus Becker 

Nesse projeto vamos nos familiarizar com dois aspectos da vida, o intrapessoal e o 

extrapessoal. Ou seja, vamos trabalhar o relacionamento consigo mesmo e o 

relacionamento com o mundo. O intuito é que, a partir disso, o estudante passe a 

fazer escolhas mais conscientes dos resultados a curto, médio e a longo prazo. 

Durante os encontros, faremos a leitura de um livro: “Mais esperto que o diabo”, 

assistiremos alguns vídeos curtos (TED Talk), teremos momentos de discussão 

sobre os assuntos abordados e produziremos materiais para compartilhar os 

conhecimentos com o restante dos estudantes da escola. Ao final de cada encontro, 

os estudantes, individualmente ou em pequenos grupos, farão um relato sobre o 

assunto discutido. Esse relato será compartilhado com os demais estudantes da 

escola na forma de jornal, revista ou pequenas publicações digitais.Ao final de cada 

semana as publicações serão avaliadas e o resultado final de cada bimestre se dará 

a partir do somatório dos resultados 

Não existem cópias suficientes do livro para todos os estudantes, então será preciso 

que os estudantes tenham um smartphone compatível com arquivos PDF. 

1 turma: 25 alunos. 

 

Mathematical Exams - Exames Matemáticos → Mateus Becker 

Este Itinerário Integrador tem como foco a resolução de questões de diferentes 

provas de acesso ao ensino superior, tais como PAS, ENEM e vestibulares. Não 

existe restrição em relação a série do estudante para que ele participe, pois, os 

diferentes assuntos abordados nas questões podem servir como revisão, se for um 

conteúdo visto anteriormente, como reforço, se for um conteúdo sendo trabalhado 
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em paralelo pelo professor regular de Matemática, ou ainda, como uma 

“antecipação”, quando for um conteúdo completamente novo.  

Durante cada encontro serão trabalhadas de 5 a 10 questões, no qual os estudantes 

terão um tempo para resolver as questões e posteriormente dividir com os colegas 

suas ideias de resolução. 

2 turmas: 40 alunos, cada. 

 

Math Olympics - Olimpíadas de Matemática → Mateus Becker 

Este Itinerário Integrador tem como foco os estudantes com interesse em realizar a 

prova da OBMEP. Ao longo dos encontros vamos trabalhar a resolução e discussão 

das questões de provas anteriores e assistiremos algumas aulas e orientações dos 

professores do IMPA (Órgão responsável pela elaboração da prova). O aluno será 

avaliado por sua participação nas aulas e pela resolução das atividades. 

1 turma: 40 alunos. 

3. Língua Inglesa  

*Obrigatório cursar ao menos uma. 

 

Survival English →  

Imagine que você acabou de ser teletransportado para um país de língua inglesa, 

sozinho, e agora tem que se virar! E agora? A oficina Survival English tem como 

objetivo te proporcionar um “kit de sobrevivência” prático e essencial para você 

conseguir se virar sozinho em situações cotidianas em língua Inglesa. Como pedir 

comida em Inglês? Como pedir uma informação na rua? Como fazer compras? 

Como negociar com o vendedor? Como fazer check-in num hotel? Como responder 

sobre quem você é? Esses são alguns temas que serão abordados nesta oficina. Ao 

final, o aluno terá bagagem suficiente para criar o próprio guia de bolso personalizado 

para poder viajar sem medo de fazer feio. 

Planejamento preliminar. 

6 turmas: 30 alunos. 

 

Hands on →  

Que tal uma oficina de inglês com uma pegada “maker”?! A oficina Hands on tem 

por objetivo promover o aprendizado de inglês a partir da curiosidade e da 

descoberta. Nossas aulas serão focadas na comunicação e em experiências 
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multidisciplinares (ciências, tecnologia, engenharia, artes e matemática). Prepare-se 

para desenvolver seu vocabulário, sua compreensão auditiva, seu pensamento 

crítico, sua comunicação e sua capacidade de resolução de problemas. Como o 

próprio nome já diz, aqui, vamos “colocar a mão na massa”. Vamos aproveitar 

nossas aulas presenciais para desenvolver atividades práticas e relevantes. Ah, mas 

atenção: por conta do perfil prático dessa oficina, ela fará mais sentido para aqueles 

alunos que pretendem voltar a frequentar as aulas presenciais. Nossa avaliação vai 

acontecer por meio de relatórios quinzenais e das atividades práticas feitas em sala 

de aula. Isso tudo será compilado e servirá como produto final da nossa oficina. Are 

you in? It's all in your hands! 

6 turmas: 30 alunos. 

 

Around the World →  

O que você acha de aprimorar seu inglês viajando? Conhecer mais sobre outros 

lugares, outras culturas e, melhor ainda, outra língua? Nesta oficina vamos explorar 

vários países e imaginar como seria mergulhar na cultura, história e características 

dos lugares mais interessantes do mundo. A grande barreira de corais na Austrália? 

O Big Ben em Londres? A estátua da liberdade em Nova Iorque? Vamos nessa! Aqui 

quem escolhe o destino é você. Com o inglês na ponta da língua vai ser ainda mais 

fácil de nos comunicarmos e deixarmos toda a experiência ainda mais completa. 

Prepare a sua imaginação e embarque nessa viagem cheia de conhecimento, 

belezas, curiosidades e surpresas. Nessa oficina bilíngue vamos alternar entre 

conteúdos na plataforma, pesquisas, discussões e apresentações de suas 

descobertas. Let’s explore the world together! 

6 turmas: 30 alunos. 

 

4. Artes 

 

Plastic Arts - Artes Plásticas → Laura Raulino  

Com base nas obras do PAS, o aluno trabalhará as artes visuais na teoria e na 

prática, utilizando-se das diversas linguagens das artes visuais como fotografia, 

pintura, desenho, etc.  O objetivo da oficina é familiarizar o estudante com as artes 

visuais e desenvolver suas habilidades artísticas sendo o ponto de partida as obras 
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do PAS. A culminância do projeto será uma exposição de arte com os trabalhos feitos 

ao longo do semestre. 

2 turmas: 30 alunos, cada. 

 

Drama - Teatro → Laura Raulino  

Por meio de jogos teatrais, esquetes, exercícios teóricos e práticos esta oficina visa 

sensibilizar o estudante dentro do mundo das artes cênicas. Também haverá 

momentos de leituras dramáticas das obras do PAS seguidas de discussões sobre 

elas. A culminância deste projeto será a montagem de esquetes para apresentação 

ao público. 

2 turmas: 30 alunos, cada. 

 

Drama Bilingual - Teatro Bilíngue → Laura Raulino  

Por meio da utilização frequente da língua inglesa, serão realizados esquetes, 

exercícios teóricos e práticos, jogos teatrais e leituras dramáticas. No final do projeto 

será montado uma peça teatral em língua inglesa para apresentação para o público. 

(OBS: Preferencialmente para estudantes com alguma habilidade em língua inglesa) 

1 turma: 30 alunos. 

 

Musical → Laura Raulino  

O objetivo desta oficina é trabalhar diversas possibilidades das artes cênicas ao 

mesmo tempo ( atuação, dança, cenografia ,direção, montagem de espetáculo etc.) 

Com o objetivo de montar um espetáculo musical no final do semestre para 

apresentação. 

1 turma: 30 alunos. 

 

Instrumental Practice - Prática Instrumental → João Vitor 

Resumo de apresentação: O presente projeto busca aprofundar o conhecimento no 

universo musical com alunos que já tenham tido um contato prévio com a música 

(mesmo que pouco), estas experiências servirão como base para atividades como 

práticas musicais, teoria musical, vivências musicais, contato com diferentes 

instrumentos musicais, dentre outros. As aulas buscarão ter uma característica mais 

prática, levando os alunos a terem um forte experiência com a música até o fim das 
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aulas. Avaliações com base na análise da evolução dos alunos com as atividades e 

com o conteúdo de teoria. 

(OBS: Oficina com seletiva! Apenas alunos que tenham conhecimento prévio de 

algum instrumento musical) 

2 turmas: 20 alunos, cada. 

 

Musical Initiation - Iniciação Musical → João Vitor 

A partir das obras musicais cobradas no PAS e suas respectivas análises, o presente 

projeto procura introduzir os alunos no universo musical por meio de diversas 

práticas de musicalização, que envolvem a prática instrumental em conjunto, escutas 

musicais, vivências de diferentes instrumentos musicais, introdução a teoria musical, 

arranjo, dentre outros. O projeto visa deixar uma forte repercussão positiva para a 

vida dos estudantes, abrindo caminhos através de uma primeira imersão no mundo 

da música. Análise da evolução dos alunos com as atividades e com o conteúdo de 

teoria. Momento 1: aproximadamente 30% da nota. Momento 2: aproximadamente 

30% da nota. Momento 3: aproximadamente 40% da nota. 

(OBS: Oficina com seletiva! Apenas alunos que tenham conhecimento prévio de 

algum instrumento musical) 

4 turmas: 30 alunos, cada 

 

5. Ciências Humanas e Sociais 

 

Humanities 1/2/3 - Humanidades 1/2/3 → David 

As oficinas Pré PAS/ENEM Humanidades possibilitam ao estudante entender a 

sociedade em que vive como fruto da ação humana, que se faz e refaz num processo 

dotado de historicidade. Dividida por série (1ª, 2ª e 3ª), o ritmo de estudo proposto 

potencializa as chances de compreensão dos temas estudados em Filosofia, 

Sociologia, Geografia e História e estimula o estudante diante dos desafios e 

questões propostas no PAS-UnB. Com base nos conhecimentos da Sociologia e 

Filosofia, a oficina propõe ao estudante, compreender o espaço ocupado pela 

sociedade como espaço construído e modificado a partir de suas interferências, 

entendendo-se também como produto dessas relações. A avaliação desta oficina 

será através da realização das atividades presenciais e on-line. esta oficina tem 
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como objetivo aprofundar nos temas que são mais recorrentes no PAS/UnB e no 

Enem. 

(OBS 2: Apenas para alunos da série apropriada.) 

6 turmas: 30 alunos, cada. 

 

(Re)making songs → Fernanda Mac-Ginity  

A oficina "(Re)making songs" tem como objetivo estimular nos estudantes a análise 

crítica de músicas. Durante o semestre, serão apresentadas músicas para que seja 

feita uma leitura crítica das letras, apontado pontos problemáticos que contribuem 

para a manutenção de estigmas contra grupos socialmente vulnerabilizados e 

marginalizados da sociedade. Após a identificação das questões problemáticas, os 

estudantes farão a reescrita da obra, elaborando uma nova versão que respeite e 

inclua os grupos retratados de forma errônea no original, contribuindo para um 

representação positiva e para desfazer preconceitos já enraizados no país e no 

mundo. 

1 turma: 30 alunos. 

 
The real life of a social scientist → Fernanda Mac-Ginity 

A oficina é um projeto de iniciação científica na área de ciências sociais que tem 

como objetivo familiarizar os estudantes com a linguagem científica usada nas 

ciências humanas e sociais a partir da prática de pesquisa. Os estudantes irão 

elaborar um questionário para fazer o censo demográfico da comunidade estudantil 

do CEL usando as metodologias e os métodos mais adequados das ciências sociais 

para o caso específico, além da coleta de dados e sua devida análise. Os resultados 

obtidos serão apresentados em encontros de iniciação científica no ensino médio no 

DF, como a Feira de Ciências do CEL e feiras científicas externas na Universidade 

de Brasília, da Secretaria de Educação do DF ou em outros estados. 

(OBS: Oficina com seletiva! Apenas estudantes que passaram por entrevista. 

1 turma: 30 alunos. 

 
6. Ciências da Natureza  

 
Agroforestry - Agrofloresta → Maíra Massarani 

A fome e a insegurança alimentar, o uso exagerado de agrotóxicos e as crises hídrica 

e ambiental são assuntos de alta relevância no contexto nacional atual. Tendo essas 
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questões em vista, esse projeto irá abranger assuntos relativos à produção de 

alimento e conservação ambiental em meio ao planejamento e construção de um 

sistema agroflorestal. Grande parte do projeto será de trabalho prático ao ar livre, 

mas iremos também discutir sobre a ciência envolvida no funcionamento das 

agroflorestas. Por fim, pretende-se que a ocupação e gestão da área em questão 

gere futuramente um espaço de convivência que contribua com a constituição de 

uma relação mais harmoniosa da comunidade escolar com o ambiente. Avaliação: 

Participação: envolvimento nas atividades, discussões e planejamentos, leitura de 

textos, assiduidade - 50%; elaboração do projeto paisagístico - 20%; manutenção do 

caderno de campo - 30%. 

3 turmas: 30 alunos, cada. 

Biology Exams  1/2/3 - Exames de Biologia 1/2/3 → Maíra Massarani 

Por meio do aprofundamento e do estabelecimento de conexões entre temas e 

conteúdos tratados nas aulas de Biologia da Formação Geral Básica, essa oficina 

tem como objetivo dar suporte aos estudantes para a realização de exames como o 

PAS, Enem e outros de seu interesse. As aulas serão baseadas em discussões 

acerca de provas anteriores e na realização de exercícios e simulados. 

(OBS 2: Apenas para alunos da série apropriada.) 

3 turmas: 30 alunos, cada. 

 

Chemistry Exams  1/2/3 - Exames de Química 1/2/3 →  

Apresentação/objetivos: Com base em provas do PAS, o conteúdo de Química é 

(re)apresentado e aprofundado, sanando as possíveis carências que os estudantes 

apresentem com relação à disciplina. Alunos que cursaram a oficina no 1° semestre 

poderão inscrever-se novamente, já que novas obras e temas serão trabalhados. 

Dinâmica: Aulas expositivas com apresentação de resumo dos conteúdos e 

resolução de problemas focando em questões do PAS-UnB e Enem. Também será 

utilizado o método sala de aula invertida, em que os alunos terão o tema apresentado 

por meio de vídeos e/ou textos, no formato virtual - plataforma google classroom - e 

na semana seguinte iremos resolver questões e tirar dúvidas residuais provenientes 

do estudo antecipado dos estudantes. Avaliação: A avaliação será baseada na 

participação do aluno, na entrega das atividades e trabalhos propostos. Carga 

Horária: 1 aula por semana.  

Planejamento preliminar. 
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4 turmas: 30 alunos, cada. 

 

Coding - Programação e Robótica → Jailton 

A oficina é uma parceria com o Projeto Meninas.Comp do Departamento de Ciências 

da Computação da Universidade de Brasília, que busca disseminar conhecimentos 

sobre programação e robótica para crianças e jovens, em especial do sexo feminino, 

que são minoria nessas áreas de atuação. Os estudantes aprendem de forma prática 

elementos de matemática, física, elétrica, eletrônica, programação e automação, 

enquanto buscam solucionar problemas e criar máquinas simples. 

Dinâmica: A cada encontro, novos componentes eletrônicos e códigos de 

programação são apresentados e os estudantes devem articular esses 

conhecimentos ao montar circuitos, componentes e programar seu funcionamento.   

Avaliação: As avaliações consideram a participação e o desenvolvimento dos alunos 

em cada encontro. 

(OBS: turma de terça-feira exclusiva para meninas) 

3 turmas: 15 alunos, cada. 

