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APRESENTAÇÃO 
 

 O presente Projeto Político-Pedagógico é uma determinação da Lei 4.751/2012 e 

documento norteador para os trabalhos desenvolvidos nesta Instituição Educacional. 

Inicialmente, foi formada a Comissão Organizadora para a reestruturação do PPP já existente, 

adequando-o às orientações pedagógicas da Subsecretaria de Educação Básica, ao Currículo em 

Movimento da Educação Básica e a atual realidade dos nossos estudantes.  

O Projeto Político Pedagógico do Centro de Ensino Médio 02 foi reestruturado 

coletivamente com a participação da Comunidade Escolar: Conselho Escolar, Profissionais de 

Educação, Equipe Pedagógica e Gestora. Foram aplicados questionários para estudantes e 

pais/responsáveis objetivando identificar o novo perfil da comunidade escolar, suas prioridades 

e propor estratégias no sentido de buscar cada vez mais a qualidade na educação oferecida por 

esta Instituição de Ensino, numa perspectiva autônoma e de qualidade, com um currículo que 

favorece a interdisciplinaridade e a ressignificação dos conteúdos abordados, conforme 

preconiza a Lei de Diretrizes e Base da Educação Nacional e as atuais teorias educacionais. 

A escola pública, em todos os níveis e modalidades da Educação Básica, tem como 

função social formar o cidadão, isto é, construir conhecimentos, atitudes e valores que tornem 

o estudante solidário, crítico, ético e participativo. Para isso, é indispensável socializar o saber 

sistematizado, historicamente acumulado. Dessa forma, o presente Projeto Político-Pedagógico 

não apenas contribuirá para as práticas democráticas, como também propiciará transformar o 

Centro de Ensino Médio 02 de Planaltina em um espaço de exercício da cidadania consciente e 

comprometida com a inclusão dos alunos portadores de necessidades especiais e com os 

interesses da maioria socialmente excluída e também dos grupos sociais privados dos bens 

culturais. A contribuição significativa deste Projeto Político-Pedagógico para a escola será 

concretizada pelo princípio da gestão democrática, nesse sentido, se faz necessário definir metas 

e criar estratégias nos níveis pedagógicos, administrativos e financeiros. 

Visamos alcançar um nível de excelência no processo de ensino e aprendizagem e é 

nessa perspectiva que apresentamos um instrumento fundamental: o presente projeto político 

pedagógico. Este documento contém os dados de identificação da instituição mantenedora, os 

dados da instituição educacional, a missão da escola e sua historicidade. Também estão 

especificados o diagnóstico da situação atual, os objetivos, os princípios orientadores, a 

organização curricular, a avaliação e os projetos específicos desenvolvidos na escola. 
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1. IDENTIFICAÇÃO 

 
1.1 Dados da Mantenedora: 

1.1.1. Mantenedora: Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal 

1.1.2. CGC: 00.394.676/0001-07 

1.1.3. Endereço: SGAN 607 Projeção D Asa Norte – Brasília-DF 

1.1.4. Telefone: 3901-1840 

1.1.5. Fax: 3901-1842 

1.1.6. Secretário de Educação: Helvia Miridan Paranaguá Fraga 

1.1.7. Contato: 3901-3185 / 3901-2592 

1.1.8. Secretário Adjunto: Isaías Aparecido da Silva 

1.1.9. Contato: 3901-2343 / 3901-2409 

 
1.2. Dados da Instituição Educacional 

1.2.1. Nome: Centro de Ensino Médio 02 de Planaltina-DF 

1.2.2. CNPJ: 03.193.4730001-73 

1.2.3. Endereço: Setor Educacional - Lotes J/L CEP: 73310-150 

1.2.4. Telefone 3901-4545 

1.2.5. Fax: 3901-4544 

1.2.6. Correio eletrônico: cem02planaltina2015@gmail.com 

1.2.7. Localização: a escola é localizada na área urbana, próxima à rodoviária. 

1.2.8. Divisão, Delegacia ou subdivisão de ensino: Secretaria de Estado de Educação 

Subsecretaria de Suporte Educacional, Gerencia Regional de Ensino de Planaltina. 

1.2.9. Data de criação: 25 de Fevereiro de 1983 

1.2.10. Autorização: parecer nº. 35 de 18/09/1984 – SE-DF 

1.2.11. Turno de funcionamento: Matutino e Vespertino  

1.2.12. Nível de ensino ofertado: Ensino Médio  

1.2.13. Modalidades de ensino, programas, projetos especiais:  

1.2.14. Ensino Regular; 

1.2.15. Novo Ensino Médio; 

1.2.16. Inclusiva e 

1.2.17. Semestralidade. 
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HISTORICIDADE DA ESCOLA 

 
O Centro de Ensino Médio 02 de Planaltina, conhecido pela comunidade como C.E.M. 

02, iniciou suas atividades em 25 de fevereiro de 1983, e sempre foi uma escola pautada pelo 

ambiente saudável e acolhedor, fazendo com que os profissionais de educação e a comunidade 

escolar se sentissem acolhidos. Em sua história, participou de vários tipos de formação 

acadêmica, tanto na modalidade do Ensino Fundamental como também do Ensino Médio, 

passando pelo Ensino Profissionalizante (Secretariado, Administração e Contabilidade), até o 

atendimento exclusivo de Ensino Médio nos três turnos a partir do ano de 2000. Nesse ano, o 

turno noturno aderiu a nova proposta de organização para o Ensino Médio, a Semestralidade – 

Organização do Trabalho Pedagógico das Escolas Públicas de Ensino Médio.  

Em 2019, a Regional de Ensino em acordo com o grupo de professores e direção, 

determinou o encerramento das atividades no turno noturno, ficando apenas com os turnos 

matutino e vespertino. O turno noturno foi extinto da escola, pois havia apenas 8 turmas, com 

uma quantidade mínima de alunos por turma, tornando-se inviável a manutenção e preservação 

das séries. Os alunos foram encaminhados para Centro Educacional 01, alguns para o EJA e 

outros para o ensino regular. 

Considerada pela comunidade de Planaltina uma escola modelo, com participação em 

eventos sociais, esportivos, culturais e políticos da cidade, é a instituição pública de Planaltina 

que mais aprova alunos no vestibular. 

O CEM 02 conta com um quadro de profissionais de educação qualificados, com cerca 

de 150 profissionais, sendo 103 da carreira de magistério, dentre os quais 50 possuem pós-

graduação - 05 com mestrado e 01 com doutorado, além de outros em processo de conclusão. 

O Centro de Ensino Médio se antecipou em relação a outras instituições públicas no 

que diz respeito ao atendimento a alunos com necessidades educacionais especiais. Em 2000, a 

escola abriu uma Sala de Recursos de Deficiência Auditiva, para atender aos alunos aqui 

matriculados. Em 2003, foi aberta outra Sala de Recursos, hoje denominada Sala Generalista, 

para atender alunos com deficiência física, intelectual e/ou múltiplas (mais de uma necessidade 

especial). Nas duas salas temos professores especializados para assistir aos alunos especiais e, 

nas salas de aulas comuns, onde há alunos com deficiência auditiva, há o professor intérprete. 
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Além disso, apara atender melhor nossos alunos surdos, contamos com a sala de Português 

como 2ª Língua.  

Em 2009 foi inaugurado mais um bloco de salas de aula (tabela 1) para atender a 

grande demanda da comunidade e, também a partir de 2009, iniciou-se a distribuição do lanche 

para o Ensino Médio. Desde 2006 os alunos recebem livros didáticos da maioria das disciplinas 

ministradas no Ensino Médio, o que favorece muito o processo de ensino-aprendizagem dos 

nossos estudantes. 

O Centro de Ensino Médio 02 já teve anexos em outras escolas, como: CEP Saúde, 

CENSFAT e 13 salas de aula em outro local, em uma estrutura feita de madeirite.  

De 2008 até os dias atuais a direção do C.E.M. 02, juntamente com a comunidade 

escolar, realizou manutenções e pequenas reformas em sua estrutura física visando adequar e 

manter um ambiente acolhedor para atender a comunidade escolar. Em 2014, o FNDE fez a 

cobertura e a revitalização de uma das quadras de esportes, atendendo assim a uma 

reivindicação antiga dos estudantes e profissionais desta UE, tornando-a também um espaço 

para realização de atividades pedagógicas, já que não dispomos de um auditório. 

A instituição é administrada pela Direção com a participação efetiva do Conselho 

Escolar e da Associação de Pais e Mestres do Centro de Ensino Médio 02 de Planaltina. A 

participação do Conselho Escolar e da Associação de Pais e Mestres é fundamental para o êxito 

obtido na gestão atual dessa unidade de ensino. 

 

1. DIRETORES DO C.E.M. 02 ENTRE 1983 A 2015 

 

➢ De 1983 até o final de 1984 – Professora Alzira Forte 

➢ De 1985 até o início de 1991 – Professora Maureen Elizabeth Dória Gonçalves de Sousa 

➢ Logo após, entre 1991 e 1994, atuaram na Direção: João Neri Leite, Ary e Osvaldo 

➢ De 1994 até dezembro de 1996 - Professora Luzia Guimarães Parreira 

➢ De janeiro de 1996 até dezembro de 1999 - Professor Anísio Abadia Gonçalves de Sousa 

➢ De dezembro de 1999 até fevereiro de 2001 - Professor Jeferson Fonseca de Melo 

➢ De fevereiro de 2001 até junho de 2001 - Professora Maria de Fátima Faria M. Yassine 

➢ De junho de 2001 até janeiro de 2003 - Professora Rita de Cássia Resende Santiago Coelho 

➢ De janeiro de 2003 até 2007 - Professor Valmir Ernesto Barboza 

➢ De janeiro de 2008 até a presente data - Professora Sonara Liana Martins Oliveira 
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Tabela 1 – Estrutura física do CEM 02 

INSTALAÇÕES FÍSICAS 

Nº DE SALAS DE AULA EM FUNCIONAMENTO 

Total: 43 Matutino: 22 Vespertino: 21 

Nº DE SALAS ESPECIAIS 
Biblioteca: 01    Laboratório: 03   Guarita: 01     Cine Clube: 01     

Quadra Poliesportiva Coberta: 01 / Descoberta 02     Pátio Coberto: 01      SOE:  01     Xerox: 01 

Nº DE SALAS ADMINISTRATIVAS / PEDAGÓGICAS 

Direção: 01               Secretaria: 01                      Sala de Professor: 01         Sala de Coordenação: 01 
Sala de Apoio: 01        Sala de Recurso: 02       Sala Bilíngue: 01            Depósito: 03           

Multimídia: 01      I              
 

Mecanografia: 01               Sala de Servidores: 01                    Copa: 01                        SEAA: 01 
Banheiros Professor: 02          Banheiro Servidores: 01          Banheiros Alunos: 06         Cantina 

Escolar: 01 
 

 
                                        Foto 1 – Visão da entrada do CEM 02 
 
 
 
 
                                        
 
 
 
 
 
 

    
 
 
 
  
   

    Foto 2 – Blocos de salas de Aula 
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                   Foto 3 – Placa de Inauguração da Escola 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     Foto 4 – Portão de Entrada 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    Foto 5 – Arte em Homenagem aos 35 anos da Escola  
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DIAGNÓSTICO DA REALIDADE ESCOLAR 
 

1. INTRODUÇÃO 

 
O presente Projeto Político-Pedagógico tem como objetivo apresentar o C.E.M. 02 de 

Planaltina-DF, bem como sua missão, em consonância com a Gestão Escolar para oferecer um 

ensino de qualidade, garantindo a participação ativa da comunidade escolar, contribuindo para 

a formação integral dos alunos, para que eles possam agir construtivamente na transformação 

do seu meio. 

Em seu artigo 2º A LDB afirma que a educação, dever da família e do Estado, inspirada 

nos princípios de liberdade e nos ideais de solidariedade humana, tem por finalidade o pleno 

desenvolvimento do educando, no seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação 

para o trabalho. Seguindo tais princípios e fins norteadores, se justifica a necessidade dessa 

Proposta Pedagógica com base no respeito à liberdade e apreço à tolerância; na valorização das 

aprendizagens significativas; na valorização do profissional de educação e na vinculação entre 

a educação escolar, o trabalho e as práticas sociais.    

Desejamos propiciar a todos os estudantes as mesmas oportunidades de aprendizagem, 

desafio que nos permite almejar mudanças significativas no enorme fascínio do conviver social. 

Essas mudanças acarretam a necessidade de se pensar o processo de organização e os 

mecanismos de participação na escola e, ainda, de estruturar a gestão com a participação de 

outros membros, tornando o Conselho Escolar um grande aliado na luta pelo fortalecimento da 

Instituição Escolar. 

Na concepção de desenvolvimento local enfatiza-se o indivíduo na inter-relação com 

a sociedade. Por isso, é fundamental despertar o protagonismo juvenil no desencadeamento de 

ações que visam mudanças perceptíveis de opinião, ação e construção de nossa identidade como 

escola inclusiva. Ressaltamos que a educação inclusiva favorece a criação de um espaço 

fundamental para a construção de uma sociedade que prima pela igualdade real para todos, 

oportunizando o respeito às diferenças presentes em cada indivíduo que ela constitui. Tomando 

como referência a LDB, é pertinente destacar o seu artigo 59, o qual explicita que os sistemas 

de ensino assegurarão os seguintes elementos aos educandos com necessidades especiais: 

currículo, métodos, técnicas, recursos educativos e organização específica, para atender às suas 
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necessidades, contribuindo assim, para o acesso igualitário de todos os alunos às alternativas 

de atendimento diferenciado, mas não desigual. 

Acreditamos que essa Proposta Pedagógica favorecerá o surgimento, entre todos da 

comunidade escolar, da capacidade de valorização da diversidade natural e sociocultural para 

compreensão das diferenças. Partindo desta premissa, entendemos que a escola surge como 

espaço de progresso escolar e pessoal, oportunizando um ambiente mais compreensivo quanto 

às necessidades do outro, mais aberto ao diálogo e mais disposto a apoiar sugestões 

significativas. A inserção do estudante nessa perspectiva significa modificar atitudes como pré-

requisito na busca do exercício da cidadania. 

O trabalho interdisciplinar dará suporte à integração escola/comunidade, para melhor 

detectar as problemáticas e as alternativas de solução, com o objetivo de oferecer uma educação 

de qualidade com real utilidade para a vida futura dos estudantes. Vale lembrar uma brilhante 

reflexão do professor Paulo Freire: “(...) A possibilidade humana de existir-formar acrescida 

de ser - mais do que viver -, faz do homem ser eminentemente relacional. Estando nele. Pode 

sair dele. Projetar-se. Discernir. Conhecer.” (IN: Freire, 1959/8). 

 

 
2. CARACTERÍSTICAS SOCIO-CULTURAIS 

 

Para compartilhar e participar ativamente desta construção a comunidade escolar do 

Centro de Ensino Médio 02 de Planaltina está localizada em área urbana, no centro da cidade. 

A Instituição atende alunos de vários setores habitacionais – Estâncias, Arapoangas, Buritis, 

Condomínios, Setores Residenciais Norte, Leste e Sul, Bairro Nossa senhora de Fátima, Vale 

do Amanhecer, e também, da Zona Rural, o que dificulta o sentimento de pertencimento local 

a uma única comunidade. 

Em sua maioria, os alunos matriculados estão dentro da faixa etária esperada para o 

Ensino Médio. Vieram do ensino regular, embora recebamos um número considerável de alunos 

vindos da aceleração, os quais são matriculados na 1ª série e, geralmente, apresentam déficit de 

conteúdos elementares do Ensino Fundamental. São, geralmente, filhos de trabalhadores, 

alguns com pouca escolaridade, que passam o dia fora de casa e normalmente não fazem o 

acompanhamento de estudos e questões emocionais de seus filhos de forma adequada. 

Entretanto, acreditam no poder transformador do conhecimento e na escola.  
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3. APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DA REALIDADE ESCOLAR 

A Instituição funciona em 2022 com três modalidades de Ensino Médio, abrigando o 

Novo Ensino Médio, a Semestralidade e o EJA interventivo, com aproximadamente mil 

quatrocentos e cinquenta alunos matriculados. Por se tratar de uma escola inclusiva, atende, 

hoje, cerca de noventa e quatro portadores de necessidades educacionais especiais, entre Altas 

Habilidades/Superdotação, deficiência auditiva, deficiência física, deficiência visual, 

deficiência intelectual, deficiências múltiplas, transtorno de déficit de atenção com 

hiperatividade e autismo. A esses alunos é oferecido, no contraturno, atendimento especializado 

nas Sala de Recursos de DA e, também, na Sala Generalista. Nas salas de aula comuns em que 

estão matriculados alunos com deficiência auditiva, atua um professor intérprete, conforme 

previsto na estratégia de matrícula. Há também o Português como segunda língua, com aulas 

dentro da grade horária e professor específico. 

O Centro de Ensino Médio 02 de Planaltina não dispõe de estrutura física totalmente 

adequada para atender os alunos: falta um auditório para as atividades diversificadas; as salas 

de aula não oferecem espaços adequados para as aulas de artes visuais e cênicas. Contamos com 

03 laboratórios e uma sala de leitura, recentemente revitalizada, possuímos um acervo 

ricamente ampliado com recursos provenientes da última Bienal. Há também alta rotatividade 

do corpo docente, além do número insuficiente de profissionais habilitados em alguns setores. 

 

 
                                             Foto 6 - Laboratório de Física 
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Apesar das dificuldades apresentadas, o objetivo de perseguir a qualidade de educação 

e o compromisso com a prática pedagógica é constante no corpo de funcionários desta 

Instituição Educacional. 

Com vistas à melhoria desta realidade, isto é, diminuir os problemas de aprendizagem 

e oferecer novas perspectivas de sucesso e permanência na escola, propõe-se a construção de 

uma prática pedagógica inclusiva. Com isso, o desenvolvimento dos princípios pedagógicos 

estruturantes do currículo do Ensino Médio está assentado na exploração de temáticas que 

envolvam a reflexão e a discussão sobre a Cidadania, a Sustentabilidade Humana, a 

Diversidade, as aprendizagens, além do empenho coletivo no sentido de desenvolver ações nas 

dimensões pedagógicas, administrativas e financeiras visando o fortalecimento da Instituição. 

Dentro desta perspectiva, a construção coletiva desta proposta pedagógica, elaborada 

por todos os segmentos envolvidos diretamente com o processo ensino-aprendizagem, será o 

marco na busca das melhorias necessárias. Somente com o comprometimento de todos, 

assumindo e compartilhando responsabilidades, a avaliação permanente do fazer pedagógico e 

de seus resultados e a melhoria na infraestrutura, é que os índices de sucesso escolar do Centro 

de Ensino 02 de Planaltina serão o reflexo de uma gestão de excelência.  

 
Tabela 2 - Estudantes matriculados em 2022 

  

3.1 IMPACTOS DA PANDEMIA NO CONTEXTO ESCOLAR 

Em 2019 o mundo iniciou uma crise sanitária sem precedentes históricos. Em 

decorrência do agravamento da pandemia da Covid 19 no Brasil entre julho de 2020 a agosto 

de 2021 as aulas ocorram por meio da plataforma Escola em casa DF ou, para aqueles que não 

tem acesso à internet, com material impresso entregue na escola, por meio de agendamento de 

horário no período. A partir de agosto de 2021 foi retomado o ensino presencial, inicialmente 

 

1ª SÉRIE 2ª SÉRIE 3ª SÉRIE 

SEXO  
ANEE 

FAIXA 
ETÁRIA 

(anos) 

SEXO  
ANEE 

FAIXA 
ETÁRIA 

(anos) 

SEXO  
ANEE 

FAIXA 
ETÁRIA 

(anos) 
M F M F M F 

MATUTINO 222 288 33 15 a 17 105 126 20 16 a 17 - - - 17 a 18 

VESPERTINO - - - - 126 157 11 16 a 17 188 237 30 17 a 18 

TOTAL 250 288 33 510 231 283 31 514 188 237 30 425 

TOTAL 

DE ALUNOS 

 

1450 

TOTAL DE 

TURMAS 

 

40 

EJA 3º SEG 

1 ETAPA 

1 1 TURMA 

2 3 ALUNOS 
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de forma hibrida e escalonada. Em que pese a continuidade da crise sanitária do Covid-19 

iniciamos o presente ano levito com 100% das aulas presenciais.  

Durante o período de aulas à distância, ficou evidente a dificuldade que os professores 

tiveram em alcançar os alunos. Houve uma evidente lacuna de aprendizagens, situação essa que 

pretende ser remediada através do Replanejamento Curricular proposto para o resgate das 

aprendizagens perdidas. 

Em 2021, as taxas de aprovação, reprovação / abandono estão representadas na tabela 

a seguir: 

Tabela 3 – Aprovação, Reprovação e Abandono – Diurno referente ao ano de 2022 
 

  

Observa-se que apesar do impacto do ensino à distância sob a aprendizagem dos 

alunos, o índice de aprovação foi satisfatório. Por outro lado, observamos um crescimento 

acentuado de aluno que abandonaram a escola após o retorno presencial, pois durante o ensino 

à distância, iniciaram atividades com horário incompatíveis com a escola (cursos e/ou 

trabalhos). Nota-se que o abandono ocorreu principalmente entre os alunos mais velhos, que 

em decorrência dos efeitos econômicos causados pela crise do Covid, tiveram que ingressar 

prematuramente no mercado de trabalho.  

Ao analisarmos os resultados obtidos pelo CEM 02, em relação a outras escolas de 

Ensino Médio, conclui-se que o encaminhamento pedagógico que está sendo trabalhado é 

eficiente e eficaz, no entanto, observa-se alguns aspectos que necessitam atenção e intervenções 

como por exemplo: melhor atendimento das diferentes necessidades e ritmos de aprendizagem, 

promover práticas de valorização dos profissionais de educação, intensificar o estímulo a ações 

de formação continuada, promover a construção da autonomia e o exercício da cidadania 

através do apoio e estímulo à organização de estudantes, criar meios de uma participação mais 

efetiva da comunidade escolar na construção do PPP, promover ações que assegurem a 

preservação e conservação do patrimônio escolar, estimular práticas inovadoras a fim de 

obtenção de melhores resultados educacionais, despertar a consciência da educação para a 

diversidade, de respeito ao outro, e, sobretudo, uma educação para sustentabilidade.  

SÉRIE APROVAÇÃO REPROVAÇÃO / ABANDONO 

1ª série 92,8 % 7,2% 
2ª série 87, 3% 12,7% 

3ª série 88,7% 11,3% 
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Enfim, a construção de uma gestão participativa, democrática, orientada a buscar 

resultados: redução da evasão escolar, aumento dos índices e aprovação, diminuição da 

distorção idade-série, resgate das aprendizagens perdidas durante a pandemia de Covid-19 e a 

harmonização da comunidade escolar em torno de um objetivo comum e único.    

