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Introdução 

 A Proposta Pedagógica, como instrumento norteador da escola, constitui-

se em esforço coletivo para a busca de uma educação de qualidade, 

promovendo a justiça social, os valores de uma cultura de paz, bem como 

ferramenta para a implementação de projetos que deem subsídio aos estudantes 

para atuar no mercado de trabalho, bem como na sociedade, enquanto sujeitos 

autônomos, sabedores dos seus direitos e deveres e da importância de seu 

papel na promoção de um mundo melhor. 

 Assim, o CED Zumbi dos Palmares valoriza o diálogo constante com a 

comunidade escolar, buscando representar um espaço de acolhimento das 

famílias, estudantes e de todos os atores atuantes no seu cotidiano escolar com 

vistas à construção de uma escola de excelência. 

 Desse diálogo, a Proposta Pedagógica estará em constante recriação, de 

modo que atenda as demandas da comunidade escolar, inserida em uma cultura 

dinâmica, sempre em desenvolvimento e aprimoramento, e que possui 

identidade própria, trilhando seu próprio caminho, valorizando suas 

potencialidades e trabalhando suas fragilidades. 

 Corroborando a ideia de que a escola não está isolada da sociedade, mas 

é parte indissociável dela, os projetos desenvolvidos neste primeiro ano de 

existência buscam criar pontes com a realidades cotidianas, tornando-se 

ferramentas para que os estudantes atuem na vida prática, tanto no segundo 

ciclo (6º ao 9º ano do Ensino Fundamental), como, e sobretudo, no terceiro ciclo 

(1º ano do Ensino Médio) – Nono Ensino Médio. 
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Identificação institucional 

Quadro de servidores 

 

DIREÇÃO 

Adim Teles Alves da Cruz 

César Rogério Trevisol 

▪  

Chefe de Secretaria 

Cristiana de Souza Pereira 

▪  

Coordenação Pedagógica 

Adenor Sant’Ana da Silva 

Felipe Alves de Souza 

Juliana Morais Spinola 

▪  

Equipe Administrativa 

Fernanda Ferreira Fernandes 

Marly Ferreira Farias Silva Cortez 

▪  

Corpo Docente Ensino Fundamental (2º ciclo) 

Ana Karla de Jesus Rodrigues Santarém (Língua Portuguesa) 

André Filipe de Oliveira Fernandes (História) 

Nara Nubia de Sousa Moraes (Língua Inglesa) 

Sheila Almeida de Negreiros (Matemática) 

Moniele Cunha de Oliveira (Ciências) 

Maria Lariane do Nascimento Fernandes (Educação Física) 

Simone Barros de Oliveira Silva (Geografia) 

Simone Moura dos Santos (Arte) 

▪  
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Corpo Docente Ensino Médio 

Cassia Almeida Dourado (Língua Portuguesa) 

Edilene (Língua Portuguesa) 

Edilmar Soares Padilha (Geografia) 

Fabiana Melo Rodrigues (Química) 

Harriet de Rezende (Filosofia) 

Ineide Terezinha Santini Cunha (Matemática) 

Janay Neves Brito (Sociologia) 

Lara Teles Diniz (História) 

Lucivaldo Silva Chaves (Biologia) 

Magnélia Costa Carneiro (Língua Espanhola) 

Marcelo Ferreira de Santana (Matemática) 

Rodolfo Marques Alves Andrade (Educação Física) 

Rômulo Almeida (Língua Portuguesa) 

Simone Moura dos Santos (Arte) 

Stefani Gomes Matos (Física)
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Corpo discente e estrutura da unidade escolar 

 A escola ainda não possui sede própria e, por isso, ocupa espaços do 

Centro Interescolar de Línguas – CIL e da Coordenação Regional de Ensino 

(CRE) de São Sebastião. As salas de aula ocupadas pelo CED Zumbi dos 

Palmares, no momento, não necessitam ser ocupadas pelo CIL. O Ensino 

Fundamental conta com 6 salas, sendo 6º A e 6º B, 7º A, 8º A e B e 9º Ano. O 

Ensino Médio abrange doze salas, todas do 1º ano, do A ao L. 

 Há uma sala para a Direção e Secretaria, uma sala para a Coordenação 

Pedagógica, uma Sala de Professores e uma cozinha com depósito, estas 

últimas duas alocadas na CRE. 

 São 04 banheiros, sendo dois para os estudantes e dois para professores, 

gestão, secretaria e coordenação, bem como para os funcionários da limpeza e 

do CIL. Todos os banheiros possuem acessibilidade para PNE. 

 A escola conta com estacionamento interno e pequena quadra descoberta 

para prática de atividades físicas, pintada no espaço do estacionamento. 

 

Missão 

 Cuidar, defender e valorizar a vida da criança, do adolescente, do jovem 

e da família, criando, mantendo e dirigindo uma instituição que promova o 

respeito, a autonomia, a disciplina, a superação e práticas fundamentais para 

que cada um possa se desenvolver em conhecimento, mas, sobretudo, em seres 

humanos completos dotados de princípios e valores, prontos para exercer a 

cidadania, com garantia de direitos humanos com vistas ao mundo do trabalho, 

ao aprimoramento da criatividade, do senso crítico e reflexivo e das demais 

potencialidades humanas a serviço de um projeto social sustentável. 

 

Histórico da Unidade Escolar 

 Aos oito dias do mês de março de 2022, as novas unidades do Centro 

Interescolar de Línguas (CIL) e da Coordenação Regional de Ensino foram 

inauguradas, como unidades do futuro Complexo Educacional de São Sebastião. 
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“Para viabilizar a nova escola de línguas e a sede para a regional de ensino, o 

Governo do Distrito Federal (GDF) fez valer a premissa de recuperar e ocupar 

equipamentos públicos ociosos. Nesse caso, trata-se do albergue público que 

começou a ser erguido em uma área de 4,6 mil m2, mas estava abandonado 

desde 2014. Seis anos depois, essa realidade começou a se transformar.” 

A aprovação da criação do CED Zumbi dos Palmares foi publicada no 

DODF número 37, de 22 de fevereiro de 2022. De mesmo nome do Complexo 

Educacional de São Sebastião, a escola foi inaugurada em 8 de fevereiro, às 

margens da DF-473. O projeto contou com estudos preliminares e seu projeto 

prevê 16 salas, com capacidade para abrigar, em dois turnos, mais de mil alunos. 

A transferência dos estudantes para a Unidade Escolar se dará em duas etapas. 

A primeira, contando com 200 alunos, que têm aulas em salas ainda não 

utilizadas pelo Centro Interescolar de Línguas - CIL, iniciadas na segunda-feira 

(7/3/2022). Os demais, ficarão na escola de origem até que se conclua o 

processo de mudança para a nova sede. 

O pátio interno conta com bebedouro, espaço de convivência com sofás 

e mesas, de acesso a todos os estudantes, tanto do CED Zumbi dos Palmares 

quanto do CIL, e serve como local de atendimento da secretaria do CED Zumbi 

dos Palmares. O pátio, por vezes, é utilizado pelos professores para atividades 

pedagógicas. 

Os estudantes do Ensino Médio são originários do CED 01 e do CED São 

Francisco, conhecido como Chicão, totalizando 149. Os demais são do Ensino 

Fundamental, com 82 estudantes. Atualmente, a escola conta com um total de 

321 estudantes. 

 

Avaliação Diagnóstica Inicial 

Após mais de dois anos de pandemia pelo novo Coronavírus, que 

impactou de forma tão profunda a educação, fez-se necessário, mais do que 

nunca, levantar as potencialidades e fragilidades decorrentes da falta que o 

convívio escolar gerou nos estudantes. Dessa forma, foram realizadas 
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avaliações para verificar quais as necessidades do nosso corpo discente e de 

que maneira poderíamos trabalhar para a recomposição de conteúdos e, 

sobretudo, dos valores sociais que a vida em comunidade desenvolve. Verificou-

se que o maior prejuízo, em termos pedagógicos, foi em interpretação textual. 

Outra principal fragilidade foi percebida nas relações interpessoais 

 

Segundo ciclo (6º ao 9º ano do Ensino Fundamental) 

A Organização Curricular nos Anos Finais é construída a partir das áreas 

do conhecimento, contextualizando a aprendizagem e valorizando o 

conhecimento prévio do estudante por meio do diálogo numa perspectiva 

interdisciplinar articulando com os eixos do Currículo em Movimento: Educação 

em e para os Direitos Humanos, Educação para a Diversidade e Educação 

para a Sustentabilidade. Entretanto, no contexto da Educação Básica, os Anos 

Finais do Ensino Fundamental desta Instituição têm como Eixos Integradores: 

Ludicidade e Letramentos que se organizam nas seguintes áreas do 

conhecimento: Linguagens e Códigos: Língua Portuguesa, Língua Estrangeira 

Moderna – Inglês, Arte e Educação Física; Matemática; Ciências Naturais; 

Ciências Humanas: História, Geografia e Parte Diversificada: Leitura, Ética, 

Educação Ambiental, Convivência Escolar e Cultura de Paz. Pretende-se 

oferecer aos estudantes uma formação compatível com as demandas do mundo 

moderno, valorizando habilidades, competências pessoais, conhecimentos e 

valores para além da aquisição de quantidade de informações, considerando 

ainda suas experiências e oportunidades vivenciadas na família, na instituição 

educacional e no meio social em que estão inseridos. 

O estudante, protagonista do ato de aprender, deve ser estimulado, em 

todos os momentos, a questionar, manifestar ideias, dúvidas e opiniões, 

enunciar conceitos e descobertas, pesquisar, concluir, entre outras atitudes 

positivas, para a construção do conhecimento, desenvolvimento do pensamento 

crítico, fortalecimento da autonomia e da solidariedade. O processo de ensino e 

aprendizagem, nas diversas áreas, será desenvolvido por meio de projetos 



10 
 

 
Centro Educacional Zumbi dos Palmares 

Endereço: Núcleo Rural Capão Comprido, Chácara 03, Área Especial 01 
CEP: 71.699-901 – São Sebastião – DF 

Telefone/Whatsapp: Direção: (61)  99958 - 4211 
E-mail: Secretaria: (61)  99804 - 8440  ced.zumbidospalmares@edu.se.df.gov.br 

Secretaria: ced.zumbisecretaria@edu.se.df.gov.df 

 
 

interdisciplinares que possibilitem uma visão globalizada de diferentes temas e 

que promovam a geração de novos conhecimentos, o fortalecimento de valores, 

ações e atitudes positivas. 

 

Ensino Médio (1º ano) 

Semestralidade 

É uma proposta pedagógica de reorganização dos tempos historicamente 

organizados em séries anuais. Tem como pressupostos básicos a formação 

integral dos estudantes, o respeito à sua condição subjetiva, às suas 

experiências e aos seus saberes. Para os estudantes, a reorganização semestral 

reduz à metade o número de componentes curriculares, possibilitando-lhes 

maior tempo dedicado às aprendizagens previstas para aquele período. Além 

disso, amplia-se o contato semanal entre estudantes e professores, com vistas 

ao fortalecimento da relação pedagógica. Para os professores, a divisão das 

turmas em dois períodos modifica seu trabalho com os estudantes, uma vez que 

é possível diversificar as estratégias de ensino-aprendizagem e de avaliação. De 

acordo com Lei nº 5.499, de 14 de julho de 2015, que aprova o Plano Distrital de 

Educação (PDE) e torna seu cumprimento obrigatório. A Distribuição das turmas 

nos blocos de componentes curriculares deve ser feita do modo mais equitativo 

possível. Assim, no primeiro semestre do ano letivo, uma parcela das turmas 

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

segundo semestre, as turmas que cursaram o bloco I no primeiro período do ano, 

cursarão o bloco II e vice-versa. O estudante pode ser reprovado na metade do 

ano? Não. A aprovação ou reprovação só ocorre após o encerramento do ano 

letivo. O estudante que não lograr êxito ao longo do primeiro semestre letivo do 

ano permanecerá em Recuperação Contínua (RC) durante o período letivo 

seguinte. 

O Diário de Classe deverá ficar “em aberto”, e os professores 

responsáveis por esse processo deverão registrar, no campo “informações 

complementares”, que o estudante se encontra em processo de RC. Nesse 
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campo, deverão ser descritas as atividades desenvolvidas durante a 

recuperação, bem como o desenvolvimento do estudante. 

 

Carga horária do Novo Ensino Médio 

Até 2024, o Novo Ensino Médio passará de 800 para de 1.000 horas 

anuais, atingindo 3.000 horas ao final dos três anos. Para atingir o total de horas, 

cada ano letivo deve ter 200 dias, com, em média, cinco horas por dia. 

As áreas do conhecimento ocuparão 60% do tempo de grade do Ensino 

Médio, não podendo ultrapassar o limite de 1.800 horas totais ao final dos três 

anos. Já os itinerários formativos devem ocupar os 40% restante, totalizando 

1.200 horas. 

https://g1.globo.com/educacao/noticia/2021/10/10/novo-ensino-medio-entenda-o-que-deve-

mudar-a-partir-de-2022.ghtml. Acesso em 07/07/2022, 14:50. 

 

Estratégias de avaliação 

O artigo 179 do Regimento Escolar da Rede Pública de Ensino do 

Distrito Federal, republicado no diário oficial nº 91 de 13/05/2015, normatiza a 

operacionalização dos critérios avaliativos previstos no artigo 24 da LDB: 

avaliação formativa, contínua, cumulativa, abrangente, diagnóstica e 

interdisciplinar, com prevalência dos aspectos qualitativos sobre os fatores 

quantitativos do desempenho do estudante; avanço de estudos para estudante 

com defasagem idade-ano; progressão continuada das aprendizagens; 

recuperação paralela e contínua para estudantes ou grupos de baixo rendimento 

escolar; e aproveitamento de estudos concluídos com êxito e frequência mínima 

de 75% do total de horas letivas estabelecido para o ano ou o semestre letivo. 