 

Eating Chemistry  

Quer aprender a se virar na cozinha? Preparar alimentos gostosos e se desafiar em 

uma nova habilidade? Então, essa é a oficina certa pra você! Iremos aprender a fazer 

comidas gostosas e saudáveis - ou não - e de quebra compreender os conceitos 

químicos envolvidos. Nas aulas serão realizadas receitas com produtos de fácil 

acesso aos estudantes, e que façam parte do cotidiano. Vale ressaltar que nessa 

oficina poderá ser solicitado que os alunos levem alguns ingredientes para a escola. 

Na culminância da oficina serão divulgadas as receitas que mais fizeram sucesso 

entre os estudantes. A avaliação da oficina engloba todo o processo de 

aprendizagem: as participações nos encontros presenciais e remotos, elaboração 

das receitas, registros dos dados coletados e construção das apresentações.  

Planejamento preliminar. 

1 turma com dois horários: 20 alunos. 
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Physics Exams 1/2/3 - Exames Física  1/2/3 → Jailton 

Com base em provas do PAS/Enem e outros vestibulares, o conteúdo de Física é 

(re)apresentado e aprofundado, sanando as possíveis carências que os alunos 

apresentem com relação à disciplina.  

Dinâmica: Apresentação de resumo dos principais conteúdos de Física presentes no 

PAS, ENEM e vestibulares.  

Avaliação: As avaliações consideram a participação, resolução de exercícios e 

desempenho nos simulados. 

(OBS 2: apenas para a série apropriada) 

3 turmas: 30 alunos, cada. 

 

Sex Education - Educação Sexual → Equipe da UnB, com Beatriz Aguiar 

"Um amigo meu quer saber se…" Em geral, esse é o início de uma pergunta 

constrangedora sobre o corpo, sobre sexo ou sobre alguns comportamentos. Mas, 

se essas perguntas não fossem realizadas, o conhecimento não seria passado, não 

é mesmo? E é isso que a Oficina "Sex Education: Meu Corpo Eu Cuido" quer 

trabalhar! Conhecimento sobre educação sexual,  como nosso corpo funciona, o que 

podemos fazer para prevenir infecções sexualmente transmissíveis (ISTs), sobre 

respeito e relações, sejam elas sexuais ou não. Por meio de rodas de conversas, 

dinâmicas, vídeos e jogos vamos aprender sobre assuntos de educação sexual, 

assim como os retratados na série "Sex education", mas  relaxa que você não 

precisa entrar em um banheiro antigo e fazer perguntas para um estranho. Então 

vem aprender com a gente! 

(OBS 2: preferencialmente alunos da 2ª e 3ª série) 

2 turmas: 30 alunos, cada. 

 

7. Educação Física 

 

Basketball → José Sérgio 

Projeto de treinamento esportivo voltado para iniciação e aperfeiçoamento do 

Basketball, as aulas serão ministradas na quadra, de forma prática e/ou teórica. Os 

aspectos práticos desenvolvidos serão de cunho tático e técnico da modalidade. No 

âmbito teórico, serão trabalhados a história da modalidade, suas regras e suas 

táticas . Tal projeto visa a possibilidade de participação nos jogos inter-escolares do 
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DF ou jogos amistosos.  Avaliações: Aspectos comportamentais: Aproximadamente 

50% da nota, incluindo participação, assiduidade, comprometimento, 

companheirismo e coletividade. Aspectos técnicos: Aproximadamente 50% da nota, 

incluindo evolução prática e teórica. 

1 turma: 30 alunos. 

 

Capoeira → Mestre Banjo e Carlos 

O Projeto prevê o desenvolvimento de atividades práticas e teóricas. As atividades 

práticas envolvem as etapas de uma aula de Capoeira, devendo ser conduzida 

seguindo os seguintes passos: conversa inicial (sempre privilegiando algum aspecto 

fundamental da Capoeira); alongamento corporal (exercícios de soltura e preparação 

para as atividades); prática da Capoeira (fundamentos básicos – ginga, golpes, 

esquivas, floreios, movimentos de chão, etc); Roda de Capoeira (culminância da aula 

de Capoeira); volta à calma (exercício de relaxamento).  As aulas teóricas, 

desenvolvidas em dias previamente combinados com as turmas, deverão contemplar 

os seguintes aspectos: exposição dialogada sobre a história, desenvolvimento e 

evolução da Capoeira, discussão sobre os fundamentos básicos da Capoeira, 

estudos sobre a ritualização da Capoeira, aulas sobre aspectos da musicalidade da 

Capoeira (canto, palmas, música, poesia, instrumentos e toques tradicionais), 

valores e ética da Capoeira, a história dos Mestres consagrados e contemporâneos, 

os estilos e ritmos do jogo de Capoeira. Na metodologia do projeto, estão previstos 

ainda: oficinas de confecção e manuseio dos instrumentos da Capoeira (berimbau), 

festivais de Capoeira, batizados de Capoeira (promoção das graduações), aulas-

passeio (visita a outros espaços de prática de Capoeira), dentre outras atividades. 

Nas aulas práticas serão utilizados como recursos principais os instrumentos da 

Capoeira e alguns materiais de apoio para treinamento de chutes e aulas de floreios 

(movimentos acrobáticos), enquanto nas aulas teóricas deverão ser utilizadas, 

apostilas, textos, quadro de acrílico, pincéis, etc. 

1 turma: 30 alunos. 

 

Futsal: Initiation → José Sérgio 

Projeto destinado à iniciação ao futsal, aos apreciadores da modalidade que buscam 

um primeiro contato com a mesma ou simplesmente curtir a modalidade . Treinos 

voltados à iniciação, aos fundamentos e regras da modalidade. As aulas serão 
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desenvolvidas em quadra, de forma prática, dando ênfase aos aspectos técnicos e 

táticos . Na parte teórica será trabalhado a história da modalidade, sua evolução, 

regras e aspectos táticos. O projeto visa criar uma identificação do aluno com a 

modalidade, elevando seus aspectos técnicos e propiciando que o mesmo se sinta 

apto e seguro para desenvolvê-la e curtir tal momento. Avaliações: Aspectos 

comportamentais: Aproximadamente 50% da nota, incluindo participação, 

assiduidade, comprometimento, companheirismo e coletividade. Aspectos técnicos: 

Aproximadamente 50% da nota, incluindo evolução prática e teórica. 

1 turma: 40 alunos. 

 

Futsal: Training → José Sérgio 

Projeto de treinamento esportivo voltado para iniciação e aperfeiçoamento do Futsal, 

as aulas serão ministradas na quadra, de forma prática e/ou teórica. Os aspectos 

práticos desenvolvidos serão de cunho tático e técnico da modalidade. No âmbito 

teórico, serão trabalhados a história da modalidade, suas regras e suas táticas . Tal 

projeto visa a possibilidade de participação nos jogos inter-escolares do DF ou jogos 

amistosos.  Avaliações: Aspectos comportamentais: Aproximadamente 50% da nota, 

incluindo participação, assiduidade, comprometimento, companheirismo e 

coletividade. Aspectos técnicos: Aproximadamente 50% da nota, incluindo evolução 

prática e teórica. 

(OBS: Oficina com seletiva! Apenas alunos que demonstrarem habilidade esportiva) 

1 turma: 40 alunos (20 feminino + 20 masculino) 

  

Handball → José Sérgio 

Projeto de treinamento esportivo voltado para iniciação e aperfeiçoamento do 

Handball, as aulas serão ministradas na quadra, de forma prática e/ou teórica. Os 

aspectos práticos desenvolvidos serão de cunho tático e técnico da modalidade. No 

âmbito teórico, serão trabalhados a história da modalidade, suas regras e suas 

táticas . Tal projeto visa a possibilidade de participação nos jogos inter-escolares do 

DF ou jogos amistosos.  Avaliações: Aspectos comportamentais: Aproximadamente 

50% da nota, incluindo participação, assiduidade, comprometimento, 

companheirismo e coletividade. Aspectos técnicos: Aproximadamente 50% da nota, 

incluindo evolução prática e teórica 

1 turma: 30 alunos. 
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Jiu-Jitsu → Five Force 

. 
2 turmas: 15 alunos, cada. 

 
Jiu-Jitsu Hardcore →  Five Force 

. 
2 turmas: 10 alunos, cada 

 
 

Play & Play - Joga y Joga → Camila 

Projeto destinado aos apreciadores de jogos com bola, sejam jogos populares, como 

a queimada, jogos em quadra ou os demais jogos em que a “redondinha” seja a 

estrela principal. Bora jogar y jogar, nos divertir e aprofundar um pouco sobre essas 

modalidades? 

2 turmas: 30 alunos, cada. 

 

Move It! → Camila 

Oficina destinada ao treinamento físico e promoção de qualidade de vida . Irá 

abranger desde o treinamento funcional básico até seus aspectos mais avançados. 

Aulas regadas com muita música e agito, para ninguém ficar parado. 

3 turmas: 30 alunos, cada. 

 

Ultimate Frisbee → Camila 

Projeto destinado à introdução ao esporte Ultimate Frisbee, um esporte coletivo e 

auto arbitrado que convida quaisquer pessoas para jogar um disco voador de plástico 

entre si de forma intensa, honesta, divertida e responsável. Esse projeto será 

desenvolvido tanto em quadra como em grama. O Ultimate possui uma forte cultura 

de intensidade e aproveitamento do jogo, sem em nenhum momento faltar com 

respeito ou a ética em jogo, seja pelos jogadores do próprio time como da equipe 

adversária. Serão fortemente trabalhados aspectos conceituais sobre as regras e 

histórico da modalidade, procedimentais como as técnicas de movimentos, 

deslocamentos, e lançamentos assim como aspectos táticos de jogo e também 

atitudinais relacionando a cultura esportiva com demais esportes e transferência de 

competências socioemocionais para o meio social. Avaliações: Aspectos 

comportamentais: Aproximadamente 50% da nota, incluindo participação, 
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assiduidade, comprometimento, companheirismo e coletividade. Aspectos técnicos: 

Aproximadamente 50% da nota, incluindo evolução prática e teórica. Ficou 

curioso(a)? Vem ter uma prévia do que vamos fazer juntos! Clique aqui e assista!  

Conheça o esporte: https://youtu.be/9joBB_LYy3U 

1 turma: 30 alunos. 

 

Volleyball: Initiation → José Sérgio 

Projeto destinado à iniciação ao voleibol, aos apreciadores da modalidade que 

buscam um primeiro contato com a mesma. Treinos voltados à iniciação aos 

fundamentos e regras da modalidade. As aulas serão desenvolvidas em quadra, de 

forma prática, dando ênfase aos aspectos técnicos e táticos da modalidade. Na parte 

teórica será trabalhado a história da modalidade, sua evolução, regras e aspectos 

táticos. O projeto visa criar uma identificação do aluno com a modalidade, elevando 

seus aspectos técnicos e propiciando que o mesmo se sinta apto e seguro para 

desenvolvê-la. Avaliações: Aspectos comportamentais: Aproximadamente 50% da 

nota, incluindo participação, assiduidade, comprometimento, companheirismo e 

coletividade. Aspectos técnicos: Aproximadamente 50% da nota, incluindo evolução 

prática e teórica. 

1 turma: 30 alunos. 

 

Volleyball: Training → José Sérgio 

Projeto de treinamento esportivo voltado para iniciação e aperfeiçoamento do 

Volleyball, as aulas serão ministradas na quadra, de forma prática e/ou teórica. Os 

aspectos práticos desenvolvidos serão de cunho tático e técnico da modalidade. No 

âmbito teórico, serão trabalhados a história da modalidade, suas regras e suas 

táticas . Tal projeto visa a possibilidade de participação nos jogos inter-escolares do 

DF ou jogos amistosos.  Avaliações: Aspectos comportamentais: Aproximadamente 

50% da nota, incluindo participação, assiduidade, comprometimento, 

companheirismo e coletividade. Aspectos técnicos: Aproximadamente 50% da nota, 

incluindo evolução prática e teórica. 

(OBS: Oficina com seletiva! Apenas alunos que demonstrarem habilidade esportiva) 

1 turma: 40 alunos (20 feminino + 20 masculino) 

 

https://youtu.be/9joBB_LYy3U
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8. Protagonismo Juvenil 

 

CEL’s Volunteers → Vitor Rios 

No Programa de Estudantes Voluntários do Centro Educacional do Lago grupos de 

estudantes atuam de forma autônoma buscando o aprimoramento das condições da 

escola, da convivência da comunidade escolar e da formação dos estudantes. Os 

voluntários realizam encontros semanais, identificam as demandas dos estudantes 

e desenvolvem ações para alcançar as metas estabelecidas. Os participantes 

gerenciam as redes sociais da escola, a caixa de sugestões, organizam eventos de 

arrecadação de verbas, de melhoria das condições da escola, viabilizam 

oportunidades de intercâmbio e saídas de campo. O projeto gera certificação de 

serviço voluntário, que possui grande peso em seleções de intercâmbio, empregos 

e oportunidades futuras. Os voluntários são chamados de "Guardiões do CEL", 

fazem parte de uma das quatro Ordens, ou Frentes de Trabalho, e são avaliados em 

um sistema de gamificação, onde possuem perfis que mostram suas missões, 

habilidades e realizações. Os voluntários são orientados pelo Coordenador Vitor 

Rios. 

(OBS: Oficina com seletiva! Apenas estudantes que passaram por entrevista.) 

1 turma: 20 alunos 

 

Extraordinary people - Pessoas extraordinárias →  Fernanda Mac-Ginity 

Você acha a Marta, jogadora de futebol eleita por seis vezes como a melhor do 

mundo, uma pessoa extraordinária? Você acha que Nelson Mandela, vencedor do 

prêmio Nobel da Paz e um dos líderes da luta contra o Apartheid na África do Sul, 

foi uma pessoa extraordinária? Quais são as pessoas extraordinárias que você 

conhece? Quem são as pessoas extraordinárias que convivem com você? 

Na oficina Extraordinary people conheceremos pessoas extraordinárias que 

conseguiram mudar suas vidas e a de outras pessoas através de seus atos, atitudes 

e produções/invenções, percebendo que estamos rodeados de pessoas incríveis e 

que podemos também ser uma delas! Para isso, iremos refletir criticamente sobre a 

realidade na qual vivemos para reconhecer problemas que afetam a vida das 

pessoas, inclusive a nossa, e pensar em possíveis soluções para eles. 

A oficina Pessoas Extraordinárias é uma plataforma para que os estudantes 

desenvolvam e concretizem seus próprios projetos. Iremos conversar sobre as 
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ideias, possibilidades e sobre os problemas existentes em seus cotidianos que os 

estudantes acham que possam contribuir para resolvê-los, transformando-os em 

jovens transformadores. A oficina terá ao final do semestre um momento de imersão 

na língua inglesa com diversas atividades relacionadas ao desenvolvimento de 

projetos e possibilidades de uso profissional do idioma. 

1 turma: 30 alunos. 

 

Planning my future → Fernanda Mac-Ginity 

A oficina tem como objetivo auxiliar os estudantes a organizarem sua rotina de 

estudos e a pensar em possibilidades de caminhos para a vida após o término do 

ensino médio. Na oficina, iremos compreender como é a realidade da sociedade 

brasileira e global, buscando encontrar os possíveis caminhos para o 

desenvolvimento social, profissional, intelectual e cultural dos estudantes. Serão 

apresentadas as formas de ingresso nas universidades públicas, os diferentes 

programas de financiamento, além de outras possibilidades de trabalho que não 

envolvem o ensino superior. Os estudantes também conhecerão mais sobre as 

habilidades que são mais desejadas nos profissionais atualmente e como eles 

podem desenvolvê-las. 