 

3.2 VIOLÊNCIA ESCOLAR E CULTURA DE PAZ 

No início do ano letivo de 2022 observou-se um fenômeno de violência escolar 

generalizada. Foram identificadas várias situações de conflitos entre os estudantes, alguns 

chegando a vias de fato. Infelizmente, este fenômeno também foi observado no CEM 02. No 

início do ano, houveram algumas brigas entre os alunos, situação esta que nunca foi comum 

nesta instituição.  

Um fato que se faz notório é a dificuldade de expressão entre os alunos. Observa-se 

que os estudantes não estão conseguindo dialogar adequadamente entre eles, tampouco com o 

corpo docente, sendo assim, os adolescentes tem utilizado expressões às vezes agressivas, às 

vezes violentas como recurso na ausência de meios mais adequados para transmitir suas 

necessidades e anseios.  

Diante dessa situação preocupante, a Secretaria de Educação do Distrito Federal 

propôs o Caderno Orientador – Convivência Escolar e Cultura de Paz com direcionamentos 

para orientar o desenvolvimento da cultura de paz e não-violência dentro das escolas do DF.  

 

3.3 A SEMESTRALIDADE 

Semestralidade é a proposta de uma nova organização do tempo e do espaço da escola. 

Nesta nova proposta de regime anual há a divisão dos componentes curriculares em 2 blocos 

semestrais. O CEM 02 aderiu a essa nova proposta desde fevereiro de 2019. Com essa nova 

organização, não houve déficit na carga horária de corpo docente e discente, ou seja, atende 

modulação dos professores e pela Matriz Curricular do Ensino Médio Regular da SEEDF. 

Com o propósito de reduzir a evasão e oferecer maior qualidade de ensino-

aprendizagem na proposta da semestralidade, o número de componentes curriculares por 

semestres para o estudante reduz pela metade, e ainda o número de turmas atendidas pelo 

professor, proporcionado, assim, uma relação mais próxima entre eles. 

A redução de componentes curriculares a serem cursadas pelo estudante pode 

favorecer os estudos e ocorre também um aumento no número de aulas dos componentes 
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curriculares que são oferecidos em apenas um dos blocos, o que possibilita mais tempo 

disponível com cada professor. Sendo assim, a organização curricular em semestres considera 

a importância que os instrumentos avaliativos têm para a continuidade dos estudos e para o 

fortalecimento dos vínculos entre estudante e instituição de ensino. 

 
3.4 O NOVO ENSINO MÉDIO 

No ano letivo de 2022, o Centro de Ensino Médio 02 de Planaltina, seguindo a portaria 

521, de 13 de julho de 2021, do Ministério da Educação, inicia a implementação do Novo 

Ensino Médio somente com as turmas de 1º anos.  

O Novo Ensino Médio traz como mudança a oferta de 1.800 horas anuais de Formação 

Geral Básica, que visa o desenvolvimento de competências e habilidades previstas na Base 

Nacional Comum Curricular (BNCC), sendo obrigatórias para todas as escolas do Brasil. Para 

além dessas 1.800 horas, há também, no mínimo, 1.200 horas anuais de Itinerários Formativos, 

a ser desenvolvidos em um conjunto de disciplinas, projetos, oficinas, núcleos de estudo, entre 

outras situações de trabalho em que os estudantes poderão escolher se aprofundar.  

 

FUNÇÃO SOCIAL 

 

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, no seu artigo 2º, afirma que a 

educação, dever da família e do Estado, inspirada nos princípios de liberdade e nos ideais de 

solidariedade humana, tem por finalidade o pleno desenvolvimento do educando, seu preparo 

para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. 

Um ensino público de qualidade para todos é uma necessidade e um desafio 

fundamental. Devemos inferir, portanto, que a educação ideal é aquela mediante a qual a escola 

promove, para todos, o domínio dos conhecimentos e o desenvolvimento de capacidades 

cognitivas e afetivas indispensáveis ao atendimento de necessidades individuais e sociais dos 

estudantes, bem como, a inserção no mundo e a constituição da cidadania também como poder 

de participação, tendo em vista a construção de uma sociedade mais justa e igualitária. 

Objetivando preparar os estudantes para os Exames Nacionais do Ensino Médio – 

ENEM a Instituição oferece Projetos e Atividades envolvendo habilidades e competências 

avaliadas no ENEM, como: Simulados, Projeto 7º horário, Projeto de Redação, entre outros.  
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MISSÃO 
 

A Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal tem como missão proporcionar 

uma educação pública, gratuita e democrática, voltada à formação integral do ser humano para 

que possa atuar como agente de construção científica, cultural e política da sociedade, 

assegurando a universalização do acesso à escola e da permanência com êxito no decorrer do 

percurso escolar de todos os estudantes. 

O cumprimento dessa missão requer a concretização dos seguintes objetivos 

institucionais da rede pública de ensino: 

➢ Combater o analfabetismo, o abandono, a retenção, a evasão escolar e a distorção idade-série; 

➢ Implementar a gestão democrática; 

➢ Ampliar o atendimento em educação integral nas escolas da rede pública de ensino do DF; 

➢ Assegurar a formação integral na perspectiva da cidadania, diversidade e sustentabilidade 

humana; 

➢ Propiciar a prática dialógica entre os diversos segmentos da comunidade escolar e da sociedade 

civil; 

➢ Assegurar aos sujeitos educativos o acesso às novas tecnologias como instrumentos de mediação 

da construção da aprendizagem. 

A função da escola é transmitir os conhecimentos historicamente produzidos pelo 

homem, com o objetivo de preparar os jovens para uma cidadania plena. Os conhecimentos 

transmitidos deverão levar o aluno a compreender melhor seu contexto socioeconômico e 

cultural, proporcionando a todos o sucesso escolar no prazo legalmente estabelecido. Para a 

equipe gestora, professores, servidores, pais e alunos do Centro de Ensino Médio 02 de 

Planaltina-DF, a escola deve ser muito mais do que isso. Para cumprir sua missão social, a 

escola precisa demonstrar coragem para romper com os desafios da inclusão, priorizando a 

realidade da comunidade, sendo coerente com os valores apresentados nas relações cotidianas 

da comunidade local. 

Com o objetivo de levar ao aluno conhecimentos capazes de torná-lo sujeito 

transformador, crítico e criativo, baseado nos princípios da estética da sensibilidade, da política 

da igualdade e da ética da identidade, diante das exigências do mundo globalizado, o Ensino 

Médio passa a ter as seguintes finalidades estabelecidas pelo artigo 35 da LDB: 

I. a consolidação e o aprofundamento dos conhecimentos adquiridos no ensino fundamental, 

possibilitando o prosseguimento dos estudos; 
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II. a preparação básica para o trabalho e a cidadania do educando, para continuar aprendendo 

de modo a ser capaz de se adaptar com flexibilidade a novas condições de ocupação ou 

aperfeiçoamento posteriores; 

III. o aprimoramento do educando como pessoa humana, incluindo a formação ética e o 

desenvolvimento da autonomia intelectual e do pensamento crítico; 

IV. a compreensão dos fundamentos científico-tecnológicos dos processos produtivos, 

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

 

Fixando este artigo como norteador de nosso trabalho pedagógico, envolvendo todos 

os segmentos da escola em prol do desenvolvimento integral do ser humano, objetivou oferecer 

ensino de qualidade, procurando meios para garantir a permanência e o sucesso escolar. 

É missão deste estabelecimento de ensino atingir um modelo de escola na qual se possa 

fazer a leitura do mundo por meio de um aprofundamento no contexto em que a escola está 

inserida e, por meio dela, poderemos vincular a construção do conhecimento que se dará pela 

inter-relação dos sujeitos envolvidos – Direção e equipe pedagógica - coordenadores, 

supervisores - professores, alunos e comunidades externa em um processo sem determinantes 

hierárquicos, mas de acordo com as diferentes esferas de responsabilidades, primando pela 

realidade da escola, colocando o conhecimento historicamente acumulado a serviço dos seres 

humanos e da transformação da sociedade, proporcionando resultados que assegurem o sucesso 

escolar dos alunos de C.E.M.02 de Planaltina. 

 

PRINCÍPIOS ORIENTADORES 
 

1. PRINCÍPIOS EPISTEMOLÓGICOS 

Toda Proposta Pedagógica é situada social, histórica e culturalmente. A nossa proposta 

é a expressão do Centro de Ensino Médio 02 e dos princípios que o orientam. Princípios são 

ideais, aquilo que procuramos atingir, expressamos e que consideramos fundamental: 

conhecimento, crenças, valores, atitudes, relações, interações. Dentro da perspectiva do 

Currículo da Educação Básica, os princípios que orientam a prática pedagógica são: teoria e 

prática, interdisciplinaridade, contextualização e flexibilização.            

Para garantir que esses princípios se efetivem como prática pedagógica na escola como 

um todo, e mais intensamente nas relações que se estabelecem de forma mais próxima em sala 
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de aula, se faz necessário que os professores dialoguem. O diálogo necessário para que 

assumamos concepções e práticas interdisciplinares acontecerá nas coordenações pedagógicas, 

espaços – tempos privilegiados de formação continuada, planejamento, discussão do currículo 

e organização pedagógica.   

Ao promover a articulação entre os conhecimentos científicos e os saberes dos 

estudantes, o corpo docente deve contribuir para que possa partir de uma visão sincrética, 

caótica e pouco elaborada do conhecimento, reelaborando-a numa síntese qualitativamente 

superior (SAVIANI, 2008).  

 

2. PRINCÍPIOS PEDAGÓGICOS 

A organização pedagógica, segundo as Diretrizes Curriculares Nacionais para o 

Ensino Médio - DCNEM (Resolução 02, do CNE, de janeiro de 2012) estabelecem quatro áreas 

do conhecimento: Linguagem, Matemática, Ciências da Natureza e Ciências Humanas. 

Estabelecem que o tratamento metodológico deve evidenciar a contextualização e a 

interdisciplinaridade para a articulação e o fortalecimento dos saberes para a apreensão e 

intervenção na realidade a partir da cooperação entre os professores. 

A Proposta Pedagógica Curricular é a expressão de uma determinada concepção de 

educação e de sociedade, pensada filosófica, histórica e culturalmente as quais já foram citadas 

anteriormente. 

           Assim apresentamos as bases para o Ensino Médio Regular: 

➢ Pesquisa e trabalho como princípios educativos e pedagógicos, possibilitando que o 

estudante possa ser protagonista na busca de respostas em um processo autônomo de 

(re)construção do conhecimento; 

➢ Educação em direitos humanos como princípio nacional norteador; 

➢ Formação integral do aluno; 

➢ Integração de conhecimentos gerais, realizada na perspectiva da interdisciplinaridade e 

da contextualização; 

➢ Reconhecimento e aceitação da diversidade e da realidade concreta dos sujeitos do 

processo educativo; 

➢ Sustentabilidade ambiental como meta; 
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➢ Indissociabilidade entre educação e prática social, considerando–se a historicidade dos 

conhecimentos e dos sujeitos do processo educativo, bem como, entre teoria e prática 

no processo de ensino-aprendizagem. 

 

Considerando a implementação do Novo Ensino Médio, torna-se necessário apresentar 

também os Princípios Norteadores do Novo Ensino Médio que serão listados abaixo: 

➢ Flexibilização: permite a contextualização do currículo considerando as especificidades 

e características das unidades presentes no sistema educacional do Estado, 

possibilitando a adequação da proposta pedagógica às características, habilidades e 

necessidades de aprendizagem de cada realidade escolar e de cada estudante. 

➢ Protagonismo Juvenil: desenvolve a capacidade do estudante de enxergar-se como 

agente principal de sua própria vida, responsabilizando-se por suas atitudes e, dessa 

forma, atuar como fonte de iniciativa (não sendo mero expectador e sim envolvendo-se 

de fato na solução de problemas), de liberdade (oportunidade para aprender a avaliar, a 

decidir e a fazer as escolhas) e de compromisso (ser responsável por suas decisões), de 

forma a responder aos desafios postos pelo século XXI. 

➢ Formação Integral Humana: tem como propósito a formação e o desenvolvimento 

global dos estudantes, compreendendo “a complexidade e a não linearidade desse 

desenvolvimento, rompendo com visões reducionistas que privilegiam ou a dimensão 

intelectual (cognitiva) ou a dimensão afetiva” (BNCC, 2017, p. 14) 

➢ Exercício da Cidadania: visa ao desenvolvimento da consciência dos estudantes como 

elemento fundamental no processo de formação de cidadãos responsáveis, críticos, 

ativos e intervenientes, com recurso nomeadamente ao intercâmbio de experiências 

vividas pelos estudantes e à sua participação, individual e coletiva, na vida da escola e 

da comunidade, tomando decisões com base em princípios éticos, democráticos, 

inclusivos, sustentáveis e solidários. 

➢ Progresso científico e educacional: objetiva aproximar o estudante da interação com a 

ciência e a tecnologia em todas as dimensões da sociedade, oportunizando a ele uma 

concepção ampla e social do contexto científico–tecnológico, capacitando-o para 

participar do processo democrático de tomada de decisões, promovendo a ação cidadã 

encaminhada à solução de problemas relacionados com meio no qual está inserido. 
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➢ Equidade e valorização das diferenças: valoriza a aprendizagem e suas diferentes 

formas de desenvolvimento, respeita o estudante em sua singularidade, integralidade e 

diversidade, amplia a leitura de mundo a partir do conhecimento científico trabalhado 

de modo significativo, promove a contextualização e a problematização dos saberes, 

fortalece a relação “professor e estudante” num processo de mediação e diálogo, e 

direciona os esforços para a melhoria da qualidade em educação como um direito 

fundamental de todos. 

➢ Qualificação para o Trabalho: visa a desenvolver competências técnicas em diferentes 

campos, a fortalecer a comunicação e a gerar renda por meio da qualificação 

profissional. 

➢ Desenvolvimento de Competências: visa a mobilização de conhecimentos, habilidades, 

atitudes e valores para resolver demandas da vida cotidiana, do exercício da cidadania 

e do mundo do trabalho. As 10 competências abarcam todas as dimensões do indivíduo, 

tanto cognitivas quanto emocionais. 

 

3. PRINCÍPIOS ÉTICOS 

Os estudantes do Ensino Médio são predominantemente adolescentes e jovens. Assim 

sendo, a principal tarefa do Ensino Médio é tornar-se atraente para os jovens entre 15 e 17 anos, 

incentivando-os a permanecer na escola, adotando diferentes estratégias de ensino e de 

aprendizagem para os vários anseios, próprios dos grupos juvenis, desenvolvendo seu 

protagonismo. Isso se deve ao fato de que os estudantes dessa faixa etária apresentam 

características muito emblemáticas, entre as quais, os fatos de que estão inseridos em um mundo 

digitalizado, marcado pela fruição – são chamados “nativos digitais”. Nossos alunos optam por 

estudar os três anos de curso regular, pois aspiram à continuidade de seus estudos, vislumbrando 

o ingresso no Ensino Superior, mas também, com preocupações em conciliar este anseio com 

a necessidade de trabalhar sem que isso atrapalhe seu desempenho nos estudos. 

Entender o jovem do Ensino Médio dessa forma significa superar uma noção 

homogeneizante e naturalizada do estudante, passando a percebê-lo como sujeito com valores, 

comportamentos, visões do mundo, interesses e necessidades singulares, considerando suas 

experiências acumuladas em seus contextos histórico-sociais, criando vínculos de afetividade e 

respeito entre professor e aluno, o que favorece o resgate cultural de valores e atitudes, além da 

significação da aprendizagem e do protagonismo juvenil. 
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O CEM O2 oferece equipes especializadas de apoios aos estudantes, com psicóloga e 

pedagoga além da orientadora educacional, procurando oferecer atendimento na solução de 

conflitos e necessidades de aprendizagem que interfiram no desenvolvimento do estudante, e 

ainda fazendo encaminhamentos para a rede de apoio, como o Conselho Tutelar, Adolescentro, 

Promotoria de Educação e outros órgãos quando necessário. Contamos também com Sala de 

Recursos Específica de Deficientes Auditivos, intérpretes e professor de Português como 

Segunda Língua, Sala de Recursos Generalista para deficientes intelectuais/deficientes físicos, 

Classe Bilíngue de estudantes com deficiências múltiplas e transtornos globais do 

desenvolvimento, com professores especializados e que têm como função identificar, elaborar 

e organizar recursos pedagógicos e de acessibilidade que eliminem as barreiras para a plena 

participação dos alunos no processo de ensino e aprendizagem, considerando suas necessidades 

específicas. 

Em reunião com pais e pesquisa realizada via formulário com alunos que vieram para 

o Novo Ensino Médio no ano de 2021 constatamos a intenção da consolidação dos estudos 

desenvolvidos no Ensino Médio e a garantia da possibilidade de prosseguimento de estudos 

após a sua conclusão como grandes norteadores da visão da instituição. A importância de uma 

instrumentação básica para o trabalho e a cidadania, com o aprimoramento da pessoa humana, 

incluindo a formação ética, o desenvolvimento da autonomia intelectual e pensamento crítico, 

valorizando também a compreensão dos fundamentos científico-tecnológicos dos processos 

produtores, relacionando a teoria e a prática nas suas ações. 

 

PRINCÍPIOS ORIENTADORES DAS PRÁTICAS PEDAGÓGICAS E 

ADMINISTRATIVAS 

 

Após a realização de várias avaliações institucionais junto a toda a comunidade escolar 

no decorrer de 2020 e 2021, além da já citada reunião com pais e alunos que viriam a ingressar 

na escola em 2022, constatamos a intenção da consolidação dos estudos desenvolvidos no 

Ensino Médio e a garantia da possibilidade de prosseguimento de estudos após a sua conclusão 

como pilares norteadores da visão da instituição. A importância de uma instrumentação básica 

para o trabalho e a cidadania, com o aprimoramento da pessoa humana, incluindo a formação 

ética, o desenvolvimento da autonomia intelectual e pensamento crítico, valorizando também a 
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compreensão dos fundamentos cientifico-tecnológicos dos processos produtivos, relacionando 

a teoria e a prática em suas ações.  

A organização do trabalho pedagógico e as práticas docentes propostas para a escola 

alinham-se aos pressupostos teórico-metodológicos do Currículo em Movimento da Educação 

Básica e também o do Novo Ensino Médio, do Replanejamento Curricular 2021 – Ensino 

Médio, a Pedagogia Histórico-Crítica e a Psicologia Histórico-Cultural. 

A perspectiva metodológica assumida no Projeto Político-Pedagógico da Escola, 

considera as teorias da aprendizagem e do desenvolvimento humano que resguardam a 

heterogeneidade de tempos, espaços e modos de aprender dos indivíduos, reconhecem do que 

o conhecimento é construído a partir da interlocução sociocultural e intrapessoal. 

 
1. OBJETIVOS 

 
Respaldados na discussão realizada com todos os segmentos da instituição acerca da 

atual situação da escola, contando também com a presença do Conselho Escolar, a equipe do 

CEM 02 definiu objetivos, metas e estratégias para direcionar o trabalho da escola, enfatizando 

o que concerne na lei de Gestão Compartilhada e os objetivos do Ensino Médio e do Novo 

Ensino Médio. 

 
1.1 OBJETIVO GERAL 

Orientar os estudantes para a vida, visando formar cidadãos conscientes de si e do meio 

em que vivem de maneira integral, crítica e participativa, com base na construção da cidadania 

e politização para favorecer a unidade entre o ensino e a aprendizagem, promovendo uma 

educação emancipadora, humanizadora, problematizadora, favorecendo a troca de 

experiências, a comunicação, o respeito mútuo e o acesso à educação superior. 

 

1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

➢ Oferecer uma educação de qualidade; 

➢ Cultivar a paz como valor essencial para a convivência escolar, nos direitos humanos e 

no multiculturalismo; 

➢ Fortalecer o relacionamento da Instituição Escolar com a Família; 

➢ Garantir acesso e a permanência a todos os alunos na escola; 

➢ Elevar o desempenho acadêmico dos alunos; 
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➢ Promover projetos interdisciplinares; 

➢ Incentivar a utilização de novas tecnologias em sala de aula, como instrumento de 

mediação da construção do conhecimento;  

➢ Melhorar e estimular a convivência democrática na escola com ênfase na pluralidade e 

na diversidade – gênero – sexual – étnico-racial e religiosa; 

➢ Fomentar o gosto pela leitura; 

➢ Favorecer a inclusão social dos alunos com necessidades educacionais especiais; 

➢ Desenvolver os elementos da cultura corporal em todas as suas dimensões, visando a 

busca da qualidade de vida e a promoção da saúde, por meio da prática desportiva, da 

ginástica, da dança, do teatro, da música entre outros; 

➢ Assegurar a formação integral do estudante na perspectiva da Diversidade, 

Sustentabilidade, Cidadania e Educação em e para os Direitos Humanos.  

 
 

2. METAS 

A lei de Gestão Compartilhada determina que a Equipe Gestora se comprometa a 

cumprir metas e indicadores educacionais e de gestão, definidos pela Secretaria de Estado de 

Educação do Distrito Federal, observadas as especificidades da Instituição Educacional, e 

considerar, como parâmetro mínimo, os indicadores a seguir especificados: 

➢ Aumentar os índices de aprovação em 5% nos próximos dois anos a partir do ano letivo 

de 2020; 

➢ Diminuir a evasão escolar em 3% ao longo de dois anos a partir do ano letivo de 2020; 

➢ Reduzir 3%, ao longo de dois anos, no percentual dos alunos defasados em idade-série, 

mediante a adoção de estratégias de intervenção; 

➢ Elevar o desempenho da Instituição no ENEM; 

➢ Promover reunião semestral para avaliação das ações pedagógicas, administrativa e 

financeira com todos os segmentos da escola; 

➢ Promover eventos esportivos e culturais; 

➢ Garantir o acesso e a permanência do aluno com necessidades educacionais especiais; 
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➢ Reestruturar coletivamente a Proposta Pedagógica da Instituição, com a participação de 

todos os segmentos da escola anualmente. 