Trabalhar com avaliação é importante, no sentido de que a entendamos 

vinculada a uma prática educacional necessária para que se saiba como se está, 

enquanto estudante, professor e conjunto da escola; o que já se conseguiu 

avançar, como se vai vencer o que não foi superado e como essa prática será 

mobilizadora para os estudantes, para os professores e para os pais. “Avaliar é 

o ato de diagnosticar uma experiência, tendo em vista reorientá-la para produzir 
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o melhor resultado possível; por isso, não é classificatória nem seletiva, ao 

contrário, é diagnóstica e inclusiva” (LUCKESI, 2005, p. 35). Na busca constante 

pela excelência do processo de ensino-aprendizagem, o CED Zumbi dos 

Palmares, busca aliar aspectos formais de avaliação (provas, listas, pesquisas, 

relatórios, entrevistas, seminários etc) com instrumentos variados para coletar 

de forma mais ampla as evidências de aprendizagens dos estudantes, seja pela 

escrita em suas variedades, seja pela oralidade ou por desenhos ou qualquer 

outra forma de expressão, envolvendo as dimensões cognitiva, afetiva, 

psicomotora e social no processo avaliativo do estudante. 

A diversificação dos instrumentos avaliativos, por sua vez, viabiliza em 

maior número a variedade de informações sobre o trabalho docente e sobre os 

percursos de aprendizagem, assim como uma possibilidade de reflexão acerca 

de como os conhecimentos estão sendo concebidos pelas crianças e 

adolescentes. Entender a lógica utilizada pelos estudantes é um primeiro passo 

para saber como intervir a ajudá-los a se aproximar dos conceitos que devem 

ser apropriados por eles (LEAL, 2006, p. 103). Pautado na responsabilidade e 

no compromisso social com a sua comunidade escolar, o CED Zumbi dos 

Palmares adotará, também, os seguintes expedientes de acompanhamento e 

avaliação:  

• Intervenção Contínua: são estratégias pedagógicas, que a partir de um 

diagnóstico do estudante e, após o reagrupamento, são empreendidas medidas 

de ensino complementares ao longo do ano letivo, seguindo o disposto na lei 

9.394/96 (LDB), artigo 24, inciso V-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.” (grifo nosso). Cury (2006) também faz considerações sobre a 

recuperação paralela: 

À escola compete prover a recuperação de alunos de menor 

rendimento, aos responsáveis dirigentes, segundo as atribuições de 

cada qual, cabe a busca dos recursos gerais para tal. Outro tema 
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correlato é o da recuperação paralela dos estudantes com menor 

rendimento já que ela é um exemplo do que se deve fazer para garantir 

o prover (CURY, 2006, p. 20). 

 

             Dessa forma, o estudante passa por um processo constante de 

acompanhamento e intervenção. 

• Dever de casa: a escola utiliza o dever de casa como instrumento de avaliação 

formativa. Assim, diferentes estratégias podem ser adotadas para possibilitar um 

diálogo permanente com as famílias a fim de evitar que o acompanhamento 

dessa atividade não signifique apenas um reforço do conteúdo trabalhado em 

sala de aula. Nesse sentido, ao solicitar uma atividade a ser realizada em casa, 

o professor deverá considerar as possibilidades e necessidades, inclusive 

materiais, do estudante e de sua família, bem como fornecer um roteiro com 

bibliografia, quando se tratar de pesquisa.  

• Provas e Testes: temida pelos estudantes e questionada quanto aos 

resultados, a prova deixou de ser o único instrumento de avaliação usado pelo 

professor. Hoje, ele dispõe de outras ferramentas para verificar o conhecimento 

da turma. Contudo, isso não significa que a prova deva ser banida das salas de 

aula. Quando elaborada com precisão, pode ser uma ótima aliada para produzir 

um bom diagnóstico do que a turma aprendeu. O resultado de uma prova vai 

servir de parâmetro para que o professor aprimore seu planejamento e seu 

trabalho em sala de aula. (FERNANDES, 2008). Para que seja eficiente, porém, 

ela precisa ser preparada com cuidado pelo professor ou grupo de professores 

e orientada, acompanhada e supervisionada pelo coordenador pedagógico, 

observando se atende os princípios da avaliação formativa, os eixos transversais 

do currículo em movimento da SEE-DF e os objetivos de aprendizagens 

previstos para a unidade didática. 

A escola entende a prova como uma estratégia que não pode ser 

descartada nem demonizada. No entanto, é preciso definir critérios claros e 

objetivos na elaboração de provas e testes, de forma que sirvam realmente como 

mecanismos de avaliação para as aprendizagens. Nesse sentido, os testes e 
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provas serão estratégias presentes no trabalho do professor, mas não serão 

únicas nem prioritárias. Essas estratégias comporão, no máximo, 50% da média 

bimestral em cada componente curricular, conforme diretrizes de avaliação da 

SEE-DF. No caso específico do CED Zumbi dos Palmares, adota-se a autonomia 

dos professores para 60% da pontuação, realizados e outros 40% serão 

destinados à Avaliação Global. 

A avaliação global compreende uma prova contextualizada composta por 

questões interdisciplinares de todos os componentes curriculares que será 

aplicada bimestralmente e corresponderá a 40% da média bimestral de todos os 

componentes curriculares, sendo 10% desta destinada à redação. Ao elaborar 

as questões, o professor deverá considerar os conteúdos trabalhados durante o 

desenvolvimento das sequências didáticas, buscando textos de interesse dos 

estudantes e de relevância social. Charges, notícias de jornal, textos veiculados 

na internet, obras de arte, panfletos, receitas, manuais, bulas, entre outros 

gêneros poderão ser utilizados na elaboração das questões da avaliação global.   

Tal estratégia visa diagnosticar os níveis de aprendizagem dos estudantes e 

suas turmas a fim de dar subsídios para o trabalho dos professores, além de 

prepará-los para avaliações externas, que são sempre neste formato. Após a 

correção, os professores deverão refletir os resultados obtidos como forma de 

rever a metodologia de ensino e propor ações interventivas que restabeleçam as 

aprendizagens quando os objetivos não forem alcançados. 

• Reagrupamento: O Reagrupamento é uma estratégia de trabalho em grupo, 

que atende a todos os estudantes, permitindo o avanço contínuo das 

aprendizagens a partir da produção de conhecimentos que contemplem as 

possibilidades e necessidades de cada estudante, durante todo o ano letivo. 

Possibilita a mediação entre pares, pois os próprios estudantes auxiliam uns aos 

outros, na socialização de saberes e experiências. 

• Exames externos: os exames externos realizados (ENEM, PAS, OBMEP etc) 

são importantes meios diagnósticos, pois verificam as competências e 

habilidades que deveriam ter sido adquiridas em cada etapa do processo ensino 
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aprendizagem. Os resultados da avaliação poderão interferir positivamente na 

oferta de cursos de formação continuada dos recursos humanos do magistério; 

na reorientação das propostas pedagógicas das escolas; e no planejamento da 

gestão democrática para promoção do sucesso dos estudantes e na avaliação 

de políticas educacionais. 

• Conselho de Classe: de acordo com o Regimento Escolar das Instituições 

Educacionais da Rede Pública de Ensino do Distrito Federal, O Conselho de 

Classe é órgão colegiado integrante da Gestão Democrática e se destina a 

acompanhar e avaliar o processo de educação, de ensino e das aprendizagens, 

havendo tantos Conselhos de Classe quantas forem as turmas existentes na 

unidade escolar. Será composto por: todos os docentes de cada turma e 

representante da equipe gestora, na condição de conselheiros natos; Pedagogo 

– Orientador Educacional; representante da carreira Assistência à Educação; 

representante das famílias e/ou responsáveis legais; representante dos 

estudantes a partir do 6.º ano do ensino fundamental ou do primeiro segmento 

da educação de jovens e adultos, escolhidos por seus pares, garantida a 

representatividade dos estudantes de cada uma das turmas; representantes dos 

serviços de apoio especializado. O Conselho de Classe pode ser participativo, 

com a presença de todos os estudantes e professores de uma mesma turma, 

assim como das famílias e/ou dos responsáveis legais.  

Compete ao Conselho de Classe: implementar e avaliar a execução da 

Proposta Pedagógica na perspectiva da avaliação formativa; elaborar o seu 

Plano de Ação Anual; analisar, de forma ética, aspectos relativos à 

aprendizagem dos estudantes, considerando: as necessidades individuais; as 

intervenções realizadas; os avanços alcançados; as estratégias pedagógicas 

adotadas; projetos interventivos; os reagrupamentos. Identificar e propor 

elementos e ações que promovam as aprendizagens, inclusive mediante a 

análise dos índices de desempenho; discutir e deliberar sobre ações 

pedagógicas interventivas; discutir e deliberar sobre a aplicação do regime 

disciplinar de caráter pedagógico e de recursos interpostos; deliberar sobre os 



16 
 

 
Centro Educacional Zumbi dos Palmares 

Endereço: Núcleo Rural Capão Comprido, Chácara 03, Área Especial 01 
CEP: 71.699-901 – São Sebastião – DF 

Telefone/Whatsapp: Direção: (61)  99958 - 4211 
E-mail: Secretaria: (61)  99804 - 8440  ced.zumbidospalmares@edu.se.df.gov.br 

Secretaria: ced.zumbisecretaria@edu.se.df.gov.df 

 
 

casos de aprovação, reprovação e avanço de estudos. As deliberações 

emanadas do Conselho de Classe devem estar de acordo com o Regimento 

Escolar e demais dispositivos legais. O Conselho de Classe se reunirá, 

ordinariamente, uma vez a cada bimestre ou de acordo com a organização das 

diferentes etapas e modalidades e, extraordinariamente, a qualquer tempo, por 

solicitação do Diretor da unidade escolar ou de um terço dos membros desse 

colegiado. Será organizado o funcionamento do Conselho de Classe em 

conformidade com as Diretrizes da SEEDF. Poderá ser precedido de encontros, 

para que os grupos possam dialogar com seus pares e auto avaliar-se. A decisão 

de promoção do estudante pelo Conselho de Classe, discordante do parecer do 

professor regente de determinado componente curricular, deve ser registrada em 

ata e no Diário de Classe, no campo “Informações Complementares”, 

preservando-se, nesse documento, o registro anteriormente efetuado pelo 

professor. 

 

Etapas do Conselho de Classe a ser realizado no CED Zumbi dos Palmares 

1ª etapa – pré-conselho realizado em reunião coletiva dos professores e 

representantes da Coordenação, conduzido pelos Coordenadores, por meio de 

ata padronizada, com o objetivo de avaliar individualmente os estudantes da 

instituição de ensino. 

2ª etapa – conselho de classe com a participação dos professores, gestão e 

coordenadores. A ata do pré-conselho (1ª etapa) é lida; a turma é avaliada 

pedagogicamente; o professor representante de turma tem a oportunidade de 

falar; a palavra é passada para os demais professores; algumas considerações 

finais e, por último, são deliberados casos que necessitam de maior atenção.  

Esse processo será feito em horário de coordenação, dispondo uma hora para 

cada turma. Dessa forma, o processo avaliativo não deve ser terminal, punitivo, 

classificatório, seletivo e excludente, mas sim um processo de 

acompanhamento, mediação, diálogo e intervenção mútua entre o ensino e as 

aprendizagens, capaz de reorientar a prática docente e informar os estudantes 
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sobre seu percurso de aprendizagem, avaliando-os de acordo com suas 

diferentes potencialidades. Porém, não podemos relativizar o empenho e a 

dedicação do corpo docente. Estas medidas são apenas complementares, 

objetivando sanar algumas falhas de aprendizagem. Contudo, acreditamos que 

a união desses dispositivos, associados a um trabalho competente, seguramente 

os bons resultados serão uma consequência natural do nosso trabalho. 

 O CED Zumbi dos Palmares, por encontrar-se em estágio inicial de 

implementação da escola, ainda não possui Orientadores Educacionais, de 

grande importância no processo de avaliação institucional, avaliação e 

acompanhamento dos estudantes. À Equipe de Orientação Educacional cumpre 

promover a participação dos estudantes, por meio de seus representantes de 

turma no conselho de classe, bem como das famílias. A composição completa 

do conselho de classe, bem como suas etapas, será implementada, 

paulatinamente, conforme o quadro de servidores e a organização escolar for 

sendo concluída. 

 

Como avaliar para as aprendizagens na Semestralidade?  

A concepção de avaliação na Semestralidade segue a mesma definida 

nas Diretrizes de Avaliação Educacional da SEEDF: avaliação formativa 

contínua e processual. A Recuperação Contínua (RC) deve durar o tempo 

necessário para que o estudante seja capaz de alcançar tantas aprendizagens 

quantas forem necessárias para que ele conquiste o papel ativo na construção 

de seu próprio conhecimento. Há de se observar que esse prazo não pode 

exceder o ano letivo. Para tanto, a atuação dos professores deve ser planejada 

e orientada para que as necessidades de aprendizagem sejam supridas, levando 

em consideração o ser integral do estudante, suas características cognitivas e 

suas possibilidades de acesso aos conteúdos. As estratégias de ensino-

aprendizagem devem ser diversificadas e voltadas à consolidação das 

aprendizagens significativas, não sendo, portanto, mero instrumento de 

recuperação de notas. Dentre elas, pode-se destacar:  
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a) aulas de revisão e aulas adicionais, por meio de projetos de acompanhamento 

pedagógico;  

b) atividades, pesquisas, exercícios e trabalhos extras;  

c) revisões por meio de exercícios que retomam conteúdos importantes que 

foram abordados anteriormente;  

d) incentivo, reconhecimento e motivação à participação dos estudantes;  

e) envolvimento dos familiares na vida escolar dos filhos;  

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

acadêmica, mapas conceituais.  

Importante: 

• Embora a organização seja semestral, o regime é anual;  

• O estudante do Ensino Médio com aproveitamento insuficiente em mais de 3 

(três) Componentes Curriculares pode ser encaminhado à recuperação final, a 

critério do Conselho de Classe, mediante análise circunstanciada de cada caso, 

o que somente será possível afirmar ao final do ano, com deliberação também 

do Conselho de Classe;  

• O estudante é promovido quando, após os estudos de recuperação final, 

obtiver, em cada componente curricular, nota igual ou superior a 5,0 pontos;  

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

final, se maior;  

• A nota da recuperação final é registrada no Diário de Classe, em Ata própria e 

na Ficha Individual do Aluno, sendo comunicada ao estudante por meio de 

instrumento próprio.  