(OBS 2: Apenas 2ª e 3ª série) 

3 turmas: 30 alunos, cada. 

 

SAM Sol → Estudantes 

Esta proposta é um grupo de estudantes interessados em ciências, tecnologia, 

matemática, sustentabilidade e projetos práticos. Temos como principal objetivo 

aprimorar a SAM Sol e promover o acesso à energia limpa, renovável e que não 

promova um gasto financeiro constante para a escola. 

A SAM Sol, "Sala de Aula Móvel Solar", é uma estação móvel de geração de energia 

solar fotovoltaica. Ela foi projetada pelas ex-alunas Maria Vitória e Maria Eduarda 

com o problema de carência de tomadas nas salas de aula. A solução encontrada 

foi a sala de aula móvel energizada pela luz solar. A SAM SOL já foi finalista na 

FEBRACE 2021 (Feira de Ciências e Engenharia do Brasil), na FBJC 2021 (Feira 

Brasileira de Jovens Cientistas) e, com muito louvor, conseguiu o primeiro lugar em 

engenharia da FESTIC 2019 (Festival de Tecnologia, Inovação e Ciência). Os novos 

grupos trabalharão em novos projetos para a SAM, dividindo os alunos em tarefas 
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distintas para o desenvolvimento adequado do trabalho final. A culminância será a 

apresentação do novo projeto desenvolvido pelos integrantes na feira de Ciências 

do CEL e, posteriormente, na FEBRACE 2022. 

Benefícios: A) No segundo bimestre a escola fará uma Feira de Ciências, como já 

citado, então todos os participantes já serão instruídos com o intuito de preparar um 

projeto destinado à essa feira; B) Desenvolver trabalhos de engenharia e ciências; 

C) Participar de feiras nacionais e internacionais; D) Possíveis prêmios (certificados 

e troféus); E) Melhorar o currículo com ações importantes para o mercado de 

trabalho e universidades estrangeiras; F) Aprender/ melhorar a apresentação em 

público, escrita técnica, organização, responsabilidade e trabalho em equipe. 

(OBS: Oficina com seletiva! Apenas estudantes que passaram por entrevista.) 

1 turma: 15 alunos 

 
Youth Protagonism - Protagonismo Juvenil → David 

Projeto onde os estudantes irão se identificar como protagonistas no seu ambiente 

sociocultural e se expressar por meio da fotografia. Estudando técnicas e aspectos 

de fotografia, bem como sua utilização para perceber e  construir narrativas 

pessoais, interpessoais, históricas e sociais.  

1 turma: 20 alunos 

 
9. Oficinas com seletiva 

  

CEL’s Volunteers → Vitor Rios 

Seletiva na sala 1 

No Programa de Estudantes Voluntários do Centro Educacional do Lago grupos de 

estudantes atuam de forma autônoma buscando o aprimoramento das condições da 

escola, da convivência da comunidade escolar e da formação dos estudantes. Os 

voluntários realizam encontros semanais, identificam as demandas dos estudantes 

e desenvolvem ações para alcançar as metas estabelecidas. Os participantes 

gerenciam as redes sociais da escola, a caixa de sugestões, organizam eventos de 

arrecadação de verbas, de melhoria das condições da escola, viabilizam 

oportunidades de intercâmbio e saídas de campo. O projeto gera certificação de 

serviço voluntário, que possui grande peso em seleções de intercâmbio, empregos 

e oportunidades futuras. Os voluntários são chamados de "Guardiões do CEL", 

fazem parte de uma das quatro Ordens, ou Frentes de Trabalho, e são avaliados em 
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um sistema de gamificação, onde possuem perfis que mostram suas missões, 

habilidades e realizações. Os voluntários são orientados pelo Coordenador Vitor 

Rios. 

(OBS: Oficina com seletiva! Apenas estudantes que passaram por entrevista.) 

1 turma: 20 alunos 

Futsal: Training → José Sérgio 

Seletiva na Quadra 

Projeto de treinamento esportivo voltado para iniciação e aperfeiçoamento do Futsal, 

as aulas serão ministradas na quadra, de forma prática e/ou teórica. Os aspectos 

práticos desenvolvidos serão de cunho tático e técnico da modalidade. No âmbito 

teórico, serão trabalhados a história da modalidade, suas regras e suas táticas . Tal 

projeto visa a possibilidade de participação nos jogos inter-escolares do DF ou jogos 

amistosos.  Avaliações: Aspectos comportamentais: Aproximadamente 50% da nota, 

incluindo participação, assiduidade, comprometimento, companheirismo e 

coletividade. Aspectos técnicos: Aproximadamente 50% da nota, incluindo evolução 

prática e teórica. 

1 turma: 40 alunos (20 feminino + 20 masculino) 

(OBS: Oficina com seletiva! Apenas alunos que demonstrarem habilidade esportiva) 

 

Volleyball: Training → José Sérgio 

Seletiva na Quadra 

Projeto de treinamento esportivo voltado para iniciação e aperfeiçoamento do 

Volleyball, as aulas serão ministradas na quadra, de forma prática e/ou teórica. Os 

aspectos práticos desenvolvidos serão de cunho tático e técnico da modalidade. No 

âmbito teórico, serão trabalhados a história da modalidade, suas regras e suas 

táticas . Tal projeto visa a possibilidade de participação nos jogos inter-escolares do 

DF ou jogos amistosos.  Avaliações: Aspectos comportamentais: Aproximadamente 

50% da nota, incluindo participação, assiduidade, comprometimento, 

companheirismo e coletividade. Aspectos técnicos: Aproximadamente 50% da nota, 

incluindo evolução prática e teórica. 

1 turma: 40 alunos (20 feminino + 20 masculino 

(OBS: Oficina com seletiva! Apenas alunos que demonstrarem habilidade esportiva) 
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Instrumental Practice - Prática Instrumental → João Vitor 

Seletiva na sala 9 

Resumo de apresentação: O presente projeto busca aprofundar o conhecimento no 

universo musical com alunos que já tenham tido um contato prévio com a música 

(mesmo que pouco), estas experiências servirão como base para atividades como 

práticas musicais, teoria musical, vivências musicais, contato com diferentes 

instrumentos musicais, dentre outros. As aulas buscarão ter uma característica mais 

prática, levando os alunos a terem um forte experiência com a música até o fim das 

aulas. Avaliações com base na análise da evolução dos alunos com as atividades e 

com o conteúdo de teoria. 

(OBS: Oficina com seletiva! Apenas alunos que tenham conhecimento prévio de 

algum instrumento musical) 

2 turmas: 20 alunos, cada. 

 

SAM Sol → Estudantes 

Seletiva na sala 3 

Esta proposta é um grupo de estudantes interessados em ciências, tecnologia, 

matemática, sustentabilidade e projetos práticos. Temos como principal objetivo 

aprimorar a SAM Sol e promover o acesso à energia limpa, renovável e que não 

promova um gasto financeiro constante para a escola. 

A SAM SOL é uma sala de aula móvel abastecida por uma placa solar fotovoltaica. 

Ela foi projetada pelas ex-alunas Maria Vitória e Maria Eduarda com o problema de 

carência de tomadas nas salas de aula. A solução encontrada foi a sala de aula 

móvel energizada pela luz solar. A SAM SOL já foi finalista na FEBRACE 2021 (Feira 

de Ciências e Engenharia do Brasil), na FBJC 2021 (Feira Brasileira de Jovens 

Cientistas) e, com muito louvor, conseguiu o primeiro lugar em engenharia da 

FESTIC 2019 (Festival de Tecnologia, Inovação e Ciência). Os novos grupos 

trabalharão em novos projetos para a SAM, dividindo os alunos em tarefas distintas 

para o desenvolvimento adequado do trabalho final. A culminância será a 

apresentação do novo projeto desenvolvido pelos integrantes na feira de Ciências 

do CEL e, posteriormente, na FEBRACE 2022. 

Benefícios: A) No segundo bimestre a escola fará uma Feira de Ciências, como já 

citado, então todos os participantes já serão instruídos com o intuito de preparar um 
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projeto destinado à essa feira; B) Desenvolver trabalhos de engenharia e ciências; 

C) Participar de feiras nacionais e internacionais; D) Possíveis prêmios (certificados 

e troféus); E) Melhorar o currículo com ações importantes para o mercado de 

trabalho e universidades estrangeiras; F) Aprender/ melhorar a apresentação em 

público, escrita técnica, organização, responsabilidade e trabalho em equipe. 

(OBS: Oficina com seletiva! Apenas estudantes que passaram por entrevista.) 

1 turma: 15 alunos 

 

The real life of a social scientist → Fernanda Mac-Ginity 

Seletiva na sala 5 

A oficina é um projeto de iniciação científica na área de ciências sociais que tem 

como objetivo familiarizar os estudantes com a linguagem científica usada nas 

ciências humanas e sociais a partir da prática de pesquisa. Os estudantes irão 

elaborar um questionário para fazer o censo demográfico da comunidade estudantil 

do CEL usando as metodologias e os métodos mais adequados das ciências sociais 

para o caso específico, além da coleta de dados e sua devida análise. Os resultados 

obtidos serão apresentados em encontros de iniciação científica no ensino médio no 

DF, como a Feira de Ciências do CEL e feiras científicas externas na Universidade 

de Brasília, da Secretaria de Educação do DF ou em outros estados. 

(OBS: Oficina com seletiva! Apenas estudantes que passaram por entrevista.) 

1 turma: 30 alunos. 

 

8.4 Escola Intercultural Bilíngue 

 

Em 2019 começou a surgir o Programa de Escolas Interculturais Bilíngues na 

Secretaria de Educação do DF. Devido a todas as ações que já desenvolvia, o CEL foi 

convidado a participar e, em consulta com a comunidade, foi feita a escolha pela língua 

inglesa como a segunda língua da sua proposta de ensino bilíngue. A comunidade 

estudantil compreende a importância do aprimoramento em língua inglesa e a vêem 

como uma ferramenta de inclusão e ampliação do leque de possibilidades estudantis e 

profissionais.  

Uma escola bilíngue é uma instituição que ensina uma segunda língua ao mesmo 

tempo que a língua materna do aluno. Hoje em dia, os conceitos de bilinguismo envolvem 

aspectos linguísticos, sociais e culturais. É vista como bilíngue a pessoa que “usa 
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regularmente duas ou mais línguas no seu dia-a-dia” (Grosjean, 1989). Ou seja, o 

conceito abrange graus de domínio linguístico e de apropriação cultural decorrentes da 

frequência e qualidade de uso da segunda língua, os contextos envolvidos, os 

interlocutores e os meios disponíveis para a interação. 

Com o início da implantação das propostas bilíngues no CEL, uma parceria 

institucional foi estabelecida entre a Seedf e a Casa Thomas Jefferson, uma instituição 

de ensino de língua inglesa que passou a oferecer formação para os professores. Outras 

instituições foram contactadas e parcerias foram estabelecidas, para ações pontuais ou 

duradouras, como o Greenpeace, a Universidade de Brasília e a AFS Intercultural 

Programs. Entre 2018 e 2019 foram realizadas diversas visitas à feiras de intercâmbio; 

palestras sobre application para instituições estrangeiras também já foram organizadas 

na escola; os estudantes já participaram em eventos internacionais sediados em Brasília 

e, inclusive, tiveram a oportunidade de conversar com o astronauta Robert Saccio, em 

inglês, em evento promovido pela Embaixada dos EUA no Planetário de Brasília. 

Durante 2019, a parceria com a AFS gerou diversos resultados muito positivos. A 

parceria foi intermediada pelos próprios estudantes voluntários da escola, que 

oportunizaram e ajudaram a gerenciar várias ações, com grande autonomia e 

organização. Nesse ano, o CEL começou a receber estudantes intercambistas 

internacionais que frequentaram as atividades junto com os alunos e oportunizaram 

grandes aprendizados à nossa comunidade, de maneira geral. Entre 2019 e 2020, dois 

estudantes italianos, um belga e dois mexicanos frequentaram a escola por períodos de 

duas semanas até 1 ano. Juntos com a AFS, o CEL e seus estudantes voluntários 

organizaram o Efeito Mais - Fórum Para a Cidadania Global. No Fórum, recebemos 

estudantes, formadores, empreendedores e legisladores de outras escolas, estados e 

países (como Bélgica, Groenlândia, Itália e México).  O evento busca o desenvolvimento 

de uma mentalidade de cidadania global nos jovens. Ele tocou profundamente nossa 

comunidade, despertando ainda mais o interesse por novas línguas, culturas e 

oportunidades, dentro e fora do país. 

Ainda em 2019 surgiram novos projetos visando dar mais suporte para os 

estudantes com interesses internacionais. A oficina Application buscava explorar os 

processos de aplicação para cursos superiores, programas de intercâmbio e outras 

oportunidades internacionais. Uma sala de conversação em língua inglesa também foi 

estabelecida para os estudantes interagirem e aprimorarem suas habilidades de 

comunicação durante o horário de almoço. Enquanto isso, em todas as aulas, atividades 
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e projetos, começamos a inserir a língua inglesa para desenvolver vocabulário, gerar 

familiaridade e praticar a comunicação, mesmo que informalmente.  

Como resultado do trabalho de transformação de nossa Escola em uma EIB, 

espera-se que os estudantes 

A. Possam expressar ideias, sentimentos e opiniões de forma oral e escrita na 

língua inglesa, de forma clara e persuasiva, demonstrando um posicionamento 

crítico; 

B. Sejam capazes de compreender textos orais e multimodais na língua inglesa e 

reconhecer o(s) posicionamento(s) crítico(s) do(s) interlocutor(es) em sua(s) 

fala(s); 

C. Possam ler, compreender, interpretar e posicionar-se diante de ideias, opiniões 

e sentimentos expressos em textos escritos, reconhecendo posicionamentos 

críticos; 

D. Possam se expressar claramente na modalidade escrita, argumentando de 

maneira a defender seus próprios pontos de vista e ideias acerca de diversos 

assuntos. 

8.5 Alunos com Atendimento Educacional Especializado 

Considerando que todas as escolas são inclusivas, faz-se necessário que, em 

alguns momentos, façamos adequações curriculares para determinados alunos com 

necessidades educativas especiais. Por exemplo, os alunos atendidos pela Sala de 

Recursos também escolhem seus Projetos, no entanto, em dois horários dos itinerários 

integradores, são atendidos pelos profissionais deste ambiente de aprendizagem. Isso 

possibilita a estes o atendimento a professores e alunos do CEF 06 Brasília durante o 

turno matutino da base nacional comum. 

Proporcionar a adequação curricular aos alunos com Atendimento Educacional 

Especializado (AEE) significa considerar o cotidiano da escola, levando-se em conta as 

necessidades e capacidades dos seus alunos, além de ser uma possibilidade 

educacional para os profissionais em educação atuarem frente às dificuldades de 

aprendizagem dos alunos e de fazer parte das atribuições do professor, conforme 

legislações específicas do Ministério da Educação e da Secretaria de Educação, 

especificadas em um projeto específico da Sala de Recurso. 