 
3. ESTRATÉGIAS 

 

Para o efetivo alcance das metas acima listadas, foram traçadas as seguintes 

estratégias: 

➢ Implementação sistemática de acompanhamento do desempenho dos alunos com 

defasagem de aprendizagem, ao longo do ano letivo de 2022; 

➢ Realização de dois simulados anuais integrando as diferentes áreas de conhecimento, 

contextualizando os cadernos na perspectiva da interdisciplinaridade, inseridas no 

currículo em movimento do Novo Ensino Médio, com a valorização dos alunos com 

resultados positivos; 

➢ Incentivo à participação dos estudantes em olimpíadas, como as de Matemática, Língua 

Portuguesa, entre outras; 

➢ Incentivo à utilização do Laboratório da Informática, de Química, de Física e de 

Biologia por professores e alunos; 

➢ Analise dos índices bimestrais de desempenho dos alunos juntamente como os 

professores visando traçar estratégias para solucionar eventuais dificuldades; 

➢ Promoção de palestras com temas sugeridos pelos professores e alunos; 

➢ Realização de reuniões com o Conselho Escolar e Associação de Pais e Mestres 

bimestralmente; 

➢ Incentivo ao protagonismo juvenil através de ações como, por exemplo, a formação do 

Grêmio Estudantil; 

➢ Construção coletiva de normas básicas de convivência para o dia a dia escolar que sejam 

claras, aceitas e incorporadas por todos; 

➢ Cultivo da identificação do aluno com a escola buscando maior comprometimento 

através de atividades sociais – gincanas, passeios pedagógicos e atividades beneficentes; 

➢ Realização de eventos culturais: Festa Junina, Halloween, Semana da Consciência 

Negra, etc.; 

➢ Realização/apoio a atividades culturais para divulgar e descobrir talentos na Instituição 

Educacional; 
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➢ Garantia de atendimento especializado aos Alunos com Necessidades Educacionais 

Especiais e busca de parcerias junto a órgãos públicos e privados para inseri-los no 

mercado de trabalho; 

➢ Estimulo à participação dos alunos em avaliações: SIPAEDF, Simulado DF, 

Diagnóstica, ENEM e PAS. 

 
CONCEPÇÕES TEÓRICAS 

 
O Centro de Ensino Médio 02 de Planaltina fundamenta sua metodologia de ensino e 

aprendizagem na Constituição Federal, nos princípios da Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional – LDB 9.394/96, Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Médio e do 

Currículo em Movimento da Secretaria de Educação do Distrito Federal, na perspectiva de uma 

prática pedagógica que oportunize a todos os estudantes, indistintamente, o direito de aprender, 

considerando os saberes e fazeres previamente construídos pelo estudante em sua trajetória de 

vida e escolar, sustentado nos princípios da ética e da responsabilidade. Assim, o trabalho 

pedagógico dos conteúdos converge para uma educação para a Cidadania, para a 

Sustentabilidade e para a Diversidade. 

A organização do trabalho pedagógico e as práticas docentes propostas para a escola 

alinham-se aos pressupostos teórico-metodológicos do Currículo em Movimento da Educação 

Básica (SEDF. 2014), a Pedagogia Histórico-Crítica e a Psicologia Histórico-Cultural.  

A perspectiva metodológica assumida no Projeto Político-Pedagógico da Escola 

considera as teorias da aprendizagem e do desenvolvimento humano que resguardam a 

heterogeneidade de tempos, espaços e modos de aprender dos indivíduos, reconhecendo que o 

conhecimento é construído a partir da interlocução sócio cultural e a intrapessoal. 

 

1. PEDAGOGIA HISTÓRICO-CRÍTICA 

A Pedagogia Histórico-Crítica, ramo teórico desenvolvido pelo filósofo e educador 

Dermeval Saviani parte do Materialismo Histórico Dialético para propor uma forma de pensar 

a educação de maneira crítica e emancipadora. Ela afirma que não se pode negar a materialidade 

histórica a qual a educação está inserida, mas que se deve questionar sempre a sua finalidade.  

A Pedagogia Histórico-Crítica parte da concepção de que o homem ao transformar o 

mundo através do trabalho, acaba sendo transformado por ele, sendo assim, a educação não 
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pode ser alienada das forças operantes nesse processo de constituição do indivíduo. Com o 

objetivo de desenvolver o saber sistematizado para o transformar em saber significativo, é 

necessário que durante o processo de transmissão/assimilação de conhecimento, o estudante 

consiga perceber a conexão entre sua realidade material e os conteúdos lecionados, 

compreendendo assim, a historicidade do conhecimento. (JESUS, SANTOS E ANDRADES, 

2019) 

Sendo assim, para essa teoria, a escola é compreendida como um campo ideológico 

que reproduz a visão hegemônica de mundo, porém carrega a missão de fazer uma 

transformação do sistema, desde sua base, aplicando na prática social guiada pela síntese do 

conhecimento sistematizado com a realidade, compreendendo as tensões causadas pelas forças 

dominantes. Ou, na fala de JESUS, SANTOS E ANDRADE (2019) 

 

“Com a Pedagogia Histórico-Crítica, empenhada em dispor a educação a serviço das 
transformações necessárias às relações de produção, não é diferente. Em Escola e 
Democracia, Saviani (1999) discute a possibilidade de uma prática educativa que 
desarticule os interesses da classe dominante rearticulando-os aos desígnios dos 
dominados. Para tal, o autor faz uma espécie de exegese para explicar os motivos 
pelos quais as teorias educativas vigentes não correspondiam a essa necessidade. 
Inicia-se descrevendo as teorias não-críticas, representadas pela Pedagogia 
Tradicional, pela Pedagogia Nova e pela Pedagogia Tecnicista que, considerando a 
educação – e, consequentemente, a escola – como um fenômeno independente dos 
determinantes sociais, acabavam por reforçar as condições de dominação.” 

 

Nesse sentido, é necessário que se utilize instrumentos e procedimentos que 

incentivem a atividade e a iniciativa dos estudantes, sem que o docente se aliene durante o 

processo. Assim como, o diálogo entre os alunos e entre alunos/professores torna-se 

imprescindível para que haja uma real troca de ideias e compreensão da cultura acumulada 

historicamente, de modo a criar um real interesse intelectual nos alunos visando a aprendizagem 

e seus desdobramentos cognitivos.  

 

2. PSICOLOGIA HISTÓRICO-CULTURAL 

 

Desenvolvida pelo psicólogo Lev Vygostsky, a Psicologia Histórico-Cultural é uma 

teoria que, assim como a Pedagogia Histórico-Crítica, parte do Materialismo Histórico 

Dialético onde postula que o homem modifica a natureza através do trabalho e nessa relação se 
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constitui enquanto humano, diferenciando-se assim dos animais, os quais estão sujeitos à 

natureza.  

Nesta perspectiva, a existência humana nunca está finalizada, estando constantemente 

em transformação sendo assim situada em sua realidade material e histórica. O 

desenvolvimento humano se dá através da sua relação com o mundo, sendo assim a construção 

da consciência humana seria furto da sua história, resultante das relações que o sujeito 

estabelece com outros sujeitos, com os objetos e com a natureza, ou seja, a consciência humana 

seria cultural, histórica e mediada. 

 

Para o autor russo [Vygotsky], todo comportamento humano é aprendido primeiro em 
nível interpsicológico, a partir das interações sociais, e depois passa a ser 
internalizado. O mesmo ocorre com as funções psicológicas superiores tais como a 
memória lógica, raciocínio abstrato, atenção concentrada entre outras funções. Essas 
funções, com a apropriação da cultura, deixam de ser biológicas e passam a ser 
culturais. Tal desenvolvimento ocorre por meio da mediação de instrumentos e signos 
- os instrumentos físicos são aqueles que potencializam as ações materiais dos 
homens, enquanto os instrumentos simbólicos (signos) permitem sua ação mental. 
Vygotsky (2000a, p. 86) teoriza: ¨Vemos, portanto, que a ferramenta está orientada 
para o exterior e o signo está orientado para o interior, cumprem tecnicamente distintas 
funções psicológicas¨. Deste modo, entende-se que a formação das funções 
psicológicas superiores não pode ser compreendida separadamente do processo de 
desenvolvimento do sujeito e de seu meio social e cultural, uma vez que elas são o 
próprio desenvolvimento das capacidades especificamente humanas. (BARBOSA, 
FACCI, 2018) 
 

 

Essa teoria baseia-se que a aprendizagem é o processo anterior ao desenvolvimento 

humano, o indivíduo aprende e se desenvolve, não o contrário, e a partir dessa aprendizagem, 

o indivíduo se humaniza através das relações culturais, ou seja, do convívio, da mediação, de 

modelos específicos da cultura que está inserido, da relação mediada por sujeitos mais 

experientes e entre seus pares. 

Há a compreensão de que o desenvolvimento humano ocorre durante todas as etapas 

da vida, até a morte do sujeito, contudo, Vygotsky dá uma atenção especial à etapa da 

adolescência, denominada como “etapa de transição”, pois compreende que essa é uma fase 

crítica do desenvolvimento humano, pois além das transformações biológicas evidentes, “é o 

desenvolvimento cultural que provoca a complexificação das funções psicológicas superiores”. 

(BARBOSA, FACCI, 2018) 
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ORGANIZAÇÃO CURRICULAR DA UNIDADE ESCOLAR 

 
CEM 02, em coerência com seus princípios norteadores, organiza seu currículo através 

de três eixos principais a saber. 
 
 

1. CIDADANIA 

Segundo o marco normativo brasileiro, é princípio e finalidade da educação a 

formação de cidadãos. Tanto a Constituição Federal como a Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação – LDB – que em seu Art. 2º estabelece que “a educação, dever da família e do Estado, 

inspirada nos princípios de liberdade e nos ideais de solidariedade humana, tem por finalidade 

o pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da cidadania e sua 

qualificação para o trabalho”. O cidadão pleno é aquele que consegue exercer, de forma integral, 

os direitos inerentes à sua condição. A cidadania plena passa a ser, desse modo, um ponto de 

referência para a permanente mobilização dos sujeitos sociais. Como a condição de sujeito não 

é restrita a um indivíduo ou grupo, o exercício da cidadania não pode prescindir da dimensão 

do reconhecimento do direito coletivo a ser assegurado pelo estado. Da mesma forma, não se 

pode ignorar sua condição de fenômeno histórico, já que os direitos e deveres dos seres sociais 

não se congelam no tempo e espaço. A cidadania plena passa a ser, dessa forma, um ponto de 

referência para a permanente mobilização dos sujeitos sociais.  

Recuperando a trajetória histórica do conceito da cidadania apresentado, percebemos 

também que, além de relacionar-se estreitamente com a noção de direitos e suas categorias, a 

cidadania apresenta estreita relação com o Estado. Melhor dizendo, o desenvolvimento da 

cidadania deve ser compreendido como consequência do desenvolvimento do Estado e de suas 

instituições. O quadro sintetiza a trajetória histórica descrita, a qual segue a seguinte lógica: 

CIDADANIA, DESENVOLVIMENTO, DIREITOS e BASES INSTITUCIONAIS. 

 
2. DIVERSIDADE 

O conceito de diversidade cultural é sustentado pela UNESCO e respaldado por sua 

Declaração Universal sobre Diversidade Cultural, que considera essa diversidade como “o 

patrimônio comum da humanidade e que deve ser reconhecida e consolidada em benefício das 

gerações futuras” (UNESCO, 2002, art.1º) 
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A diversidade constitui-se como um conjunto heterogêneo e dinâmico de concepções 

e atitudes relativas às diferenças, sejam elas de origem étnico-racial, de gênero de orientação 

sexual, religiosa, das condições físicas e/ou mentais de cada indivíduo ou do pertencimento aos 

vários contextos socioculturais. Trata-se, portanto, de realidade complexa, resultante de fatores 

objetivos e subjetivos relacionados aos sujeitos e às interações produzidas nas relações sociais. 

Por conseguinte, a diversidade é norma da espécie humana. As discriminações de 

gênero, étnico-racial, por orientação sexual e aquelas relacionadas às pessoas que moram no 

campo são produzidas e reproduzidas em todos os espaços sociais. A escola é um deles, haja 

vista ser o segundo espaço social frequentado pelos estudantes. 

Quando as diferenças são negadas, surgem as violações de direitos, inclusive o do 

acesso à educação integral. A educação deve se constituir como um processo de respeito e 

aceitação das diferenças. Sendo aceitas, as diferenças contribuem para fazer com que o espaço 

educativo seja acolhedor, de agregação e de qualificação do processo de desenvolvimento e 

aprendizagem. Quando isso não ocorre, surgem conflitos que, relacionados à discriminação 

étnico-racial, de gênero, de sexo e de localização, encontram-se imbricados e exigem 

elaborações e intervenções conjuntas, resguardadas algumas situações em que se acentuam as 

especificidades de cada uma das questões. 

 
3. SUSTENTABILIDADE HUMANA 

 
A ideia de sustentabilidade humana ultrapassa a teoria do desenvolvimento 

sustentável, embora encontre nela seu nascedouro, na medida em que, para além da viabilidade 

de um desenvolvimento sem agressão ao meio ambiente, busca uma reflexão-ação que articule 

todas as áreas e aspectos da vida, em uma perspectiva orgânica, segundo a qual Terra e seres 

humanos emergem como uma entidade única (BOFF, 1995). 

Nesse sentido, pensar a sustentabilidade exige o exercício humano de pensar as 

múltiplas dimensões do próprio ser em uma visão holística, integral, não centrada apenas na 

liberdade individual em detrimento da justiça social e da vida em coletividade. 

A ideia de sustentabilidade humana parte da ressignificação do conceito de homem e 

de mulher como força de trabalho, para quem as relações se restringiam ao próprio capital e à 

luta de classes, e de uma concepção de ser humano e sociedade como elementos inseridos dentro 

da natureza, e não dela apartados, cujo bem-estar não se limita à satisfação dos aspectos 



 
 
 

33 
 
 
 

estéticos e fisiológicos, mas, sobretudo, busca os aspectos éticos e as relações minimamente 

justas e de convivência pacífica.  

 

ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO PEDAGÓGICO 
 
 

1. ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 

 

O Centro de Ensino Médio 02 de Planaltina-DF apresenta organização pautada nas 

regras contidas na Portaria nº. 284 de 31 de dezembro de 2014. 

 

  Diretora:             Sonara Liana Martins Oliveira 
 

  Vice-diretora:     Tricinéia Amini de Miranda 
 

  Supervisores:      Fernando Faria 

          Hamilton Morato 

          Patrícia Aparecida do Nascimento Freitas 

          Sizelmo José Carlos da Silva 

                                          
 

  Coordenadores: Edjaime Viega Machado 

                                                    Jucelino de Sales 

         Lucimar Afonso da Silva 

 

Contamos atualmente com um grupo de funcionários entre efetivos e professores com 

contratos temporários e ainda temos servidores terceirizados nas áreas Vigilância Patrimonial, 

Limpeza e Merenda Escolar, perfazendo um total de 112 funcionários.  

 
 

2. ORGANIZAÇÃO PEDAGÓGICA 

 
O CEM 02 de Planaltina atende o Ensino Médio regular em 2 turnos (matutino e 

vespertino) em regime de Semestralidade (2º anos do matutino e vespertino e 3º anos 

vespertino), Novo Ensino Médio (1º ano matutino) e Classe bilingue do EJA Interventivo (1º 
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ano matutino). Nessa estrutura atribui-se a mesma relevância a todos os componentes 

curriculares contextualizados, considerando as adaptações dos conteúdos como meios para o 

desenvolvimento de competências e habilidades, construindo aprendizagens significativas, 

respeitando saberes anteriores, valorizando os comportamentos, enfocando a ética e os 

princípios sociais. Nesse sentido, a proposta de ensino inclusivo nas salas de aula regulares 

possibilita o rompimento de paradigmas, enfrentando desafios que a vida impõe ao educando, 

adequando-se às mudanças constantes do mundo globalizado. A leitura, a escrita e a 

interpretação serão consideradas, em todas as disciplinas, como pressuposto para a formação 

do cidadão crítico, com capacidade de ação e reflexão, contemplando os temas transversais que 

nortearam a educação escolar. 

Para atender de forma adequada os alunos com necessidades educacionais especiais 

inseridos em classe comum dispomos de intérprete educacional de LIBRAS e duas Salas de 

Recursos, uma para alunos com deficiência auditiva e outra para deficiência intelectual, 

deficiência física e autismo, com atendimento em horário inverso, além da presença de serviço 

de apoio especializado. 

As adaptações curriculares constituem as possibilidades educacionais de atuar frente 

às dificuldades de aprendizagem dos alunos. Pressupõe que se realizem, quando necessários, 

para tornar o currículo apropriado às peculiaridades dos ANEE (Alunos com Necessidades 

Educacionais Especiais), tornando-o dinâmico, alterável, passível de ampliação, a fim de que 

atenda realmente a todos os educandos. As adaptações curriculares não devem ser entendidas 

como um processo exclusivamente individual ou uma decisão que envolve apenas o professor 

e o aluno. As adaptações curriculares devem considerar a proposta pedagógica, o currículo 

desenvolvido em sala de aula e a atuação do professor na avaliação e no atendimento ao aluno. 

  

2.1 SEMESTRALIDADE COMO PROPOSTA DE ORGANIZAÇÃO 

CURRICULAR E PEDAGÓGICA 

         

Em setembro de 2012, até então o CEM 02 funcionava com três turnos, foi iniciado os 

estudos e discussões a respeito da proposta da Semestralidade – Organização do Trabalho 

Pedagógico das Escolas Públicas de Ensino Médio em Semestres - com alunos e professores, 

como alternativa as dificuldades enfrentadas no Ensino Regular Noturno. Ao final daquele ano, 

o grupo resolveu fazer a Adesão para o ano letivo de 2013. Com essa reorganização, não houve 
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déficit na carga horária do corpo docente e nem do corpo discente, ou seja, atendeu à modulação 

dos professores e à Matriz Curricular do Ensino Médio Regular Noturno da SEDF. A 

Semestralidade mostrou-se uma proposta interessante, pois traz uma proposta de reorganização 

dos tempos e espaços de formação e aprendizagens na escola, nela o regime de oferta do Ensino 

Médio continua anual e há a divisão dos componentes curriculares em 2 blocos semestrais. Em 

2019, devido a uma reorganização da estrutura da Regional de Ensino de Planaltina, encerramos 

as atividades do turno Noturno, sendo assim, iniciamos o ano apenas com os turnos Matutino e 

Vespertino. 

Na Semestralidade, o número de componentes curriculares por semestre para o 

estudante é reduzido pela metade, e, também o número de turmas atendidas por semestre pelo 

professor é reduzido, proporcionando assim, uma relação mais próxima entre professores e 

estudantes, a adoção de estratégias e metodologias de ensino diversificadas e participativas, 

além de um maior aprofundamento nos conteúdos estudados uma vez que dobra o número de 

aulas em cada componente curricular com exceção de Língua Portuguesa e Matemática que 

contempla os dois blocos. Essa redução no número de componentes curriculares favorece a 

interdisciplinaridade e ainda aprendizagens mais significativas, pois possibilita mais tempo 

disponível com cada professor.  

A organização curricular em semestres considera a importância que os instrumentos 

avaliativos têm para a continuidade dos estudos e para o fortalecimento dos vínculos entre 

estudante e instituição de ensino. Para tanto, o C.E.M. 02 está procurando adequar o processo 

avaliativo, o qual deve ser contínuo, processual e dinâmico. Além disso, necessitamos usar 

instrumentos avaliativos que deem conta do trabalho interdisciplinar desenvolvido no bloco de 

disciplinas e entre os blocos.  

No caso de baixo rendimento do aluno, as estratégias de recuperação seguem o 

disposto na LDB 9394/96, artigo 24, inciso V e nas diretrizes da rede pública de ensino. A 

escola deverá planejar e implementar ao longo do ano letivo os estudos de recuperação de cada 

componente curricular em que o aluno não obteve êxito. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

36 
 
 
 

 

LÍNGUA       
PORTUGUESA 

04 

MATEMÁTICA 03 
EDUCAÇÃO                 

FÍSICA 
02 

GEOGRAFIA 04 

SOCIOLOGIA 04 

FÍSICA 04 

ARTE 04 

ESPANHOL 02 

PD I 01 

PD II 02 
 

 
 

LÍNGUA 
PORTUGUESA 04 

MATEMÁTICA 03 

EDUCAÇÃO 
FÍSICA 02 

HISTÓRIA 04 

FILOSOFIA 04 

BIOLOGIA 04 

QUÍMICA 04 

INGLÊS 04 

PD I 01 

 

 

LÍNGUA       
PORTUGUESA 

04 

MATEMÁTICA 03 
EDUCAÇÃO                 

FÍSICA 
02 

GEOGRAFIA 04 

SOCIOLOGIA 04 

FÍSICA 04 

ARTE 04 

ESPANHOL 02 

PD I 01 

PD II 02 
 

 
 
 
 
Tabelas 4, 5, 6 e 7 - COMPONENTES CURRICULARES – 1º SEMESTRE - 2022 
 
                          

 BLOCO 1               BLOCO 2 
                             MATUTINO                                                                      MATUTINO 
                                 2ºABC                                                                     2º DEF      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                Tabela 4                             Tabela 5 
  
 
 

       BLOCO 1                BLOCO 2 
   VESPERTINO                                                                     VESPERTINO  

     2º ABCD   3º ABCDEF                     2º EFGH   3º GHIJKL  
 
 
                                   
 
 
 
 
                    
 

                
 

  
 
            
  
 
 
                   Tabela 6                                Tabela 7  

LÍNGUA 
PORTUGUESA 04 

MATEMÁTICA 03 

EDUCAÇÃO 
FÍSICA 02 

HISTÓRIA 04 

FILOSOFIA 04 

BIOLOGIA 04 

QUÍMICA 04 

INGLÊS 04 

PD I 01 
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2.2 O NOVO ENSINO MÉDIO 

Para as turmas do 1º ano de 2022 serão ofertadas o Novo Ensino Médio, no turno 

matutino. No Novo Ensino Médio, o currículo está organizado em duas partes 

intercomplementares: a parte de Formação Geral Básica (FGB) e os Itinerários Formativos, que 

incluem as Disciplinas Eletivas.  

A Formação Geral Básica é composta pelas quatro áreas do conhecimento, a saber: 

➢ Linguagens e suas tecnologias,  

➢ Matemática e suas tecnologias,  

➢ Ciências da Natureza e suas tecnologias e  

➢ Ciências Humanas e Sociais Aplicadas. 

         Tabela 8 - Ofertas no Novo Ensino Médio para o 1º ano – FGB todos os semestres 

Formação Geral Básica (FGB) Disciplinas Comuns para todos os semestres 
DISCIPLINA CARGA HORÁRIA 

MATEMÁTICA 03 
PORTUGUÊS 04 

EDUCAÇÃO FÍSICA 01 
TOTAL 07 

                                                
 
 Tabela 9 - Soma de carga horária semanal da FGB: 17h 

Formação Geral Básica (FGB) 
Disciplinas por tipo de oferta 

Oferta A Oferta B 
1º semestre 2º semestre 1º semestre 2º semestre 

Disciplina C.H Disciplina C.H Disciplina C.H Disciplina C.H 
Biologia 02 História 02 História 02 Biologia 02 

Física 02 Geografia 02 Geografia 02 Física 02 
Química 02 Sociologia 02 Sociologia 02 Química 02 

Artes 02 Filosofia 02 Filosofia 02 Artes 02 
Espanhol 02 Inglês 02 Inglês 02 Espanhol 02 

Total 10 Total 10 Total 10 Total 10 
 

 
Cada área do conhecimento abrange os saberes específicos de seus componentes 

curriculares. Por sua vez, os Itinerários Formativos, que fazem parte dessas quatro áreas de 

conhecimento em nossa escola, serão formados por Disciplinas Eletivas e o Projeto de Vida, 

como apresentados nos quadros abaixo: 
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          Tabela 10 – Itinerário Formativo 

Itinerário Formativo C.H 
Projeto de Vida 02 

Total 02 
 
 
Tabela 11 – Disciplinas Eletivas 

Disciplina Eletiva Disciplina 
Área do 

Conhecimento 
C.H 

Fotografia - a escrita da luz Arte 

Linguagens e 
suas tecnologias 

02 
Ampliando as práticas corporais dos esportes 
coletivos 

Educação 
Física 

02 

Inglês com música Inglês 02 
Cultura espanhola Espanhol 02 
Espanhol através da música Espanhol 02 
Meu corpo, minha saúde: relações entre corpo e 
padrões de beleza na sociedade contemporânea. 