 

Projetos das eletivas – Itinerários formativos (NEM) 

 

Educação Ambiental: discutindo a problemática do lixo depositado em área 

próxima ao centro urbano, na Região Administrativa do Distrito Federal, 

São Sebastião. 

Professor: Lucivaldo Silva Chaves 
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O tratamento e a destinação final dos resíduos sólidos oriundos dos centros 

urbanos são uma preocupação nas últimas décadas das cidades 

e, principalmente, das organizações governamentais e não governamentais 

ligadas à área de saneamento ambiental. Na maioria dos municípios brasileiros 

de pequeno porte, a Administração Pública se limita a varrer os logradouros e 

recolher o lixo domiciliar de forma nem sempre regular, depositando-o em locais 

afastados da vista da população, sem maiores cuidados sanitários.  

Justificativa 

No que diz respeito à escola, torna-se fundamental a discussão sobre as 

questões ambientais ainda no Ensino Médio. Essa temática representa, hoje, 

cerca de 40% dos conteúdos de Ciências da Natureza exigidos pelo Exame 

Nacional do Ensino Médio (ENEM). Essa ocorrência estende-se a São 

Sebastião, Região Administrativa do Distrito Federal, área onde será realizado 

este trabalho, onde existe um lixão que cresce proporcionalmente à população 

local, aumentando o risco à saúde humana de modo geral.  

Competências 

Investigar situações-problema e avaliar aplicações do conhecimento científico 

e tecnológico e suas implicações no mundo, utilizando procedimentos e 

linguagens, próprios das Ciências da Natureza, para propor soluções que 

considerem demandas locais, regionais e/ou globais, e comunicar suas 

descobertas e conclusões a públicos variados, em diversos contextos e por meio 

de diferentes mídias e tecnologias digitais de informação e 

comunicação (TDIC).  

Metodologia 

Esta proposta pedagógica tem, inicialmente, como público alvo, alunos de todas 

as fases do Novo Ensino Médio, que contará com palestras, oficinas de iniciação 

científica e audiovisuais, pesquisa de campo, compostagem, horta orgânica, 

seminário, roda de conversa e mesa redonda.  
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Educação Financeira I 

Professora: Magnélia Costa Carneiro 

Justificativa 

     O número de brasileiros endividados no país bateu recorde histórico em 

abril de 2021. Segundo um estudo da Confederação Nacional do Comércio de 

Bens, Serviços e Turismo (CNC), 46% da população teve a renda reduzida no 

ano passado. A crise econômica é um alerta para a necessidade da Educação 

Financeira. Muitas pessoas adultas têm procurado aprender sobre o uso do 

dinheiro.  Essa aprendizagem, entretanto, não deve ser adiada até a vida adulta. 

Em vez disso, a Educação Financeira deve ser iniciada desde os primeiros ciclos 

da Educação Básica. 

     No Brasil, fala-se muito sobre a falta de dinheiro. Muitas vezes, a escassez 

de recursos é consequência de falta de planejamento financeiro. A maior parte 

da população tem pouca orientação educacional sobre finanças, já que esse tipo 

de informação não é dado pela escola, e sim, pelos mais diversos segmentos da 

sociedade, o que acaba limitando as oportunidades de prosperidade dos 

indivíduos.  

    ¨Poupar é fundamental para atingir objetivos mais audaciosos. É preciso 

inserir logo, de maneira lúdica, os conceitos básicos de educação financeira na 

realidade das crianças, para que no futuro tenham a facilidade de lidar com 

situações reais”, comentou Mauro Rabelo, secretário de educação básica do 

MEC. 

    Para adquirir hábitos financeiros saudáveis, é fundamental que as 

pessoas tenham autocontrole e autogestão. Exige-se do indivíduo tomada de 

decisões inteligentes o tempo todo para saber o que é prioritário, o que tem mais 

valor para si, a cada momento. Para isso, é essencial realizar planejamentos 

para poupar, em vez de gastar impulsivamente.  

   O ensino de Educação Financeira na escola tem o objetivo de incentivar 

uma cultura de planejamento, prevenção, poupança, investimento e consumo 

consciente. Além disso, o ensino desse componente irá ajudar os alunos a se 



21 
 

 
Centro Educacional Zumbi dos Palmares 

Endereço: Núcleo Rural Capão Comprido, Chácara 03, Área Especial 01 
CEP: 71.699-901 – São Sebastião – DF 

Telefone/Whatsapp: Direção: (61)  99958 - 4211 
E-mail: Secretaria: (61)  99804 - 8440  ced.zumbidospalmares@edu.se.df.gov.br 

Secretaria: ced.zumbisecretaria@edu.se.df.gov.df 

 
 

organizarem financeiramente. Essa prática permite o desenvolvimento de 

comportamentos que podem fazer a diferença no futuro, como autocontrole 

emocional, disciplina, organização e planejamento, gestão e inteligência 

financeira. 

Cronograma 

De 14 de abril até 11 de julho de 2022.  

Área de conhecimento 

Matemática e suas Tecnologias, Ciências Humanas e Sociais Aplicadas.  

Componente Curricular  

Geografia, Matemática, Sociologia. 

Estratégias de aprendizagem 

Aula expositiva e/ ou dialogada; aulas orientadas; debates; dinâmica de grupos; 

ensino individualizado; vídeos; solução de problemas; utilização de recursos 

audiovisuais (contos, documentários, data show). 

Recursos  

Internet, telefone celular, materiais impressos, lousa, data show etc. 

Eixo estruturante  

Empreendedorismo. 

Conteúdos/ assuntos  

Importância da formação acadêmica para a vida profissional 

Conceitos de renda, receita, despesa, ativo, passivo 

Orçamento financeiro (individual e familiar)  

Economia familiar 

Gestão de recursos financeiros 

Juros simples e compostos 

Aplicativos de bancos  

Classes de Ativos Financeiros (alternativas de investimentos): Reserva de 

Emergência Renda Fixa, Renda Variável, Tesouro, Fundos Imobiliários, Ação na 

Bolsa de Valores 

Atividades práticas que envolvam o empreendedorismo  
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Estratégias de avaliação 

Observação do interesse do aluno por meio da participação ativa nos debates e 

em outras atividades propostas.  

 

“1, 2, 3 ... “Textando” 

Área(s) de conhecimento em que o Itinerário Formativo ao qual a Unidade 

Curricular Eletiva/Trilha de Aprendizagem é proposto 

Linguagens e suas Tecnologias 

Professora: Cássia Almeida Dourado 

Componente curricular relacionado 

Língua Portuguesa 

Código(s) dos objetivos de aprendizagem que norteiam a Unidade 

Curricular 

[LGG04IF] Reconhecer produtos e/ou processos de criação e recepção - 

linguístico-literários, artísticos, desportivos e culturais -, a fim de aprofundar 

conhecimentos sobre os variados usos das linguagens, bem como sobre a 

multiplicidade de expressões individuais e/ou coletivas, posicionando-se de 

forma ética e tolerante em relação à diversidade do patrimônio cultural local, 

regional, nacional e/ou internacional. 

[LGG05IF] Utilizar recursos expressivos presentes em diversas linguagens, 

ampliando repertório acerca de manifestações linguísticas, corporais, estéticas 

e culturais, mobilizando esses conhecimentos para engajar-se em iniciativas 

criativas de interesse individual e/ou coletivo. 

[LGG06IF] Desenvolver estratégias inovadoras e éticas para resolver desafios 

do cotidiano, mobilizando conhecimentos e recursos de diversas linguagens, 

com o propósito de desconstruir estereótipos e outras formas de preconceito. 

[LGG07IF] Interpretar desafios socioculturais e ambientais cuja superação possa 

ocorrer por meio de intervenções centradas em práticas que valorizem a 

diversidade de manifestações culturais e sociais; delineando soluções capazes 
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de contribuir com a qualidade de vida da comunidade e a preservação do meio 

ambiente. 

[LGG08IF] Organizar repertório individual sobre as diversas linguagens, por meio 

de estratégias de mediação e intervenção sobre questões de ordem 

sociocultural, aprimorando as relações da vida em sociedade, as possibilidades 

de fruição cultural coletiva e o respeito à diversidade e ao meio ambiente. 

[LGG09IF] Analisar ações de mediação e intervenção sociocultural e ambiental, 

mobilizando conhecimentos sobre as diversas linguagens e concebendo 

soluções viáveis para questões sociais e ambientais.  

Estratégia de aprendizagem 

Aula expositiva e/ou dialogada, aulas orientadas, dissertação ou resumos, 

elaboração de fichamento, ensino individualizado, estudo de texto, produção de 

texto, sala de aula invertida, sarau literário, teste escrito. 

Recursos materiais necessários 

Quadro e marcadores (preto, azul, vermelho, verde etc.), vídeo, projetor, obras 

literárias, jornais, revistas, dispositivos eletrônicos (tablets, computadores, 

celulares), laboratório de informática com acesso à internet (se possível) e 

plataforma Google sala de aula. 

Eixo(s) estruturante(s) envolvido(s) na Unidade Curricular 

Investigação Científica, Processos Criativos 

Detalhamento da Unidade Curricular Eletiva Orientada 

1) Como a Unidade Curricular vai atingir os objetivos? Por meio de aulas onde o 

aluno será protagonista de sua aprendizagem.  

2) Como começarão as atividades? Por meio do ensino ativo.  

3) Como serão coordenadas e gerenciadas as atividades? A partir da análise da 

turma, será proposta metodologias de ensino compatíveis para que ocorra uma 

aprendizagem significativa e transformadora.  

4) Como e em que momentos haverá a participação dos estudantes? Em todas 

as aulas, pois o processo será dinâmico. 
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Estratégias de avaliação do estudante  

Leitura: interpretação e compreensão dos textos lidos; Elaboração de 

fichamentos, resumos e resenhas dos textos lidos; Elaboração de redações nos 

modelos PAS e ENEM, com atenção aos critérios de avaliação. 

 

“Amarelo - O rap trilhando trajetórias de vida” 

PROPOSTA DE ELETIVA DO CATÁLOGO (ADAPTADA) 

(Ritmo e poesia: Rap, Hip Hop e Trap dando voz à periferia.) 

Professora: Cássia Almeida Dourado 

Introdução 

 Localizada na periferia do Distrito Federal, o Centro Educacional Zumbi 

dos Palmares é assim, como todas as escolas, composto por alunos de diversas 

personalidades, vivências e histórias.  

Abrir espaço para que os adolescentes possam debater, se expressar e 

se comunicar é de suma importância. Tendo isso em vista, oferecer uma 

disciplina eletiva voltada para a expressão urbana periférica nacional se mostra 

interessante. 

Eletiva 

A eletiva consiste, inicialmente, em introduzir ao estudante a história do hip hop, 

trap e rap até a chegada no cenário nacional brasileiro. Discussões sobre 

preconceito, racismo, desigualdades sociais serão abordadas a fim de despertar 

o senso crítico do aprendiz. Ao final de sua execução, a proposta deve ter como 

resultado uma produção artística autoral de cada estudante. 

Desenvolvimento e Execução 

O desenvolvimento proposto vai de encontro à proposta apresentada no 

catálogo de eletivas de 2022 para o Novo Ensino Médio. 

“No primeiro momento, o estudante deve ter acesso ao documentário "Amarelo 

- É tudo pra ontem", de Fred Ouro Preto, lançado no ano de 2020 (disponível 

na plataforma de streaming Netflix). O documentário irá trazer um recorte 

histórico, social, político e filosófico sobre o processo artístico e o movimento 
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do rap no Brasil. Utilizando o documentário, o educador deve estimular e 

provocar os estudantes, elaborando mapas mentais com as temáticas "História 

do Movimento Negro no Brasil", "Rap Nacional e principais artistas", 

"Importância da Música na Sociedade" etc. Utilizando perguntas norteadoras, 

como: Qual a importância dos movimentos políticos sociais do nosso país? 

Como a música pode ser uma ferramenta transformadora? A música já te fez 

mudar de opinião sobre alguma coisa? Quando a música é da periferia ela é 

valorizada? etc. Após isso, os estudantes, individualmente, poderão pesquisar 

um cantor (a) de rap e separar uma canção que tenha o estimulado a refletir 

sobre alguma questão social e/ou pessoal ("Amarelo", do Emicida, fala sobre 

depressão, por exemplo). Por último, o estudante poderá desenvolver o próprio 

rap. Para isso, será convidado um artista da cena artística de Brasília para uma 

conversa aberta sobre a produção cultural musical e como é a cena do rap na 

cidade em que vivemos. Será proposto que o artista dê dicas de como os 

estudantes podem desenvolver sua produção. Por último, o estudante poderá 

apresentar para a turma o resultado final da obra desenvolvida. A 

apresentação poderá ser para a turma ou para a escola, em algum evento 

proposto pela escola.” 
FONTE:   Catálogo de Eletivas para Novo Ensino médio - Linguagens e suas tecnologias - 

Amarelo - Disponível em: https://drive.google.com/file/d/1UIQRRLmRlSnCgnHxGy7FTRz-

td3FR-Df/view  Acesso em 24/03/2022. 

Transversalidade 

O programa pode ser aplicado por qualquer professor, desde que este tenha 

conhecimento da história do rap, trap e hip hop nacional, e possua habilidades 

em conduzir debates. 

O projeto dialoga com diversas disciplinas. Filosofia, Sociologia, História, Arte 

e Língua Portuguesa são os alicerces centrais, porém, pode-se relacionar 

diversos outros componentes curriculares.  
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Produto  

O produto final consiste na elaboração de uma produção musical original do 

estudante. 

Recursos 

Os recursos necessários para a elaboração das produções são simples: caneta, 

papel, lápis e criatividade. Para o desenvolvimento das aulas, os recursos 

necessários serão acesso a rede WI-FI, material impresso para análise e 

resolução, projetor ou televisão para projeção de mídias. 

Objetivos 

A eletiva tem como objetivo central despertar o senso crítico dos alunos, levando 

a debates de temas que envolvem seu dia a dia.  