O CEL possui uma Sala de Recursos, na qual trabalham dois professores, das 

áreas de exatas e humanas, que têm por objetivo dar suporte educacional aos alunos e 
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demais professores. Os alunos com Atendimento Educacional Especializado – AEE, na 

sala de recursos são: 

05 alunos atendidos: 01 com transtorno global de desenvolvimento (TGD, DI), 

01 (síndrome de down, DI), 01 com deficiência intelectual (DI) , 01 com deficiência 

física(DF), 01 com deficiência visual (DV). Os profissionais da Sala de Recursos 

também dão suporte aos alunos com algum tipo de transtorno ou dificuldade de 

aprendizado: 19  com distúrbio do processo auditivo central (DPAC), 03 com dislexia 

,21 com transtorno de déficit de atenção e hiperatividade (TDAH). A sala de recursos do 

CEL, também auxilia o atendimento dos alunos do CEF 06 Brasília pela razão da 

referida escola ainda não contar com este atendimento. 

Proporcionar a adequação curricular aos alunos com Atendimento Educacional 

Especializado (AEE) significa fomentar o desenvolvimento de recursos didáticos e 

pedagógicos que eliminem as barreiras no processo de ensino e aprendizagem, 

levando-se em conta as necessidades e capacidades dos nossos alunos. Para estimular 

a motivação e autonomia, os alunos escolhem seus projetos nas oficinas, essas práticas  

oferecem aos ANEE’s, conhecimentos que não são próprios dos currículos da base 

nacional comum.  

Uma das políticas da escola, é envolver a participação da família para garantir 

pleno acesso e participação dos estudantes e agregar contribuições ao coletivo das 

escolas, uma vez que, participando do processo, os professores, familiares e demais 

profissionais poderão promover ações educativas que equiparem oportunidades a todos 

os estudantes, incluindo os com ou sem deficiência. 

8.6 Outros espaços e profissionais 

Serviço de Orientação Educacional (SOE) 

 O SOE desempenha função primordial na Escola, pois seu trabalho é muito 

abrangente. O Orientador Educacional 

A. Acompanha os estudantes em seus processos de aprendizagem; 

B. Acompanha os estudantes com dificuldades proeminentes, cujas origens 

são extremamente diversificadas; 

C. Acompanha as famílias dos estudantes que necessitam de um olhar mais 

atento; 
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D. Dá suporte aos coordenadores, aos professores e à equipe gestora, no 

sentido de harmonizar o trabalho pedagógico; 

E. Realiza as buscas ativas dos estudantes com baixo índice de participação 

e/ou baixo rendimento acadêmico (principalmente no ensino remoto) 

F. Traça, juntamente com a equipe gestora e o corpo docente, as diretrizes 

sobre os procedimentos disciplinares adotados pela instituição escolar; 

G. Entre diversas outras atribuições. 

 Fica então evidenciada a importância dessa figura dentro do ambiente escolar. 

Mas infelizmente enfrentamos, neste ano letivo de 2021, a falta de profissional desta 

área para atender às demandas supracitadas, o que nos leva (equipe gestora e de 

coordenação) a ter de realizá-las, sobrecarregando, portanto, essas equipes. 

Espaço de Assistência ao Estudante 

A escola é dinâmica, e seus atores tramitam em suas esferas com demandas 

variadas, necessitando de um apoio para comunicação entre seus pares e agilidade na 

mediação dos conflitos existentes no cotidiano escolar. No Centro Educacional do Lago, 

reconhecendo a importância de mediadores exclusivos para esse fim, criou-se o espaço 

de Assistência ao Estudante, composta por orientador educacional, supervisor 

pedagógico, coordenadores e educadores sociais voluntários, que atuam na resolução 

de questões diversas, tais como:  

● Alunos retirados de sala; 

● Alunos que chegam atrasados; 

● Comunicação com pais/responsáveis de alunos; 

● Aplicação de sanções disciplinares aos alunos; 

● Atendimento aos alunos e pais; 

● Questões relacionadas a hábitos de estudos, convivência harmônica 

(tendo como base os princípios éticos que norteiam as relações 

humanas), conhecimento de Normas e Condutas da escola, importância 

do Representante de Turma, dentre outros. 

A atuação dos integrantes desse ambiente deve estar em consonância com: 1) as 

orientações da Direção da Escola; e 2) o plano de trabalho elaborado pela Orientação 

Educacional. 

O Educador Social Voluntário está previsto na PORTARIA Nº 22, DE 02 DE 

FEVEREIRO DE 2018. Sua função é dar suporte às atividades de Educação Integral, 

executando atividades de acompanhamento pedagógico, de aprendizagens culturais e 
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artísticas, esportivas e de lazer, de direitos humanos, de meio ambiente, de inclusão 

digital e de saúde e diversidade e outras atividades que se fizerem necessárias, como:  

I. Auxiliar os(as) estudantes nos horários das refeições, no uso do banheiro, na 

escovação dentária, no banho, nos intervalos/recreio, no momento do parque, em 

atividades no pátio escolar, na educação física, em passeios, ou seja, deverão estar 

presentes nas atividades diárias.  

II. Auxiliar na organização dos materiais pedagógicos.  

III. Desenvolver projetos e/ou oficinas com o(a) estudante, conforme Projeto 

Político Pedagógico da Unidade Escolar.  

IV. Aplicar atividades na ausência de professores 

V. Executar outras ações similares que se fizerem necessárias com mesmo grau 

de complexidade e responsabilidade.  

 

PLANO DE AÇÃO ANUAL DA ORIENTAÇÃO EDUCACIONAL 

 

Pedagogo(a) - Orientador(a) Educacional: Fernanda Rocha Gay

 

Matrícula: 2123037

 

Turno: diurno  

De acordo com a Orientação Pedagógica da Orientação Educacional o(a) 

Pedagogo(a) - Orientador(a) Educacional integra a 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 à 

Proposta Pedagógica - PP da unidade escolar, 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) 
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Assim sendo, segue o planejamento da Orientação Educacional para o presente 
ano letivo: 

 
 

METAS 

Desenvolver projetos preventivos nos aspectos pedagógicos e de boa convivência escolar. 
Promover atendimentos com escuta sensível às demandas trazidas pelos estudantes e 
comunidade escolar. Buscar na rede de apoio recursos para atendimento da demanda dos 
estudantes e equipe de professores. 

 

Programa Saúde na Escola 

 A unidade não aderiu ao referido programa. 

8.7 Avaliação Institucional 

 É uma prática do CEL realizar de uma a duas avaliações institucionais ao longo 

do ano letivo. Essas avaliações abrangem os diferentes setores da escola (estudantes, 

professores, gestores, responsáveis e funcionários). Em 2021, enquanto estivermos em 

ensino remoto, realizaremos uma ao final de cada bimestre, para que possamos 

acompanhar mais de perto as dificuldades de nossa comunidade em torno de nosso 

trabalho pedagógico. 

A partir da avaliação aplicada no primeiro bimestre pudemos, além de promover 

a autorreflexão entre os componentes de vários setores da Escola, coletar grande 

quantidade de dados referentes ao funcionamento do CEL. 

Pudemos perceber, por exemplo, a insatisfação dos estudantes quanto ao 

volume de atividades atribuídas a eles. No entanto, pudemos constatar, também, que 

64,4% dos estudantes disseram reservar, diariamente, 2 horas ou menos aos estudos. 

Esse é um ponto que estamos estudando, para que possamos fazer o diagnóstico 

correto de nossa realidade. 

8.8 Formação Continuada 

Entendemos que o processo de aperfeiçoamento dos profissionais da Educação 

deve ser contínuo e, por isso, propomos regularmente formações continuadas 

diversificadas, geralmente realizadas nos horários de coordenação, através de 
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parcerias com instituições públicas, privadas ou pessoas físicas com notável saber em 

determinada área. 

O assunto central de 2020 foi Competências Socioemocionais, devido ao novo 

contexto imposto a toda a nossa sociedade desde o início desse ano e que ainda 

prevalece. Visamos fornecer à nossa comunidade recursos que nos auxiliem a lidar com 

o ensino à distância. 

No sítio eletrônico da Escola (https://sites.google.com/edu.se.df.gov.br/cel) 

criamos a área denominada “Mantendo o Ritmo” (que permanece ativa), que ofereceu 

aos estudantes, desde os primeiros dias de suspensão das atividades educacionais, 

opções de estudos nas mais diversas áreas do conhecimento. Dentro dessa área, há o 

espaço “Aprender a Aprender”, que mune os estudantes de informações acerca de 

gestão do tempo e técnicas de aprendizagem e memorização.  

Além disso, nossas redes sociais se mantiveram (e ainda se mantém) ativas, 

oferecendo aos estudantes a possibilidade de interação social e de atividades 

diversificadas (as séries “Desafio do Dia” e “Mexa-se” são os maiores exemplos) 

8.9 Horários de Trabalho dos Profissionais de Educação da Rede Pública do 

Distrito Federal 

No que se refere às coordenações pedagógicas para planejamento, estudos e 

execução de atividades, seguimos a Portaria Nº 562, de 27 de dezembro de 2017. 

Em consonância com a Portaria a coordenação/supervisão definiram ações e 

estratégias com relação às atividades da coordenação:  

Coordenações individuais ou de formação, segundas-feiras 

- Demandas individuais dos professores; 

- Formação continuada; 

- Socialização das atividades aplicadas, compartilhamento e criação de 

oportunidades de conhecerem o que deu e o que não deu certo nas atividades 

pedagógicas da semana. 

Coordenações por área de conhecimento 

Os professores direcionam suas atividades para:  

1) aulas de dependência e reforço;  

https://sites.google.com/edu.se.df.gov.br/cel
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2) organização do material didático e preenchimento de diário;  

3) planejamento das atividades pedagógicas; 

4) adequação curricular na Sala de Recursos; 

5) Organização transdisciplinar das práticas pedagógicas da semana, escolha de textos 

sociais para desenvolvimento de atividades em conjunto com um ou mais colegas; 

6) Leitura de jornais, tendo por objetivo, acrescentar as notícias importantes nos 

assuntos do seu componente curricular; 

7) Atendimento da coordenação aos professores por área de conhecimento ou 

interdisciplinaridade; 

8) elaboração e correção semanal do banco de exercício; 

9) Acompanhamento de Aprendizagem das turmas, Registro das Recuperações 

Contínuas no Diário; 

10) Organização das atividades programadas do bimestre; 

11) verificação da avaliação diagnóstica e preenchimento dos relatórios da avaliação 

diagnóstica. 

Coordenação Geral: 

- Assuntos Gerais: Espaço para assuntos administrativos e tomadas de decisões 

conjuntas; 

-  Pré-Conselho, Autoavaliação das práticas pedagógicas; 

- Elaboração de Provas Temáticas Interdisciplinares etc.; 

- Palestra, curso ou estudo com os temas: avaliação, planejamento, aprendizagem, 

estratégia de ensino e interdisciplinaridade. 

- Elaboração e revisão do PPP da Escola 

8.10 Plano de ação da Coordenação Pedagógica 

 Assim como o PPP, o plano de ação da coordenação pedagógica está em 

constante transformação, pois novas demandas e ideias não param de surgir, sobretudo 

no ambiente educacional. A versão atualizada até o presente momento pode ser 

contemplada a seguir. 
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Tabela 4 - Plano de Ação da Coordenação Pedagógica 

Frente de 
Trabalho 

Objetivo Geral Metas 
Específicas 

Responsável 
Pedagógico 

Ações e Prazos 

Avanço das 
aprendizagens para 
todos. 

Garantir oportunidades 
de aprendizagem para 
todos os estudantes, 
considerando seus 
diversos níveis de 
proficiência e possíveis 
defasagens 
educacionais. 

Realizar avaliação 
diagnóstica da 
comunidade estudantil. 

Gabriel Rizério Formulário de 
avaliação bimestral - 
final de cada bimestre 

Realizar ações 
pedagógicas 
interventivas para 
recuperar estudantes 
com defasagens 
educacionais. 

Coordenadores Reuniões mensais com 
os professores 

Garantir o 
acompanhamento dos 
estudos por estudantes 
sem acesso às 
ferramentas virtuais: 
Alunos offline. 

Deise Souza Preparação e envio de 
materiais impressos / 
Recepção e 
distribuição aos 
professores 
Quinzenalmente 

Permitir o 
desenvolvimento de 
estudantes com altas 
habilidades. 

Promover atividades 
de avanço para 
estudantes com altas 
proficiências. 

Vitor Rios - Pedro 
Paulo 

Identificação de 
estudantes com altas 
proficiências / 
elaboração de plano de 
trabalho junto aos 
professores 
do início ao fim do ano 

Divulgar programas, 
projetos e 
oportunidades que 
possibilitem 
desenvolvimento de 
competências e 
habilidades 
complementares. 

André Silva / Vitor Rios Pesquisar 
oportunidades / 
Divulgar no site e nas 
redes sociais 
Do início ao fim do ano 

Incentivar a proposição 
de oficinas ministradas 
por estudantes 

Vitor Rios Busca ativa por meio 
dos estudantes 
Voluntários 
até o final do 1o 
semestre 

Escola Intercultural 
Bilíngue 

Alcançar pelo menos 
20% da oferta 
educacional em inglês. 

Promover e 
acompanhar a 
formação continuada 
de professores pela 
parceria institucional 
com a Casa Thomas 
Jefferson.  

André Silva Inscrição dos 
professores nos cursos 
de inglês ofertados 
gratuitamente pela 
casa Thomas Jefferson. 
E utilizar o 
conhecimento 
adquirido nas salas  de 
aula até o final de 
2022. 

Realizar formação 
continuada sobre 
práticas bilíngues 
factíveis para 
professores de 
diferentes níveis de 
proficiência em inglês.  

André Silva Utilizar algumas 
coordenações para 
apresentar 
metodologias 
utilizadas em 
instituições bilíngues. 
Até o final de 2022 
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Orientar e acompanhar 
a elaboração dos 
planejamentos 
pedagógicos de todos 
os professores, visando 
a inserção gradual de 
língua inglesa até pelo 
menos 20% da carga 
horária 

André Silva 
Vitor Rios 
Deise Souza 

Disponibilizar horários 
com professores 
habilitados durante as 
coordenações para 
preparo de atividades 
bilíngues. Até o final de 
2022 

Formação Cidadã 
Integral 

Promover a Educação 
Integral 

Elaborar propostas de 
Projetos relacionados à 
cidadania, ao meio 
ambiente e à aplicação 
prática dos conceitos 
acadêmicos, nos 
itinerários 
integradores 

Vitor Rios 
Gabriel Rizério 

Encontros e conversas 
com a equipe docente. 
Início de cada semestre 

Estimular os 
estudantes a se unirem 
e apoiarem para 
superarem os desafios 
de 2021 

André Silva 
Vitor Rios 
Deise Souza 
Gabriel Rizério 

Estabelecer vias de 
comunicação com 
estudantes / Promover 
eleição de 
Representantes de 
turmas / Estimular os 
professores a 
encorajarem seus 
alunos nesse sentido. 
Do início ao fim do ano 

Promover trocas de 
saberes entre os 
professores durante as 
coordenações 
pedagógicas 

Gabriel Rizério Criar espaços de trocas 
nas coordenações / 
Conduzir as 
coordenações de forma 
a trazer o tema com 
regularidade 
Do início ao fim do ano 

Realizar Projetos 
Pedagógicos 
Integradores 

Realizar Feira Cultural Vitor Rios Organização da 
logística / Articulação 
com os professores 
Segundo bimestre. 