Biologia Ciências da 
Natureza e suas 

tecnologias 

02 

Gravitação - a queda da maçã de Newton Física 02 
Núcleo de estudos - Química Química 02 
A ética e a cidadania História Ciências 

Humanas e 
Sociais 

Aplicadas 

02 
Atualidades voltada para vestibulares e 
concursos 

Geografia 02 

Democracia, cidadania e direitos humanos Sociologia 02 

Resgatando a aritmética Matemática 
Matemática e 

suas tecnologias 
02 

 

Os alunos farão escolha de 5 eletivas (anexo I) seguindo a tabela acima e mais o Projeto 

de Vida, que será ofertado obrigatoriamente dentro da carga horária, somando 12 horas 

semanais. 

 

 

CONCEPÇÕES, PRÁTICAS E ESTRATÉGIAS DE 
AVALIAÇÃO 

 
 

A avaliação educacional concentra-se na avaliação de situações de aprendizagem ou 

de desempenho escolar, isto é, quando o indivíduo é submetido a processos ou situações com 

vistas à aquisição de novo conhecimento, habilidade ou atitude, e este processo avaliativo deve 

priorizar o crescimento do aluno. Para atingir esse objetivo, é preciso focar a prática pedagógica 

no desenvolvimento dos alunos, o que significa observá-los de perto, conhecê-los, compreender 

suas diferenças, demonstrar interesse por eles, conhecer suas dificuldades e incentivar suas 
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potencialidades. Para que isso se torne realidade, são necessários esforços no sentido de 

permear o currículo com temas transversais que dão a orientação da educação escolar em seus 

princípios básicos, que são: dignidade humana, igualdade de direitos, participação e 

corresponsabilidade pela vida social, adaptando o currículo às necessidades dos alunos, sendo 

coerente com o momento histórico, cujo resultado seja formar o cidadão apto a viver no mundo 

globalizado e que saiba corresponder às exigências de uma sociedade em processo de 

transformação. 

A aquisição do saber norteia a significação evolutiva do ser humano. O estudante traz 

consigo seu saber, pois vive num mundo cheio de informação, o que reforça a necessidade de 

planejar as aulas com base em um conhecimento sobre o que eles já sabem e o que precisam e 

desejam saber, contextualizando sua vivência inserida nas perspectivas de sucesso. Daí a 

relevância do avaliar contínuo e progressivo, tornando a avaliação um processo criativo, 

significativo, cotidiano e dinâmico que se expressa nos objetivos definidos no planejamento, 

nas habilidades e competências a serem desenvolvidas, contemplando a participação coletiva 

em todos os aspectos e níveis através da sistematização de resultados analisados em conselhos 

de classe, coordenações pedagógicas e os critérios sobre a avaliação da Secretaria de Educação. 

A proposta pedagógica do Centro de Ensino Médio 02 procura garantir o 

desenvolvimento da avaliação formativa, envolvendo as suas dimensões cognitiva, afetiva e 

social no processo avaliativo do aluno. Sendo assim, o processo avaliativo busca se adequar às 

Diretrizes de Avaliação Educacional da Subsecretaria de Educação Básica da Secretaria de 

Estado de Educação do Distrito Federal. O professor utilizará 50% para testes e provas e 50% 

para outras formas de avaliação. Os instrumentos e/ou procedimentos que potencializam 

práticas de avaliação formativa são: observação, trabalhos de pesquisa, seminários, 

dramatizações, entrevistas, portfólio, auto avaliação, registros reflexivos, provas, testes, 

avaliação por pares ou colegas, entre outros. É importante destacar que a avaliação ensino-

aprendizagem é muito mais ampla do que a simples mensuração de resultados obtidos pelos 

estudantes. Contudo, reitera-se: não é o instrumento avaliativo que define o caráter formativo, 

mas os objetivos do professor. 

 Considerando a avaliação como um instrumento para a concretização do ensino e da 

aprendizagem, o Centro de Ensino Médio 02, na sua proposta avaliativa, procede da seguinte 

forma: 

➢ Avaliar com o compromisso de alterar caminhos, buscando intervenções e novas ações; 
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➢ Avaliar considerando as aprendizagens significativas, que assegurem aos alunos o 

domínio das competências e habilidades; 

➢ Adequar os instrumentos de avaliação aos propósitos de adaptação curricular para os 

alunos com necessidades especiais, refletindo sobre as expectativas da aprendizagem e 

considerando as competências e habilidades individuais; 

➢ Considerar a avaliação formativa como um processo contínuo e sistemático que exige 

um planejamento adequado e proporcione observação dos avanços dos alunos; 

➢ Promover simulados, integrando as áreas de conhecimento de forma interdisciplinar, 

contextualizando as competências e habilidades inseridas no currículo do ensino médio. 

➢ Oferecer aos alunos recuperação contínua para suprir as dificuldades de aprendizagem 

apresentadas por eles. Isto será feito por meio de estudos de recuperação, trabalhos e 

demais formas de avaliações. 

 

1. AVALIAÇÃO FORMATIVA 

           A avaliação formativa tem como objetivo identificar e conhecer o que o aluno já 

aprendeu e o que ele ainda não aprendeu, a fim de que se providenciem os meios necessários à 

continuidade dos seus estudos. Esta avaliação é conduzida pelo professor, promovendo a 

aprendizagem dos alunos. 

 

Avaliar é um processo contínuo, permanente, flexível e global que envolve 
observação de estudantes em todos os espaços da Instituição Educacional. - (Currículo 
em Movimento –Educação especial –pag41) 

 

Nessa perspectiva, a avaliação de alunos com necessidades educacionais especiais tem 

que ser vista no foco das realizações efetivadas e não sob a ótica da deficiência, do limite. 

Se, no decorrer das atividades pedagógicas diárias, o aluno especial necessitar de 

adequações curriculares, a atividade avaliativa não poderá ser diferente. O olhar do professor e 

da escola deverá ser pautado na valorização das diferenças, no estilo pessoal de aprendizagem 

de cada um dos alunos e na utilização de formas mais criativas de avaliar. Assim, o professor 

deve lançar mão de diversas formas de avaliação, como por exemplo, avaliação assistida, 

avaliação com consulta de material, utilização de portfólio e outras. 

Enfim, a avaliação deve ser vista como um instrumento de aprendizagem que permita 

o enriquecimento das experiências, tanto do professor como do aluno, onde se rompem as 
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barreiras dos currículos rígidos e carregados de conteúdos que fortalecem a segregação e a 

exclusão. 

 

2. AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL  

A avaliação Institucional deve buscar uma compreensão da realidade por meio de 

entrevistas, questionários, observação e dos resultados do Índice de Desenvolvimento da 

Educação Básica (IDEB) e do Exame Nacional do Ensino Médio – ENEM, sendo este último 

de particular importância, tendo em vista ser um exame em larga escala aplicado aos (às) 

estudantes do Ensino Médio, com maior foco nos concluintes deste segmento (3º ano).  

A análise, pela escola, desses dados, deve buscar identificar na organização curricular 

da escola e no seu Projeto Político Pedagógico aspectos que indiquem como tais resultados 

podem reorientar as práticas pedagógicas. Deve estar voltada para a tomada de decisão, levando 

em consideração todas as dimensões do processo educativo, o contexto social, o processo de 

gestão democrática, as condições físicas, materiais e pedagógicas da escola, e, também, 

possibilitar a identificação das limitações com as quais trabalha, bem como propor ações para 

a sua melhoria.   

Avaliar a escola como um todo e periodicamente é muito importante. Cada um dos 

profissionais tem um papel fundamental no processo educativo. É preciso ter uma visão global 

da escola. Assim, pode ser feito um mapeamento de todos os aspectos da instituição, propor 

encaminhamentos para a melhoria dos processos pedagógicos e dos resultados obtidos. Além 

disso, é importante identificar a responsabilidade sobre cada um dos encaminhamentos feitos, 

isto é, quem é o responsável pela implementação da medida proposta, estabelecendo um 

cronograma para o desenvolvimento dessas ações. O ponto de apoio para a avaliação 

institucional é a proposta pedagógica da escola, a qual foi construída coletivamente e que 

orientará o conjunto de profissionais envolvidos no processo. 

 

3. CONSELHO DE CLASSE 

 O Conselho de Classe é também momento de Avaliação no Projeto Político 

Pedagógico. Um espaço de planejamento, organização e avaliação da escola. É a instância em 

que se encontram os três níveis de avaliação: das aprendizagens, institucional e de redes. O 

Conselho de Classe deverá refletir sobre os índices de desempenho, sobre os projetos e demais 
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atividades realizadas no âmbito da escola e das salas de aula, sobretudo, com vistas a propor 

ações para serem articuladas na instituição. Esse colegiado, no Centro de Ensino Médio 02, é 

representativo, e é composto pela direção, supervisão, professores, estudantes-representantes 

de turmas, coordenação, profissionais das salas de recursos, intérpretes, profissionais de apoio 

especializado e orientação educacional. 

 

GESTÃO ESCOLAR 

 

1. GESTÃO PEDAGÓGICA  

A autonomia pedagógica determina a formulação e implementação do Projeto Político 

Pedagógico da unidade escolar em consonância com as Diretrizes Curriculares Nacionais para 

o Ensino Médio, o Currículo em Movimento da Secretaria de Estado de Educação do Distrito 

Federal, Diretrizes de Avaliação Educacional e com o Regimento Escolar das Instituições 

Educacionais da Rede Pública de Ensino do Distrito Federal.  

A formação do estudante tem como alvo a aquisição de conhecimentos básicos, a 

preparação científica e a capacidade de utilizar as diferentes tecnologias relativas às áreas de 

atuação. A Escola propõe, no Ensino Médio, a formação geral em oposição à formação 

específica, bem como o desenvolvimento de capacidades de pesquisar, aprender, criar e 

formular, buscar informações, analisá-las e selecioná-las. Dessa forma, o currículo do Ensino 

Médio na escola oportuniza ao egresso:  

a) compreender significados e fundamentos científicos e tecnológicos dos 

processos produtivos;  

b) relacionar teoria e prática;  

c) vincular a educação ao mundo do trabalho e à prática social;  

d) continuar aprendendo;  

e) atuar com autonomia intelectual e pensamento crítico;  

f) agir com flexibilidade para adaptar-se a novas situações;  

g) preparar-se para o trabalho e para o exercício da cidadania.  
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Também pretende desenvolver e aprimorar a identidade dos estudantes como pessoas 

humanas comprometidas com o bem comum, tendo como foco a formação ética e o 

desenvolvimento da autonomia intelectual e do pensamento crítico.  

Enquanto etapa final da Educação Básica, o Ensino Médio, com duração mínima de 

três anos, tem como finalidade a consolidação e o aprofundamento dos conhecimentos 

adquiridos no Ensino Fundamental, bem como, a ampliação de conhecimentos necessários para 

a continuidade dos estudos realizados após o Ensino Médio. (BRASIL, 2010).  

Para o atendimento das finalidades do Ensino Médio, o CEM 02 de Planaltina, nessa 

etapa de ensino, desenvolve atividades interdisciplinares que contemplam as diversas áreas do 

conhecimento, contribuindo para a escolha profissional dos estudantes e para a construção de 

seu projeto de vida. Considerando diferentes aspectos da vida pessoal, profissional, cultural e 

social dos jovens, a escola oferece as seguintes atividades curriculares e extracurriculares: 

Semana da Consciência Negra, Projeto de Redação, Podcast/Rádio, Projeto Papo Reto, 

Campeonato de Futsal, Halloween, Simulados do PAS/ENEM e projeto Sétimo Horário. 

 
 
2. GESTÃO FINANCEIRA 

Com a implantação da Gestão Democrática, a Unidade Executora – Associação de Pais 

e Mestres do CEM 02 de Planaltina-DF – administra os recursos oriundos do PDAF – Programa 

de Descentralização Administrativa e Financeira, de acordo com a Portaria nº. 27, de 07 de 

fevereiro de 2008, com a aprovação do Conselho Escolar, por meio da elaboração do Plano de 

Aplicação de Recursos da Instituição. 

O CEM 02 recebe ainda recursos advindos do PDDE – Programa Dinheiro Direto na 

Escola. O PDDE consiste na assistência financeira às escolas públicas da educação básica das 

redes estaduais, municipais e do Distrito Federal e às escolas privadas de educação especial 

mantidas por entidades sem fins lucrativos. O objetivo desses recursos é a melhoria da 

infraestrutura física e pedagógica, o reforço da autogestão escolar e a elevação dos índices de 

desempenho da educação básica. Os recursos do programa são transferidos de acordo com o 

número de alunos, levando em consideração o Censo Escolar do ano anterior ao do repasse. 

A descentralização orçamentária permite a ampliação da autonomia gerencial, 

administrativa e financeira das Instituições Educacionais por meio da utilização dos recursos 

financeiros disponibilizados para a aquisição de materiais de consumo, contratação de serviços 
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e aquisição de bens permanentes - conforme regulamentado pelo Decreto nº. 28.513, de 06 de 

dezembro de 2007 e demais Portarias subsequentes, normalmente anuais, - que definem os 

valores a serem repassados às Instituições, bem como as devidas rubricas dos gastos. 

O Programa de Descentralização Administrativa e Financeira – PDAF -, implantado 

pela SEDF em 2007, tem sido aperfeiçoado continuamente, ajustando-se melhor à realidade das 

escolas e adequando-se às solicitações da comunidade escolar.  

 

3. GESTÃO ADMINISTRATIVA 

A Autonomia Administrativa prevê a formulação, aprovação e implementação do 

Plano de Gestão da Unidade Escolar. Desse modo, a partir de 2010, o Centro de Ensino Médio 

02 de Planaltina passou a oferecer uma refeição por turno a todos os alunos, por meio da Lei 

nº. 4.121, de 14 de abril de 2008, que determina o oferecimento de alimentação aos alunos do 

Ensino Médio, inclusive ao Ensino Médio com sistema de semestralidade. A alimentação 

escolar é um complemento à melhoria da aprendizagem do aluno e à redução da evasão escolar. 

 

4. GESTÃO PARTICIPATIVA 

 

4.1. CONSELHO ESCOLAR 

O Conselho Escolar, nas suas atribuições, irá: referendar o Plano de Aplicação, 

contendo o planejamento de utilização dos recursos financeiros, bem como o acompanhamento 

das regularidades das contas; acompanhar a execução do calendário escolar; auxiliar a Direção 

na gestão da Instituição Educacional; aprovar a Proposta Pedagógica da Instituição 

Educacional, entre outras funções. 

Conforme consta do Regimento Escolar das Instituições Educacionais da rede Pública 

de Ensino do Distrito Federal, em seus artigos 17 e 18, o Conselho Escolar, integrante da 

estrutura das instituições educacionais da Rede Pública de Ensino do Distrito Federal, é órgão 

colegiado de natureza consultiva, deliberativa, mobilizadora e supervisora das atividades 

pedagógicas, administrativas e financeiras, constituído por representantes dos diferentes 

segmentos que integram a comunidade escolar.  

São ações do Conselho Escolar: 

➢ Consultiva – assessorar e emitir parecer; 
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➢ Deliberativa – elaborar e aprovar; 

➢ Mobilizadora – estimular, apoiar e promover; 

➢ Fiscalizadora – acompanhar e prestar contas. 

O Conselho Escolar é composto por um membro nato e por, no máximo, dezessete 

membros eleitos como representantes dos segmentos da comunidade escolar para mandato de 

três anos, conforme legislação vigente. 

O Conselho Escolar, em conformidade com as normas do Conselho de educação do 

Distrito Federal e da Secretaria de Estado de Educação, tem as seguintes funções: 

 

I- Garantir a participação efetiva da comunidade escolar na gestão da instituição 

educacional; 

II- Referendar a Proposta Pedagógica da instituição educacional, construída em 

consonância com a Proposta Pedagógica e com o Regimento Escolar aprovados para a Rede 

Pública de Ensino do Distrito Federal, bem como acompanhar a sua execução; 

III- Aprovar o Plano de Aplicação, contendo o planejamento de utilização dos recursos, o 

qual deverá estar assinado pelo Presidente da Unidade Executora e pelo Diretor da instituição 

educacional, bem como estar de acordo com as disposições da legislação pertinente; 

IV- Emitir parecer atestando a regularidade das contas e dos documentos comprobatórios 

das despesas realizadas; 

V- Auxiliar a Direção na gestão da instituição educacional e em outras questões de natureza 

administrativa e pedagógica que lhe sejam submetidas, visando à melhoria dos serviços 

educacionais; 

VI- Convidar os membros da comunidade escolar para esclarecimentos em matérias de sua 

competência; 

VII- Acompanhar a execução do Calendário Escolar no que se refere ao cumprimento do 

número de dias letivos e à carga horária previstos; 

VIII- Auxiliar a Direção no processo de integração instituição educacional-família-

comunidade; 

IX- Registrar, em livro próprio, as atas de suas reuniões, e afixar em local visível, 

principalmente em murais acessíveis à comunidade escolar, e por meio eletrônico, se possível, 

as convocações, calendários de eventos e deliberações; 
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X- Averiguar e denunciar às autoridades competentes as ações e/ou os procedimentos 

considerados inadequados que lhes cheguem ao conhecimento; 

XI- Participar da Comissão Local do processo seletivo para escolha do Diretor e do Vice-

Diretor da instituição educacional. 

 

4.2 GRÊMIO ESTUDANTIL 

 

A contribuição do Grêmio Estudantil no processo da gestão da escola democrática é 

fundamental, pois ele atuará como interlocutor dos anseios dos estudantes junto à comunidade 

escolar e vice-versa.  O Grêmio não pode ser apenas um mero realizador de campeonatos 

esportivos e festas que arrecadam fundos para a escola.  O Grêmio, neste processo, tem que ser 

o conscientizador dos estudantes, promover palestras, debates, participar da elaboração do 

Projeto Político Pedagógico da escola, das reuniões de avaliação de ensino e aprendizagem, das 

reuniões de pais, enfim, viver a escola. 

Há a previsão de uma nova eleição para o corrente ano de 2022, com mandato anual, 

no primeiro trimestre. 

 

5. PLANO DE AÇÃO PARA IMPLEMENTAÇÃO do PPP 

Tabela 12 – Cronograma implementação PPP 

GESTÃO PEDAGÓGICA 

INOVAÇÃO PEDAGÓGICA  Incentivar e apoiar através de 
recursos pedagógicos, 
financeiros e humanos mais 
projetos inovadores, 
estimulando o uso de novas 
tecnologias implantadas na 
escola. 

Será implementado no 
início do ano letivo pela 
Supervisão Pedagógica, 
pelos Coordenadores 
Pedagógicos e Direção. 

INCLUSÃO COM 
EQUIDADE  

Oportunizar atividades de 
inclusão para todos os nossos 
alunos.  
 

Será implementado ao longo 
do ano letivo pelas Equipes 
das Salas de Recursos, 
Corpo Docente, Supervisão 
Pedagógica, Coordenadores 
Pedagógicos, Equipe 
Especializada e Direção. 
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DESENVOLVIMENTO 
INTEGRAL DOS 
ESTUDANTES 

Disponibilizar atividades 
multidisciplinares e 
interdisciplinares para que os 
alunos possam 
desenvolverem-se de forma 
ampla e integrativa. 

Serão desenvolvidas 
atividades ao longo do ano 
letivo pelas equipes de 
Coordenação, Supervisão, 
Corpo Docente, SOE, 
EEAA e Direção. 

GESTÃO FINANCEIRA 

AQUISIÇÃO DE 
MATERIAIS DE CUSTEI 
E/OU CAPITAL  

Utilizar as verbas 
provenientes do PDDE e do 
PDAF pra adquirir materiais 
que auxiliarão o 
desenvolvimento das 
atividades pedagógicas. 
 
Realizar a prestação de 
contas a casa quadrimestre 
dos recursos provenientes do 
PDDE e PDAF. 

Serão utilizadas as verbas, 
ao longo do ano, de a cordo 
com a demanda pedagógica 
e a disponibilidade dos 
recursos pela Supervisão 
Administrativa e a equipe 
Diretiva. 

GESTÃO PARTICIPATIVA 

AVALIAÇÃO DO PROJETO 
PEDAGÓGICO 

Oportunizar reuniões de 
avaliação bimestrais 
especificamente para 
avaliação da aplicação da 
Proposta Pedagógica. 

Será implementado no 
início do ano letivo pela 
Supervisão Pedagógica, 
pelos Coordenadores 
Pedagógicos, EEAA, SOE, 
Conselho Escolar e Direção 
com participação de toda 
comunidade escolar. 

CONSELHO DE CLASSE  Criar espaços adequados de 
expressão representativa dos 
estudantes no Conselho 
Escolar, seja através da Ata 
de Pré-Conselho, ou da 
presença dos Representantes 
de Turma.  

Serão realizadas o 
preenchimento das Atas de 
Pré-conselho com os 
Professores Conselheiros, 
os Representantes de turma 
e os alunos ao final de cada 
bimestre.  

ORGANIZAÇÃO DOS 
ESTUDANTES 

Estimular o protagonismo 
juvenil, ressaltando o 
estímulo à proatividade entre 
os alunos da escola, 
sobretudo na composição do 
Grêmio Estudantil. 