Trabalhar conhecimento sobre os gêneros musicais em destaque, sua história e 

sua função como símbolo de resistência da periferia e da negritude brasileira. 

Por fim, incentivar o estudante a se expressar artisticamente e se engajar nas 

discussões que dizem respeito a assuntos da atualidade, tais como as demandas 

sociais. 

Avaliação 

A avaliação será feita de maneira contínua - a curiosidade, a participação e o 

interesse do estudante serão levados em conta durante todo o processo, o 

produto final também contará para a avaliação do aprendizado. 

 

A voz de Zumbi ou Vozes para Zumbi 

Professora: Cássia Almeida Dourado 

Introdução 

Zumbi dos Palmares foi uma importante figura da história brasileira, 

conhecido por seus feitos e sua liderança em um dos maiores e mais duradouros 

quilombos que existiu no Brasil, o Quilombo dos Palmares. 

Acredita-se que, no decorrer de sua existência, Palmares chegou a atingir 

populações de 6 a 20 mil habitantes, composta essencialmente por escravos 

negros fugidos.  
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 Nos torna impossível desassociar Zumbi do Quilombo dos Palmares, pois 

o mesmo foi seu líder mais famoso.  

 Palmares é símbolo de resistência, se manteve em pé mesmo depois de 

diversas expedições portuguesas e holandesas, que visavam seu fim. Zumbi, 

por sua vez, perdeu sua vida pelo quilombo. 

  Zumbi dos Palmares se tornou um ícone do movimento negro brasileiro e 

é lembrado até hoje como herói por seus feitos. 

 O Centro Educacional Zumbi dos Palmares também nasceu com o intuito 

de ser diferente, prezando pelo bem estar dos estudantes, educação de 

qualidade e ensino inovador, temos como uma das diretrizes fortalecer a 

comunidade escolar.  

Tendo isso em vista, nasceu a ideia de desenvolver um projeto que desse 

espaço de fala e expressão aos estudantes, pois os alunos são a alma da 

instituição, a Voz de Zumbi, jamais silenciada. 

Projeto 

O projeto consiste em um compilado de produções textuais que serão escritas 

pelos estudantes. As categorias textuais contempladas por este projeto serão 

contos, fábulas, crônicas, diários, relatos, ensaios, poemas, poesia e sonetos.  

Cada bloco de aplicação, que pode ser semestral ou anual, produzirá um produto 

final - “Muvuca Literária: As vozes de Zumbi!”. 

Cada produção terá um tema norteador. As temáticas podem variar a cada bloco, 

de acordo com as demandas escolares, abordando temas como reciclagem, 

profissão, racismo, bullying, combate à violência, inclusão social, era digital, 

dentre outros. 

Não somente será ensinada a teoria em aulas, como também a prática da 

escrita. A socialização, igualmente, será trabalhada, além de debates que 

permitam que os estudantes se expressem. Essa abordagem norteará todo o 

processo de construção. 
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Desenvolvimento e Execução 

O desenvolvimento proposto pode se dar de duas formas: seja ela no decorrer 

de aulas no ensino regular ou de uma eletiva exclusiva para a mesma. 

Feita a escolha do tópico de abordagem do bloco, as produções devem girar em 

torno de tal. 

O professor responsável deve trazer textos norteadores sobre o tema e 

apresentá-los como exemplo, e um debate deve ser feito em torno do texto. Após 

as discussões, o guia deve explicar como estrutura-se o tipo ou gênero textual 

trazido para a turma, para então solicitar que o aprendiz crie sua própria 

produção. 

O educador corrigirá os textos, já separando os mais interessantes, e 

sempre fazendo feedbacks aos alunos sobre suas escritas. 

Transversalidade 

O programa pode ser aplicado por qualquer professor, desde que este tenha 

conhecimento de gêneros textuais e tenha habilidades em conduzir debates. 

O projeto dialoga com diversas disciplinas. Filosofia, Sociologia, Arte e Língua 

Portuguesa são os alicerces centrais, porém, pode-se relacionar diversos outros 

componentes curriculares. 

Produto   

O produto final consiste na elaboração de um livro. A depender dos recursos, 

pode ser impresso ou em PDF. O livro será de domínio público e de acesso 

gratuito. O produto também pode ser um blog ou uma página web. 

As correções e edições serão feitas pelo docente responsável e as ilustrações e 

capas necessárias serão produzidas pelos discentes. 

A seleção dos textos será executada mediante escolha de professores 

colaboradores. Todos os textos publicados e imagens somente serão 

adicionados no compilado se o estudante autorizar. 

Recursos 

Os recursos necessários para a elaboração dos textos são simples: caneta, 

papel, lápis de cor e criatividade. 



29 
 

 
Centro Educacional Zumbi dos Palmares 

Endereço: Núcleo Rural Capão Comprido, Chácara 03, Área Especial 01 
CEP: 71.699-901 – São Sebastião – DF 

Telefone/Whatsapp: Direção: (61)  99958 - 4211 
E-mail: Secretaria: (61)  99804 - 8440  ced.zumbidospalmares@edu.se.df.gov.br 

Secretaria: ced.zumbisecretaria@edu.se.df.gov.df 

 
 

Para a concepção do livro físico, os recursos podem ser arrecadados mediante 

parcerias, doações ou patrocínios, caso a instituição decida torná-lo físico. No 

entanto, a proposta pode ser executada em formato digital, sem a necessidade 

de auxílio financeiro, através de digitalização de textos e imagens. 

Objetivos 

O objetivo específico do projeto é oferecer oportunidades aos alunos de terem 

suas vozes escutadas, ou melhor, lidas e expostas para o público em geral. 

Promover a socialização e a integração da comunidade escolar, do mesmo 

modo, poderão ser alcançadas. 

Como objetivos adicionais, pode ser alcançado o desenvolvimento do 

pensamento crítico e da habilidade argumentativa do adolescente, além de 

melhorar consideravelmente a escrita e leitura do estudante. 

Cronograma 

O projeto foi pensado para ser executado de acordo com a necessidade escolar, 

podendo ser condensado em seis meses ou expandido a um ano de duração, 

tendo em vista as vastas possibilidades que o projeto permite, devido ao fato de 

suas etapas de progresso poderem ser desenvolvidas em tempo variável. 

Programação Atores Produtivos Quantidade de 

encontros  

Escolha do tema norteador Conselho de classe um 

Ambientação Professor responsável um 

Desenvolvimento de textos - 

relatos 

Professor e aluno variável  

Desenvolvimento de textos - 

diários 

Professor e aluno variável  

Desenvolvimento de textos - 

fábulas 

Professor e aluno variável  
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Desenvolvimento de textos - 

contos 

Professor e aluno variável  

Desenvolvimento de textos - 

crônicas 

Professor e aluno variável  

Desenvolvimento de textos - 

ensaios 

Professor e aluno variável  

Desenvolvimento de textos - 

poemas 

Professor e aluno variável  

Desenvolvimento de textos 

- poesia 

Professor e aluno variável  

Desenvolvimento de textos - 

sonetos 

Professor e aluno variável  

Seleção de textos Professores 

colaboradores 

variável  

Correção dos textos selecionados Professor responsável variável  

Confecções de ilustrações para 

textos 

Alunos variável  

Confecções de ilustrações para 

capa 

Alunos um 

Seleção de imagens Professores 

colaboradores e alunos 

variável  

Produção final do produto final 

“livro, página web ou blog” 

Professor responsável variável  
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Divulgação Comunidade escolar variável  

 

Música e História: conhecendo o PAS – UnB, a partir das Ciências Humanas 

e Sociais 

Área(s) de conhecimento em que o Itinerário Formativo ao qual a Unidade 

Curricular Eletiva/Trilha de Aprendizagem é proposto 

Ciências Humanas e Sociais Aplicadas 

Professora: Lara Teles Diniz 

Componentes curriculares relacionados 

Arte: música, Filosofia, Geografia, História, Sociologia 

Código(s) dos objetivos de aprendizagem que norteiam a Unidade 

Curricular  

[CHSA01IF] Investigar fenômenos e processos de natureza histórica, social, 

econômica, filosófica, ambiental, política e cultural, presentes no cotidiano como 

fontes de dados para a análise, interpretação, crítica e proposição científica. 

[CHSA06IF] Propor soluções inovadoras em busca da superação de problemas 

relacionados às singularidades e suas especificidades de ordens histórica, 

social, econômica, filosófica, política e cultural. 

[CHSA08IF] Mobilizar recursos e conhecimentos de natureza sociocultural e 

ambiental, a partir das demandas locais, regionais, nacionais e/ou globais, 

segundo as especificidades das diversidades e coletividades. 

[CHSA11IF] Selecionar estratégias criativas, relacionadas às ações de natureza 

social, econômica, ambiental, política e cultural, de forma articulada às 

diversidades de projetos de vida, com o intuito de construir projetos pessoais 

e/ou associativos. 

Estratégia de aprendizagem 

Atividades de fixação, atividades de verificação das aprendizagens, aula 

expositiva e/ou dialogada, aulas orientadas, avaliação para as aprendizagens, 

debates e/ou discussões, considerando a participação do estudante, dissertação 

ou resumos, estudo de texto, exposições/excursões e visitas, filmes e vídeos, 
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leitura textual de gêneros e temas diversos em sala ou na biblioteca, produção 

de texto, revisão das aprendizagens e teste escrito. 

Recursos materiais necessários 

Projetor, caixa de som, internet, obras do PAS, quadro, pincel, matérias 

jornalísticas, celular. 

Eixo(s) estruturante(s) envolvido(s) na Unidade Curricular 

Investigação Científica, Processos Criativos, Mediação e Intervenção 

Sociocultural, Empreendedorismo. 

Detalhamento da Unidade Curricular Eletiva Orientada 

Para atingir os objetivos propostos, é preciso dialogar e apresentar para os 

estudantes os documentos norteadores de participação do PAS-UNB; trabalhar 

obras vinculadas para a primeira etapa; propor a resolução de questões e provas 

anteriores; visitar o campus da UNB (verificar possibilidade e disponibilidade); 

simular inscrição e orientar sobre pedido de isenção. As orientações, 

simulações, análise de obras, resoluções de questões podem ser feitas em sala 

de aula, mediadas pelo professor. 

Estratégias de avaliação do estudante 

Diálogos mediados pelo professor, Listas de Questões do PAS, simulados das 

etapas anteriores do PAS-UNB, autoavaliação. 

 

Ciências, tecnologia e desenvolvimento social 

Área do conhecimento: Ciências da natureza e suas tecnologias 

Componentes Curriculares relacionados: Biologia, Física e Química 

Professor: Stéfani Gomes Matos 

Apresentação 

O conhecimento científico tem papel destacado na organização das sociedades 

contemporâneas, contribuindo para mudanças na vida pessoal, profissional e 

social dos cidadãos. Existe um consenso nos campos educacional, científico e 

político, de que compreender a interação entre Ciência, Tecnologia e Sociedade 

(CTS) é essencial para que o cidadão avalie situações-problema e realize 
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escolhas. Como consequência, o ensino de Ciências da Natureza tem como um 

de seus principais objetivos o letramento científico, em seus múltiplos aspectos: 

a compreensão de conceitos e conhecimentos, a constituição social e histórica 

da Ciência, a compreensão de questões referentes às aplicações da Ciência e 

às implicações sociais, ambientais e éticas relativas à utilização e produção de 

conhecimentos científicos e à tomada de decisões frente a questões de natureza 

científica e tecnológica (MARCONDES, 2018).Trata-se de um campo em que os 

múltiplos desafios incluem a construção de uma nova perspectiva na abordagem 

de temas em que a tomada de decisão vai além do conhecimento técnico 

científico e é fortemente influenciada por valores éticos e morais (SILVA, 2010; 

JÁCOME; LOUZADA-SILVA, 2018; FISHER; MARTINS, 2019). 

Objetivos 

trazer temas em diferentes âmbitos, que estejam relacionados com Ciência e 

tecnologia;  

tratar o assunto de formar sistemática, ressaltando o histórico, a evolução 

cientifica e tecnológica; 

discutir, com a participação dos alunos, sobre os impactos desses avanços na 

nossa sociedade; 

Por meio de uma roda de conversa, expor possíveis avanços científicos e 

tecnológicos no futuro e suas consequências; 

Objetivos específicos de aprendizagem 

CN01IF Reconhecer a Ciência como uma atividade humana coletiva, 

historicamente construída e fundamentada em métodos estruturados, cujo 

objetivo é a compreensão do ordenamento e do funcionamento da natureza.  

CN04IF Reconhecer a Ciência como um processo criativo, dinâmico e 

transformador, presente no cotidiano das pessoas, que é capaz de promover a 

cultura da paz, com tolerância, integração e harmonia.  

CN05IF Utilizar recursos e processos químicos, físicos e biológicos, respaldados 

por conhecimentos teóricos e práticos, para elaborar propostas para a solução 

de problemas.  
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CN06IF Projetar e aplicar soluções para problemas reais, considerando os 

contextos ambientais, éticos e socioculturais, identificando seus impactos e 

prevendo desdobramentos.  

CN07IF Reconhecer o conhecimento científico como instrumento de 

compreensão e solução de questões ambientais, sanitárias e socioculturais, a 

partir de procedimentos éticos, bioéticos, respeito aos direitos humanos e à 

sustentabilidade.  

CN08IF Selecionar e aplicar recursos e procedimentos científicos para combater 

o preconceito, as ideias de eugenia e superioridade étnico-racial, bem como 

avaliar criticamente tecnologias que ameacem a construção de uma cultura da 

paz, como armamentos nucleares, químicos e biológicos.  

CN09IF Propor alternativas sustentáveis para a melhoria da qualidade de vida 

de pessoas e comunidades, garantindo seus direitos humanos e acesso a 

oportunidades iguais, considerando suas especificidades e diversidades 

regional, étnica, religiosa, sexual e sociocultural.  

CN10IF Entender a importância da tecnologia para a sociedade humana, que 

historicamente utiliza processos e insumos biológicos para a subsistência, a 

promoção do crescimento e a geração de bem-estar.  