Acesso ao Ensino 
Superior 

Preparação para 
ingresso em 
universidades 

Planejar projetos 
preparatórios para 
exames nos itinerários 
integradores 

Vitor Rios Encontros e conversas 
com a equipe docente. 
Início de cada semestre 

Incentivar os 
professores da BNCC a 
realizarem atividades 
preparatórias para 
exames de ingresso em 
universidades 

Deise Souza Encontros e conversas 
com a equipe docente. 
Do início ao fim do ano. 

Realizar Simulados 
preparatórios para o 
PAS 

Gabriel Rizério 
Deise Souza 

Promover revisão e 
reelaboração das 
provas pelos 
professores / organizar 
logística de aplicação e 
correção / Divulgar aos 
estudantes 
Final de cada semestre 

Preparar os estudantes 
para ingresso em 
universidades 
estrangeiras 

André Silva Promover pesquisas de 
application em 
universidades 
estrangeiras / Estreitar 
laços com a AFS e 
outras instituições de 
intercâmbio. 
Do início ao fim do ano. 
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CEL - Referência 
Educacional no DF 

Estabelecer a 
identidade e os valores 
(Motivação, 
Autonomia, Respeito) 
da escola na 
mentalidade da 
comunidade escolar. 

Tornar os Pilares do 
CEL amplamente 
conhecidos e 
internalizados em toda 
a Comunidade Escolar 

Gabriel Rizério  
Vitor Rios (Instagram) 

Promover publicações 
e orientações com esse 
teor / Relembrar os 
pilares do CEL durante 
as coordenações gerais 
Do início ao fim do ano. 

Melhorar os índices do 
Simulado DF, IDEB e 
ENEM 

Manter a excelência 
acadêmica da Escola 

Gabriel Rizério  
André Silva 
Vitor Rios 
Deise Souza 

Estimular os 
professores a 
manterem o  rigor 
acadêmico aliado ao 
acolhimento. 
Do início ao fim do ano. 

Estimular os 
estudantes a 
participarem dos 
processos avaliativos 

Gabriel Rizério  
André Silva 
Vitor Rios 
Deise Souza 

Promover atividades e 
enviar materiais de 
incentivo à 
participação de 
estudantes em 
processos avaliativos 
que servem como 
indicadores de 
referência em âmbito 
distrital e nacional 
Do início ao fim do ano. 

Divulgação das ações 
pedagógicas nas redes 
sociais 

Manter as redes sociais 
atualizadas 

Gabriel Rizério  
André Silva 
Vitor Rios (+ 
Instagram) 
Deise Souza 

Postar as atividades e 
novidades nas redes 
sociais / Formar 
equipe de estudantes 
voluntários 
Semanalmente / até o 
final do 1o semestre 

Clima Escolar do “Céu” Estimular os 
estudantes a 
participarem das 
atividades e encontros 
virtuais da Escola 

Estreitar laços com os 
estudantes, por meio 
da comunicação 
efetiva. 

Vitor Rios 
Deise Souza 

Estabelecer vias de 
comunicação com 
estudantes 
Do início ao fim do ano. 

Formar  professores 
acolhedores e 
dispostos a realizarem 
atividades que 
promovam o 
entrosamento entre os 
estudantes.. 

Gabriel Rizério  
André Silva 
Vitor Rios 
Deise Souza 

Realizar reuniões 
acolhedoras e enviar 
orientações aos 
professores pelos 
meios de comunicação 
oficiais 
Do início ao fim do ano. 

Aumentar a motivação 
dos professores e 
servidores pedagógicos 
para realizarem suas 
atribuições de forma 
leve e criativa 

Ter uma equipe de 
trabalho motivada e 
alegre, disposta a dar o 
melhor de si 

Gabriel Rizério  
André Silva 
Vitor Rios 
Deise Souza 

Realizar reuniões 
acolhedoras, mantendo 
a leveza no ambiente, 
mesmo com alto nível 
de demandas. 
Do início ao fim do ano. 

Estimular a 
participação dos 
responsáveis nos 
eventos da escola e no 
acompanhamento 
escolar de seus filhos 

Ter responsáveis 
participativos nos 
processos da Escola 

Gabriel Rizério  
André Silva 
Vitor Rios 
Deise Souza 

Estabelecer um fluxo 
de comunicação eficaz 
com os responsáveis. 
Do início ao fim do ano. 

 

8.11 Relação escola-comunidade 

  

“O ponto de partida é a família”, disse o professor doutor Nelson Dacio Tomazi 

(2010, p. 20). Seguindo, diz ele, “É o espaço onde aprendemos a obedecer a regras de 
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convivência, a lidar com a diferença e a diversidade”. Seria bastante difícil abordarmos 

quaisquer questões ligadas à escola sem dar lugar à importância da família dentro do 

mesmo discurso. Sendo assim, como a escola integra a comunidade e como a 

comunidade se faz atuante na escola? Antes disso, vejamos o que é a relação escola-

comunidade sob Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional e a Constituição da 

República Federativa do Brasil. 

Em seu artigo 12, incisos I e VI, a LDB nº 9394/96 refere-se à família e 

comunidade ao abordar o projeto político pedagógico e afirma que  

Os estabelecimentos de ensino, respeitadas as normas comuns e as do seu 

sistema de ensino, terão a incumbência de elaborar e executar sua proposta 

pedagógica; articular-se com as famílias e a comunidade, criando processos de 

integração da sociedade com a escola. 

A atuação protagonista da comunidade se dá ainda na participação no Conselho 

Escolar como está descrito no Art. 14, inciso II da LDB: “participação das comunidades 

escolar e local em conselhos escolares ou equivalentes” (idem, p. 54).  

A Constituição Nacional contempla a educação como o primeiro direito social do 

cidadão e uma obrigação de família e Estado, não restrita; 

Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a 

moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à 

maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta 

Constituição. (BRASIL, 1988). 

Art. 205 A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será 

promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno 

desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua 

qualificação para o trabalho. (BRASIL, 1988). 

Tendo claro o que é esta relação, voltemos nosso foco a para que serve e como 

é feita. 

A necessidade da relação escola-comunidade é claríssima: potencializar o 

crescimento do alunado rumo à cidadania. Sucessos acadêmicos e profissionais vêm 

como objetivos secundários, mesmo que soem como primários, inicialmente. Com uma 

atuação profunda da família e em tempo superior - de supervisão a lições de casa a 

contato direto com a escola - a instituição de ensino gozará de condições adequadas 

para conduzir o estudante a uma formação especializada. Não havendo possibilidade 
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de substituição de uma por outra, a fim de potencializar as chances do nosso estudante, 

é preciso que família e escola sejam apoio uma à outra. (COSTA, 2006, p. 46) 

Pautado em Abranches (2003), “é preciso compreender que há necessidade da 

escola formar cidadãos e, por isso, é fundamental criar condições para a participação da 

comunidade, para que se forme no indivíduo a consciência de sua responsabilidade” 

A responsabilidade de educar não é exclusivamente da Família nem da Escola. 

Se a Família atua de forma profunda e durante muito mais tempo, a Escola tem 

condições especiais para influir sobre o educando, pela formação especializada de seus 

elementos. Nenhuma das duas pode substituir totalmente a outra. Torna-se necessário 

o entrosamento, contribuindo cada um com a sua experiência. (COSTA, 2006, p. 46) 

Como fazemos 

Por sermos uma escola que busca a formação integral do ser humano, visamos 

que nossas práticas sejam o instrumento balizador das nossas relações diárias. Elas 

têm especial importância ao apontar caminhos para a convivência harmoniosa, ética, 

produtiva, transparente e motivadora das transformações positivas que buscamos em 

nossos ambientes de trabalho e na comunidade escolar como um todo. Algumas delas 

que aqui destacamos são: 

1. Reuniões de Pais/ Gestores/ Coordenadores/ e Mestres: com datas estipuladas 

pelo calendário da Secretaria de Educação, e por meio das plataformas digitais: 

You Tube e Meet (totalizando 5 reuniões ao ano, mais os casos particulares, que 

pais ou professores poderão agendar de acordo com a necessidade); 

2. Avaliação Institucional; 

3. Projetos que promovem a participação da comunidade externa como a Gincana 

Cultural, a Feira de Ciências, a Feira das Nações, e a S.E.V (Em 2021: apenas 

Feira Cultural); 

4. Sala de recursos - contato direto com as famílias dos ANEEs; 

5. Observamos hoje como necessidade a busca de resolução para o SOE. 

Infelizmente enfrentamos neste ano letivo de 2021, a falta de profissionais 

específicos desta área para atender as demandas dos discentes e suas famílias, 

assim como também do corpo docente. É de suma importância enfatizar o papel 

do SOE, e o que a falta dele representa para estreitar a comunicação entre as 

famílias e a escola, pois é o SOE que faz as buscas ativas, acompanha mais de 

perto os estudantes com baixo rendimento, e também orienta e faz o 
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acompanhamento das famílias, para que possam receber todo o suporte 

necessário a superar e alcançar os resultados almejados. 

6. Por fim, a escola conta com diversos canais de atendimento à comunidade, 

visando sempre garantir o vínculo extremamente importante entre a escola e a 

comunidade, que é a comunicação. A comunidade tem acesso ao site  da escola 

e também ao e-mail, aos telefones, ao whatsapp institucional e às plataformas 

da escola. 

A Implementação dos Canais de Participação 

Para que uma gestão seja de fato democrática, faz-se necessário que os canais 

de comunicação fluam de forma dinâmica. O Conselho Escolar e as Assembleias 

também devem ser atuantes.  

É desejável que os encontros atraiam as famílias cada vez mais. Para isso, 

precisamos mobilizar mais pessoas. Uma das maneiras é proporcionar às famílias 

momentos agradáveis na escola, para que elas sintam, inclusive, que estão em um 

ambiente seguro e aberto ao diálogo, um ambiente de respeito e amorosidade. 

Sobre a Associação de Pais e Mestres – APM, ainda não conseguimos a 

participação expressiva que gostaríamos. Mas a crescente participação dos pais na 

escola pode gerar, em tempo próximo, uma outra visão sobre a APM, que não é 

simplesmente a arrecadação da contribuição. APM, Direção, Conselho Escolar, 

Assembleia Geral e Grêmio Estudantil precisam atuar na Unidade, coletivamente. A 

gestão só faz sentido quando seus diversos canais proporcionam aos sujeitos a efetiva 

participação, isto é, aquela em que o sujeito reflete, discute, argumenta e se posiciona 

frente às diversas situações, após a prática do diálogo. É um exercício democrático. 

Em relação ao Grêmio Estudantil, em 2021, a equipe Gestora do CEL, 

juntamente com os professores, deu o pontapé inicial para que ele seja construído, na 

Semana de Educação para a Vida (12 a 14 de maio de 2021). Nessa oportunidade, foi 

dedicado um espaço para as conversas iniciais sobre o Grêmio Estudantil. Estamos 

aguardando a continuidade desse movimento por parte dos estudantes, uma vez que o 

processo de criação do Grêmio depende de um autônomo e genuíno interesse destes. 

Nosso compromisso é o de buscar envolvê-los para que assumam o leme das 

questões que têm relação direta com eles. Como exemplos, a Rádio – Escola, os 
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projetos liderados pelos voluntários do CEL, a Assembleia de Estudantes, a festa de 

Formatura, dentre outros.   

8.12 Sala de Leitura Informatizada 

A Sala de Leitura do CEL (Centro Educacional do Lago) possui um variado 

acervo de obras da literatura brasileira, da literatura estrangeira tanto na língua 

portuguesa quanto em língua inglesa, livros de diversas áreas de conhecimento e um 

variado material de apoio como dicionários, atlas e revistas. 

Batizada como Biblioteca Vinícius de Moraes, a Sala de Leitura é um agradável 

espaço de leitura e estudos, muito utilizado pelos estudantes do CEL e por profissionais 

da escola. O seu funcionamento é ininterrupto durante todo o horário de aulas. Ela 

representa um ótimo recurso aos estudantes e professores, pois o seu uso é dinâmico e 

organizado. 

No contexto pré-pandemia muitos estudantes recorriam à biblioteca nos 

intervalos de aula e de almoço, fazendo empréstimos de livros de literatura e também 

usando o espaço que conta com mesas, cadeiras e 10 baias de estudo individuais para 

estudo, com momentos de concentração e reflexão. 

A adaptação no espaço da biblioteca, tornando-a um ambiente de múltiplo uso, 

foi feita em 2019. A partir desse momento, foram incorporados cerca de 20 

computadores ao espaço que antes destinava-se somente a livros. 

Antes de precisarmos recorrer ao ensino remoto, estudantes utilizavam os 

computadores durante os intervalos para momentos de pesquisa individual e até mesmo 

de descontração, consultando sites de seus interesses sob a coordenação dos 

educadores sociais voluntários, garantindo aos estudantes o acesso apenas aos 

conteúdos adequados para o ambiente escolar. 

Os professores que desejam usar o espaço fazem a reserva junto aos 

educadores sociais para que não haja choques de agenda, de maneira que as 

professoras, professores e estudantes possam explorar os recursos de informática e 

internet em suas aulas.  

Em dias de coordenação geral, em que os estudantes não estão na escola, a 

sala de leitura também representa um bom espaço para formações e reuniões, pois é 
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possível fazer uso de projetores e uso simultâneo de computadores num espaço vasto, 

arejado e agradável.  

É importante ressaltar que a gestão dos livros didáticos, mesmo em época de 

ensino remoto, tem sido bem executada, de maneira que todos os estudantes da escola 

vêm tendo acessos aos livros de todas as disciplinas. A taxa de empréstimo e 

recolhimento dos livros didáticos é muito boa e no momento tem sido possível inclusive 

remanejar livros para outras instituições de ensino médio do DF. 

Outra ação importante além de garantir o livro didático e o material digital, foi a 

parceria com o grupo Calangos Leitores, um projeto maravilhoso, realizado a partir de 

uma parceria com um coletivo de leitoras amigas da escola. O projeto conta hoje com a 

participação de 15 estudantes de nossa escola, distribuídos nas 3 séries do ensino 

médio. 

Por meio desse projeto os estudantes recebem, em definitivo, livros de literatura 

brasileira, literatura estrangeira e da literatura moderna (best sellers) com encontros 

mensais para leitura, reflexão, debate, troca de ideias e impressões literárias, 

propiciando um rico espaço para desenvolvimento pessoal e de estudo. 

A comunidade vizinha à escola com alguma frequência procura a sala de leitura 

para doação de material, como livros e apostilas. Sempre há receptividade para receber 

essa doação. Sempre é realizada uma triagem desse material e os doadores são 

alertados de que por meio da triagem verifica-se o que irá compor o acervo, o que poderá 

ser doado a quem interessar ou o que poderá vir a ser enviado para reciclagem. A sala 

de leitura do CEL tem essa política de otimização, mantendo no seu acervo materiais 

diversos e atrativos ao uso, levando em consideração que muito hoje está disponível nos 

ambientes digitais. 

Com livros em bom estado, de fácil localização e com boa variedade, a sala de 

leitura do CEL continuará sendo um bom recurso para a aprendizagem e formação 

cidadã de nossos estudantes. 