Será implementado ao longo 
do ano letivo pelo SOE, 
Direção, Conselho Escolar, 
com apoio de dos alunos e 
da UNE. 
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PLANOS DE AÇÕES ESPECÍFICOS 

 

1. PLANO DE AÇÃO ANUAL DA EQUIPE ESPECIALIZDA DE APOIO À 

APRENDIZAGEM - EEAA 

Psicóloga Educacional: Lorena Batista Ramalho e Torres Noronha        

Matrícula: 230.668/9                          

        Turno: Diurno 

 

Pedagoga: Élida Vieira de Oliveira        

Matrícula: 222.678/2                          

        Turno: Diurno 

 

1.1. APRESENTAÇÃO 

O presente Plano de Ação tem por objetivo nortear o trabalho pedagógico da Equipe 

Especializada de Apoio à Aprendizagem (EEAA), que se constitui em um serviço de apoio 

técnico-pedagógico de caráter multidisciplinar, composto por profissionais com formação em 

Psicologia e em Pedagogia. Este serviço tem como objetivo contribuir para o aprimoramento 

da atuação dos profissionais das instituições educacionais, bem como colaborar para a 

promoção da melhoria do desempenho de todos os estudantes, viabilizando a concretização de 

uma cultura de sucesso escolar por meio de uma atuação institucional. Segundo a Orientação 

Pedagógica – OP (2010) do Serviço a atuação das equipes deve ser direcionada ao 

assessoramento à prática pedagógica e ao acompanhamento do processo de ensino e 

aprendizagem em suas perspectivas preventiva, institucional e interventiva, sempre em 

articulação com as demais instâncias pedagógicas da instituição educacional. A atuação da 

Equipe pauta-se em ações que ocorrem nos espaços e tempos do contexto escolar, tais como o 

mapeamento institucional, o suporte ao trabalho da gestão escolar e a assessoria ao processo de 

ensino-aprendizagem. 
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Ações/Demandas Objetivos Estratégias 

Acolhimento e 

Mapeamento 

escolar 

Acolher e dar suporte aos 

docentes e discentes no retorno às 

atividades. 

Participar e observar diferentes 

momentos da dinâmica escola, 

com o objetivo de identificar e 

compreender como se organiza. 

Mapeamento dos 

docentes e discente 

NEM 

Contribuir para a organização do 

trabalho pedagógico das turmas 

do NEM 

Observação do contexto escolar 

das turmas do NEM 

Mapeamento dos 

estudantes com 

Transtornos 

Funcionais 

Propor ações efetivas que 
favoreçam o sucesso escolar. 
 

Acompanhar o desenvolvimento 
escolar dos estudantes com TF. 
 

Participar das 

Coordenações 

Pedagógicas locais, 

intermediárias e 

central 

Promover momentos de reflexão 

que busquem a melhoria do 

processo de ensino-

aprendizagem. 

Participar do planejamento e da 
execução da Coordenação 
Coletiva da Unidade Escolar em 
parceria com a Equipe Gestora e 
os Coordenadores  
Pedagógicos Locais. 

Levantamento e 
escuta dos 
estudantes com 
queixas especificas 
a saúde mental. 
 

Atendimentos individuais aos 

alunos com alguma demanda ou 

queixa específica visando acolhê-

lo e se identificada a necessidade 

de um atendimento clínico 

regular encaminhar o estudante 

para um serviço externa à unidade 

escolar após o diálogo com seus 

pais ou responsáveis 

Acompanhar os estudantes no 
retorno as atividades presenciais 
nos diversos espaços escolares. 
Registrar demandas e especificas 
a saúde mental. 

Participar de 
maneira eficaz  dos 
Conselhos de 
Classe. 

Promover reflexões sobre o 

desenvolvimento e a 

aprendizagem dos estudantes. 

Participar dos Conselhos de 
Classe na unidade escolar 
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Tabela 12 – Plano de Ação EEAA 2022 
 

2. PLANO DE AÇÃO ANUAL DO SERVIÇO DE ORIENTAÇÃO EDUCACIONAL - 
SOE 

Pedagogo(a) - Orientador(a) Educacional: KEILA NAZARÉ DA CUNHA        

Matrícula: 243.854-2                          

 Turno: Diurno 

Tendo em vista o que está preconizado no Regimento da rede pública de ensino do 

Distrito Federal, disposto no Art. 127. A atuação do Pedagogo-Orientador Educacional deve 

partir do princípio da ação coletiva, contextualizada, integrada à Proposta Pedagógica - PP da 

unidade escolar, visando à aprendizagem e ao desenvolvimento integral do estudante como ser 

autônomo, crítico, participativo, criativo e protagonista, capaz de interagir no meio social e 

escolar e de exercer sua cidadania com responsabilidade. (2019, p.59). 

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

letivo: 

 

Assessora o trabalho 
da gestão escolar. 

Contribuir com a distribuição do 
trabalho pedagógico, favorecendo 
o processo de ensino 
aprendizagem. 

Realizar reuniões com a equipe 
gestora. 

Cooperar com a 
elaboração de 
instrumentos e 
procedimentos nas 
intervenções 
didáticmetodológicas 
que auxiliem no 
processo de ensino e 
aprendizagem 

Contribuir para a organização do 
trabalho pedagógico e 
consequentemente para a melhoria 
da qualidade de ensino na unidade 
escolar 
 

Analisar a realidade escolar, 
propor, organizar os trabalhos e 
elaborar os documentos internos 
 

Desenvolver ações 
junto às famílias, em 
parceria com os 
demais profissionais 
da unidade escolar. 

Engajamento familiar no 
processo de escolarização dos 
estudantes  
 

Realizar atendimentos às 
famílias em parceria com as 
demais equipes da escola 
 
Realizar momentos de reflexão 
com as famílias nas reuniões 
destas com a unidade escolar. 
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   Tabela 13 – Metas do SOE 2022 

METAS 

➢ Realizar mapeamento institucional; 

➢ Trabalhar os Eixos Temáticos: Direitos Humanos, Cidadania, Diversidade e 

Sustentabilidade, possibilitando a aprendizagem e o desenvolvimento integral do estudante; 

➢ Facilitar a integração família-escola; estudante-professor, escola-comunidade; 

➢ Acompanhar a frequência escolar dos estudantes; 

➢ Implantar o Projeto Papo Reto, onde espera-se que impactar positivamente a vida 

dos estudantes, despertando para uma melhor projeção de suas vidas e que possam iniciar 

o processo de protagonismo em diversas áreas de suas vidas, indo além dos muros das 

escolas. 

  
 
 
 Tabela 14 – Plano de Ação SOE 2022 

 

TEMÁTICA 

 
FUNDAMENTAÇÃO 

CURRICULAR 

ESTRATÉGIAS PEDAGÓGICAS 

 
EIXO DE 

AÇÃO 
PERÍODO DE 
EXECUÇÃO 

Cidad

ania 

e 

Direito

s 

Huma

nos 

 
Diversidad

e 

 
Sustenta
bilidade 

AUTOESTIMA X X  

Conversa em grupo e/ou 
Atendimento individual 

Estdantes 
Ao longo do 

ano 
Vídeos / textos / Rodas de 
conversa em parceria com os 
professores de Projeto de vida; 
 

Estudantes / 
Professores 
/ famílias 

 
Setembro 

Escuta ativa dos estudantes e 
sensibilização da familia, quando 
necessário; 

Estudantes e 
familia 

Ao longo do 
ano 

Realizar encaminhamentos, 
quando estiver prejudicando a 
saúde do estudante; 

Redes de 
Apoio 

Ao longo do 
ano 

CIDADANIA 
 

X X  

Vídeos / textos/ Rodas de 
conversa( mundo do trabalho) 

Estudantes 
Ao longo do 

ano 

Elaboração ou participação na 
elaboração  de relatórios em 
parceria com o SEAA e Direção da 
escola,  para o conselho tutelar em 
caso de estudantes encaminhados 
pelos professores apresentando 
situação de infrequência; 
abandono escolar e violação de 
direitos; 

SEAA 
Equipe 
diretiva 

Ao longo do 
ano 
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CULTURA DE PAZ X X  

Vídeos / textos / Rodas de 
conversa( Combate ao Bullying) 
Conversas individualizadas ou em 
grupos; 
Reuniões com os representantes de 
turma; 
Dialogar com a direção e equipe 
pedagógica; 
Dialogar com os professores e 
estudantes 
Mobilizar a escola, separando 1 
dia para que todos os professors 
conselheiros fiquem com suas 
turmas e debatam sobre a temática, 
promovendo a sensibilização dos 
estudantes por meio do Papo Reto. 
Organizar Palestras em parceria 
com a rede externa, como  SEJUS, 
PM, Polícia Civil, Conselho 
Tutelar e outras parcerias que 
abordem a questâo. 

Estudantes/f
amílias/ 

professores; 
Equipe 

Gestora; 
Comunidad
e escolar; 

Ao longo do 
ano 

Sensibilizar a comunidade escolar 
sobre empatia e sensibilidade/ 
afetividade por meio de Projeto 
Papo Reto, 
 

Toda a 
comunidade 

escolar 
1 por semester 

DESENVOLVIMENT
O DE 

COMPETÊNCIAS 
SOCIOEMOCIONAI

S 

X X  

Vídeos / textos / Rodas de 
conversa/ conversa individual 
Desenvolver ações em parceria 
com os professores de projeto de 
vida; 
Realizar orientações em sala 
Praticar a escuta sensível e ativa; 

Estudantes/f
amílias/ 

professores 

Ao longo do 
ano 

EDUCAÇÃO 
AMBIENTAL 

 
  X 

Vídeos / textos / Rodas de 
conversa/ cartaz em parceria com 
os professores e comunidade 
escolar; 

Estudantes/ 
professores 

e 
comunidade 

escolar; 

Junho 

 
 
 

INCLUSÃO DE 
DIVERSIDADES 

 
 
 

 X  

Rodas de conversa/ vídeos/ textos/ 
cartaz 
 
Atendimento individualizado; 
Realizar escuta ativa dos 
estudantes, professores e 
familiares; 
Realizar encaminhamentos e 
parcerias com a rede interna e 
externa; 
Trabalhar em parceria com as 
Salas de Recursos; 
 
 

Estudantes/f
amílias/ 

professores 

 
 

Ao longo do 
ano 

INTEGRAÇÃO 
FAMÍLIA ESCOLA 

   

Apresentação do SOE na Reunião 
de Pais/ famílias/ responsáveis; 
Escuta ativa das famílias; 
Mediação de conflitos entre 
famílias e estudantes e entre 
família e escola; 
Utilização de grupo de Whatsapp 
para interagir com estudantes e 
suas famílias / conversas 
individualizadas; 

Estudantes/f
amílias/ 

professores 

Ao longo do 
ano 

    Conversas individualizadas ou em Estudantes/f Ao longo do 
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MEDIAÇÃO DE 
CONFLITOS 

grupos; 
Reuniões com os representantes de 
turma; 
Dialogar com a direção e equipe 
pedagógica; 
Dialogar com os professores e 
estudantes 
 
Sensilizar a comunidade escolar 
sobre empatia e sensibilidade/ 
afetividade 
 

amílias/ 
professores 

ano 

 
PREVENÇÃO E 

ENFRENTAMENTO 
AO USO DE 

DROGAS 
 

   

Vídeos / textos / Rodas de 
conversa em parceria com os 
professores de Projeto de vida; 
Recorrer às redes de apoio; 
Conversas com estudantes e 
famílias; 
 

Estudantes 
Ao longo do 

ano 

 
PROJETO DE   VIDA 

 
 

X X X 

 
Vídeos / textos / Rodas de 
conversa em parceria com os 
professores de Projeto de vida; 
 
Apoiar os professores que 
ministram a disciplina de Projeto 
de vida 

Estudantes 
Ao longo do 

ano 

 
 

PARTICIPAÇÃO 
ESTUDANTIL 

 

X   

Estimular , facilitar e promover a 
participação estudantil por meio 
Grêmio estudantil, Representantes 
de turma, escolha do professor 
conselheiro e Projetos da escola; 

 

Estudantes 
Ao longo do 

ano 

 
Participação na escolha do     
Professor conselheiro de turma e 
dos representantes de turma; 
 

 

Fevereiro e 
março/ 

Agosto e 
setembro 

Participação  de ações do Projeto 
Papo Reto 
 
 

 
 

De maio a 
novembro 

SAÚDE 
 
 

X  X 

Rodas de Conversa / Vídeos / 
Flyers 
Realizar encaminhamentos, 
quando necessário; 

Estudantes/f
amílias 

Ao longo do 
ano 

 
TRANSIÇÃO 

ESCOLAR 
X X  

Acolhimento / Orientações no 
coletivo e individuais 

Estudantes 

Fevereiro a 
abril e 

novembro a 
dezembro 

 
COMBATE  AO 

ABUSO E 
EXPLORAÇÃO 

SEXUAL DE 
CRIANÇAS E 

ADOLESCENTES 
 

X X  Rodas de conversa/ vídeos/ textos  Maio 
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Instrumentos de Avaliação e Indicativos de resultados 

➢ Observação; 

➢ Ouvindo o retorno dos estudantes e da comunidade escolar; 

 

3. PLANO DE AÇÃO ANUAL DO CENTRO DE INICIAÇÃO DESPORTIVA - CID 

Professor de Educação Física: HELLEN CRISTINA FARIA SILVA        

Matrícula: 181.312-9                          

Turno: Diurno 
Os Centros de Iniciação Desportiva (CID) foram criados com o objetivo de oportunizar 

aos alunos da Rede Pública de Ensino do DF o conhecimento técnico e tático de diferentes 

modalidades esportivas, buscando identificar diferentes aptidões e interesses e oportunizando a 

ampliação do processo de seleção e formação de futuros atletas.  

O projeto visa integrar crianças e jovens às equipes representativas do Distrito Federal 

e também a formação de um cidadão consciente do movimento humano na cultura corporal. 

Nesse sentido, a proposta pedagógica inclui vivências esportivas de formação básica das 

qualidades físicas, das habilidades motoras e dos gestos esportivos, todas desenvolvidas num 

ambiente lúdico, criativo, solidário, cooperativo e com uma compreensão histórico-crítico-

social da realidade de cada centro. 

 

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL  

 

➢ Lei Orgânica do Distrito Federal, 1993.  

➢ Lei nº. 9.394 de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, 23 de dezembro de 1996 – 

Estabelece as Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Capitulo II, Seção I, art. 27, 

inciso IV. 

➢ Lei nº. 9.615, de 24 de março de 1998 – Institui normas gerais sobre desporto e dá outras 

providências.  

➢ Lei nº. 3.433, de 06 de agosto de 2004 – assegura aos alunos do ensino fundamental e 

médio das escolas públicas do Distrito Federal, acesso a atividades de desporto escolar.  

➢ Decreto nº. 26.280, de 17 de outubro de 2005 – regulamenta a Lei nº. 3.433.  
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➢ Portaria nº 254 de 12 de dezembro de 2008. 

 

OBJETIVO GERAL  

Oportunizar aos alunos da Rede Pública de Ensino do DF, o acesso às atividades do 

Esporte Escolar da iniciação ao treinamento.  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

➢ Proporcionar aos alunos a apropriação do conhecimento físico, técnico e tático, que 

fundamenta a prática desportiva como elemento significativo da sua formação integral;  

➢ Utilizar a competição como instrumento pedagógico, predominantemente lúdico, 

cooperativo, reflexivo e mantenedor do equilíbrio psicomotor e integrador do aluno;  

➢ Fomentar o acesso às equipes e representatividade do desporto escolar do Distrito 

Federal; 

➢ Oferece condições para o desenvolvimento de diferentes modalidades desportivas;  

➢ Propor capacitação técnico-pedagógica especifica aos professores das modalidades. 

PÚBLICO-ALVO (ALUNOS):  

Participarão das atividades dos CID alunos matriculados no Ensino Fundamental e 

Ensino Médio da Rede Pública de Ensino do Distrito Federal, em qualquer das situações 

abaixo:  

➢ Optam livremente por uma prática extracurricular nas modalidades Voleibol 

masculino ou feminino;  

➢ Que foram indicados pelo professor regular de educação física; 

➢ Que foram selecionados pelos professores dos CID’s. 

 

4. PLANO DE AÇÃO ANUAL DO ATENDIMENTO EDUCACIONAL 
ESPECIALIZADO – AEE 

Professores do AEE:         Matrícula: 

➢ Cícero Paulo da Silva Marinho                                     31447-1 

➢ Érika de Oliveira Nachi                                                            206671-8 
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➢ Heisler Nadir R. Rodrigues                                                      212577-3 

➢ Maralucia Mamedio Hendges                                                   38081-4 

 

OBJETIVO GERAL  

Propiciar ao estudante com deficiência, atividades específicas por meio do Plano de 

AEE (Plano de Atendimento Educacional Especializado) e apoio às Adequações Curriculares  

de modo a complementar sua formação, para que possa superar as limitações causadas pelo 

comprometimento: sensorial, físico, e intelectual, explorando ao máximo suas competências e 

habilidades de forma a incluir o aluno com deficiência em todos os espaços da escola, 

preparando-o para ter cada vez mais autonomia, sendo uma pessoa atuante e participativa no 

mundo em que vivemos.  

JUSTIFICATIVA 

O serviço de Atendimento Educacional Especializado tem como função primordial, 

identificar, elaborar e organizar recursos pedagógicos e de acessibilidade que eliminem as 

barreiras do aprendizado e possibilitem a plena participação dos estudantes, considerando suas 

necessidades específicas.  

            As atividades desenvolvidas no atendimento educacional especializado devem ser 

diferentes daquelas atividades diárias que constituem o dia a dia escolar em sala de aula, porém, 

vale lembrar, que elas não substituem essas atividades, apenas complementam e/ou 

suplementam a formação dos estudantes, buscando que eles possam se desenvolver como 

pessoas atuantes e participativas no mundo que vivemos.  

De acordo com a Resolução n° 1/2017 CEDF “o atendimento educacional 

especializado apresenta-se de forma complementar e suplementar à escolarização em classes 

comuns do ensino regular dos estudantes com deficiência, com altas habilidades ou 

superdotação, visando atender às suas especificidades, por meio de instrumentos e diretrizes 

necessários à eliminação ou superação de barreiras sociais, psicológicas, atitudinais, físicas, 

dentre outras que possam impedir a educação cidadã.”  

Sendo assim a Sala de Recursos Generalista desta Unidade de Ensino, assume caráter 

de complementariedade à “formação dos estudantes com deficiências, transtornos globais do 



 
 
 

57 
 
 
 

desenvolvimento ou demais características congêneres” Resolução n° 1/2017 CEDF. Contudo 

a proposta de atuação desta Sala de Recursos contemplará o processo de desenvolvimento 

global da consciência e da comunicação entre o educador e o educando, integrando dentro de 

uma visão de totalidade, os vários níveis de conhecimento e expressão, ressignificando os 

conteúdos escolares e as relações estabelecidas.  

PERÍODO  

Este plano de ação é de caráter anual (2022), seguindo o calendário escolar da SEEDF.  

 

INICIATIVAS / ATUAÇÃO 

Período  Metas   Estratégias  Envolvidos  

 Ano letivo 
vigente: De 14 de 
fevereiro de 2022 
a 22 de dezembro 
de 2022. 

Trabalhar em parceria com os 
demais setores da escola 
visando ao desenvolvimento 
global dos estudantes com 
deficiências e transtorno do 
espectro autista; 
Acompanhar o planejamento, 
a execução e a avaliação das 
atividades pedagógicas 
adaptadas, orientando o 
professor no processo de 
adequação curricular; 
Estimular a utilização de 
metodologias diversificadas 
que melhor atendam as 
diferenças. 
 
 

Busca ativa dos alunos 
identificados pelo sistema como 
público-alvo da educação 
especial; 
Articulação e interface entre os 
professores da SRG, os das 
classes comuns e até mesmo os 
demais profissionais de outras 
áreas da escola;  
Integração da família ao processo 
de inclusão dos estudantes; 
Planejamento de atividades 
complementares que 
contemplem as necessidades 
específicas de cada indivíduo; 
Acompanhamento do 
desenvolvimento dos alunos 
atendidos pela SRG. 

 Toda a 
comunidade 
escolar. 

Tabela 15: Plano de Ação EAAy 

 
PROJETOS ANUAIS INTERDISCIPLINARES 

 
 

Conforme fora exposto anteriormente, o CEM 02 utiliza como base teórica a 

Pedagogia Histórico-Crítica, a qual acredita que a escola é um espaço privilegiado para o 

desenvolvimento humano e transformação social. Para esse fim, é necessário que o estudante 

desenvolva habilidades e competências que o torne um indivíduo autônomo e que consciente. 
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A Pedagogia de Projetos é uma metodologia que vem se destacando no processo pedagógico, 

auxiliando no desenvolvimento dos estudantes. 

 

“Na pedagogia de projetos, o aluno aprende no processo de produzir, de levantar 
dúvidas, de pesquisar e de criar relações, que incentivam novas buscas, descobertas, 
compreensões e reconstruções de conhecimento. E, portanto, o papel do professor 
deixa de ser aquele que ensina por meio da transmissão de informações – que tem 
como centro do processo a atuação do professor –, para criar situações de 
aprendizagem cujo foco incide sobre as relações que se estabelecem neste processo, 
cabendo ao professor realizar as mediações necessárias para que o aluno possa 
encontrar sentido naquilo que está aprendendo, a partir das relações criadas nessas 
situações.” (PRADO, 2003) 

 

Por compreender que a Pedagogia de Projetos é coerente com os objetivos pedagógicos 

desta instituição, o CEM 02 adota esta metodologia de ensino. Adiante, apresentamos a lista de 

projetos anuais interdisciplinares: 

 

POJETO 1 – AMIGOS DA LEITURA 

 
 

P R O J E T O  I N T E R D I S C I P L I N A R  D E  C Ó D I G O S  E  L I N G U A G E N S E  
Á R E A  D E  H U M A N A S  
Professor: José Maria da Paixão Nascimento – matrícula: 038.715-0 
 
INTRODUÇÃO 

Amigos da Leitura é um projeto cujo objetivo é estimular e criar meios para que os 

alunos desenvolvam o interesse pela leitura. Além de estimulá-los, visa a criar meios para que 

se efetive a prática da leitura de forma voluntária, agradável e, por que não dizer, prazerosa. 

Além disso, unem-se a esse objetivo os baixos custos e o envolvimento dos corpos docente e 

discente, fazendo do projeto uma parceria entre aqueles que já descobriram a importância da 

leitura e aqueles que certamente descobrirão. 

POR MEIO DA LEITURA PODEMOS SER MELHORES DO QUE SOMOS E A 

SOCIEDADE PODE SER MELHOR DO QUE É. 

 
JUSTIFICATIVA 

É uma iniciativa do Professor José Maria, de Língua Portuguesa, do Centro de Ensino 

Médio 02 de Planaltina-DF. Ele, preocupado em incentivar e difundir o hábito da leitura na 
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escola envolvida, suprir a deficiência de bibliotecas e a dificuldade de aquisição de livros em 

razão dos altos preços, resolveu incentivar a leitura na escola por intermédio deste projeto. 