CN11IF Avaliar alternativas tecnológicas, selecionando as de melhor custo-

benefício, considerando seus impactos ao ambiente, às comunidades locais e à 

saúde humana, tanto física quanto mental.  

CN12IF Desenvolver soluções sustentáveis para questões cotidianas, a partir de 

saberes e tecnologias que favoreçam o exercício da cultura, da cidadania, bem 

como o desenvolvimento da sociedade, considerando suas necessidades por 

produção de alimentos, geração de energia e manutenção da saúde. 

Estratégias de Aprendizagem 

Aula de campo sobre conteúdos interdisciplinares, aulas orientadas, debates 

e/ou discussões, considerando a participação do estudante, dissertação ou 

resumos, júri simulado, pesquisa em dispositivos móveis utilizando sites. 
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Recursos materiais necessários 

Aula expositiva com auxílio de Data-show ou Smartv; 

Passeios orientados a laboratório na UnB 

Eixos estruturantes envolvidos na Unidade Escolar  

Investigação científica, processos criativos, mediação e intervenção 

sociocultural. 

Estratégias de avaliação dos estudantes  

A avaliação deve ocorrer ao longo de todo o processo (avaliação formativa. 

Avaliação - análise de texto elaborados pelos estudantes. Avaliação diagnóstica 

final – via formulário; Participação nos debates; Autoavaliação. 

 

Educação Ambiental - discutindo a problemática do lixo envolvendo 

situações matemáticas: depósitos de lixo concentrados em área próxima 

ao centro urbano da Região Administrativa de São Sebastião – DF 

 

Professor: Marcelo Ferreira de Santana 

Matemática/Ciências da Natureza 

Educação Ambiental: discutindo a problemática do lixo depositado em uma 

área próxima ao centro urbano, na Região Administrativa de São Sebastião 

– DF. Situações colocadas em gráficos e planilhas 

Eletivas a serem ministradas com alunos de todas as fases do Ensino Médio, 

como parte do currículo flexível do Centro Educacional Zumbi dos Palmares. 

Área de conhecimento: Ciências da Natureza e suas Tecnologias 

Introdução 

O tratamento e a destinação final dos resíduos sólidos oriundos dos centros 

urbanos são uma preocupação nas últimas décadas das cidades e, 

principalmente, das organizações governamentais e não governamentais ligadas 

à área de saneamento ambiental. Na maioria dos municípios brasileiros de 

pequeno porte, a administração pública se limita a varrer os logradouros e 

recolher o lixo domiciliar de forma nem sempre regular, depositando-o em locais 
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afastados da vista da população, sem maiores cuidados sanitários. Essa 

situação é provocada, ou pela falta de administração e consciência das 

autoridades locais com a problemática do lixo urbano, ou pela falta de recursos 

financeiros que impedem a aquisição de equipamentos indispensáveis e 

disponíveis no mercado para coleta, transporte e destinação final dos resíduos 

sólidos (Reichert,1999). 

Os efeitos desses procedimentos são graves, podendo citar, como exemplos: a 

contaminação do lençol freático - comprometendo seu uso domiciliar, a poluição 

da atmosfera, com o desprendimento de gases e o mau cheiro, afetando toda a 

biodiversidade local com a proliferação de insetos, roedores, transmissores de 

doenças. Outro fato é a presença de pessoas em situação de vulnerabilidade 

social nos locais onde os resíduos sólidos são depositados, os lixões. Em função 

das sérias dificuldades financeiras que os centros urbanos vêm enfrentando, os 

mesmos não podem desprezar as oportunidades de gerar recursos para os 

cofres públicos e o bem estar da população. Dentre as oportunidades reais 

existentes, a reciclagem e a compostagem dos resíduos sólidos começam a ser 

vistas como soluções viáveis, tanto para a destinação final do lixo recolhido como 

para a geração de riquezas (Chermont, 2000). Segundo Homma (2000), os 

resíduos sólidos urbanos, nas últimas décadas, têm sido estudados no sentido 

de se obter técnicas mais eficientes e seguras de dispô-los no ambiente ou torná-

los novamente úteis. 

Levantamentos realizados em usinas de triagem e compostagem de resíduos 

sólidos apontam que, em média, depois de devidamente processados, chega-se 

a uma produção de composto orgânico da ordem de 40% da quantidade inicial 

de lixo chegada a usina. É certo que a composição do lixo varia de município 

para município, porém, se uma parte desse lixo for utilizada em produção de 

composto orgânico e outra reciclada em indústrias de papel, metal, plástico e 

vidro, o volume final com destino a aterros sanitários será bastante reduzido 

(D’Almeida,2000). 
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Justificativa 

No que diz respeito à escola, torna-se fundamental a discussão sobre as 

questões ambientais ainda no Ensino Médio. Essa temática representa, hoje, 

cerca de 40% dos conteúdos de Ciências da Natureza exigidos pelo Exame 

Nacional do Ensino Médio (ENEM). 

O descarte de lixos em lixões ocorre próximo aos grandes centros urbanos, 

principalmente em áreas periféricas, construídas sem as mínimas condições 

básicas como esgoto, água saúde e energia elétrica, que são essenciais no dia 

a dia de uma família Brasileira. 

Essa ocorrência estende-se a São Sebastião, Região Administrativa do Distrito 

Federal, área onde será realizado este trabalho, e onde existe um lixão, que 

cresce proporcionalmente à população local, aumentando o risco à saúde 

humana de modo geral. 

Tal atividade representa uma forte ameaça às populações, que ficam expostas 

aos efeitos dos poluentes. Sua atividade provoca a contaminação dos solos, dos 

recursos hídricos, em decorrência de ter um poço da CAESB no entorno 

e da fauna e da flora, podendo resultar em efeitos catastróficos para o bioma 

local e, também, por extensão, para todo o planeta. 

Na região, temos a Escola Centro Educacional Zumbi dos Palmares, que, como 

parte de sua matriz curricular para o Novo Ensino Médio, oferece os Itinerários 

Formativos, que é a parte flexível do currículo do Novo Ensino Médio, voltada às 

turmas de 1º Ano. Isso se dá porque este Centro Educacional acredita ser 

importante trabalhar temas que problematizem a realidade social, econômica e 

cultural local, de forma interdisciplinar e com o foco, principalmente, no ensino-

aprendizagem dos educandos. 

A questão ambiental é cada vez mais destaque no meio científico e na mídia. 

Crescem também as discussões sobre temas como o equilíbrio entre o 

desenvolvimento e a qualidade de vida, e os impactos do progresso no planeta. 
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Competências Gerais 

Analisar fenômenos naturais e processos tecnológicos, com base nas interações 

e relações entre matéria e energia, para propor ações individuais e coletivas que 

aperfeiçoem processos produtivos, minimizem impactos socioambientais e 

melhorem as condições de vida em âmbito local, regional e global. 

2.  Analisar e utilizar interpretações sobre a dinâmica da Vida, da Terra e do 

Cosmos para elaborar argumentos, realizar previsões sobre o funcionamento e 

a evolução dos seres vivos e do Universo, e fundamentar e defender decisões 

éticas e responsáveis. 

3.  Investigar situações-problema e avaliar aplicações do conhecimento científico 

e tecnológico e suas implicações no mundo, utilizando procedimentos e 

linguagens próprios das Ciências da Natureza, para propor soluções que 

considerem demandas locais, regionais e/ou globais, e comunicar suas 

descobertas e conclusões a públicos variados, em diversos contextos e por meio 

de diferentes mídias e tecnologias digitais de informação e comunicação (TDIC). 

Competências específicas 

Investigar situações-problema e avaliar aplicações do conhecimento científico e 

tecnológico e suas implicações no mundo, utilizando procedimentos e 

linguagens próprios das Ciências da Natureza, para propor soluções que 

considerem demandas locais, regionais e/ou globais, e comunicar suas 

descobertas e conclusões a públicos variados, em diversos contextos e por meio 

de diferentes mídias e tecnologias digitais de informação e comunicação (TDIC). 

Habilidades trabalhadas 

EM13CNT302 - Comunicar, para públicos variados, em diversos contextos, 

resultados de análises, pesquisas e/ou experimentos, elaborando e/ou 

interpretando textos, gráficos, tabelas, símbolos, códigos, sistemas de 

classificação e equações, por meio de diferentes linguagens, mídias, tecnologias 

digitais de informação e comunicação (TDIC), de modo a participar e/ou 

promover debates em torno de temas científicos e/ou tecnológicos de relevância 

sociocultural e ambiental. 
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EM13CNT303 - Interpretar textos de divulgação científica que tratem de 

temáticas das Ciências da Natureza, disponíveis em diferentes mídias, 

considerando a apresentação dos dados, tanto na forma de textos como em 

equações, gráficos e/ou tabelas, a consistência dos argumentos e a coerência 

das conclusões, visando construir estratégias de seleção de fontes confiáveis de 

informações. 

EM13CNT305 - Investigar e discutir o uso indevido de conhecimentos das 

Ciências da Natureza na justificativa de processos de discriminação, segregação 

e privação de direitos individuais e coletivos, em diferentes contextos sociais e 

históricos, para promover a equidade e o respeito à diversidade. 

EM13CNT307 - Analisar as propriedades dos materiais para avaliar a adequação 

de seu uso em diferentes aplicações (industriais, cotidianas, arquitetônicas ou 

tecnológicas) e/ ou propor soluções seguras e sustentáveis considerando seu 

contexto local e cotidiano. 

Metodologia 

Sempre em equipes, e sob a supervisão do professor coordenador da eletiva, os 

alunos visitaram o local escolhido como objeto da pesquisa. Os resultados serão 

tabulados e apresentados na escola e à comunidade local. A escolha da área de 

pesquisa levou em consideração a localização do lixão e sua proximidade com 

o Centro Educacional Zumbi dos Palmares. 

Esta proposta pedagógica tem, inicialmente, como público-alvo, alunos de todas 

as fases do Novo Ensino Médio, que contará com palestras, oficinas de iniciação 

científica e audiovisuais, pesquisa de campo, compostagem, horta orgânica, 

seminário, roda de conversa e mesa redonda. 

Os primeiros debates serviram para se ter uma noção dos conhecimentos dos 

alunos sobre a temática em discussão e verificação do interesse dos educandos 

pelo assunto. Nessa etapa, ficará claro qual nível de conhecimento eles já 

trazem. 

As atividades se darão com a verificação dos conhecimentos dos alunos sobre 

como conciliar desenvolvimento, progresso, sustentabilidade, equilíbrio entre o 
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consumo consciente e qualidade de vida. Para tal, consideraremos o atual 

cenário de crescimento do número de habitantes por metro quadrado na cidade 

de São Sebastião-DF, que culmina com grandes acúmulos de lixos e descartes 

em lugares inadequados. 

A dinamização do conhecimento sobre o tema ocorrerá por meio de participação 

em palestras, da organização de seminários e oficinas de produção audiovisual 

e metodologia em pesquisa e do desenvolvimento de pesquisa científica. 

Ocorrerá entrevista, que funcionará como uma ferramenta de coleta de 

informações. Para tanto, será elaborado um questionário com itens, cujas 

questões abordarão assuntos relacionados à temática “lixo”, sobre aspectos 

sociais, econômicos e de saúde pública. 

Na sequência, a produção de um jornal audiovisual e escrito, o qual propiciará o 

incentivo à pesquisa científica, ao desenvolvimento de habilidades, 

desenvolvimento Interpessoal e coletivo, contribuindo para a sua entrada no 

mercado de trabalho e acadêmico. 

O projeto terá como uma de suas metas o engajamento dos alunos. Um dos 

fatores será a dinamização da metodologia de ensino, ultrapassando os 

muros da escola, para estabelecer relações de inclusão com a sociedade, 

aliando, também, teoria e prática. Os alunos aprenderão a buscar informações 

além daqueles presentes nos conteúdos dos livros didáticos ministrados nas 

escolas, propiciando aos educandos serem os protagonistas do seu processo de 

ensino e aprendizagem. 

Como a escola, por si só, não terá condições de realizar as atividades propostas, 

buscaremos o apoio de outras instituições, como a Secretaria de Saúde, dos 

Institutos Federais, Assistência Social e Educacional. O jornal "Zumbi dos 

Palmares" será apresentado à comunidade escolar no final das atividades com 

a conclusão das eletivas. 

Materiais e recursos 

Livros didáticos 

Computadores 
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Celular 

WhatsApp 

Acesso à internet 

Materiais descartáveis 

Garrafas pet 

Papel A4 

Lápis, canetas 

Papelão etc 

Cronograma de atividades 

A atividade de Matemática será organizada sobre o mesmo tema, mas 

ressaltando o aspecto matemático da reciclagem. Serão trabalhados gráficos e 

dados sobre o assunto, buscando a relação da reciclagem com o cotidiano, e 

desenvolver a habilidade de interpretar gráficos. Após a realização da atividade 

de um texto, será tradada a produção e descarte de lixo no Brasil, e as 

orientações relacionadas às atividades são apresentadas a seguir. 
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Tecnologias e Inclusão Social  

 

Professora: Janay Neves Brito 

Justificativa 

Sabemos que o desenvolvimento tecnológico sempre fez parte da história 

humana, ou vice-versa. Com o avanço do Capitalismo, esses recursos foram 

praticamente voltados à economia de mercado, tanto mundialmente quanto 

regionalmente. Proveniente dessas mudanças, inúmeras ferramentas 

tecnológicas foram produzidas e, na maioria das vezes, com extrema velocidade, 

de forma inalcançável e com um efeito globalizante capaz de provocar enormes 

mudanças socioeconômicas, culturais e de ordem administrativa. Não podemos 

descartar o aspecto positivo, pois a tecnologia, apesar de interferir no aspecto 

econômico, também permite a busca de tarefas e soluções com maior 

praticidade e conforto, ao se tratar de atividades cotidianas.  