8.13 Organização Escolar e Experiência com o Novo Ensino Médio 

A escola adotou a semestralidade no ano de 2019, dividindo as matérias de 

acordo com a carga horária em blocos (bloco I e II). Preparando alunos e professores 

para a organização de conteúdos em semestres.       O novo ensino médio está sendo 
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inserido apenas nos primeiros anos com oficinas eletivas escolhidas pelos profissionais 

de acordo com sua área de atuação e selecionadas no catálogo elaborado pela 

Secretaria de Educação do DF pelos professores de acordo. A expectativa é que o novo 

ensino médio tenha sido completamente implantado em 2024. 

A implementação do novo ensino médio tem exigido esforço por parte dos 

professores para elaboração de aulas de acordo com os objetivos e metas do catálogo 

de eletivas selecionadas que foram ofertadas pela SE. Os alunos apresentam dificuldade 

para usufruírem com responsabilidade e a seriedade devida às oficinas eletivas. 

8.14 Oficineiros/Parceiros da Escola 

Por ser uma escola interativa e com o objetivo de proporcionar aos estudantes 

a expansão de seus conhecimentos e experiência nas mais diversas áreas de 

conhecimento, a Unidade Escolar estabeleceu parcerias com diversas instituições: 

- Oficina de futebol americano com a FBFA (Federação Brasiliense de Futebol 

Americano); 

- Oficina de “Sex Education” ofertada pelo departamento de Biologia da UnB; 

- “Business Introduction” parceria com a associação “Junior Achievement”; 

- Aulas de Jiu-Jitsu em parceria com a federação brasileira de Jiu-Jitsu - Five 

Force; 

- Parceria com a AFS Intercultura Brasil para a visita de intercambistas à escola 

oportunizando atividades multiculturais entre nossos estudantes e alunos estrangeiros; 

- Parceria com a Casa Thomas Jefferson para formação de professores em 

inglês. 

9 Estratégias de Avaliação - Concepção e Práticas 

As Diretrizes de Avaliação objetivam organizar e envolver — de maneira 

articulada — os três níveis da avaliação: aprendizagem, institucional e em larga escala 

(ou de redes), tendo a função formativa como indutora dos processos que atravessam 

esses três níveis por comprometer-se com a garantia das aprendizagens de todos 

Quando se propõe a discutir avaliação escolar, muitos questionamentos vêm à 

tona. O que é avaliar? Como avaliar? O que avaliar? Quem avalia? 
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9.1 Compreendendo as concepções de avaliação 

Inicialmente, é importante ressaltar que o entendimento sobre avaliação escolar 

vem se alterando ao longo do tempo, havendo, hoje, diversas concepções que se 

cruzam no cotidiano das escolas. É visível a presença da avaliação quantitativa, 

classificatória, que impõe uma margem de aprendizagem como normal e tenta 

enquadrar os alunos a essa determinação. Há, por outro lado, uma avaliação que 

constrói, que desmistifica o erro, que passa a ser visto como um passo para retomada 

de conceitos, para avaliação do processo de constituição do conhecimento e de 

autoavaliação da escola como um todo, a partir de seu projeto político pedagógico, e 

não apenas do aluno. E há, também, a mesclagem dessas concepções de avaliação, já 

que a ação é dialética, é um aprendizado diário por parte dos profissionais de educação 

e dos estudantes. E esse aprendizado é dinâmico, conflituoso, mas é vivo, faz parte das 

relações sociais. 

A avaliação quantitativa e classificatória está diretamente relacionada à 

“educação bancária”1, aquela em que o professor é entendido como o irradiador de todo 

o saber, e 

[...] o conhecimento se confunde com um ato de depósito – bancário. 

Nessa concepção, o conhecimento é algo que existe fora e 

independente das pessoas envolvidas no ato pedagógico [...] na 

concepção bancária da educação, o educador exerce sempre um papel 

ativo, enquanto o educando está limitado a uma recepção passiva. 

(SILVA, 2003: p.59) 

Isso implica afirmar que o processo avaliativo visa apresentar os alunos muito 

bons, os alunos medianos e os alunos fracos, sem uma reformulação da prática 

pedagógica do professor, já que o fracasso escolar é entendido como uma ação 

específica do aluno. É o aluno o culpado por seu fracasso, já que o professor tratou a 

todos da mesma forma, deu o mesmo conteúdo a todos. Isto é, nesta concepção, o 

contexto não é analisado, as relações sociais não são analisadas. É uma visão 

positivista da educação, em que aqueles alunos que não conseguem acompanhar os 

conteúdos devem ser “excluídos” da escola: evasão escolar, repetência. Pode-se 

perceber esta linha de pensamento na história brasileira a partir do número de alunos 

inseridos na Educação de Jovens e Adultos, modalidade que representa parte do 

                                            
1 Conceito de Paulo Freire, como crítica à educação que apenas transfere conhecimentos 
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quantitativo de alunos que, em algum momento de sua vida escolar, foram excluídos da 

educação formal, e que agora tentam resgatar o mínimo do tanto que foi perdido e, em 

muitos casos, são excluídos mais uma vez. 

Como contraponto à “educação bancária”, Silva (2003) apresenta o conceito de 

Paulo Freire sobre “educação problematizadora”: 

Na base dessa “educação problematizadora” está uma compreensão 

radicalmente diferente do que significa “conhecer”. Aqui, a perspectiva 

de Freire é claramente fenomenológica. Para ele, o conhecimento é 

sempre conhecimento de alguma coisa. Isso significa que não existe 

uma separação entre o ato de conhecer e aquilo que se conhece[...] o 

conhecimento é sempre “intencionado”, isto é, está sempre dirigido para 

alguma coisa[...] O ato de conhecer envolve fundamentalmente o tornar 

“presente” o mundo para a consciência. (Idem: p. 59) 

A concepção de “educação problematizadora” compreende a avaliação como 

um processo que vai além da simples quantificação, da simples classificação dos 

alunos. É a constituição de uma avaliação contínua, processual, que não existe para 

punir o aluno, mas sim para subsidiar a ação educativa, como um instrumento de 

avaliação /reavaliação da prática pedagógica e do projeto político pedagógico assumido 

pela comunidade escolar. A avaliação é reflexão, é retomada de ações, é flexibilização 

de conteúdo. Ela existe para a comunidade escolar e não apenas para o aluno. Daí o 

reconhecimento da ação dialética nas relações sociais. As coisas não estão certas ou 

erradas, há contextos que precisam ser reconhecidos. No processo avaliativo, deve-se 

ter a clareza da real função da escola para a comunidade escolar. A avaliação deve ser 

clara, objetiva. Os critérios avaliativos devem ser discutidos coletivamente e 

socializados com transparência, e obrigatoriamente, ser um elemento diagnóstico. Uma 

avaliação séria implica em informações claras e precisas. 

Partindo do entendimento de que a avaliação se constitui em instrumento de 

crescimento cognitivo e relacional do cotidiano da escola, esta é inerente à ação 

educativa. Sendo assim, não é possível compreendê-la em momentos estanques, a 

partir de práticas isoladas. 

Ao compreender que a parte diversificada/flexível enriquece e complementa a 

base nacional comum, o Centro Educacional do Lago, estabeleceu que a média da nota 

bimestral dos alunos será composta em 20% a 30% pelas avaliações dos itinerários 

integradores (PF) e 70% a 80% pelas avaliações da Base Nacional Comum (BNCC). 
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Ou seja, tanto a base comum quanto os itinerários integradores são fundamentais para 

+.que o currículo faça sentido como um todo.  

Segundo as Diretrizes de Avaliação da Seedf (2014), “o conselho de classe se 

torna formativo quando planejado e executado com a intencionalidade de acompanhar 

para intervir, didaticamente, a fim de garantir as aprendizagens de todos”. Estamos 

alinhados com essa perspectiva e consideramos o Conselho de Classe um dos 

momentos mais importantes de avaliação formativa de nossos estudantes, onde 

podemos conhecê-los de maneira mais ampla, já que os professores têm a oportunidade 

de conhecer as perspectivas de outros colegas sobre cada estudante e também 

podemos avaliar a eficácia de nossas práticas pedagógicas. 

O conselho de classe da unidade escolar é uma das instâncias potenciais para 

que esse nível da avaliação se desenvolva. Os espaços e tempos da coordenação 

pedagógica e os encontros com as famílias dos estudantes e a comunidade escolar 

também. A metodologia utilizada pela unidade escolar para realizar esse nível da 

avaliação é variável, pode contar com análise documental, aplicação de questionários, 

entrevistas e outros que permitam coletar dados para uma análise ética do que produz 

a instituição  

9.2 Recuperar o quê? 

O que vem a ser a recuperação? O que se pretende recuperar: nota, conteúdo, 

atitudes, comportamentos? Esta é mais uma discussão que perpassa a ação educativa. 

Fala-se em recuperação contínua, mas na realidade não se compreende muito o que 

este termo representa. Trabalha-se, geralmente, com a recuperação de notas, feita ao 

final de etapas.  

A LDB 9394/96, em se tratando de verificação do rendimento escolar, observa-

se os seguintes critérios: 

a) Avaliação contínua e cumulativa do desempenho do aluno, com 

prevalência dos aspectos qualitativos sobre os quantitativos e dos 

resultados ao longo do período sobre os de eventuais provas finais; 

b) Possibilidade de aceleração de estudos para alunos com atraso escolar; 

c) Possibilidade de avanço nos cursos e nas séries mediante verificação do 

aprendizado; 
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d) Aproveitamento de estudos concluídos com êxito;  

e) Obrigatoriedade de estudos de recuperação, de preferência paralelos ao 

período letivo, para os casos de baixo rendimento escolar, a serem 

disciplinados pelas instituições de ensino em seus regimentos. (Senado 

Federal, 1996: p.14) [...] 

Isto é, a LDB 9394/96 cita os estudos de recuperação contínua como uma ação 

preferencial para os casos de baixo rendimento escolar. 

Mas aqui cabe um questionamento: por que apenas os alunos com baixo 

rendimento escolar têm direito à recuperação contínua? É apenas a nota, a mensuração 

que dita quem precisa e quem não precisa de recuperação? Se o aluno “alcançou“ o 

mínimo necessário para a aprovação, significa que a situação desejada em relação a ele 

já foi alcançada e nada mais precisa ser feito, pois este alcançou a “linha de corte” entre 

os ditos aprovados e os de recuperação? 

Recuperação contínua não se traduz em momentos estanques, com alunos que 

têm média inferior à prevista em Lei para aprovação, mas sim em um processo contínuo, 

dinâmico e diferenciado, de acordo com as evidências de aprendizagem de cada aluno. 

Para tanto, há necessidade de projeto específico para a recuperação contínua, que 

requer planejamento e ações específicas, a partir do entendimento de recuperação e 

avaliação compreendidas pela comunidade escolar, presentes na constituição do projeto 

político pedagógico. 

9.3 Verificação do Rendimento Escolar 

De acordo com o Regimento Escolar da Rede Pública de Ensino do Distrito 

Federal, os critérios adotados para avaliação da aprendizagem deverão estar em 

consonância com o proposto no documento Diretrizes de Avaliação. 

É importante compreender que o aluno tem o direito de recuperar a 

aprendizagem e o professor tem o dever de identificar as dificuldades dos alunos e 

intervir também cotidianamente. 

O Regimento também determina que [...] no caso de serem adotados 

testes/provas, como instrumento de avaliação, o valor a eles atribuído não pode 

ultrapassar 50% (cinquenta por cento) da nota final de cada bimestre.  
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No que se refere à frequência do aluno às aulas, ele deve ter [...] frequência 

mínima de 75% (setenta e cinco por cento) do total de horas letivas estabelecidas para 

o ano ou semestre letivo, para promoção, computados os exercícios domiciliares 

amparados por lei. O referido documento encontra-se nas escolas para conhecimento e 

orientação dos professores. Demais pontos sobre a verificação do rendimento escolar 

estão bem especificados no Regimento Escolar e no documento Diretrizes de Avaliação. 

9.4 Avaliações diagnósticas 

Desde 2018, o CEL realiza, no início e no final do ano letivo, uma avaliação 

diagnóstica elaborada pelos professores da Escola. Essa avaliação engloba todas as 

disciplinas e oferece informações complementares àquelas geradas pela Avaliação 

Diagnóstica em Rede, organizada pela Suplav, da Seedf. O principal objetivo dessa 

atividade é reconhecer as dificuldades dos alunos, buscar estratégias de intervenção 

para sanar as deficiências e, com isso, poder planejar as aulas com base nas reais 

necessidades de aprendizagem do grupo.  

Os professores são orientados a utilizar aspectos da Taxonomia de Bloom na 

formulação das questões, com o intuito de avaliar habilidades e competências em 

diferentes níveis: lembrar, compreender, aplicar, analisar e avaliar. 

Após a aplicação das provas, um momento é destinado aos docentes para 

analisarem os resultados, repensarem suas práticas e compartilharem com os colegas. 

Após isso, também existe um momento de compartilhamento e troca com os alunos e 

responsáveis. 

Diferente dos anos anteriores, em 2021, pretendemos aplicar duas outras 

avaliações, uma no meio do ano e uma no final. Com isso acredita-se que teremos mais 

uma oportunidade de aperfeiçoarmos nossas práticas pedagógicas. Por mais que a 

avaliação final não nos dê muito tempo para mudarmos nossas práticas no ano corrente, 

ainda podemos avaliar o que foi feito corretamente no ano que se passou e podemos 

desenvolver novas práticas para o ano seguinte. 

9.5 Plano de Permanência e Êxito Escolar dos Estudantes 

 A escola utiliza algumas formas para promover o êxito, assegurar a permanência 

e evitar a evasão escolar, sendo elas: 
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 - Recuperação Continuada durante todo o ano; 

- Clima escolar receptivo para debates e discussões; 

- Há também um programa de Alta Performance que estimula os alunos com alto 

rendimento a alcançar uma performance ainda melhor em atividades dentro, fora da 

escola e, finalmente, para a entrada em boas universidades; 

- Ofertar oficinas de conhecimentos básicos para oportunizar aos alunos com 

dificuldades de aprendizagem em conteúdos diversos a alcançarem melhores resultados 

nas respectivas matérias. 

10 Organização Curricular 

10.1 Eixos integradores  

O Currículo em Movimento, que foi concebido a partir de três eixos transversais 

(Educação para a Diversidade; Cidadania e Educação em e para os Direitos Humanos; 

e Educação para a Sustentabilidade) tem como eixos integradores a ciência, a 

tecnologia, a cultura e o mundo do trabalho. 

Nossa Escola contempla os quatro eixos integradores em sua Proposta 

Pedagógica, tanto no trabalho desenvolvido nos componentes curriculares da BNCC, 

quanto nas atividades organizadas pelos itinerários integradores. Mas eles são 

evidenciados com maior intensidade quando realizamos os Projetos Anuais, tais como a 

Feira de Ciências e a Feira das Nações. 

Não é algo trivial para o professor contemplar tantas exigências e orientações 

“modernas”, tais como a educação integral (constantemente mencionada neste PPP), a 

avaliação formativa e o trabalho com os eixos integradores. De forma geral, o corpo 

docente (sobretudo os professores mais antigos) ainda se encontra arraigado a 

estratégias tradicionais e ao trabalho focado em conteúdos, e não em objetivos de 

aprendizagem. O processo de mudança é longo, mas temos caminhado nesse sentido 

e buscado “modernizar” nossa prática pedagógica, para formarmos cidadãos cada vez 

mais preparados para a vida nessa sociedade que se encontra em intenso processo de 

transformação. 
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10.2 Diversidade, Direitos Humanos e Sustentabilidade  

É cada vez mais evidente a importância do respeito nas relações, e esse valor, 

que é um dos pilares do CEL, tem sido amplamente trabalhado em nossa escola, já que 

prezamos pelo respeito à diversidade, aos direitos humanos e à natureza. O respeito a 

esses três elementos pode ser resumido por uma palavra-chave: Sustentabilidade.  