 
OBJETIVOS GERAIS 
 
➢ Desenvolver o sentimento de que o livro é algo capaz de criar identidade e formar 

opiniões; 

➢ Resgatar o respeito ao “outro” e ao “indivíduo diferente”; 

➢ Promover o “renascimento cultural” entre os leitores; 

➢ Despertar o valor da leitura, bem como promover um contato maior com os livros; 

➢ Auxiliar na compreensão do mundo a partir da leitura. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
➢ Despertar o senso crítico; 

➢ Auxiliar na formação acadêmica; 

➢ Diminuir a ociosidade; 

➢ Reduzir o tempo médio gasto diante da televisão, substituindo-o pela leitura; 

➢ Promover a integração entre os alunos; 

➢ Desenvolver o sentido de responsabilidade e criatividade. 

 
METODOLOGIA 

➢ Será composto um grupo, formado por 01 (um) aluno de cada turma, nos diversos 

turnos, o qual terá por função coordenar e controlar a distribuição dos livros, a guarda e 

aplicação dos recursos e livros doados, bem como cadastrar, por meio de fichas próprias, 

a quantidade de livros lidos pelos alunos; 

➢ Os professores de Língua Portuguesa escolherão um dos colegas da mesma disciplina, 

o qual se encarregará de orientar o grupo de alunos que estarão na coordenação direta 

do projeto; 

➢ Os grupos de coordenadores elaborarão, em conjunto, um regimento interno do projeto, 

no qual constará um detalhamento maior das atividades desenvolvidas, sempre em 

parceria com o professor coordenador do projeto; 

➢ Serão aceitas doações de livros em boas condições de uso e sobre temas variados: 

poesia, contos, romances, dramas, entre outros, excluindo-se os estritamente didáticos. 
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DESENVOLVIMENTO 

Consiste em promover e disseminar o hábito pela leitura por meio das seguintes ações: 

➢ Os livros doados e adquiridos serão armazenados em uma sala no próprio 

estabelecimento de ensino, estando disponíveis para a leitura, por empréstimo, por 

tempo a ser definido pela coordenação, cujo controle será feito mediante ficha de leitura; 

➢ Será editado o jornal “Amigos da Leitura”, o qual trará avaliações do projeto, 

quantidade de leitores envolvidos, dicas de leitura, livros mais lidos, resenhas de livros, 

sugestões de autores consagrados, poemas, contos e crônicas produzidas pelos alunos, 

quadro sobre o leitor do bimestre, além de outros temas a serem definidos pela equipe 

de coordenação; 

➢ Premiação bimestral do leitor do bimestre, cujo prêmio será definido e adquirido pela 

coordenação, a qual utilizará parte dos recursos angariados pelo projeto; 

➢ Caberá à coordenação elaborar um relatório bimestral de suas atividades, o qual ficará 

à disposição de qualquer leitor para consulta; 

➢ Controle dos “amigos da leitura” por meio de ficha de leitura, a qual será elaborada pela 

equipe de coordenação; 

➢ Poderão ser desenvolvidas outras atividades relacionadas à leitura, como: palestras, 

exibição de filmes, exposições, seminários, dentre outras; 

➢ Parcerias com a Academia Planaltinense de Letras, de Planaltina-DF, faculdades 

localizadas em Planaltina-DF e órgãos não governamentais e ou ONGS e órgãos 

assistenciais; 

➢ Serão desenvolvidas outras atividades relacionadas à leitura na biblioteca da escola; 

 

AVALIAÇÃO 

O projeto será avaliado semestralmente a fim de verificar a quantidade de livros do 

acervo envolvido no projeto, escolha e premiação do aluno que leu o maior número de livros 

no semestre e também contabilizar o número de estudantes que aderiram a esta proposta de 

trabalho. 
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POJETO 2 - CADERNOS DE QUESTÕES MULTIDISCIPLINARES 
 
JUSTIFICATIVA 

Contribuir para que o estudante acesse o ensino superior em instituições públicas de 

qualidade tem sido uma busca constante do C.E.M 02. Ante a esse objetivo, torna-se necessário 

desenvolver práticas e procedimentos que preparem os educandos para enfrentarem os exames 

dos vestibulares, com suas especificidades e determinantes, e tenham condições de alcançarem 

bom desempenho. Para isso, o C.E. M 02 realiza cadernos de provas bimestralmente, os quais 

são precedidos de uma série de orientações curriculares. 

 

OBJETIVOS GERAIS 

➢ Criar e despertar no educando o interesse pelos vestibulares e provas que ele enfrentará 

ao longo de sua jornada de treineiro; 

➢ Integrar a organização dos currículos e das práticas pedagógicas em uma perspectiva 

multidisciplinar 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

➢ Orientar para o desenvolvimento da capacidade de execução dos diversos tipos de 

provas cobrados nos principais vestibulares e concursos; 

➢ Contribuir para a capacidade de visualização de itens sutis inseridos em textos e 

questões de prova; 

➢ Dar instruções que ajudem a desenvolver a visão lógica na resolução de questões de 

prova buscando, na interpretação dos comandos e textos, os caminhos para a resposta 

correta; 

➢ Desenvolver da capacidade de concentração e raciocínio rápido; 

➢ Dar orientações fundamentais para facilitar a produção de trabalhos acadêmicos 

seguindo as normas estabelecidas pela ABNT (Associação Brasileira de Normas 

Técnicas); 

➢ Desenvolvimento de técnicas de oratória e apresentação em público; 

➢ Contribuir para capacidade de trabalhar em grupos com foco em organização de tarefas 

e espírito de equipe; 

➢ Despertar o sentimento de respeito ao colega de sala e ao professor durante a atividade 

escolar; 
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➢ Motivar a uma postura profissional ética e competitiva, tão necessária ao aluno depois 

da conclusão do ensino médio. 

➢ Estimular a dedicação aos estudos. 

➢ Promover avaliações multidisciplinares contextualizando as diversas áreas de 

conhecimentos. 

➢ Treinar os estudantes para exames externos: PAS, ENEM, Vestibulares, etc. 

 

METODOLOGIA 

➢ Nas coordenações dos professores se discutem um tema gerador que os professores 

trabalham em suas aulas associado aos seus conteúdos bimestrais, como por exemplo: 

água, cidadania, corrupção, olimpíadas, etc. 

➢ Os professores discutem e elaboram as questões das provas, inclusive questões também 

adaptadas para os alunos com deficiência e transtornos também. 

➢ Caso não seja possível elaborar todas as questões sobre o tema determinado combinou-

se que algumas delas, pelo menos duas têm que ser relativas ao tema. 

➢ Com antecedência de três semanas, mais ou menos os professores enviam para o e-mail 

da coordenação: 

Matutino: coordenamedio02mat@hotmail.com 

Vespertino:coordenamedio02vesp@hotmail.com 

 

➢ As combinações são enviadas para o e-mail de cada um dos professores pela supervisão 

pedagógica que acompanha todo o processo juntamente com os coordenadores de cada 

turno.  

➢ A formatação das provas, a organização da semana de provas, escala de aplicação fica 

a critério da coordenação e supervisão pedagógica. 

➢ A verificação, grampeação das provas prontas fica a cargo dos professores nas 

coordenações pedagógicas. 

➢ Todas as provas têm os valores de 5,0 pontos, sendo, portanto, de acordo com a diretriz 

de avaliação a única no bimestre caracterizada como prova por ser individual e sem 

consulta. 

➢ Recolhe-se somente os gabaritos dos alunos. 
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➢ A correção é feita imediatamente após a aplicação na sala dos professores mediante 

máscara perfurada pelos coordenadores. 

➢ O aluno recebe a mesma nota em todas as disciplinas que compões o caderno da mesma 

área. 

➢ As notas são entregues aos professores, no final do período letivo e divulgadas aos 

alunos via mural disponível o dia seguinte. 

 
 
 
PROJETO 3 - “HALLOWMUERTOS” 

 

INTRODUÇÃO 

Em pleno século XXI, era da comunicação e da tecnologia, temos a grande 

preocupação e o desafio de fazer com que os alunos conheçam, compreendam e respeitem as 

diferentes manifestações culturais. Temos na comemoração do “Halloween” e do “Día de los 

muertos”, oportunidades de vivenciar culturas distintas da nossa, uma vez que se trata de uma 

manifestação norte-americana e mexicana, respectivamente. 

O “Halloween” faz parte da tradição norte-americana e é um tema que se pode explorar 

nas aulas de Inglês, visando integrar a cultura brasileira à americana a partir do estudo dos 

costumes e tradições que busca conhecer a diversidade cultural no mundo.  

“Día de los muertos” é uma festa mexicana que ocorre durante a festividade de 31 de 

outubro a 2 de novembro que é celebrada há cerca de três mil anos pelos povos 

mesoamericanos pré-hispânicos (astecas, maias, purépechas, náuatles e totonacas). Além do 

México, também festejam este dia, outros países da América Central e algumas regiões 

dos Estados Unidos, onde a população mexicana é grande. Inclusive a UNESCO declarou o 

festejo como Patrimônio Imaterial da Humanidade.  

Inicialmente, a celebração era realizada durante todo o mês de agosto pelos povos 

mesoamericanos pré-hispânicos, que faziam muitos sacrifícios de seres humanos para aplacar 

a fúria dos deuses, onde os crânios eram guardados como troféus e expostos em templos. Com 

a chegada dos colonizadores espanhóis, foi alterada para a passagem do mês de outubro ao mês 

de novembro e de forma a ficar próximo ao Dia dos Fiéis Defuntos / Dia de finados e ao Dia de 

Todos os Santos. Esse tema será apresentado e trabalhado nas aulas de espanhol, com o intuito 

de promover e difundir conhecimento a respeito dessa tão importante festa e seus costumes. 
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Ambas as festas mencionadas acima, permitem que se trabalhe conceitos como morte, 

espiritualidade, respeito as religiões e culturas diferentes. Torna-se possível trabalhar temas 

difíceis de forma lúdica e oferta-se um universo rico de lendas e mitos que captam o interesse 

e curiosidade do adolescente. 

Desenvolver uma Festa de “Halloween” juntamente com “Día de los muertos” na 

escola, é dar oportunidade para que os alunos conheçam um pouco desses eventos culturais que 

ocorrem em algumas partes do mundo, e desenvolvam atividades em grupo favorecendo a 

interação entre eles, valorizando princípios e respeitando às diferenças. 

 

OBJETIVOS GERAIS 

➢ Incentivar a disseminação de novos conhecimentos sobre as diferenças culturais. 

➢ Difundir, fortalecer e promover o aprendizado sobre as tradicionais festas de 

“Halloween” e “Día de los muertos” com suas tradições e costumes. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

➢ Envolver os estudantes no projeto para que todos contribuam para o sucesso do mesmo. 

➢ Possibilitar o acesso dos diversos tipos de leitura, imagens, músicas e vídeos 

relacionados à temática em questão. 

➢ Conhecer ritos, símbolos e costumes da celebração “Día de los muertos”. 

➢ Estimular a análise de filmes e desenvolver conexões com a realidade cultural mexicana. 

➢ Desenvolver senso crítico e a capacidade de interpretação; 

➢ Estimular a criatividade; 

➢ Aumentar o vocabulário; 

➢ Oferecer novas óticas para interpretar a realidade; 

➢ Trabalhar a linguagem oral e escrita; 

➢ Valorizar manifestações culturais; 

➢ Ampliar os conhecimentos histórico-culturais sobre os países que falam oficialmente o 

Inglês; 

➢ Vivenciar e conhecer, através de atividades lúdicas e pesquisas, a origem desta festa tão 

tradicional nos Estados Unidos e que atualmente vem sendo inserida na cultura 

brasileira; 

➢ Desenvolver através do “listening” a habilidade de entender a língua inglesa; 
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➢ Conhecer os símbolos do Halloween; 

➢ Integrar as turmas utilizando o trabalho em equipe. 

 

MEDIDAS E AÇÕES 

O projeto será desenvolvido com todas as turmas da escola. Matutino e vespertino. 

Os alunos irão: 

➢ Ter videoaulas expositivas sobre “Día de los muertos”, onde serão apresentados vídeos, 

imagens e textos sobre à temática em questão; 

➢ Pesquisar sobre a história, sobre as cores, símbolos e seus significados; 

➢ Fazer Leitura de textos sobre o “Halloween”; 

➢  Cantar músicas, assistir filmes e fazer brincadeiras dirigidas sobre o tema; 

➢ Exposição dos trabalhos e apresentações no dia da culminância do projeto; 

➢ Desfile de fantasia para premiações das melhores vestes e adornos; 

➢ Confeccionar suvenir e alguns símbolos da festa “Día de los muertos”; 

➢ Praticar a tradição “Trick or Treat”. 

 

A figura ilustra a proposta geral: 

 

Figura 1 – Projeto Hallowmuertos 

 

AVALIAÇÃO 

A avaliação será realizada por meio da observação da produção dos alunos de forma 

individual e coletiva. Cada professor irá dispor de, no máximo, 3,0 da nota total relativa ao 

bimestre. A avaliação se dará pela observação e participação e execução das atividades 

propostas no projeto. 

 
 

Murais de 
fotografia 

Intervenções 
em sala de 
aula com 

explicações 

Desfile de 
melhores 
fantasias 

 

Apresentações 
de dança e canto 

na quadra  
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FOTOS - ESBOÇO DO PROJETO 

 
 
 

 

 

 

Foto 7 – Caveira Hallowmuertos                  Foto 8 – Decoração de porta Hallowmuertos         

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 9 – Decoração sala de aula 1       Foto 10 – Decoração sala de aula 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Foto 11 – Hallowmuertos            Foto 12 – Decoração sala de aula 3 
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PROJETO 4 - JOGOS INTERCLASSES DO CEM 02 

 

Professores Responsáveis: Aurilécio Lima, Késsia Regina e Rafaela Rodrigues  

Apoio: Professores, servidores, coordenação, supervisão e direção. 

Participantes: 1ºs, 2ºs e 3ºs anos (Matutino e Vespertino). 

 

No Brasil, a prática do desporto escolar vem sendo estimulada desde 1882 quando Rui 

Barbosa defende a inclusão da ginástica no currículo escolar e a partir daí surgem inúmeras 

discussões a cerca dessa temática. Posteriormente o esporte torna-se uma das propostas da 

Educação Física escolar, porém o mesmo não deve ter um fim em si mesmo e não deve ser 

entendido como única prática a ser desenvolvida nas aulas e sim, tratado como um dos agentes 

responsáveis pela formação integral do indivíduo. 

Partindo desse princípio, foi desenvolvido o projeto Jogos Internos do Vespertino que 

integra algumas práticas esportivas e corporais em que são propostas atividades referentes aos 

conteúdos jogos, esportes e organização de eventos esportivos, previstos no currículo em 

movimento e trabalhados com os alunos dos terceiros anos do turno vespertino na disciplina 

educação física, integrando também os alunos de primeiros e segundos anos.  

O projeto tem como função primordial valorizar os jogos e os esportes como temas de 

grande importância para o desenvolvimento integral do educando, nesse contexto são 

enfatizados alguns aspectos como planejamento, organização, responsabilidade, cooperação, 

respeito, socialização, liderança, personalidade, persistência, entre outros.  

OBJETIVOS 

➢ Motivar e envolver os alunos da escola, incentivando-os à prática esportiva como 

instrumento de inclusão social; 

➢ Contribuir com a formação integral do estudante; 

➢ Compreender o esporte como elemento de inclusão social; 

➢ Incentivar a participação dos alunos em atividades competitivas; 

➢ Promover o respeito às regras; 

➢ Desenvolver a inteligência emocional necessária ao bom convívio social, a partir de 

atividades de integração; 

➢ Propiciar aos alunos a integração com as demais turmas do turno vespertino; 
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➢ Desenvolver com os terceiros anos do turno vespertino o conteúdo organização de 

eventos esportivos previstos no currículo em movimento. 

 

MODALIDADES SUGERIDAS 

Futsal, Voleibol, Queimada e Tênis de Mesa. 

 

ARBITRAGEM 

Os árbitros serão professores envolvidos no projeto, estagiários e alunos que dominam 

melhor o esporte ou jogo trabalhado que consiga atuar de forma imparcial. 

 

REGRAS 

➢ Todos os alunos, estarão sujeitos às normas disciplinares do Centro de Ensino Médio 

02 de Planaltina DF, previstas em seu regimento interno. 

➢ Serão criados regulamentos específicos para cada modalidade, de acordo com as regras 

das Federações e adaptando algumas caso haja necessidade. 

 

UNIFORMES 

➢ Os alunos deverão entrar na escola uniformizados (calça e camiseta); 

➢ As equipes deverão usar, durante os jogos, camisetas de cores iguais para as equipes 

que estarão disputando as modalidades coletivas.  

➢ Serão disponibilizados (caso seja necessário) coletes aos alunos que estiverem sem 

camiseta da cor estabelecida pela equipe. 

 

Tabela 17 - Materiais para jogos interclasses 

 

 

Obs.: Não é obrigatória a confecção de uniforme específico para os JI. 

➢ Todos os alunos deverão estar de tênis e vestimentas apropriadas à atividade física. 

 

LOCAL DE COMPETIÇÃO 

As competições acontecerão nas quadras da escola. 
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PROGRAMAÇÃO 

Os Jogos Internos acontecerão em cinco dias. Data a definir com a direção, 

coordenação e professores. 

 

MATERIAIS 

Os materiais poderão sofrer alterações de acordo com as modalidades definidas pela 

organização. 

 

PREMIAÇÃO 

A premiação poderá sofrer alterações de acordo com as modalidades definidas pela 

organização. 

➢ Troféus:  

• 1 futsal 

• 1 voleibol 

• 1 queimada 

• 1 tênis de mesa 

➢ Medalhas 

• 35 de ouro 

• 35 de prata 

• 35 de bronze 

 

PROJETO 5 - PAPO RETO: Projeto de Vida, Cultura, Valores e Protagonismo 

Estudantil 

 

INTRODUÇÃO 

A expressão “papo reto” no campo linguístico, derivada da linguagem informal, 

comporta uma gíria de uso corrente no universo dos jovens, principalmente da periferia, que 

abrange entre suas definições a acepção de transmissão de uma ideia objetiva, sem enrolação. 

Traduzindo, uma conversa clara, direta, sem rodeios, o que não reduz o “papo” a uma 

abordagem simplória, mas, por outro lado, plenificada na retidão, isto é, na virtude da equidade, 

do senso de justiça, conformidade com a razão, com o dever, integridade, lisura e probidade 

daqueles envolvidos no diálogo. 
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A escola é o ambiente que recebe o estudante para firmar com ele uma parceria de 

aprendizagens, portanto, precisa ser o lugar do diálogo. E mais, do diálogo pleno. O papo entre 

estudantes, professores, gestores, pais e responsáveis, enfim, entre todos os envolvidos no 

processo educacional deve prescindir de uma franqueza que potencialize a grandeza escolar do 

projeto pessoal que pulsa no âmago de cada aluno. Para tanto, o papo reto, sincero, evoca uma 

dimensão ética preocupada com o futuro, isto é, com o projeto de vida a que o estudante 

vinculará sua experiência escolar. 

O Projeto Papo Reto, será promovido no Centro de Ensino Médio 02, de Planaltina – 

DF, uma iniciativa da Orientadora Educacional Keila Nazaré da Cunha, que será realizado em 

parceria com professores colaboradores, conta com o apoio da comunidade escolar, possui 

como meta principal incentivar o protagonismo do aluno e capacitá-lo para amplificar suas 

escolhas e decisões na trajetória escolar.  

Nesse sentido, o planejamento de futuro circunda essas três dimensões, distintas e 

essenciais na formação do sujeito: pessoal, social e profissional. Integrar o autoconhecimento 

pessoal com a dimensão interpessoal inerente ao reconhecimento da cidadania e do papel social 

nas relações societárias, problematizando o coletivo e, com isso, desenvolvendo a empatia e a 

ética, são guinadas fundamentais que levam à terceira dimensão: o desenvolvimento 

profissional de habilidades e competências essenciais ao mundo do trabalho, tais como 

criatividade, tecnologia, empreendedorismo, habilidades interacionais etc.  

Esse tripé, bem arregimentado ao longo da experiência escolar, pode oferecer ao aluno 

uma gama de possibilidades enriquecedoras, multiplicando o leque de opções, uma vez que a 

construção crítico-reflexiva cidadã é motor de emancipação para um protagonismo pleno e 

satisfatório diante dos desafios do porvir. 

 

OBJETIVO GERAL  

Promover ações e reflexões sobre Projeto de Vida, Cultura, Valores e Protagonismo 

Estudantil, no âmbito individual e coletivo, integralizando aprendizagens, sob um caráter ético 

e crítico-participativo, com parâmetros que o potencialize a agregar as suas vivências uma gama 

de experiências socioculturais como aportes de preparação para a vida intra e extraescolar. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

➢ Apontar caminhos como projeções para a plena experiência de um projeto de vida. 

➢ Incentivar o protagonismo do aluno;  
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➢ Abordar temáticas transversais direcionadas à apreensão da diversidade cultural; 

➢ Potencializar o pensamento crítico-reflexivo e a criatividade do aluno; 

 

METODOLOGIA  

 

  A dinâmica metodológica prevê encontros híbridos, 

interativos, via plataforma virtual, enquanto durar a pandemia, e 

presenciais no espaço da escola, após o retorno das aulas 

presenciais. Os encontros são essenciais para o exercício franco 

do papo reto, garantindo a eficiência do debate, com a finalidade 

estimular os estudantes sobre Projeto de vida e o Protagonismo 

Estudantil, no âmbito individual e coletivo, integralizando aprendizagens, sob um caráter ético 

e crítico-participativo, com parâmetros que o potencialize a agregar as suas vivências uma gama 

de experiências socioculturais como aportes de preparação para a vida intra e extraescolar. 

 

MEDIDAS E AÇÕES  

O pacote de ações primordialmente elencado, apontou como medida diretiva ou carro-

chefe uma atividade criativo-interativa que imprimisse, de prontidão, a “cara” do Papo Reto, 

isto é, comportasse a essência do diálogo franco: as rodas de conversas.  

A partir dessa direção como elo norteador do projeto, um conjunto de outras metas foram 

delineadas, conforme ilustrado na figura abaixo e discriminado logo a seguir: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 – Projeto Papo Reto 
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Canal Papo Reto 
(no Youtube) 
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Canal no Youtube: “Papo Reto”  

Mídia de transmissão cujo argumento pressupõe a veiculação de rodas de entrevista 

ou de debates com especialistas em diversas áreas do conhecimento, bem como apresentação 

de saraus, documentários produzidos pelos estudantes, bem como outros espetáculos de 

veiculação midiática. Podendo ser realizadas Rodas de Conversa sobre:  Escolhas; Diversidade, 

Cidadania, Direitos Humanos e Sustentabilidade;  

 

Produção criativa  

Atividade de produção criativa, em parceria com os professores, com a finalidade de 

desenvolver, numa dimensão, a escrita criativa, e na outra, a produção artística, considerando o 

exercício com a imaginação, no âmbito redacional e das artes visuais.  