Com efeito globalizante, como dito anteriormente, essa cadeia se expande em 

maiores proporções dando margem ao que hoje conhecemos como 

globalização. A globalização, sendo uma grande ferramenta proveniente desse 

sistema, torna-se capaz de gerar e promover uma competitividade mundial 

contributiva de capitais e renda. Nesse sentido, diversas empresas e órgãos, ao 

se engajarem nesse processo global, uniram-se com intuito de produção e 

lucratividade em grande escala, devido a uma gama de conhecimentos inter-
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relacionados, os quais resultaram em tecnologias cada vez mais inovadoras e 

avançadas. Consequentemente, esse conhecimento torna-se mais 

especializado e propicia arranjos cooperativos em universidades, governo, 

empresas e vice-versa. Nesse contexto, apresentamos como questão a seguinte 

indagação: - Como entender profundamente o aspecto econômico, social e o 

avanço tecnológico da globalização sem subjugar e interferir na conservação da 

vida humana, do meio ambiente e da igualdade social? Segundo Joseph Alois 

Schumpeter ''Ninguém dá importância ao pão pela quantidade de pão que existe 

num país ou no mundo, mas todos medem sua utilidade de acordo com a 

quantidade disponível para si, e isso, por sua vez, depende da quantidade total.”. 

Ao voltarmos ao início da civilização, a tecnologia era usada e tinha como função 

primordial a sobrevivência individual e coletiva e, diante disso, os indivíduos 

eram capazes de criar uma gama de conhecimentos e expandir suas 

experiências. Cabe analisarmos, atualmente, o termo "sobrevivência", a 

mudança ocasionada desde a formação das espécies humanas e a organização 

da coletividade, sem que tenhamos que voltar essa análise exclusivamente ao 

aspecto econômico, porém, com vistas a estudos mais aprofundados dessa 

inter-relação econômica com os campos sociais e culturais.     

As Políticas Públicas nos auxiliam na compreensão dessa análise, porém, com 

menor grau de dificuldade, primeiramente, por estar em constante processo de 

democratização e relação direta com a sociedade e, segundo, por estar 

centralizada e direcionada a responsabilidades e compromissos sociais que, de 

uma forma ou de outra, requer um ambiente mais tecnológico, devido aos 

resultados rápidos e eficientes. O que dificulta, porém, é o Estado que, por ser o 

principal protagonista nesse processo democrático, muitas vezes dificulta o 

direcionamento desse estudo, devido a questões extremamente burocráticas e 

internas. A sociedade brasileira enfrenta e absorve muitas dificuldades em suas 

ações, pois não consegue reagir aos desmandos autoritários do governo 

advindos ainda do período militar. Consequentemente, há uma grande 

repercussão negativa a essa falta de harmonização, que reflete e interfere 
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diretamente na administração vigente, resultando em intensos problemas de 

gestão relacionados à obtenção de um melhor aproveitamento na diversificação 

do ensino público e de uma avaliação institucional mais criteriosa em relação à 

formação integral dos discentes, ao relacionar aos quadros profissionais e 

científicos. Ou seja, as influências internacionais nas tecnologias implicam em 

novos recursos que interferem no currículo, na avaliação, nos novos contornos 

para a preparação para o trabalho e uma mudança na expectativa social a 

respeito da função da educação.  

As Tecnologias nas áreas Educacionais emergentes, ao serem utilizadas como 

relatadas anteriormente, sofrem com o processo de integralidade ao relacionar 

produção e serviço. O conhecimento, consequentemente, perde seu teor e 

objetivo central de formação humana, coletiva e democrática e interfere 

diretamente na formação contínua de todo o corpo docente. Os indivíduos, 

automaticamente, refletem e reproduzem essa incapacidade e, em sua maioria, 

tornam-se incapazes de responder aos desafios das novas instrumentações 

técnicas ao se depararem com a participação em programas sociais, com 

o diálogo com a vida, com o seu mundo, com a sua realidade. Familiarizar 

também a educação ao uso de modelos científicos em seus currículos, com 

recursos que transcendam a expansão da cognição humana e produção de 

conhecimentos, seu manejo criativo e crítico, é um grande desafio para as 

sociedades que se encontram em constantes mudanças.  

A cognição humana, ao ser avaliada e direcionada, potencializa sua 

epistemologia e   permite uma construção da mesma de forma autônoma, 

dinâmica e hábil. Diante disso, os papéis se alteram, tanto para quem adquire 

conhecimento quanto para quem o produz, pois traz à tona atitudes críticas, 

democráticas, argumentativas, coletivas e solidárias.  

Cronograma 

De 14 de abril a 11 de julho de 2022 

Área de conhecimento 

Ciências Humanas e Sociais Aplicadas 
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Componente Curricular  

Filosofia, Geografia, História, Sociologia 

Estratégias de aprendizagem 

Apresentação cultural sobre temáticas em estudo, aula de campo sobre 

conteúdos interdisciplinares, aulas orientadas, redes sociais, debates e/ou 

discussões, considerando a participação do estudante,  dinâmica de grupos, 

ensino com pesquisa, ensino em pequenos grupos, ensino híbrido, ensino 

individualizado, estudo de texto, estudo dirigido, estudo do meio, feiras do 

conhecimento, filmes e vídeos,  jogos lúdicos e interativos, grupo de 

verbalização e de observação, lista de discussão por meios digitais, oficinas 

sobre o conteúdo abordado na aula, produção de materiais sobre a temática 

abordada, tempestade cerebral (brainstorming), utilização de recursos 

audiovisuais (documentários/música/data show). 

Recursos  

Materiais necessários a produzir o que será proposto em sala de aula, a ser 

listado futuramente pelo professor regente. Será necessário o uso de 

equipamento de multimídia, e o apoio da Direção e Coordenação da Unidade 

Escolar. 

Eixo estruturante  

Processos Criativos, Mediação e Intervenção Sociocultural, Empreendedorismo 

Conteúdos/ assuntos  

A história das Fake News, O dilema das redes sociais, Soluções digitais de 

leitura, Plataformas de ensino adaptativo, Aplicativos de estudo, Jogos de 

aprendizagem, A importância das Políticas Públicas. Inteligência Artificial e suas 

aplicações. Robótica.  

Estratégias de avaliação 

Assiduidade, participação e confecção de materiais, entre outras. 
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Cinefilosofia 

 

Área(s) de conhecimento em que o Itinerário Formativo ao qual a Unidade 

Curricular Eletiva/Trilha de Aprendizagem é proposto 

Ciências Humanas e Sociais Aplicadas 

Componentes curriculares relacionados: Arte: artes visuais, Filosofia, 

Geografia, História e Sociologia 

Professora: Harriet de Rezende 

Código(s) dos objetivos de aprendizagem que norteiam a Unidade 

Curricular 

[CHSA04IF] Reconhecer a diversidade de formas e recursos criativos na 

multiplicidade de discursos e práticas constituintes da realidade social. 

[CHSA07IF] Identificar, na diversidade de contextos históricos e geográficos e 

de modos de vida dos grupos humanos, práticas, crenças, valores e normas 

relacionadas às diferentes identidades socioculturais. 

[CHSA09IF] Propor ações de mediação e intervenção sobre questões adversas 

envolvidas na vida pública e cotidiana, por meio de projetos contributivos à 

construção de um espaço de convivência democrática e respeitosa dos direitos 

e da dignidade humana. 

[CHSA10IF] Avaliar oportunidades, saberes, técnicas e recursos de processos 

produtivos nas perspectivas de análise e de reflexão sobre as culturas do 

empreendedorismo, da autogestão e do trabalho associado, em âmbito local, 

regional, nacional e/ou global. 

Estratégia de aprendizagem 

Aula expositiva e/ou dialogada, Dissertação ou resumos, Ensino com pesquisa, 

Filmes e vídeos, Grupo de verbalização e de observação, Mapa conceitual, Mesa 

redonda, Painel, Palestra e/ou mesa redonda e/ou entrevista, Produção de texto 

Perfil docente (conhecimentos complementares): Interessado pela produção 

de uma consciência crítica dos estudantes 

Recursos materiais necessários: Materiais audiovisuais 
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Eixo(s) estruturante(s) envolvido(s) na Unidade Curricular 

Processos Criativos, Mediação e Intervenção Sociocultural 

Detalhamento da Unidade Curricular Eletiva Orientada 

Os estudantes participarão de rodas de debate concernentes aos temas 

aventados no percorrer da disciplina ministrada, com o objetivo de estruturas 

uma crítica social relevante que os instrumentalize de modo conhecerem o 

mundo político a partir de uma perspectiva racional. 

Estratégias de avaliação do estudante: Produção de material audiovisual 

Referências: Filmes que serão definidos quando da confecção da ementa. 

 

Projetos para o Ensino Fundamental 

 

Em Busca da Paz 

Professora: Moniele Cunha de Oliveira  

Justificativa 

  Precisamos refletir sobre as causas da violência, destacando e 

estimulando ações que contribuam para a afirmação de uma cultura de paz, 

sendo uma tarefa de todos (família, escola e sociedade). A escola vive um 

dilema, pois se constitui, no imaginário coletivo, espaço privilegiado de formação 

da criança, do adolescente e do jovem. Seu papel é ir além da socialização do 

conhecimento. Dela, se espera que socialize hábitos de relações intersubjetivas 

que, ao entrelaçarem no tecido social, conferem sustentação ao exercício dos 

direitos e deveres no convívio dos indivíduos e das comunidades.   

O educador, dentro de sua casa, pode produzir a paz, agindo de tal maneira que 

suas conversas estejam voltadas para o desenvolvimento daquele com quem 

está falando. O educador da paz, quando anda fora de casa, não pode se omitir 

de opinar e contribuir para demonstrar em seus gestos o que é democracia. As 

ideias e as ações nunca podem ser absolutas, e as melhores são ainda aquelas 

habitadas pela instrução e humildade. O educador da sala de aula, de modo 

especial, possui um espaço privilegiado para educar para a paz.  
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  O debate sobre a violência escolar deve levar todos os profissionais da 

educação a abdicar do hábito de se portarem como vítimas de uma “sociedade 

inadequada”, para que seu compromisso seja com a construção de uma escola 

verdadeiramente inclusiva e de qualidade.  As causas para o crescimento da 

violência são muitas, destacando-se a conjuntura econômica do país, o 

desemprego, a falta de políticas públicas para jovens.  

Objetivo Geral 

Conscientizar o aluno sobre a importância do “bem viver”, priorizando a formação 

de valores e ética, despertando o potencial de humanização de forma 

responsável e crítica.  

Objetivos Específicos 

Identificar a natureza dos focos que geram a violência. Analisar junto ao grupo 

(alunos, professores, funcionários e pais) a construção das relações 

interpessoais, desenvolvendo em conjunto medidas para a prevenção da 

violência no cotidiano social.  

 Oportunizar momentos de busca, análise e ação-reflexão-crescimento.  

Criar estratégias que conduzam à vivência e atitudes cotidianas de paz.  

Buscar alternativas de paz, com ações transformadoras da realidade, acerca da 

situação vivenciada no dia-a-dia escolar, propondo à família, à comunidade 

escolar, e à sociedade uma nova visão frente à violência. 

Ações Necessárias 

Diálogo, reflexão, elaboração do conjunto de regras para cada turma. 

Trazer de casa ações práticas que promovem a PAZ – gestos concretos: com a 

família, com os vizinhos, com a comunidade.  

Listar as contribuições práticas que promovem a PAZ – gestos concretos: com 

os colegas, com os professores, com os funcionários e com as pessoas que 

circulam pela escola. JANELAS PARA A PAZ (cartazes, poemas etc).  

Confecção de frases com PALAVRAS que contribuem para a Paz (mundo e 

pombinhas com palavras). 

Durante os jogos, sem juiz – cada um reconhece os erros.  
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Durante a roda de conversa – aproveitar para estreitar laços de amizade, diálogo, 

convívio, respeito, etc.  

Totten da Paz – notícias (com paz/sem paz).  

Concurso de frases e desenhos.  

Metodologias / Estratégias 

Serão realizadas ações em conjunto, com o objetivo de envolver alunos, 

professores, funcionários e pais em eventos, nos quais cada um se conscientize 

da importância de vivermos numa sociedade em que reine a paz e a harmonia, 

melhorando as relações sociais, diminuindo assim a violência que hoje impera 

em nossa família, escola e comunidade. 

 Na escola, existe o predomínio de um enfoque socioafetivo, que visa, 

essencialmente, corrigir os comportamentos violentos que ocorrem 

cotidianamente, a exercitar o diálogo na solução de conflitos, a “vivenciar” com 

jogos de simulação e outros recursos, problemas vinculados à vivência, como a 

discriminação, a intolerância, a prepotência do mais poderoso etc.  

Recursos Humanos 

Professores, pais, alunos, funcionários, comunidade e palestrantes.  

Recursos Materiais 

Materiais: projetor, microfone, computador, material de expediente, sala de aula, 

quadra da escola, papéis variados, materiais didáticos etc. 

Cronograma 

Os encontros serão realizados semanalmente durante as aulas de PD1 e PD2, 

onde serão realizadas as oficinas e debates, as palestras serão programadas de 

acordo com a disponibilidade dos palestrantes, o projeto será realizado ao longo 

de um bimestre.  

Avaliação 

A avaliação será realizada ao longo do bimestre, no decorrer da realização das 

atividades vinculadas ao projeto, com a participação de professores das 

disciplinas de Arte, Educação Física, Português, Geografia, Matemática, 

História, Inglês, Ciências, PD1 e PD2, procurando descrever e analisar os 



51 
 

 
Centro Educacional Zumbi dos Palmares 

Endereço: Núcleo Rural Capão Comprido, Chácara 03, Área Especial 01 
CEP: 71.699-901 – São Sebastião – DF 

Telefone/Whatsapp: Direção: (61)  99958 - 4211 
E-mail: Secretaria: (61)  99804 - 8440  ced.zumbidospalmares@edu.se.df.gov.br 

Secretaria: ced.zumbisecretaria@edu.se.df.gov.df 

 
 

aspectos positivos e negativos do trabalho até então desenvolvido, com o intuito 

de diversificar as atividades para a consequente melhoria do Projeto. Para tanto, 

valer-se-á dos seguintes instrumentos de avaliação: 

Diálogos;  

Registro de observações;  

Questionários;  

Debates em grupos;  

Mudança de atitudes;  

Repensar atividades pré-estabelecidas;  

Participação e envolvimento.  