Para construirmos uma sociedade sustentável, é necessário o entendimento 

profundo de si, do outro e desse ambiente que nos cerca, nos alimenta e nos abastece 

em amplo sentido. É como uma balança de três pratos que, equilibrados, simbolizam a 

plenitude desta palavra. 

Em termos práticos, ainda há muito a ser feito para aumentar a percepção de 

importância sobre esses três níveis nos estudantes, pois nós mesmos, enquanto 

formadores, ainda estamos longe dessa linha de chegada. Por isso valorizamos o 

trabalho em rede: os saberes de cada um, valorizados, compõem um saber maior, que, 

acreditamos, nos aproxima desse ideal. 

10.3 Currículo 

O Centro Educacional do Lago adota a organização curricular e matrizes 

curriculares propostas no Currículo em Movimento da Educação Básica, a Matriz 

Curricular do Ensino Médio em Tempo Integral. EMTI (Lei nº 6.036, 21 de dezembro de 

2017) e a reorganização dos tempos e espaços escolares (semestralidade, estratégia 

3.3 da meta 3 do PDE- Plano Distrital de Educação). 

Entende-se o currículo como o projeto que determina os objetivos da educação 

escolar e propõe um plano de ação adequado para a consecução de tais objetivos.  

Supõe selecionar de tudo aquilo que é possível ensinar, o que vai ensinar num entorno 

educativo concreto. O Currículo especifica o que, como e quando ensinar; e o que e 

quando avaliar.   

Quanto à organização do currículo, o art. 8º das Diretrizes Curriculares Nacionais 

para o Ensino Médio (DCNEM) estabelece quatro áreas do conhecimento: Linguagens 

(Língua Portuguesa, Língua Estrangeira - Inglês e Espanhol, Educação Física e Artes); 

Ciências da Natureza (Física, Química, Biologia); Matemática e Ciências Humanas 

(Sociologia, Filosofia, Geografia e História), estabelecendo metodologias que 

evidenciem contextualização e interdisciplinaridade, fazendo que o aluno desenvolva as 
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capacidades e a apropriação dos conteúdos necessários para a compreensão da 

realidade e a participação nas relações sociais, políticas e culturais.   

 

10.4 Educação em Tempo Integral e Projetos 

Com objetivo de melhoria do ensino e aprendizado, o Governo Federal implantou 

o programa de fomento à Educação em Tempo Integral (ETI). A implantação dos 

Projetos flexíveis na Grade Curricular é fruto de avaliações sobre qual é de fato o sentido 

da escola e do conhecimento sistematizado. 

A escola passou a ter, portanto, a liberdade de escolher, de definir sobre o tema 

a ser trabalhado nessa carga horária. Como a sua implantação não foi devidamente 

discutida e apropriada pelos professores, por ter sido feita fora de uma ação coletiva, 

seu objetivo, que era o de levar para o cotidiano da escola temas de relevância da 

comunidade escolar, não foi atingido no primeiro ano. 

Passamos por dificuldades, mas acreditamos ter encontrado um caminho que 

tornou a implementação dos Projetos dos itinerários integradores (PF) uma realidade na 

escola: a partir de consulta aos alunos, buscando resgatar o sentido de se ter projetos 

interdisciplinares com temas relevantes, que viessem a contribuir na formação integral 

destes. 

É importante ressaltar que os projetos são uma das formas de organizar o 

trabalho didático, que pode integrar diferentes modos de organização curricular. A 

organização dos conteúdos em torno de projetos, como forma de desenvolver atividades 

de ensino e aprendizagem, favorece a compreensão da multiplicidade de aspectos que 

compõem a realidade, uma vez que permite a articulação de contribuições de diversos 

campos de conhecimento. Esse tipo de organização permite que se dê relevância aos 

temas escolhidos, pois os projetos podem se desenvolver em torno deles e serem 

direcionados, para metas objetivas, com a produção de algo que sirva como instrumento 

de intervenção nas situações reais (como um jornal, por exemplo). Professores e alunos 

compartilham os objetivos do trabalho e os conteúdos são organizados em torno de uma 

ou mais questões. Uma vez definido o aspecto específico de um tema, os alunos têm a 

possibilidade de usar o que já sabem sobre o assunto; buscar novas informações e 

utilizar os conhecimentos e os recursos oferecidos pelas diversas áreas para dar sentido 

amplo à questão. 
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Para isso é importante que os professores planejem uma série de atividades 

organizadas e direcionadas para a meta preestabelecida, de forma que, ao realizá-las, 

os alunos tomem, coletivamente, decisões sobre o desenvolvimento do trabalho (no caso 

de um jornal, por exemplo, os assuntos que deverão conter, como se organizarão para 

produzir as matérias, o que cada matéria deverá abordar etc.), assim como conheçam e 

discutam as produções uns dos outros. 

Ao final do projeto, é interessante que seu resultado seja exposto publicamente, 

na forma de alguma atividade de atuação no meio, isto é, de uso no âmbito coletivo (seja 

no interior da classe, no âmbito da escola ou da comunidade) daquilo que foi produzido. 

Existem múltiplas possibilidades de projetos que visem resultados voltados para a vida 

comunitária, tais como os que envolvem a questão do lixo, o desperdício, a necessidade 

de reciclagem e reaproveitamento de materiais, a qualidade ambiental da comunidade, 

o que fazer em casa, na escola, no bairro, e que podem ter resultados significativos na 

mudança de atitudes e práticas de todos os envolvidos, sendo o principal deles o fato de 

que os alunos se vejam como verdadeiros cidadãos. 

Assim os alunos sabem claramente o que, por que e para que estão fazendo; 

aprendem também a formular questões e a transformar os conhecimentos em 

instrumentos de ação. Para conduzir esse processo é necessário que os professores 

tenham clareza dos objetivos que querem alcançar e formulem também claramente as 

etapas do trabalho. 

A organização dos projetos é previamente planejada de forma a comportar as 

atividades que se pretendem realizar dentro do tempo e do espaço que se dispõe. Além 

disso, são incluídas no planejamento saídas da escola para trabalho prático, para contato 

com instituições e organizações. Deve-se ter em conta que essa forma de organização 

dos conteúdos não representa um aumento de carga horária ou uma atividade extra.  

Os projetos do CEL dividem-se em três categorias: Projetos Integradores, 

Projetos dos itinerários integradores e Projeto Voluntários do CEL. Em 2020 tivemos de 

fazer a adaptação mencionada no Item 7, por isso se tornou inviável, até o presente 

momento, a execução da maioria dos Projetos Integradores e dos itinerários 

integradores. O Projeto dos Voluntários havia sido interrompido, mas está sendo 

reativado, em outro formato, ao final do primeiro semestre 
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10.5 Projetos do EMTI (Itinerários integradores) 

Oferecidos em formato de oficinas, são projetos diversificados idealizados pelos 

professores, coordenador dos itinerários integradores e equipe gestora. Cada um dos 

Projetos da PF tem a carga horária de 2h/aula semanais. 

No item 7.2 pode ser observado o quadro com a lista de Projetos atualmente 

ofertados no CEL, com seus respectivos resumos. Em anexo encontram-se os Planos 

de Trabalho mais detalhados. 

10.5.1 Projeto Voluntários do CEL 

 

Em 2018 foi eleita uma chapa para o Grêmio Estudantil do CEL. No ano seguinte, 

o trabalho foi descontinuado e os estudantes não se engajaram para formalizarem novas 

eleições. Ao final deste mesmo ano, promovemos uma palestra sobre um Programa de 

intercâmbio nos Estados Unidos (Programa Jovens Embaixadores) que gerou um 

movimento de grande interesse entre os estudantes. Um dos critérios para se concorrer 

à vaga, no entanto, era a atuação mínima de um ano em algum projeto, como voluntário. 

Diante da ausência de um grupo de estudantes engajados com o Grêmio 

Estudantil; da dificuldade de os estudantes serem voluntários em instituições (devido ao 

grande tempo dentro de uma Escola em Tempo Integral); e do grande interesse 

demonstrado por eles em participar do Programa, decidimos criar um Projeto de 

voluntariado dentro da Escola. Nasce assim o Projeto Voluntários do CEL. 

Duas vezes por ano é realizado um processo seletivo de alunos interessados em 

participar do Projeto, pois querem contribuir ativamente com a melhoria do ambiente 

escolar. Dessa forma, são formadas/rearranjadas as equipes de voluntários do CEL. 

Devido à grande demanda de atuação de estudantes engajados na melhoria da 

Escola e à grande demanda por vagas, criamos 4 equipes de trabalho, envolvidas com 

os seguintes temas: meio ambiente, patrimônio, comunicação e currículo. Cada equipe 

propõe e executa, com a supervisão da equipe gestora e de coordenação da Escola, 

atividades relacionadas aos seus respectivos temas. 

 

Ao longo do ano, ocorrem as avaliações dos integrantes de cada equipe, que são 

associadas à aquisição de troféus e medalhas, o que caracteriza um processo de 

gamificação. Os estudantes podem acompanhar seu desenvolvimento na página 

bit.ly/guardioesdocel. 
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11 Plano de Ação para a Implementação do PPP 

 Gestão Pedagógica 

 

Objetivos Ações Metas Indicadores Responsávei
s 

Prazos Recursos 
Necessários 

Aumento no 
sucesso de 
aprendizagem 
dos alunos 

Pesquisar e 
implantar 
estratégias de 
engajamento 
dos estudantes 
no ensino 
remoto 

Melhorar os 
resultados 
acadêmicos dos 
estudantes em 
relação ao ano 
anterior 

Notas; 
participação 
nos meets; 
índice de 
entrega de 
atividades; 
Interações com 
os professores 
e seus pares 

Toda a equipe 
CEL 

Final de 2021 Disposição da 
equipe para 
pesquisa e 
reestruturação 
do trabalho 
pedagógico 

Garantir o 
acompanhamen
to dos estudos 
por estudantes 
sem acesso às 
ferramentas 
virtuais: Alunos 
offline. 

Receber 
doações de 
aparelhos 
eletrônicos 
para fornecer 
aos estudantes 
que não 
possuam. / 
Entregar os 
materiais 
impressos aos 
estudantes sem 
acesso à 
internet 

Redução de 
alunos sem 
acesso às 
plataformas 
digitais, em 
relação a 2020. 
/ Recepção das 
atividades 
impressas por 
parte dos 
estudantes 

Coordenadores 
e gestores 

Durante todo o 
ano letivo 

Doações. 
Gestão de 
recebimento e 
distribuição de 
doações. Gestão 
de impressão e 
envio de 
materiais 
impressos. 
Apoio da Sedf 

Realizar ações 
pedagógicas 
interventivas 
para recuperar 
estudantes com 
defasagens 
educacionais. 

Ter mais 
estudantes com 
bons resultados 
acadêmicos 
antes da 
recuperação 
final, em 
relação ao ano 
passado. 

Menos 
estudantes com 
necessidade de 
realizar a Prova 
de Recuperação 
Final. 

Professores Durante todo o 
ano letivo 

Estudantes 
engajados no 
processo de 
aprendizagem 

 
Favorecer o 
desenvolviment
o profissional 
dos professores 
e gestores 

Realizar Curso 
de Formação do 
Novo Ensino 
Médio 

Preparar os 
professores 
para 2022 

Professores 
cientes das 
mudanças 
pedagógicas 
relativas a 2022 

Equipe gestora 
e 
coordenadores 

Outubro de 
2021 

Disposição e 
encontros 
síncronos 

Divulgar 
iniciativas, 
cursos, 
instrumentos 
que auxiliem o 
professor em 
seu trabalho 
pedagógico 

Ter a maior 
parte da equipe 
engajada no 
autocuidado e 
no auto-
aperfeiçoament
o. 

Professores 
mais bem 
dispostos e 
participativos 
durante as 
coordenações 
pedagógicas. 

Equipe gestora 
e 
coordenadores 

Durante todo o 
ano letivo 

Empatia e boa 
comunicação da 
gestão coord 
com os 
professores 

Estimular a 
adoção de 
avaliações 
formativas 

Realizar 
Conselho de 
Classe 
compatível com 
a proposta de 
avaliação 
formativa 

Ter maior 
quantidade de 
docentes que 
valorizam o 
processo de 
aprendizagem e 
compreendem 
o os  diferentes 
contextos dos 
estudantes  

Ter menos 
estudantes em 
Recuperação 

Toda a equipe Ao final de cada 
bimestre 

Formulários de 
pré-conselho; 
abordagem dos 
aspectos 
qualitativos dos 
estudantes 
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Gestão de Resultados Educacionais 

Objetivos Ações Metas Indicadores Responsávei
s 

Prazos Recursos 
Necessários 

Aumentar 
Proficiência dos 
estudantes nos 
componentes 
curriculares e 
Projetos da 
Escola 

Propor 
atividades 
avaliativas com 
níveis de 
complexidade 
condizentes 
com o contexto 
de ensino 
remoto. /  
Propor 
processos de 
recuperação 
contínua a 
todos os 
estudantes 
(mesmo 
àqueles com 
notas acima de 
5,0) no boletim. 

Ter mais 
estudantes com 
bons resultados 
acadêmicos 
antes da 
recuperação 
final, em 
relação ao ano 
passado. 

Menos 
estudantes com 
necessidade de 
realizar a Prova 
de Recuperação 
Final. / Maior 
engajamento 
dos alunos nas 
plataformas de 
ensino. 

Professores, 
coordenadores 
e equipe 
gestora 

Durante todo o 
ano letivo 

Estudo sobre 
metodologias 
de avaliação 
formativa 

Diminuir o 
índice de 
infrequência 

Realizar busca 
ativa dos 
estudantes que 
têm expressivo 
número de 
faltas. 

Resgatar os 
estudantes que 
têm expressivo 
número de 
faltas. 

Menor índice 
de estudantes 
que não entram 
nas salas 
virtuais / meets 
ou que 
entregam 
atividades 

Orientação 
Educacional* / 
Equipe de 
Apoio à gestão 
/ professores 

Durante todo o 
ano letivo 

Profissionais 
disponíveis 
para realizar os 
contatos com as 
famílias. 
Aparelho de 
celular com 
whatsapp, 
computador e 
telefone. 

 

Gestão Participativa 

Objetivos Ações Metas Indicadores Responsávei
s 

Prazos Recursos 
Necessários 

Ter a 
comunidade 
presente no 
âmbito escolar 

Estabelecer 
vias de 
comunicação 
entre escola e 
família eficazes 

Responsáveis 
cientes sobre o 
Projeto 
Pedagógico da 
Escola 

Ter reuniões de 
pais com mais 
de 100 
participantes. 
 

Equipe gestora 
e coordenação 

Durante todo o 
ano letivo 

Profissionais 
disponíveis 
para a 
realização dos 
contatos 
(ativamente ou 
respondendo às 
dúvidas e 
solicitações 

Fortalecer o 
Conselho 
Escolar 

Realizar 
apresentação 
de atribuições e 
importância do 
Conselho 
Escolar 

Comunidade 
informada 
sobre a 
importância e o 
funcionamento 
desse ente. 