A prática redacional cobre um aporte de gêneros textuais, como a confecção de 

poemas, contos, crônicas, artigos de opinião, etc.  

Já a prática artística abrange setores de sua produção, como a criação de charges, 

caricaturas, logotipos, etc. 

 

Produção midiática (documentários, curtas) 

Considerando que a dimensão tecnológica e virtual é esfera ativa da vida 

contemporânea, e que o aluno, em decorrência da pandemia que assola o mundo, encontra-se 

imerso e enredado, de alguma maneira, na educação remota, o projeto visa um trabalho 

educativo de produção midiática.  

Trabalho pressuposto tanto na proposta da criação de um canal no Youtube e sua 

transliteração para outros canais interativos, como o Facebook, Instagram e o Twitter, como 

também na produção audiovisual amadora de documentários, curtas, podcasts, pequenos filmes 

e web séries. 

 

Interação interescolar 

O projeto também vislumbra parcerias com outras escolas, tanto da rede distrital, 

quanto da esfera estadual e interestadual, a partir da mediação de encontros interativos entre 

estudantes e professores de ambientes escolares diferentes para uma roda de conversa 

descontraída e produtiva, em que, os envolvidos construam um papo reto de compartilhamento 
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de ideias, saberes e até mesmo provocações inteligentes, ansiado o desenvolvimento do 

protagonismo extraescolar. 

 

Prêmio Artístico-literário e Sarau interativo  

A partir das produções escritas, artísticas e audiovisuais, é uma das metas do projeto é 

realizar o concurso “PRÊMIO ARTÍSTICO-LITERÁRIO PAPO RETO/ CEM02” e 

divulgar os trabalhos vencedores por meio de uma mostra de saraus interativos, veiculados pelo 

canal “Papo Reto” ou através de encontros via Meet, na plataforma escolar ou presencial, onde 

os estudantes envolvidos poderão apresentar suas produções criativas, a partir do exercício de 

declamação de poemas, leitura de crônicas, veiculação fílmica, mostra de curtas e 

documentários.  

Nas mostras pressupõe-se uma dinâmica interativa com a plateia virtual, de maneira 

que o espaço possa ser usado para compartilhamento de saberes. 

 

RESULTADOS ESPERADOS 

O Projeto Papo Reto, cujos anseios e desafios foram discriminados acima e espera-se 

que possa impactar positivamente a vida dos estudantes, despertando para uma melhor projeção 

de suas vidas e +que possam iniciar o processo de protagonismo em todas as áreas de suas 

vidas, indo além dos muros das escolas. 

De toda maneira, o resultado principal esperado se refere ao sentimento emancipatório 

na relação interpessoal do estudante que vivenciou as dimensões do projeto. 
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PROJETO 6 - L2: PORTUGUÊS COMO SEGUNDA LÍNGUA 
 
Autora: Rosimeire Francisca Lara 
  
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

➢ PRIMEIRO ANO – L2 

• 1º BIMESTRE 

▪  Interpretação de texto: Habilidades de leitura. 

▪ Linguagem, Comunicação e Interação: língua, códigos. 

▪ Funções da Linguagem. 

▪ Elementos da Comunicação. 

• 2º BIMESTRE 

▪ Interpretação de texto: Habilidades de leitura. 

▪ Variedade Linguística: Linguagem formal e informal (culta e coloquial) 

▪ Variedade Linguística: Estrangeirismo, Neologismo, Gírias, 

Regionalismo. 

• 3º BIMESTRE 

▪ Interpretação de texto: Habilidades de leitura. 

▪ Denotação e Conotação. 

▪ Figuras de Linguagem. 

• 4º BIMESTRE 

▪ Interpretação de texto: Habilidades de leitura. 

▪ Texto Literário e Não literário 

▪ Literatura: Trovadorismo, Barroco e Arcadismo 

➢ SEGUNDO ANO – L2 

• 1º BIMESTRE 

▪ Interpretação de texto: habilidades de leitura. 
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▪ Gramática: 

• Substantivo: definição, formação: primitivo, derivado, simples 

e composto; classificação: comum, próprio, concreto e abstrato; 

flexão: biforme, uniforme: epicenos, comum de dois gêneros e 

sobrecomuns. 

• Adjetivo: definição, classificação: simples, composto, primitivo 

e derivado; pátrios e locução adjetiva; flexão: gênero: uniforme 

e biforme; número: simples e compostos; grau: comparativo, de 

superioridade, de inferioridade e superlativo. 

▪ Literatura: Romantismo 

• 2º BIMESTRE 

▪ Interpretação de texto: habilidades de leitura. 

▪ Gramática: 

• Artigo: definição, classificação e características. 

• Numeral: conceito, classificação: cardinais, ordinais, 

multiplicativos e fracionários; flexão dos números e casos 

especiais. 

▪ Literatura: Romantismo 

 

• 3º BIMESTRE 

▪ Interpretação de texto: habilidades de leitura. 

▪ Gramática: 

• Pronomes: definição; classificação: pessoais, tratamento, 

possessivos, indefinidos e interrogativos. 

• Verbo: definição, terminação, conjugação, tempos: presente, 

passado e futuro. 

▪ Literatura: Realismo e Naturalismo 

• 4º BIMESTRE 

▪ Interpretação de texto: habilidades de leitura. 

▪ Gramática: 

• Advérbio: definição, classificação, locução adverbial e flexão 

dos advérbios. 
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▪ Literatura: Parnasianismo e Simbolismo 

➢ TERCEIRO ANO – L2 

• 1º BIMESTRE 

▪ Interpretação de texto. 

▪ Termos essenciais da oração: 

• Sujeito: núcleo do sujeito, tipos de sujeito, oração sem sujeito. 

• Predicado: verbal, nominal: predicativo do sujeito; verbo-

nominal. 

▪ Literatura: 

• Pré-modernismo: contexto histórico, obras e autores. 

• Autores: Euclides da Cunha, Lima Barreto, Monteiro Lobato, 

Graça Aranha e Augusto dos Anjos. 

• 2º BIMESTRE 

▪ Interpretação de texto. 

▪ Concordância verbal e nominal. 

▪ Advérbio e adjuntos adverbiais 

▪ Literatura: 

• Pré-modernismo: contexto histórico, obras e autores. 

• Autores: Euclides da Cunha, Lima Barreto, Monteiro Lobato, 

Graça Aranha e Augusto dos Anjos. 

• 3º BIMESTRE 

▪ Interpretação de texto. 

▪ Locuções adverbiais. 

▪ Adjunto adnominal. 

▪ Literatura: 

• Modernismo: contexto histórico, obras e autores. 

• Autores: Oswald de Andrade, Mário de Andrade, Manuel 

Bandeira, Rachel de Queiróz, Graciliano Ramos, José Lins do 

Rego, Jorge Amado, Carlos Drummond de Andrade, Cecília 

Meireles, Vinícius de Morais, Guimarães Rosa e João Cabral de 

Melo Neto. 
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• 4º BIMESTRE 

▪ Aposto e Vocativo. 

▪ Pontuação. 

▪ Literatura: 

• Modernismo: contexto histórico, obras e autores. 

• Autores: Oswald de Andrade, Mário de Andrade, Manuel 

Bandeira, Rachel de Queiróz, Graciliano Ramos, José Lins do 

Rego, Jorge Amado, Carlos Drummond de Andrade, Cecília 

Meireles, Vinícius de Morais, Guimarães Rosa e João Cabral de 

Melo Neto. 

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Como dito anteriormente, este projeto foi pensado a partir de uma vivência de dois 

anos em turmas do Centro de Ensino Médio 02 de Planaltina - DF, e, considerando as 

dificuldades enfrentadas em função das precárias condições da escola para o trabalho cênico, 

creio que os resultados apresentados até o momento podem ser observados como bastante 

expressivos. O envolvimento de um significativo número de alunos no projeto, independente 

das atividades expressas de sala de aula, combinado com a efetiva participação de professores 

e funcionários, sinalizam que a implementação deste projeto em bases materiais compatíveis 

poderia alçar a nossa prática pedagógica a um alto nível de qualidade social. 

Considero que faço parte daqueles que acreditam que o espaço da escola, ainda que se 

constitua em espaço de reprodução das relações dominantes, é capaz de produzir algo diferente 

daquilo que está orquestrado. Esta crença não ocorre como resultado de um exercício de fé, mas 

pela compreensão de que a escola é um espaço complexo, permeado por inúmeras contradições 

e que, nas brechas provocadas por estas contradições, é possível construir uma nova forma de 

realizar o processo pedagógico. É possível elaborar uma prática pedagógica promotora da 

igualdade, da reflexão crítica da realidade e que tenha a solidariedade e a construção coletiva 

como seu principal ponto atlântico.  
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PROJETO 7 - RÁDIO CEM 02 

 

PROFESSOR: LEONIO MATOS GOMES 

 

INTRODUÇÃO 

O rádio é um veículo de grande atuação social. Através desta mídia, pessoas das mais 

diferentes classes sociais, níveis intelectuais, religiões e outras diferenças sociais, têm acesso à 

informação e entretenimento. É sem dúvida um veículo democrático e tem um papel importante 

na transmissão de conhecimentos. A escola também tem esse papel social, no entanto, enquanto 

a linguagem do rádio é mais acessível ao seu público, em muitas ocasiões não acontece na 

escola. A deficiência no processo de comunicação entre escola e aluno é tida como um dos 

entraves na concretização do processo ensino-aprendizagem. Utilizar estratégias de 

comunicação de rádio neste processo e ampliar as possibilidades de sua concretização. 

Estratégias tais como uso adequado da voz, utilização de recursos de áudio para facilitar a 

transmissão de conhecimentos, adaptação de processos educativos com uso do rádio, além da 

criação de laboratório de comunicação o qual o aluno poderá mostrar sua capacidade criativa, 

de trabalhar em equipe, a possibilidade de mostrar seu talento, são algumas das vantagens que 

este projeto poderá proporcionar a escola. Com a escola com a comunicação cada vez mais 

envolvente e uma participação cada mais parceria entre educadores e aprendizes, o ensino de 

modo geral deverá ajudar eliminar, consideravelmente, as críticas. As novas demandas sociais 

e profissionais exigidas que solicitam cidadãos que saibam se superarem em situações 

problemas e integrar-se em equipe poderão somar-se ao processo de ensino escolar 

beneficiando diretamente os participantes do projeto. Em suma, o projeto rádio amplia a 

possibilidade na melhoria da qualidade de comunicação e concorre para auxiliar o processo de 

transmissão de conhecimentos. Além disso, cria condições para que o participante tenha uma 

experiência problema antes de sua atuação social, sobretudo, profissional. Disponibiliza 

técnicas e experiências para melhoria na habilidade de comunicação o que atingiria diretamente 

demandas de ensino. Portanto, implementar a linguagem de rádio no processo de ensino cria 

uma nova alternativa para estimular a melhoria da qualidade de educação e as condições de 

trabalhos dos profissionais envolvidos no processo de ensino- aprendizagem. 
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OBJETIVO 

A meta deste projeto é estruturar um núcleo de comunicação de rádio com finalidade 

pedagógica para isso este projeto prever a implementação de projeto rádio escolar. As etapas 

deste projeto consiste em  criar condições para treinamento e formação de equipes de 

comunicadores no intuito de tornar possível o uso da linguagem radiofônica no processo de 

ensino escolar, colaborar como ferramenta de transmissão de conhecimentos interdisciplinares 

e transdisciplinares, permitir (aproximar) o acesso à informação cotidiana e de utilidade pública, 

construir modelo operacional para tornar o projeto núcleo de comunicação permitindo assim a 

realização de produções que possam atender as necessidades internas e da comunidade ao redor 

além de estimular a produção de materiais de apoio pedagógico. 

 

VANTAGENS 

➢ Melhoria no espaço de convivência 

➢ Aproximação e integração escola-aluno 

➢ Ampliação das possibilidades de práticas interdisciplinares e transdisciplinares 

➢ Favorece o protagonismo juvenil 

➢ Complementa o aprendizado, amplia a capacidade intelectual e as habilidades dos 

participantes 

➢ Dá voz a comunidade 

➢ Cria condições para melhoria da comunicação institucional 

➢  

NECESSIDADES 

➢ Equipamentos e espaço 

➢ Equipe de comunicadores  

➢ Coordenação pedagógica  

➢ Capacitação 

➢ Integração pedagógica  

➢ Logística operacional  

➢ Encontros para avaliação 

 

DESAFIOS 

➢ Desconfiança pedagógica 
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➢ Reclamações em relação ao barulho, a música, ao conteúdo, à saída de alunos... 

➢ Problemas técnicos 

➢ Controle excessivo do espaço 

➢ Gestão individualizada 

➢ Falta de planejamento operacional 

➢ Conflitos multilaterais 

 

ESTRUTURA TÉCNICA 

➢ EQUIPAMENTOS 

• Mesa de som 

• Microfone 

• Internet 

• Gravador (Repórter) 

• Caixas de som 

• Transmissor ou amplificador 

ESPAÇO 

➢ Estúdio 2x2 m (mínimo) 

➢ Acesso Privativo 

➢ Mesa e cadeiras 

➢ Prateleira 

➢ Computador (opcional) 

INTEGRAÇÃO 

➢ Trabalhos em sala de aula com suporte de alunos capacitados que possa auxiliar o 

professor em atividades com rádio 

➢ Capacitação de educadores para construção de proposta educomunicativa em sala de 

aula. 

➢ Construir projetos interdisciplinares e transdisciplinares 

LOGÍSTICA 

➢ Pauta (Roteiro de desenvolvimento do programa) 

➢ Grade de Programação 

➢ Reunião de Pauta 
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➢ Controle de Identificação 

➢ Código de conduta ética 

➢ Cultura de multiplicação 

➢ Verificação periódica dos equipamentos 

 

 

PROJETO 8 – SEMANA(S) DA CONSCIÊNCIA NEGRA 

 

INTRODUÇÃO 

Na atual conjuntura ainda de extensas e ostensivas desigualdades étnico-raciais, em 

que as estatísticas referendam as distorções entre os componentes étnicos, pontuando as 

extremas dificuldades de acesso das pessoas negras às universidades, ao mercado de trabalho 

ou aos bens culturais da dita alta-cultura, provenientes de efeitos socioculturais tais como o 

preconceito, o racismo, a intolerância, torna-se cada vez mais urgente ao espaço escolar 

apropriar-se de agendas específicas referentes aos temas transversais, com o intuito de trazer o 

debate ao estudante e desenvolver o pensamento crítico-reflexivo em relação aos 

acontecimentos, fatos e situações do mundo ao redor. 

Nesse sentido, é preciso que demandas contemporâneas como é o caso da “consciência 

negra” invadam o ambiente escolar, com o ensejo de articular o franco debate tanto em torno 

de uma consciência valorizadora das culturas, entre as quais as culturas negras, como também 

a respeito do fosso das desigualdades que afetam os próprios estudantes no transcurso da 

experiência educacional. 

Com esse ensejo, o Centro de Ensino Médio 02, a partir do seu coletivo de profissionais 

da educação, consideram o debate sobre a Consciência Negra oportunidade primaz para a 

consecução de reflexões pedagógicas e plurissignificativas que culminem na promoção do 

pensamento crítico-reflexivo e de abordagens criativas que estimulem o estudante a pensar 

sobre sua própria identidade, seu pertencimento e seu lugar de fala na sociedade. 

Visando não somente a celebração, mas também o amplo debate em torno dos aspectos 

antropológicos, históricos, psicológicos, artístico-literários e socioculturais em torno da 

diversidade cultural das culturas afro-brasileiras, o Centro de Ensino Médio 02 de Planaltina, 

juntamente com o Projeto Papo Reto, propõem a promoção do Projeto Semana(s) da 

Consciência Negra, estimulando o florescimento e o desencadeamento das aprendizagens no 
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ambiente escolar alinhadas a uma educação transversal e transdisciplinar de valorização das 

culturas negras. 

Sabe-se que a celebração no dia 20 de novembro provém de escolha assertiva para 

coincidir com o dia atribuído à morte de Zumbi dos Palmares, em 1695, um dos maiores 

líderes negros do Brasil que lutou pela libertação do povo contra o sistema escravista, sendo, 

portanto, considerado importante no reconhecimento dos descendentes africanos e da 

construção da sociedade brasileira. 

A dinâmica do projeto, de caráter coletivo e emancipatório, compreende o ambiente 

escolar como espaço interativo e integrativo que impulsiona o estudante a se reconhecer como 

sujeito, isto é, como cidadão do mundo, partícipe de um rol de culturas múltiplas, heterogêneas 

e multifacetadas, potencializando o crescimento pessoal, social e, consequentemente, 

franqueando o alargamento do horizonte profissional que se projeta em seu percurso vital. 

O cerne do projeto é oferecer uma gama de possibilidades enriquecedoras, tanto aos 

professores quanto aos estudantes, centralizando o debate nas culturas negras, e multiplicando 

o leque de opções, uma vez que a construção crítico-reflexiva cidadã é motor de emancipação 

para um protagonismo pleno e satisfatório diante dos desafios do porvir. 

As Semanas da Consciência Negra, a transcorrerem ao longo do último semestre 

letivo, objetivam promover a valorização da cultura afro-brasileira a partir de sua efervescência 

cultural distribuída em diversos horizontes, dentre os quais destacamos:  

a) As religiosidades (candomblé, umbanda, jarê) etc.; 

b) As comidas típicas (feijoada, acarajé, vatapá, cozido de quiabo) etc.; 

c) As danças, musicalidades e manifestações artísticas (lundu, capoeira, congada, 

jongo, maracatu, lambada, maculelê, bumba-meu-boi, rap, grafite) etc.; 

d) A literatura de autoria negra nas diversas modalidades (romances, contos, 

poesias etc.), com suas respectivas autorias, entre os quais: Maria Firmina dos Reis, 

Cruz e Souza, Machado de Assis, Maria Carolina de Jesus, Lima Barreto, 

Conceição Evaristo, Itamar Vieira Junior, Lázaro Ramos, etc.).  

e) A desigualdade étnico-racial; 

f) O preconceito racial (injúria, racismo); 

g) A invisibilização da história dos afrodescendentes nos manuais didáticos; 

h) O processo de escravização e as políticas de reparação; 

i) Os estereótipos; 
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j) O lugar de fala; 

k) A necropolítica; 

l) entre outros. 

Essa agenda de possibilidades elencada pode franquear o necessário debate em torno 

de questões que tendem a passar ao largo dos debates no âmbito escolar. 

 

OBJETIVO GERAL 

Fomentar o debate em torno das culturas afro-brasileiras a partir da celebração da 

consciência negra, bem como incentivar o protagonismo do estudante, no âmbito individual e 

coletivo, integralizando aprendizagens, sob um caráter ético e crítico-participativo.  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

➢ Incentivar o protagonismo do estudante e potencializar o pensamento crítico-reflexivo; 

➢ Promover o multiculturalismo, bem como visibilizar a produção, os sentidos e as 

manifestações artísticas da cultura negra, dando ampla atenção aos desígnios da 

consciência negra com a percepção da negritude em sua dimensão libertária, repudiando 

quaisquer formas de preconceito racial, e respeitando a liberdade de expressão. 

➢ Fomentar os processos criativos no transcurso da vivência escolar e estimular a 

produção artística e literária juvenil de futuros artistas que anseiam explorar o mundo 

das textualidades.  

 

MEDIDAS E AÇÕES 

 

Semana da Consciência Negra: A proposta geral parte do ensejo de que os diversos 

horizontes elencados na introdução sejam trabalhados ao longo do último bimestre pelos 

professores em sala de aula, junto aos estudantes, a partir da escolha de um ou mais horizonte, 

em que o docente, organize reflexões alinhadas à sua prática pedagógica, com atividades que 

possam ser exploradas com criticidade e que também haja aproveitamento avaliativo. Propõe-

se que o material elaborado nas discussões em sala de aula seja trabalhado ao longo do último 

bimestre e apresentado no transcurso da semana que antecede o dia da consciência negra, por 

meio de diversas culminâncias. Como nesse ano de 2020, o dia 20 de novembro cairá num 

domingo, visamos a culminância geral para o dia 18 de novembro, uma sexta-feira. 
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Ao longo da semana, compreendida entre os dias 14 e 18, vislumbra-se 

resumidamente: 

➢ Atividades coordenadas por professores em sala de aula, explorando junto com os 

alunos a “Consciência Negra” através de uma temática especificada e trabalhada 

presencialmente. 

➢ Palestras, conferências, oficinas, minicursos, na modalidade virtual caso a pandemia 

exija o ensino remoto, na modalidade presencial caso as aulas permaneçam nesse 

modelo, discussões ministradas por professores do CEM02 e/ou convidados externos 

que trabalham com a questão negra ou congêneres. 

 

PROJETO 9 - SÉTIMO HORÁRIO 

 
Professor: José Maria da Paixão Nascimento 
Brasília – 2022 

 
APRESENTAÇÃO 

O Projeto Sétimo Horário tem o propósito de abordar questões semelhantes às do 

Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) e de oportunizar uma quantidade maior de 

estudantes com pouco conhecimento na abordagem dos conteúdos cobrados nesse tipo de 

exame. Ele está vinculado ao projeto “Amigo da Leitura” o qual acontece nas aulas de Língua 

Portuguesa. Este tem função de fomentar a leitura entre os alunos no decorrer da semana, com 

troca de livros e debates literários sobre determinado livro escolhido pela turma.  

Desse modo, a ideia é despertar a leitura entre os alunos para o senso crítico do mundo. 

Muitos alunos apresentaram dificuldade em interpretação de textos, em conhecimentos nas 

Ciências da Natureza e suas tecnologias, matemática e suas tecnologias, principalmente, em 

redação. A partir dessa constatação ao longo dos anos, percebeu-se a real necessidade de 

auxiliar os discentes a sonharem com uma vaga em universidade pública ou particular.  

Assim, surgiu a ideia de oferecer “uma aula logo depois do sexto horário”. Com a 

certeza de que tudo começa com uma simples ideia, o projeto ganhou espaço e aceitação dos 

alunos ao longo dos anos. Com o apoio das famílias, direção, supervisão e coordenação da 

escola e, principalmente, a colaboração dos docentes ao projeto, foi possível iniciá-lo em 2012. 

O Projeto estará sempre aberto a todos da comunidade escolar para novas abordagens ou 
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sugestões, bem como poderá ser mudado de acordo com a necessidade da realidade dos alunos. 

Deve-se andar antes de correr. As grandes coisas são feitas de pequenos gestos. A ideia foi 

lançada, com vontade coletiva, determinação, transpiração e resiliência, será possível mudar a 

realidade de grande parte dos alunos. Visão, ambição, insistência e muito treino são 

combustíveis para o sucesso. Para realizar e conquistar algo, é preciso tentar. Os desafios são 

muitos. Muitos não atingem o seu potencial porque não se desafiam. Este projeto não é um 

desafio de uma pessoa, mas de todos que sonham com uma sociedade igual para todos.  