Ao utilizar o instrumento de avaliação do questionário, contar-se-á com a opinião 

da família acerca das atividades desenvolvidas uma vez que o educando irá levá-

lo para casa para respondê-lo.  

 

Percebendo a arte 

Professora: Simone Moura dos Santos 

Objetivo Geral: Mostrar ao aluno a importância de se estudar Arte, demostrando 

a sua presença em tudo. 

Objetivo Especifico: Detalhar a Arte presente em todas as profissões 

existentes.  

Justificativa: O projeto foi elaborado com o intuito de mostrar que a Arte está 

presente em todas as coisas, contextualizado através de stands, explicações de 

pesquisas, jogos lúdicos, temas escolhidos pelos grupos de estudos e também 

demostrar o quanto a arte está presente em nosso cotidiano. 

Público-Alvo: Fundamental II e Ensino Médio  

Metodologia: Os assuntos serão distribuídos por turma. Cada turma poderá ser 

dividida em subgrupos dentro do mesmo assunto. Os grupos deverão pesquisar 

sobre o conteúdo, prepararem stands com objetos e ferramentas que auxiliem 

na explicação dos temas. Os alunos deverão estar caracterizados. 

 



52 
 

 
Centro Educacional Zumbi dos Palmares 

Endereço: Núcleo Rural Capão Comprido, Chácara 03, Área Especial 01 
CEP: 71.699-901 – São Sebastião – DF 

Telefone/Whatsapp: Direção: (61)  99958 - 4211 
E-mail: Secretaria: (61)  99804 - 8440  ced.zumbidospalmares@edu.se.df.gov.br 

Secretaria: ced.zumbisecretaria@edu.se.df.gov.df 

 
 

Áreas das profissões a serem trabalhadas: 

Saúde: Médico, Enfermeiro, .... 

Gastronomia: Cozinheiros, Nutricionistas, ... 

Educação: Professores, instrutores, ... 

Construção: Arquitetos, Engenheiros, Cadista, ... 

Arte: Músicos, áudio e vídeos, Dançarinos, Cineastas, Fotógrafos, ... 

Tecnologia: Designer gráfico, games, ... 

Direito: Juiz, Advogado, ....  

Empreendedorismo: Artesanato, ... 

Esportes: Patinação artística, .... 

Observação: 

Cada sala deve ter um grupo que deverá apresentar uma experiência mostrando 

uma curiosidade de Arte. Formando, assim, um grupo de cientistas e 

pesquisadores. 

Atividade Data Procedimentos Pontuação 

 

 

Pesquisa 

 
Deve ter: Nome da escola, tema geral do 

projeto, subtema do grupo, nome dos 

professores auxiliares, nome dos 

componentes do grupo, resumo do 

assunto a ser apresentado, materiais 

necessários para preparo do stand e 

apresentações e outros. 

 

 

0,3 

1° Encontro 
 

Preparativos 0,2 

2° Encontro 
 

Preparativos 0,2 

3° Encontro 
 

Preparativos 0,2 

4° Encontro 
 

Preparativos 0,2 

Stand 
 

Será observada, decoração, limpeza, 

objetos usados na profissão e outros. 

0,2 

Figurino 
 

Todos deverão estar caracterizados 

conforme a profissão trabalhada. 

0,2 
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Apresentação 
 

Todos os alunos deverão fazer 

apresentação oral do conteúdo 

trabalhando. 

0,5 

 

Reciclagem e Reutilização do Lixo 

As questões de lixo, reciclagem e reutilização vêm sendo consideradas cada vez 

mais urgentes e importantes na sociedade, pois o futuro da sociedade depende 

da relação estabelecida entre a natureza e o uso do homem dos recursos 

naturais disponíveis. 

Neste projeto, abordaremos sobre a necessidade de conscientização e 

mudanças de valores e atitudes para que os alunos venham a inserir no seu 

cotidiano. Para tanto, utilizaremos uma metodologia interdisciplinar para atingir 

os objetivos propostos e consequentemente os discentes serão avaliados 

durante todo o processo de desenvolvimento desse projeto. 

Introdução 

Considerando que o homem faz parte do ambiente em que vive, dele depende 

para sobreviver e sua influência no mesmo aumentou muito depois da revolução 

industrial, com isso as novas tecnologias possibilitaram progressivamente, 

melhores condições de vida, mas por outro lado o progresso acarretou 

dificuldades. A expansão das indústrias e o crescimento das cidades levaram ao 

aumento excessivo da quantidade de lixo que se deve ao crescimento do poder 

aquisitivo e pelo perfil do consumo de uma população. 

Grande parte do que nos chamamos de lixo e que formara os chamados lixões 

é composto de materiais que podem ser reciclados utilizando técnicas que tem 

por finalidade aproveitar os detritos. Segundo os parâmetros curriculares 

nacionais (2001): "É preciso fazer considerações sobre o lixo como um 

importante arsenal de matéria a ser aproveitada, como um composto oxigênio, 

ou reciclado e o problema das produções de materiais não degradáveis”. 

A indústria de reciclagem brasileira, apesar de muito deficiente, emprega 

milhares de catadores de lixo. O investimento em reciclagem pode ser uma 
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medida que dá oportunidade aos cidadãos de preservarem a natureza de uma 

forma concreta, tendo mais responsabilidade com o lixo que geram diminuir o 

desperdício e aumentar a limpeza da cidade. 

O desperdício é uma forma irracional de utilização dos recursos, pois muitos 

deles podem ser reutilizados antes de serem descartados, podendo ser usados 

na função original ou na criação de novas formas de reutilização. 

Além de reciclar e reutilizar, é preciso sensibilizar todos os envolvidos no projeto 

sobre um método bastante relevante que é reduzir significativamente a 

quantidade de lixo no nosso colégio. E isso só é possível se consumirmos menos 

e de maneira eficiente, sempre racionalizando o uso de material e de produto no 

nosso cotidiano. 

“Na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma”.  

Objetivo Geral 

Refletir criticamente sobre o significado e a atuação do ser humano sobre o 

planeta na formação da cidadania. 

Reconhecer os materiais recicláveis. 

Estabelecer a importância de separar o lixo. 

Mostrar aos alunos a realidade do lixo não aproveitado. 

Apresentar palestras e vídeos sobre o assunto. 

Espalhar cartazes com poemas e frases para chamar atenção dos alunos. 

Alertar os alunos e familiares sobre o perigo das doenças que podem ser 

transmitidas pelo lixo e pelos vetores que se abrigam nos lixões. 

Justificativa: 

Propomos, com esse projeto, trabalhar com atitudes e formação de valores, 

buscando sensibilizar os alunos com a importância da reciclagem e reutilização 

a fim de diminuir o acúmulo de lixo, como também poupar a natureza da extração 

inesgotável de recursos. Conhecer as formas de fazer com que a separação de 

lixo seja valorizada na nossa escola. 

Diante desse contexto. acreditamos que a escola tenha um papel relevante no 

que se diz respeito a desenvolver o senso crítico dos alunos. 
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Metodologia – Português 

Leituras diferenciadas (textos notícias poemas e letras de músicas) se 

aprofundando no assunto RECICLAR 

Poemas Ecológicos: “SEPARE” 

Leitura do poema “Paraíso”. Dividir a turma em grupos para debaterem o poema. 

Procura em jornais, notícias que abordam a poluição e a importância da 

reciclagem. 

Metodologia – Ciências 

Elaboração de questionários sobre a coleta do lixo, para serem respondidos 

pelos alunos e pais em casa. 

Música: “Planeta Água” (Guilherme Arantes) trabalha a interpretação e 

imaginação através de desenhos e frases. 

Oficinas de materiais reutilizados (como criar objetos, decoração e utensílios) 

com garrafas pets, caixas de papelão e etc. 

Debate, roda de conversa e vídeos tratando sobre as doenças causadas pelo 

lixo. 

Metodologia – Geografia 

Escola limpa é escola legal e reciclar é fundamental: Criação de cartaz sobre o 

tema, confeccionar com os alunos um mural informativo. 

Documentário “Cultura do Desperdício – Por uma sociedade mais consciente” 

ou “Lixo Extraordinário'', em seguida produção de um texto sobre o filme. 

Metodologia – Arte 

Confeccionar com os alunos um mural ecológico. 

Debatermos sobre o Documentário de Vik Muniz. 

Oficinas de materiais reutilizados (como criar matérias) com garrafas pets, caixas 

de papelão etc. 

Metodologia – Matemática 

Pesquisa feita pelos alunos sobre os dados de desperdícios no nosso país. 

(Representados em gráficos). 



56 
 

 
Centro Educacional Zumbi dos Palmares 

Endereço: Núcleo Rural Capão Comprido, Chácara 03, Área Especial 01 
CEP: 71.699-901 – São Sebastião – DF 

Telefone/Whatsapp: Direção: (61)  99958 - 4211 
E-mail: Secretaria: (61)  99804 - 8440  ced.zumbidospalmares@edu.se.df.gov.br 

Secretaria: ced.zumbisecretaria@edu.se.df.gov.df 

 
 

Gráfico feito com os alunos representando o tempo que a natureza leva para 

absorver os detritos gerados no nosso dia a dia.  

Metodologia – História 

Estudar com os alunos sobre a História e a evolução da reciclagem no Brasil. 

Pesquisa sobre diversas formas de uso de materiais recicláveis para confecção 

de outros produtos.  

Metodologia – Educação Física 

Pesquisa sobre diversos jogos confeccionados com materiais recicláveis; 

Confeccionar com os alunos jogos escolhidos para utilizar nas aulas de 

Educação Física. 

Metodologia – Inglês 

Pesquisar quais são os países que mais produzem lixo, os que são exemplos 

em reciclagem e os que produzem menos lixo no mundo. 

Refletir e debater sobre como algumas medidas que funcionam em outros países 

em relação a reciclagem e diminuição da produção de lixo poderiam funcionar 

no Brasil. 

Avaliação 

A avaliação será realizada no decorrer da realização das atividades vinculadas 

ao projeto, com a participação de professores dos componentes curriculares de 

Arte, Educação Física, Português, Geografia, Matemática, História, Inglês, 

Ciências, PD1 e PD2, procurando descrever e analisar os aspectos positivos e 

negativos do trabalho até então desenvolvido, com o intuito de diversificar as 

atividades para a consequente melhoria do Projeto e despertar cada vez mais o 

interesse dos alunos. Para tanto, valer-se-á dos seguintes instrumentos de 

avaliação: 

Diálogos;  

Registro de observações;  

Questionários;  

Debates em grupos;  

Repensar atividades pré-estabelecidas sobre a reciclagem e reutilização do lixo;  
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Participação e envolvimento.  

 

Projetos Futuros 

 Com a finalização do primeiro semestre letivo, a equipe de professores e 

coordenadores se reunirá para fazer um balanço dos resultados dos projetos 

trabalhados, a fim de aprimorar os já existentes e criar novos, atendendo as 

demandas percebidas. 

 É de grande interesse a realização de um projeto de leitura, que possa 

despertar nos estudantes o gosto pela busca autônoma de conhecimentos, além 

de incentivar aqueles que já possuem vontade de ler. Acreditamos que um 

projeto como esse pode contribuir muito para o desenvolvimento da 

interpretação e do senso crítico. 

 Com a participação da escola na Feira do Livro, com recursos obtidos pela 

SEE-DF, foi possível adquirir obras de interesse para as faixas etárias, tanto do 

Ensino Fundamental quanto do Ensino Médio, além de diversas obras para o 

PAS-UnB. A esse acervo recém adquirido, somam-se doações de outras escolas 

de São Sebastião. 

 O CED Zumbi dos Palmares tem como um de seus objetivos construir um 

espaço de leitura convidativo, com a visualização dos livros e sistema de 

empréstimo. 

 

Representantes de turma 

 O CED Zumbi dos Palmares promoveu a escolha dos representantes de 

turma, realizada pelos professores conselheiros, na falta do SOE, e esses foram 

reunidos com a equipe gestora e a coordenação pedagógica para socialização 

de informações sobre a escola e ouvir suas demandas enquanto estudantes. A 

eles também foram informadas as qualidades dos representantes de turma. Ao 

final, foi firmado um compromisso de trabalho mútuo para o bom diálogo e 

andamento da escola. 
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Professores conselheiros 

 Os professores conselheiros foram definidos por sorteio, oportunizadas 

trocas mediante acordos entre si e, aqueles que possuem carga pequena na 

turma, uniram-se a mais um professor para dar suporte à turma. Assim, algumas 

turmas possuem dois professores conselheiros. 

 Aos professores conselheiros compete a função de escuta sensível às 

demandas dos estudantes, bem como a observação próxima do seu 

desenvolvimento, a fim de dar suporte aos demais professores, à equipe 

pedagógica e ao conselho de classe. 

Assim ficaram distribuídos os professores conselheiros nas suas respectivas 

turmas:  

Matutino 

1º A Magnélia Costa Carneiro (Língua Espanhola) 

1º B Ineide Terezinha Santini Cunha (Matemática) 

1º C Edilene da Silva Coelho Rodrigues (Língua Portuguesa) 

1º D Lucivaldo Silva Chaves (Biologia) 

1º E Simone Moura dos Santos (Arte) 

1º F Fabiana Melo Rodrigues (Química) 

1º G Edilmar Soares Padilha (Geografia) 

1º H Cassia Almeida Dourado (Língua Portuguesa) 

1º I Marcelo Ferreira de Santana (Matemática) 

1º J Rodolfo Marques Alves Andrade (Educação Física) 

Rômulo Almeida (Língua Portuguesa) 

1º K Harriet de Rezende (Filosofia) 

Lara Teles Diniz (História) 

1º L Janay Neves Brito (Sociologia) 

 

Vespertino 

6º A Ana Karla de Jesus Rodrigues Santarém (Língua Portuguesa) 

6º B Sheila Almeida de Negreiros (Matemática) 
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7º A Simone Barros de Oliveira Silva (Geografia) 

8º A Moniele Cunha de Oliveira (Ciências) 

8º B André Filipe de Oliveira Fernandes (História) 

9º A Maria Lariane do Nascimento Fernandes (Educação Física) 

 

Equipe Multiprofissional 

A educação acontece em todos os campos da unidade escolar, sendo 

protagonizada por todos aqueles que, intencionalmente, transformam sua 

rotina de trabalho em ações educativas. Dessa forma, são considerados 

profissionais da educação todos os servidores envolvidos, direta ou 

indiretamente, nos processos educativos e de gestão da escola, 

independentemente de suas frentes de atuação. 