Mais 
candidatos à 
eleição do 
Conselho 
Escolar 

Equipe gestora Reuniões de 
Pais anteriores 
à eleição de 
novos membros 

Disposição e 
clareza sobre as 
atribuições do 
CE 

Fortalecer a 
APM 

Realizar 
apresentação 
de atribuições e 
importância da 
APM 

Ter aumento na 
participação 
(principalment
e financeira) 
dos estudantes 
e responsáveis 
na APM 

Mais recursos 
arrecadados 
mensalmente 

Toda a Equipe 
CEL 

Durante todo o 
ano letivo 

Disposição e 
clareza sobre a 
importância da 
APM 
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Estimular a 
formação do 
Grêmio 
Estudantil 

Realizar 
chamamento de 
incentivo à 
criação do 
Grêmio 
Estudantil 

Realizar 
eleições para o 
Grêmio 
Estudantil do 
CEL.  

Grêmio 
estabelecido 

Estudantes 
(com apoio da 
equipe gestora 
e dos 
professores 

Indefinido Interesse dos 
estudantes 

Restabelecer o 
Projeto 
Voluntários do 
CEL 

Realizar 
processo 
seletivo dos 
estudantes 
interessados 

Estabelecer a 
nova equipe de 
voluntários 

Equipe de 
voluntários 
estabelecida 

Vitor Rios  junho de 2021 Comunicação 
com estudntes 

 

 Gestão Financeira 

 Nossos recursos são oriundos de verbas públicas (distrital – PDAF e federal – 

PDDE), uma vez que a verba é repassada para a escola, convoca-se reunião com o 

Conselho Escolar e APM da U.E. para definir, em Ata própria, as prioridades onde serão 

executados os recursos financeiros. Cada segmento escolar representado no CE pode 

fazer colocações e sugestões de aplicação do recurso que serão discutidas e elencadas 

por grau de necessidade e valor financeiro. Definida as prioridades, executa-se de 

acordo com a disponibilidade do recurso, destinando um valor para despesas de ordem 

rotineira como pagamento de serviços contábeis, gás de cozinha e material de 

expediente. 

 As prestações de contas são feitas através de contador contratado pela escola 

e aprovadas em reuniões com o Conselho Escolar, APM e Assembleia Geral. 

 

GESTÃO FINANCEIRA 

OBJETIVOS METAS AÇÕES INDICADORES RESPONSÁVEIS PRAZOS RECURSOS 
NECESSÁRIOS 

Planejament
o, execução 
e prestação 
de contas 
dos recursos 
financeiros 
oriundos de 
verbas 
públicas: 
distrital 
(PDAF) e 
federal 
(PDDE) e 
doações 
(APM) 

● Estabelecer as 

prioridades 

para uso dos 

recursos 

financeiros; 

 

● Transparência 

e divulgação da 

Prestação de 

Contas dos 

recursos 

financeiros. 

● Definição, em ata, as 
prioridades para o uso 
dos recursos 
financeiros, em reunião 
com o Conselho 
Escolar ou Assembleia 
Geral, se for o caso; 

 
● Utilização dos recursos 

em melhorias no 
ambiente escolar como 
pequenas reformas; 
aquisição de material 
de EPIs; material de 
expediente; despesas 
de ordem rotineiras 
(gás de cozinha, 
contador, etc); 

 
● Acompanhamento 

através das 
Prestações de Contas 
das Verbas Pública 

Acompanhament
o feito de forma 
semestral (PDAF) 
e (PDDE), as 
demais de forma 
mensal, de 
preferência. 

● Equipe gestora 
 

● Administrativo 
 

● Conselho 
Escolar / 
Assembleia 
Geral. 

● Ano de 
2021 

 
● Ano de 

2022 

Reuniões com o 
Conselho 
Escolar / 
Assembleia 
Geral, se for o 
caso. 
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aprovadas pelos 
Conselho 
Escolar/Assembleia 
Geral da utilização dos 
recursos. 

 

 Gestão Administrativa 

GESTÃO ADMINISTRATIVA 

OBJETIVOS METAS AÇÕES INDICADORES RESPONSÁVEIS PRAZOS RECURSOS 
NECESSÁRIO

S 

Promover a 
valorização 
do ambiente 
de trabalho, 
valorização 
do 
profissional e 
a 
conservação 
do espaço 
escolar. 

● Melhoria na 
qualidade 
do ambiente 
de trabalho; 

 
● Formação 

para os 
profissionais 
dentro do 
ambiente de 
trabalho; 

 
● Desenvolver 

projetos 
para a 
preservação 
e 
conservaçã
o do espaço 
escolar. 

 

● Reformulação dos 
espaços de trabalho para 
melhor atender as 
propostas 
pedagógicas/administrativ
as da escola (salas de 
aula, secretaria, salas do 
administrativo) e dos 
espaços de socialização 
para maior integração e 
harmonia entre os 
funcionários da escola 
(sala dos professores, 
copa, sala de coordenação 
e biblioteca); 

 
● Promover cursos, 

palestras e formações 
dentro do espaço escolar, 
em diversas áreas; 

 
● Melhorar a comunicação 

entre todos os setores da 
escola; 

 
● Realizar ações entre os 

estudantes (oficina de 
voluntariado) e demais 
servidores da escola como 
palestras, cartazes 
informativos e caixa de 
sugestão/crítica a fim de 
promover a 
conscientização com 
relação à limpeza, 
conservação e 
preservação do espaço 
escolar. 

  

Acompanhame
nto feito de 
forma bimestral, 
preferencialmen
te. 

● Equipe gestora 
 

● Administrativo 
● Comunidade 

Escolar 

● Ano de 
2021 

 
● Ano de 

2022 

● Momentos de 
discussões 
promovidos 
pela gestão 
da escola; 

 
● Reuniões com 

o Conselho 
Escolar; 

 
● Recursos 

financeiros 
das verbas 
públicas 
(PDAF e 
PDDE). 
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Gestão de Pessoas 

GESTÃO DE PESSOAS 
OBJETIVOS METAS AÇÕES INDICADORES RESPONSÁVEIS PRAZOS RECURSOS 

NECESSÁRIOS 

 Incentivar a  
participação 
ativa de toda a 
comunidade 
escolar em 
atividades  
relacionadas 
ao  
desenvolviment
o interpessoal. 

 Viabilizar meios 
de participação 
e 
acompanhamen
to das 
atividades da 
escola; 

 Proporcionar  
formação 
continuada  nos 
horários de  
coordenação 
pedagógica 
para os 
professores; 

 Incentivar a 
busca por 
aperfeiçoament
o profissional. 

 Envolver e 
incentivar a 
participação da 
comunidade 
escolar 

 no trabalho e 
projetos 
propostos pela 
escola; 

 Motivar o  
engajamento 
de toda a 
comunidade; 

 Melhorar a 
Comunicação 
e incentivar a 
participação 
nas atividades 
realizadas na 
escola; 

 Favorecer e 
estimular a 
formação 
continuada dos 
profissionais 
da educação 
que atuam na 
escola e dos 
servidores. 

 Divulgar os   cursos 
oferecidos  pela EAPE; 

 Possibilitar que  os 
profissionais da   escola 
participem   de formação 
continuada em serviço; 

 Promover     encontros 
entre  os profissionais 
da escola para o 
estabelecimento de 
troca de experiências e 
vivências nas 
coordenações 
pedagógicas; 

 Realizar reuniões 
bimestrais com a 
comunidade escolar. 

 Indicadores 
internos da 
escola; 

 Indicadores e 
cursos 
fornecidos  
pela SEEDF. 

 Equipe gestora e 
equipes de apoio 
da escola. 

 Durante 
todo o 
ano letivo 
de 2022 

 Recursos 
pedagógicos; 

 Material para 
divulgação; 

 Informes de 
cursos e 
palestras pelas 
redes socais e 
outros meios 
digitais. 

 

12 Projetos Específicos da Unidade Escolar 

Projetos Integradores 

Estes projetos são interdisciplinares e envolvem a participação de todos os 

professores da Escola. Possuem como objetivo comum o desenvolvimento das 

competências sócioemocionais dos estudantes. 

Para a preparação de alguns deles, utilizamos os horários da parte diversificada, 

onde os estudantes podem contar com o apoio de seus professores para estruturarem 

suas ideias e suas pesquisas e produções. 

 

Semana de Educação para a vida 

Reunião de dezenas de atividades pontuais relacionadas às mais diversas áreas 

da vida humana. Abrangem Arte (plásticas, musicais e cênicas), gastronomia, saúde, 

temas sociais e ambientais relevantes, tecnologia, preparação para estudos em outros 

países, entre outros temas.  

       Em 2.021, a semana de educação para a vida teve como tema central a convivência 

escolar e a cultura de paz. A primeira palestra foi sobre comunicação não violenta com 

a presença do palestrante Alair Pinheiro, em seguida, Leila Saraiva foi convidada para 
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um debate sobre necropolítica, onde todos foram instigados a participar. A semana foi 

finalizada com uma conversa acerca do grêmio estudantil com Matheus Castellani. A 

troca de experiências e o debate foram tidos como pilar fundamental para o 

acontecimento da semana. 

 Objetivos: ampliar o leque de conhecimentos de nossos estudantes sobre temas 

diversos e relevantes; estabelecer conexões e parcerias com convidados; estreitar laços 

entre escola e comunidade (escolar e local). 

 

Feira de Ciências 

Os estudantes são desafiados a propor, usando a metodologia científica, soluções 

para problemas reais, relacionados ou não com a escola. É dado um tema geral - 

geralmente o mesmo proposto para a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia - e as 

pesquisas dos estudantes devem relacionar-se a ele. As avaliações são realizadas 

durante o processo de pesquisa e produção do conhecimento e no momento de 

culminância, onde os estudantes apresentam seus trabalhos a toda a Comunidade. 

Objetivos: conhecer o método de investigação e produção do conhecimento 

científico; aprender a trabalhar em equipe; desenvolver fluência retórica e dialética; 

(re)conhecer-se entre os pares que vivenciaram e venceram as mesmas dificuldades; 

empoderar os estudantes e professores sobre suas potencialidades; estreitar laços com 

a comunidade (escolar e local). 

Feira das Nações 

Projeto que propõe atividades pedagógicas conjuntas entre as diferentes áreas 

do conhecimento. Possui dois eixos temáticos norteadores: CULTURA e CIÊNCIA, ou 

seja, a Feira das Nações não é apenas uma mostra das características gerais de alguns 

países, mas uma apresentação dos diversos aspectos culturais (história, literatura, artes, 

costumes, etc.) e científicos (meio ambiente, tecnologias, pesquisas, etc.) relacionados 

a eles. 

A Feira das Nações é a culminância de trabalhos realizados ao longo dos 3º e 4º 

bimestres e é formada por seis atividades principais: Exposições, Observatório da África, 

Feira Literária, Feira Gastronômica, Apresentações Culturais e Simulação da 
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Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas do Centro Educacional do Lago 

– AGNUCEL. 

Objetivos: conhecer e se apropriar de diferentes culturas; aproximar os 

estudantes à ideia de cidadania global; aproximar a comunidade (local e escolar) com a 

Escola; desenvolver fluência retórica e dialética; aprender a trabalhar em equipe. 

 

Feira Cultural  

 

Culminância dos trabalhos desenvolvidos nos itinerários integradores ao longo do 

semestre letivo, relacionados aos eixos integradores do Currículo em Movimento: 

ciência, tecnologia, cultura e mundo do trabalho. 

Objetivos: desenvolver habilidades de comunicação; proporcionar entrosamento 

da comunidade escolar; difundir o trabalho realizado pelos estudantes; valorizar o 

trabalho desenvolvido pelos professores dos itinerários integradores. 

Festa Junina 

         Projeto tradicional que tem como objetivos: integrar a comunidade escolar (pais, 

alunos, servidores, funcionários e vizinhança); estimular a apropriação cultural de festa 

tipicamente brasileira; proporcionar ao público momentos de interação social e alegria; 

arrecadar recursos para investimento em melhorias físicas da Escola. 

Simulado do PAS 

Prova simulada em padrão idêntico ao do Programa de Avaliação Seriada da 

Universidade de Brasília, com questões atualizadas e inéditas, e ranking com fator de 

correção. 

Objetivo: preparação dos estudantes para exames de acesso, principalmente o 

PAS-UnB 

 

Servidores Readaptados 

            A instituição conta com cinco servidores readaptados distribuídos nas funções 

de: atendimento na biblioteca e apoio pedagógico.. 

 

Cultura de Paz 
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A Cultura da Paz se dá no ambiente escolar cotidiano, nas ações intencionais 

ou não intencionais. A equipe escolar entende que nas nossas relações com os 

estudantes transmitimos modelos de se relacionar com respeito ao mesmo tempo que 

ao criar conteúdo ou dinâmicas de atuação propomos momentos intencionais de pensar 

sobre o tema promovendo reflexões críticas que transformam as relações entre pessoas 

e que promovem formas mais positivas de atuar no mundo. 

 As ações se dão nas salas de aula com os professores, nos atendimentos do 

SOE e projetos de intervenção nas turmas, com os coordenadores, secretários, equipe 

da biblioteca, sala de recurso, supervisão e direção, equipe de limpeza, segurança e 

cantina. Palestras e cursos que visam a boa convivência escolar e que também buscam 

o autoconhecimento são ministradas por professores e palestrantes convidados. A rede 

social contribui como apoio escolar no acolhimento dos estudantes em suas 

necessidades garantindo os direitos e proteção aos adolescentes. 

13 Acompanhamento e Avaliação do PPP 

A elaboração e a implantação do Projeto Político Pedagógico desta instituição 

iniciaram-se na semana pedagógica de 2021. Pontos deste PPP são constantemente 

revistos em reuniões com os professores, em assembleias gerais e em sala de aula com 

os alunos, ainda que não sejam anunciados como tal. Isso porque este documento deve 

conter a realidade do que ocorre na Escola e, portanto, é fruto de nossa prática, que 

engloba constantes reavaliações de nosso trabalho. 

Entendemos que o PPP está em processo de (re)construção constante, sendo 

assim, as avaliações pontuais e suas correções ocorrem no decorrer do ano e, a cada 

intervenção, prevê-se sua avaliação. Os feedbacks são recorrentes com toda a 

comunidade escolar, a partir dos instrumentos já mencionados neste documento. 

Ainda não conseguimos colocar em prática, mas nossa intenção é 

proporcionarmos momentos formais coletivos de construção (no início do ano letivo) e 

de avaliação e revisão (ao final de cada semestre) do nosso Projeto Político Pedagógico, 

para que seu texto permaneça vivo nas mentes e corações de todos os componentes de 

nossa comunidade. 
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15 ANEXOS 

Fotos de Projetos, saídas de campo e atividades diversificadas 

Feira de Ciências 

 

Festa Junina 
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Gincana Cultural (2019) 
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Formação Preparatória para a Semana da Consciência Negra 
 

 
 

Baile Fantasma 
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Saída à Orla do Lago Paranoá – Yoga, atividades recreativas e roda de conversa 

 

 
 
 
 

Feira Literária 
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Feira das Nações 
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Projeto Agrofloresta 
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                                            Projeto Jogos Matemáticos 
 

 