• Diretor escolar: deve administrar todos os assuntos técnicos, administrativos, 

financeiros e pedagógicos, de modo a facilitar a atividade principal da escola - a 

da aprendizagem. O diretor deve estar familiarizado com os regulamentos 

administrativos e procedimentos burocráticos e políticos. Mas, diretor deve ser, 

em primeiro lugar e acima de tudo, o líder dos professores para propiciar aos 

docentes a produção de novas competências para o trabalho eficaz e adequado 

a um ensino dinâmico e inovador. O importante é que o diretor lidere sua 

comunidade escolar. Dessa forma, o gestor escolar com sua relação de 

proximidade com a comunidade, convivência cotidiana e conhecedor dos 

anseios do seu grupo, articula ações, recursos e condições que fomentem a 

materialização daquilo que se entende necessário em cada segmento 

institucional. Assim, cabe ao gestor escolar, juntamente com sua equipe de 

supervisores e coordenadores, assessorar teórica e tecnicamente os 

professores e, também, buscar com esses a interdisciplinaridade, de modo que 

haja articulação didática entre todos, evitando-se a compartimentalização das 

matérias do currículo como saberes isolados, independentes e dissociados. 

• Vice-diretor escolar: tem a função de substituir o diretor nos casos de 

afastamento, impedimento ou de vacância do cargo. Além disso, apoia, 
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acompanha e orienta o grupo de coordenadores da escola, no atendimento a 

todos os projetos pedagógicos propostos, estabelece escalas de execução do 

trabalho de limpeza, segurança e merenda escolar, acompanhando, 

monitorando, avaliando e garantindo a qualidade dos serviços prestados em prol 

do bom desenvolvimento das atividades pedagógicas e gerenciais da escola e 

controla o patrimônio da unidade escolar.  

• Coordenação Pedagógica: A função da Coordenação Pedagógica é coordenar 

o planejamento pedagógico para qualificar a ação do coletivo da escola, 

vinculando e articulando o trabalho à Proposta Pedagógica da instituição. Cabe 

à orientação pedagógica assessorar, teórica e tecnicamente, os professores e, 

também, buscar com esses a interdisciplinaridade, de modo que haja articulação 

didática entre todos, evitando-se a compartimentalização das matérias do 

currículo como saberes isolados, independentes e dissociados. Também é papel 

da coordenação organizar capacitações para professores, fazer atendimento aos 

estudantes e seus responsáveis, dar sustentação pedagógica para os 

professores. Compete ao coordenador promover a redistribuição das 

responsabilidades e criar um ambiente propício no processo social da 

escola.  

• Supervisores: o Decreto nº 33.502, de 23 de janeiro de 2012 promoveu a 

reestruturação administrativa das Unidades de Ensino do Distrito Federal, 

passando os Supervisores Pedagógicos e Administrativos a serem denominados 

“Supervisores”. O supervisor escolar atua no planejamento, supervisão, 

avaliação e reformulação do processo de ensino-aprendizagem, juntamente com 

os demais atores do sistema educacional. Além disso, orienta o corpo docente 

no desenvolvimento de suas potencialidades profissionais, assessorando-o, 

técnica e pedagogicamente, para incentivar-lhe a criatividade, o espírito de 

autocrítica e de equipe e a busca do aperfeiçoamento; zela pelo cumprimento de 

normas e diretrizes para assegurar a regularidade e eficácia do processo 

educativo; e, avalia o processo de ensino-aprendizagem, examinando relatórios 

ou participando de conselhos de classe. Ademais, auxilia o diretor e o vice-diretor 
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nas atividades administrativas, como folhas de ponto, prestações de contas, 

elaboração e envio de relatórios, dentre outras atividades. 

 Cumpre registrar que o CED Zumbi dos Palmares ainda não possui 

supervisor nomeado, pelo motivo já mencionado de formação do corpo de 

servidores ainda estar em processo. 

• Conselho Escolar: promove a participação, de forma integrada, de todos 

os segmentos representativos da escola (equipe gestora, professores, 

estudantes, seus responsáveis e servidores) e da comunidade local em diversas 

atividades, contribuindo, assim, para a efetivação da democracia participativa e 

para a melhoria da qualidade social da educação, já que contribui com a 

elaboração de normas internas da escola sobre questões referentes ao seu 

funcionamento nos aspectos pedagógico, administrativo ou financeiro e 

apresenta sugestões ou soluções a questões a ele encaminhadas.  

 Registra-se que o Conselho Escolar ainda não foi formado e seguirá, para 

o ano letivo seguinte, o rito de constituição, conforme ditam as normas da SEE-

DF. Na primeira reunião de mães, pais e responsáveis, alguns manifestaram 

interesse em compor o Conselho Escolar, e todos serão chamados a participar 

da continuidade da construção do CED Zumbi dos Palmares, no momento 

oportuno definido pelo calendário da rede pública de ensino do Distrito Federal. 

• Unidade Executora / Caixa Escolar: é uma instituição jurídica, de direito 

privado, sem fins lucrativos, que tem como função básica administrar os recursos 

financeiros da escola, oriundos da União e do governo do Distrito Federal, assim 

como aqueles arrecadados pelas unidades escolares (denominados recursos 

próprios). Esses recursos são destinados à aquisição de bens e serviços 

necessários à melhoria das condições de funcionamento da escola, incluídos em 

sua ata de prioridades. A estrutura da Caixa Escolar é constituída do presidente, 

vice-presidente, de um ou dois tesoureiros, de um ou dois secretários e 

do conselho fiscal. A Unidade Executora, ou simplesmente UEx, viabiliza a 

aplicação dos recursos, observando os instrumentos legais em vigor e de acordo 

com as prioridades aprovadas pelo Conselho Escolar.  
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 Aos nove dias do mês de abril de 2022, reuniram-se a DIREÇÃO DA 

UNIDADE DE ENSINO, a COMUNIDADE ESCOLAR e os membros da CAIXA 

ESCOLAR do CED ZUMBI DOS PALMARES para Assembleia Geral 

Extraordinária, nas dependências do CED Zumbi dos Palmares, Edital de 

convocação nº 001, de 06 de abril de 2022, a todos divulgado, na forma da Lei 

e do Estatuto. Após apresentação de Chapa Única, composta dos membros ali 

inseridos, a CAIXA ESCOLAR ficou assim constituída - A diretoria: 

PRESIDENTE DA CAIXA ESCOLAR: Adim Teles Alves da Cruz; VICE-

PRESIDENTE: César Rogério Trevisol; 1º TESOUREIRO: Felipe Alves de 

Souza; 2ª TESOUREIRA: Juliana Morais Spinola; 1ª SECRETÁRIA: Cristiana de 

Souza Pereira; 2º SECRETÁRIO: Adenor Sant’Ana da Silva. O Conselho Fiscal 

ficou assim constituído – 1ª Conselheira: Fernanda Ferreira Fernandes; 2ª 

Conselheira: Doralice de Souza Porto; 3ª Conselheira: Maína Pereira de Souza; 

1ª Suplente: Helenice Alves Guimarães; 2ª Suplente: Kynia Moira Minari; 3ª 

Suplente: Juliany Damaceno Muniz. Os membros foram empossados neste ato 

e nesta data, para cumprirem mandato, no período de 09/04/2022 a 08/04/2024. 

• Professores da Sala de Recursos: na Secretaria de Educação do Distrito 

Federal, o Atendimento Educacional Especializado é realizado nas salas de 

recursos, conforme definição das Diretrizes Curriculares Nacionais para a 

Educação Especial na Educação Básica (BRASIL, 2001, p. 47), como um serviço 

de natureza pedagógica, conduzido por professor especializado, que 

suplementa (no caso de estudantes com Altas Habilidades/Superdotação) e 

complementa (para estudantes com deficiência e TGD) as orientações 

curriculares desenvolvidas em classes comuns em todas as etapas e 

modalidades da educação básica. A Sala de Recursos é um ambiente dotado de 

equipamentos e recursos pedagógicos adequados às necessidades especiais 

dos estudantes. O atendimento dos estudantes é realizado individualmente ou 

em pequenos grupos (com necessidades educacionais especiais semelhantes), 

em horário contrário ao que frequentam na classe comum. 
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 A sala de recursos, da mesma forma que o Serviço de Orientação 

Educacional, bem como o cargo de Supervisor e o Conselho Escolar, não foi 

criada, pois a escola não possui espaço físico adequado e suficiente para abrigá-

la. Os professores estão sendo orientados, pela coordenação pedagógica, a 

realizarem avaliações diagnósticas, iniciais e contínuas, para, juntamente com 

laudos, atestados e relatórios médicos, entregues pelas famílias, elaborarem 

planejamentos de adequação curricular e avaliativos aos estudantes. Importante 

ressaltar que a adequação curricular, não necessariamente, necessita de 

registros e laudos médicos para serem realizadas. O professor, que acompanha 

cotidianamente seus estudantes pode identificar as necessidades de ajustes 

personalizados a cada estudante, com o objetivo de proporcionar um melhor 

desenvolvimento do processo de ensino-aprendizagem. Se, conforme já 

mencionado na presente Proposta Pedagógica, a avaliação mudou diante da 

evolução cultural, logicamente, as maneiras de se trabalhar os conteúdos 

escolares também devem acompanhar essa mudança, visto que cada pessoa é 

única, constituindo-se um sujeito na sua complexidade e potencialidades. 

• Orientador Educacional: na instituição escolar, o orientador educacional é um 

dos profissionais do apoio pedagógico que trabalha diretamente com os 

estudantes, ajudando-os em seu desenvolvimento pessoal, atendendo os 

educandos que precisam e querem orientação pessoal não apenas na vida 

escolar, mas na vida particular, auxiliando em situações problemas, dúvidas, 

inseguranças e incertezas; em parceria com os professores, para compreender 

o comportamento dos estudantes e agir de maneira adequada em relação a eles; 

com a escola, na organização, construção coletiva e realização da proposta 

pedagógica; e com a comunidade, orientando, ouvindo e dialogando 

com pais e responsáveis.  

 Como já mencionado no tópico de conselho de classe, a escola ainda não 

possui orientadores educacionais, tampouco espaço físico para comportar a sala 

da Orientação Educacional. 
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• Profissionais da Carreira Assistência: são profissionais que tornam possível a 

missão dos educadores, realizando atividades diversas nas áreas de apoio, 

administração, organização e gestão escolar. Esta Unidade de Ensino conta, no 

momento, com 01 (uma) servidora da Carreira Assistência, tendo sido nomeada 

Chefe de Secretaria. 

• Chefe de Secretaria: promove o planejamento e a execução de 

atividades de escrituração escolar, de arquivo, de expediente e de atendimento 

a estudantes, a professores e aos pais. Além disso, coordena o remanejamento 

escolar, a renovação de matrículas e efetua matrículas novas, observando os 

critérios estabelecidos na Estratégia de Matrícula para as instituições 

educacionais públicas do Distrito Federal; presta anualmente, as informações 

relativas ao Censo Escolar, acompanha bimestralmente o preenchimento dos 

diários de classe; - acompanha o cumprimento dos 200 (duzentos) dias letivos e 

das 1.000 (mil) horas anuais, dentre outras atividades especificadas no 

Regimento Escolar das Instituições Educacionais da Rede Pública de Ensino do 

Distrito Federal.  

• Servidores Terceirizados: na área da merenda, limpeza, asseio e conservação 

predial, e vigilância/segurança patrimonial, a Secretaria de Educação firmou 

contratos com empresas terceirizadas. Os servidores são avaliados 

mensalmente pela Unidade Escolar, por meio de relatórios enviados à 

Coordenação Regional de Ensino - CRE. Atualmente o CED Zumbi dos 

Palmares conta com 04 (quatro) servidores na área de limpeza, asseio e 

conservação predial, 04 (quatro) na área de merenda e 04 (quatro) na área de 

vigilância/segurança patrimonial, sendo esses últimos pertencentes ao quadro 

de servidores do CIL. 

 

Time de Futebol do CED Zumbi dos Palmares 

 É com grande orgulho que, logo no início, a escola, já tenha um time de 

futebol que, inclusive, ganhou seu primeiro título na 62º edição dos Jogos 

Escolares do Distrito Federal, que ocorreu no mês de maio. O CED Zumbi dos 
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Palmares desfilou com seus estudantes na abertura dos jogos e, nas semanas 

seguintes, o time foi acompanhado do professor de Educação Física - Rodolfo 

Marques Alves Andrade, que não mediu esforços para que essa participação 

fosse possível. Os registros do desfile de abertura e do time encontram-se nos 

anexos. 
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Anexos 

 

Futuras instalações do CED Zumbi dos Palmares 

 

 

Planta baixa do Complexo Zumbi dos Palmares, antigo Albergue. 

 

 

Cinco Blocos destinados a abrigar o CED. Vista pela parte posterior (Nascente) 
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Vista interior dos blocos das salas de aula. 

 

 

Área de lazer e Quadras de Esportes. 
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O CED Zumbi dos Palmares, hoje, dividido entre o Centro Interescolar de 

Línguas e a Coordenação Regional de Ensino de São Sebastião 

 

 

Pátio da escola, com atendimento da secretaria. 
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Nasce a equipe pedagógica do CED Zumbi dos Palmares. Primeira reunião 

com a gestão. 

 

 

Reunião com representantes de turma. 
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Primeira reunião de mães, pais, responsáveis e estudantes 

 

 

Abertura dos da 62ª edição dos Jogos Escolares do Distrito Federal. 
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Abertura da Gincana da Festa Julina, com homenagem ao time de futebol. 

 

 

Doação de kits escolares. 
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Desfile no aniversário de São Sebastião-DF. Tema: PAZ. 

 

Servidoras da cantina. 
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Pintura da quadra provisória da escola, no estacionamento do CIL. 