 

OBJETIVO GERAL 

Preparar alunos da rede pública do 3º ano do ensino médio, bem como aqueles que já 

concluíram esta etapa para as provas do Exame Nacional do Ensino Médio – ENEM e despertar 

o interesse dos alunos para ingressarem em um curso superior de forma a diminuir a exclusão 

social marcante na sociedade.  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

➢ Oportunizar aos educandos o reforço dos conteúdos estudados no período normal; - 

Desenvolver a partir de leitura de textos, o senso crítico sobre temos cobrados em provas 

do ENEM; 

➢ Possibilitar o debate inter e transdisciplinar em torno de temáticas atuais apresentadas 

por meio de provas e exercícios pré-elaborados; 

➢ Estimular os alunos do Centro de Ensino Médio de Planaltina-CEM2 a fazer um 

planejamento de estudo e aproveitar o tempo ocioso; 

➢ Promover a integração e o desenvolvimento social, além de oferecer aprendizado aos 

alunos de toda rede pública de ensino da cidade. 

JUSTIFICATIVA 

A educação nos dias atuais passa por fortes mudanças, onde escola, professores e 

alunos são desafiados a se reinventarem todos os dias.  Ensinar já não se limita à sala de aula, 

mas criar ações que possibilitem mais integração do aluno com a escola e com o ensino- 

aprendizagem.  
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O Projeto 7º Horário surgiu da necessidade de muitos alunos solicitarem mais 

conteúdos voltados para o ENEM. Assim, foi necessário o ganho de tempo e aprendizado ao se 

aplicar mais uma hora de aula aos alunos do 3º ano e alunos que estudaram na escola ou em 

outra unidade, com o intuito de prepará-los para alcançar seus objetivos. Com isso, os alunos 

estarão mais preparados para disputar uma vaga numa universidade pública e/ou conseguir uma 

pontuação melhor para uma bolsa total ou parcial na rede privada. 

 

METODOLOGIA 

O "Projeto 7º Horário" será executado por meio de aulas expositivas, estudo de casos, 

atividades individuais e em grupo, realização de exercícios e simulados, divido em várias 

etapas, sendo elas: 

1. Reunião com pais e responsáveis para explicação do projeto; 

2. Inscrição dos alunos no projeto;  

3. Elaboração de cronograma de aulas por disciplina; 

4. Preparação do conteúdo a ser ministrado; 

5. Aplicação das matérias por professores voluntários inscritos no projeto; 

6. Realização de simulados para reforçar o aprendizado; 

7. Acompanhamento da aprovação dos alunos inscritos no projeto. Bem como divulgar 

esta aprovação para despertar o interesse de outros alunos; 

8. Reunião nos intervalos das aulas, dos professores envolvidos no projeto, uma vez por 

mês, para avaliação das iniciativas propostas; 

9. Controle de frequência dos alunos pelo coordenador do projeto para evitar a evasão das 

aulas; 

10. Aplicação de simulados semelhante ao do ENEM para diagnosticar a real chance dos 

alunos nas provas. 

AVALIAÇÃO DO PROJETO 

A avaliação do “Projeto 7º Horário” ocorrerá nos anos subsequentes. O coordenador 

e os professores discutirão as melhorias e mudanças conforme a execução, sempre com o 

objetivo de aprimorar as práticas pedagógicas. 
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COORDENAÇÃO DO PROJETO 7º HORÁRIO 

O projeto será coordenado pelo professor José Maria da Paixão Nascimento, professor 

de Língua Portuguesa dos segundos e terceiros anos do ensino médio, com apoio da 

coordenação pedagógica.  

 

CONCLUSÃO 

Para se alcançar o resultado esperado no PROJETO 7º HORÁRIO, a escola precisa ir 

além da sua rotina, buscar alternativas simples, mas que trarão benefícios para todos os 

envolvidos. Cabe assim ao coordenador do projeto, aos professores, à família encontrarem 

soluções num momento importante da vida estudantil para o possível ingresso na formação 

superior. 

O “Projeto 7º Horário” mostra a importância do reforço nas diversas disciplinas do 

currículo, possibilitando melhor preparo dos alunos envolvidos.  
 

Vamos todos de mãos dadas para nossa Pasargada do 
conhecimento como um barqueiro que navega nas ondas 
do saber do mundo. Professor José Maria 

 
 

 

PROJETO 10 - CENTRO DE INICIAÇÃO DESPORTIVA  

 

MODALIDADE: VOLEIBOL 

PROFESSORA: HELLEN CRISTINA FARIA SILVA 

MATRÍCULA: 1813129 

 

O Centro de Iniciação Desportiva (CID) é um projeto que visa a democratização da 

prática esportiva aos estudantes matriculados na rede pública de ensino do Distrito Federal, 

encontra seus fundamentos, princípios e concepções teórico-metodológicas nos documentos 

norteadores do trabalho pedagógico da SEEDF, principalmente no Currículo da Educação 

Básica (SEEDF 2014), bem como em estudos relativos à pedagogia do esporte. 
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Para o planejamento do trabalho pedagógico do CID são consideradas as correntes 

pedagógicas que têm se destacado na educação física brasileira, especificamente, no que se 

refere à pedagogia do esporte.  

As metodologias utilizadas devem levar os estudantes a vivenciarem as práticas de 

maneira a compreenderem suas ações e desenvolverem a tomada de decisão, requisitos 

fundamentais para uma prática consciente e autônoma.  

 

METODOLOGIA 

O trabalho desenvolvido no Centro de Iniciação Desportiva baseia-se nos métodos 

analítico-sintético e global-funcional e no método misto. 

O método analítico-sintético, também conhecido como parcial, se baseia na 

decomposição dos componentes da prática esportiva (físico, técnico, tático e psicológico) para 

serem desenvolvidos separadamente e, em seguida, serem integrados ao jogo ou à prova. 

O método global-funcional, também conhecido como “do todo”, se baseia na forma centrada 

no jogo formal, isto é, de acordo com as normas oficiais do esporte de rendimento, não havendo 

a decomposição ou em movimentos técnicos para seu ensino. O princípio básico é que se 

aprende a jogar jogando, porém em grupos, com diferentes níveis de desenvolvimento, esse 

aprendizado pode ser prejudicado ou mais lento.  

O método misto baseia-se na relação entre o método analítico-sintético e o método 

global-funcional. Este método se realiza por meio da prática de exercícios decompostos 

associados ao jogo formal, independente da ordem ou da quantidade de tarefas solicitadas e é 

uma tentativa de minimizar as dificuldades de aprendizado da técnica e da tática apresentadas 

pelos métodos analítico e global. Nesse sentido, são trabalhados exercícios isolados para, em 

seguida, verificar o aprendizado em situação de jogo ou prova. Essa avaliação permite elaborar 

novos exercícios para a correção da técnica. 

O CID estrutura-se em níveis, sempre atendendo estudantes de ambos os sexos, 

visando possibilitar a organização do trabalho pedagógico do professor, tendo como referência: 

as faixas etárias, o nível de maturação e desenvolvimento humano dos estudantes e suas 

expectativas e possibilidades de avanço, sendo os níveis:  Iniciação, Aperfeiçoamento I e 

Aperfeiçoamento II. 
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OBJETIVO GERAL: 

Democratizar o acesso ao esporte para os estudantes da rede pública de ensino do 

Distrito Federal com a oferta de práticas sistemáticas voltadas para a iniciação, o 

aperfeiçoamento e participação em competições, como meio de educação consciente, 

construtiva, socializadora, permanente e transformadora. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

- Contribuir para a formação integral dos estudantes, explorando aspectos motores, 

cognitivos e afetivo-sociais das práticas esportivas, integrando-se à educação física escolar e ao 

projeto político-pedagógico da unidade escolar; 

- Envolver o estudante, de forma sistemática, nas práticas esportivas, explorando os 

elementos constitutivos das modalidades, tais como os princípios, regras, fundamentos, 

estratégias, táticas, de modo a formá-lo como praticante e expectador consciente de suas 

responsabilidades e possibilidades; 

- Aprimorar as capacidades físicas dos estudantes de modo a promover a melhoria da 

saúde e da qualidade de vida, com vistas à proficiência do estudante na prática esportiva; 

- Promover a construção de valores, atitudes e condutas pessoais conscientes, críticas 

e reflexivas, primando pelo diálogo, cooperação, respeito às diferenças, solidariedade; 

- Estimular a participação dos estudantes em competições, festivais e outros eventos 

esportivos;  

 

MATERIAL 

A aquisição dos materiais deverá ser realizada com base na previsão orçamentária da 

unidade escolar a qual o CID está vinculado ou da CRE a qual a unidade escolar pertence, ou 

ainda pelo setor técnico do nível central. Os custos serão providos, prioritariamente, pelo PDAF 

ou por outra forma de previsão orçamentária destinada a este fim. 

Bolas de voleibol, rede, cones, escadas de agilidade, antenas, bolas de peso, elásticos, 

cordas, colchonetes, placar, apito, uniformes, entre outros. 

 

ATENDIMENTO 

Local: Centro de Ensino Médio 02 de Planaltina. 

Dias de atendimento: segunda-feira, quarta-feira e quinta-feira. 
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Total de alunos por turma: mínimo 10 e máximo 25. 

Os alunos são atendidos no contra turno, três vezes por semana, sendo 6 turmas por 

dia (3 pela manhã e 3 à tarde), cada aula tem a duração de 1 hora e 20 minutos. 

Os alunos deverão realizar as inscrições diretamente com a professora responsável. 

 

ATIVIDADES EXTRAS 

- A participação em eventos esportivos organizados pela SEEDF é obrigatória; 

- Atividades Internas do CID (festivais, vivências, atividades de integração); 

- Festivais e torneios (torneio Intercid, festivais entre os CID’s, festivais e jogos externos); 

- Jogos Escolares do Distrito Federal (JEDF). 

 

ACOMPANHAMENTO 

O acompanhamento das atividades desenvolvidas nos CID será feito pela equipe 

gestora da unidade escolar, pela CRE e pelo setor técnico central responsável. 

São utilizados os seguintes instrumentos de acompanhamento: 

- Relatório de visitas técnicas aos CID;  

- Diário de Classe Escolar;  

- Relatórios bimestrais; 

- Portfólio Anual. 

 

 

 

ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DO PROJETO POLÍTICO 

PEDAGÓGICO 

 

A avaliação será realizada com a definição de critérios estabelecidos e claros, 

observando e acompanhando todo processo. A autoavaliação também fará parte de todo o 

processo.  

A Direção, Equipe Pedagógica (Supervisão e Coordenação) e Equipe de Apoio 

Especializado da instituição deverão acompanhar a execução do Projeto Político Pedagógico, 

bem como, o trabalho dos professores e profissionais de educação, apoiando-os nas dificuldades 
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que surgirem e provendo os recursos necessários para implementação das atividades e projetos 

determinados pela comunidade escolar. 

As reuniões para analise e avaliação das ações pedagógicas definidas por todos os 

profissionais, que fazem a escola acontecer, e, também, para revisarem o PPP, bem como sua 

atualização, ocorrerão nos períodos destinados às Avaliações Pedagógicas da Comunidade – 

semestralmente - e, ainda, nas Coordenações Pedagógicas, Conselhos de Classe e Reunião de 

Pais. 

O CEM 02 realiza sistematicamente as Avaliações Institucionais previstas no 

calendário escolar da SEEDF. Nessas avaliações são analisadas as dimensões administrativa, 

pedagógica e financeira. Toda a comunidade escolar tem a oportunidade de avaliar e propor 

intervenções. Neste momento também é analisado os índices de aprovação, reprovação e evasão 

dos alunos no período anterior, para ajustar as ações futuras. Ainda é realizada análise dos 

resultados da instituição em avaliações de larga escala como ENEM, PAS e Vestibular.  

O Projeto Político Pedagógico deve ser avaliado de forma contínua para permitir o 

atendimento de situações imprevistas, correção de desvios e ajustes das atividades propostas. 

Ainda o PDE Interativo, instrumento de planejamento escolar participativo, que 

orienta a definição dos principais objetivos da escola, no intuito de melhorar os resultados 

educacionais, deve ser avaliado anualmente pela equipe da direção, equipe pedagógica e equipe 

de apoio especializado. 

Cada ação ou atividade proposta para a operacionalização do PPP será acompanhada 

e avaliada separadamente e em consonância com o todo pela comunidade escolar, sobretudo 

Conselho Escolar do CEM 02, pois o mesmo integra representantes de todos os segmentos da 

comunidade escolar. 
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ELETIVA 1 - A ÉTICA E A CIDADANIA 
 

 

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

Eletiva/Trilha de Aprendizagem é proposta: Ciências Humanas e Sociais Aplicadas 

 

Componentes curriculares relacionados: Arte: artes visuais, Arte: música, Filosofia, História, 

Sociologia 

 

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

1. Valorizar e utilizar os conhecimentos historicamente construídos sobre o mundo   físico, 

social, cultural e digital para entender e explicar a realidade, continuar aprendendo e colaborar 

para a construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva. 

5. Compreender, utilizar e criar tecnologias digitais de informação e comunicação de forma 

crítica, significativa, reflexiva e ética nas diversas práticas sociais (incluindo as escolares) para 

se comunicar, acessar e disseminar informações, produzir conhecimentos, resolver problemas 

e exercer protagonismo e autoria na vida pessoal e coletiva. 

7. Argumentar com base em fatos, dados e informações confiáveis, para formular, negociar e 

defender ideias, pontos de vista e decisões comuns que representem e promovam os direitos 

humanos a consciência socioambiental e o consumo responsável em âmbito local, regional e 

global, com posicionamento ético em relação ao cuidado de si mesmo, dos outros e do planeta. 

  

Código(s) dos objetivos específicos 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 

análise, interpretação, crítica e proposição científica. 

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

de discursos e práticas constituintes da realidade social. 

[CHSA12IF] Desenvolver projetos por meio da elaboração e concretização de ações que 

coadunem com as práticas democráticas de cidadania, de sustentabilidade e de Direitos 

Humanos. 
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Estratégia de aprendizagem 

Aula expositiva e/ou dialogada, Aulas orientadas, Blogs e redes sociais, Filmes e vídeos, 

Palestra e/ou mesa redonda e/ou entrevista 

 

Recursos materiais necessários 

Recursos audiovisuais (Datashow, aparelho de som e laptop) Quadro e pincel 

Internet disponível para uso de smartfone 

 

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

Investigação Científica, Processos Criativos, Mediação e Intervenção Sociocultural 

 

Detalhamento da Unidade Curricular Eletiva Orientada 

1. Os objetivos serão atingidos imediatamente pela reflexão, consciência crítica e mudanças de 

atitudes no espaço social de convívio. 

2. A proposição para iniciar os debates e busca pelas bases conceituais dar-se-ão a partir de 

filmes, músicas ou reportagens atuais. 

3. O professor atuará como mediador no processo, orientando para que os estudantes se 

organizem em grupos de trabalho (a cada mudança de tema - montar um novo grupo de 

trabalho) e zelando pelo cumprimento do cronograma estabelecido para realização das 

atividades. 

4.Os estudantes são os protagonistas. Os grupos de trabalho dentro da temática proposta (ética e 

cidadania), deverão levantar os valores, virtudes e atitudes necessárias ao entendimento da 

importância do comportamento ético e cidadão para o bem-estar de todos. 

 

Estratégias de avaliação do estudante 

Debater como os grupos como ocorrerá a avaliação. Observa-se que um grupo possa 

utilizar de cartazes, outro de redes sociais, outro de apresentação teatral ou criação de paródias. 

O que é importante ressaltar é que o grupo deverá construir um projeto de replicar aquilo que 

foi adquirido como conhecimento, buscando disseminar no espaço escolar, familiar a 

importância de se praticar ações virtuosas e cidadãs. 
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Referências 

ARISTÓTELES, ÉTICA A NICÔMACO. Tradução de Leonel Vallandro e Gerd Bornheim 

da versão inglesa de W. D. Ross. (Livro I, II e III).  Brecht, Bertolt. 

Analfabeto Político.  "https://www.pensador.com/frase/MjMzMDA5/" HYPERLINK 

"https://www.pensador.com/frase/MjMzMDA5/" HYPERLINK   

Nós vos pedimos com insistência. https://www.pensador.com/frase/MjMzMDA5/  

Declaração Universal dos Diretos Humanos 

Assembleia Geral da ONU. (1948) 

Músicas: 

• Admirável gado novo. Zé Ramalho 

• Cidadão. Zé Ramalho 

• Eu só peço a Deus. Beth Carvalho com participação de Merces de Sosa ("Solo le Pido a 

Dios") 

• Onde Deus Possa Me Ouvir - Vander Lee 

Filme: 

Os Miseráveis (baseado na obra de Victor Hugo) Erro! A referência de hiperlink não é 

válida. 

 

 

Responsável aplicador: 

joaonunes.neto@se.df.gov.br 

João Nunes de Miranda Neto  

CEM 02 - PLANALTINA-DF 
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ELETIVA 2 – AMPLIANDO AS PRÁTICAS 
CORPORAIS DOS ESPORTES COLETIVOS 

 

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

Curricular Eletiva/Trilha de Aprendizagem é proposto: Linguagens e suas Tecnologias 

 

Componentes curriculares relacionados: Educação Física 

  

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. 

[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 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. 

 

Estratégia de aprendizagem 

Aula expositiva e/ou dialogada, Práticas esportivas envolvendo a temática em estudo. 
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Recursos materiais necessários 

Quadra poliesportiva, bolas de futsal, voleibol, basquete e handebol. 

 

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

Processos Criativos, Mediação e Intervenção Sociocultural. 

 

DETALHAMENTO DA UNIDADE CURRICULAR ELETIVA ORIENTADA 

Aulas práticas voltadas para a aprendizagem e aperfeiçoamento dos esportes coletivos através 

de vivências técnicas individuais e coletivas dentro do âmbito do esporte escolar. 

 

ESTRATÉGIAS DE AVALIAÇÃO DO ESTUDANTE 

 

Avaliação diagnóstica com intervenção por periodicidade. 

 

REFERÊNCIAS 

 

PARÂMETROS CURRICULARES NACIONAIS: língua portuguesa. Ministério da educação. 

Secretaria da Educação Fundamental. – 3. Ed. – Brasília, 2001. 

 

DINIZ, Jefferson Breno França. O ENSINO DAS MODALIDADES ESPORTIVAS 

COLETIVAS NA FORMAÇÃO EM EDUCAÇÃO FÍSICA DO DISTRITO FEDERAL: 

APONTAMENTOS BASEADOS EM PLANOS DE ENSINO: disponível em: 

https://bdm.unb.br/bitstream/10483/21402/1/2018_JeffersonBrenoFrancaDiniz_t cc.pdf  
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ELETIVA 3 – ATUALIDADES VOLTADA PARA 
VESTIBULAR E CONCURSOS 

 
INTRODUÇÃO 

Percebemos que a reformulação promovida pelo Novo Ensino Médio, por meio das 

eletivas,  visa à ressignificação do aprendizado, buscando um processo global de vivência dos 

estudantes; estreitando as relações entre teorias e práticas, envolvendo múltiplos saberes, como, 

planejar, argumentar, avaliar e compreender, para que, assim, o aluno assuma o protagonismo 

de saberes que contemplam, preparam e direciona para o mercado de trabalho ou curso superior 

escolhido para a próxima fase de sua vida ao encerrar o Ensino Médio. Trabalhar eletivas que 

oportuniza ao estudante um melhor preparo para o ingresso seja em universidades e concursos 

é fundamental para contribuir no desenvolvimento profissional, que poderá gerar um futuro 

promissor para estes jovens no mercado de trabalho. 

 

JUSTIFICATIVA 

Ampliar o leque de conhecimento acerca dos acontecimentos da atualidade é de suma 

importância, pois eles podem ser cobrados em diferentes vestibulares, no Enem e até mesmo 

em provas de concurso. Sendo, em muitos casos, a base para temas a serem abordados na prova 

de redação. 

 

OBJETIVO 

Aprofundar o estudo sobre temáticas das atualidades dando ênfase aos conteúdos mais 

abordados pelos principais vestibulares e concursos do país e, consequentemente, oportunizar 

melhores condições de concorrer nestes processos seletivos. 

 

ÁREA(S) DE CONHECIMENTO: Ciências Humanas e Sociais Aplicadas 

 

COMPONENTES CURRICULARES RELACIONADOS Geografia, História 

 

CÓDIGO(S) DOS OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM QUE NORTEIAM A UNIDADE 

CURRICULAR 
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[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. 

[CHSA02IF] Testar, a partir de dados investigados em âmbito local, regional, nacional e/ou 

global, procedimentos e linguagens adequados à pesquisa científica com vistas à (re)formulação 

de conhecimentos, apresentando conclusões práticas e/ou teóricas, com a utilização de 

diferentes mídias. 

[CHSA03IF] Sistematizar informações com base em pesquisa crítica (documental, 

bibliográfica, exploratória, de campo, experimental, etc.) a fim de se obter conhecimentos 

confiáveis.,  

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

discursos e práticas constituintes da realidade social. 

[CHSA05IF] Selecionar formas e recursos criativos identificados em diferentes contextos da 

ida cotidiana (local, regional, nacional e global) para uma vida ativa, contributiva e melhoria 

dos âmbitos individual e coletivo. 

[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. 

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

ida dos grupos humanos, práticas, crenças, valores e normas relacionadas às diferentes 

identidades socioculturais. 

[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. 

[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. 
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[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. 

[CHSA12IF] Desenvolver projetos por meio da elaboração e concretização de ações que 

coadunem com as práticas democráticas de cidadania, de sustentabilidade e de Direitos 

Humanos. 

 

ESTRATÉGIA DE APRENDIZAGEM 

Aula expositiva e/ou dialogada, aulas orientadas, atividades práticas, pesquisas, 

discussões; estudos dirigidos, resumos; produções textuais, debates considerando a participação 

do estudante, dinâmica de grupos, dissertação ou resumos e resolução de exercícios. 

 

DETALHAMENTO DA UNIDADE CURRICULAR ELETIVA ORIENTADA 

Trabalhando através de uma didática interativa, mostrando na prática diária do estudante 

o conteúdo proposto para que assim consigam anexar o conhecimento. 

 

ESTRATÉGIAS DE AVALIAÇÃO DO ESTUDANTE 

 

Avaliações através de simulados e apresentação de seminários. 
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ELETIVA 4 - CULTURA HISPÁNICA 
 

INTRODUÇÃO 

A eletiva “Cultura Hispánica” foi criada com o objetivo de ampliar o conhecimento dos 

alunos sobre as mais diversas e interessantes tradições e histórias oriundas dos 21 países falantes 

da Língua Espanhola no mundo. Trata-se de um misto de competências, visto que os elementos 

teóricos da eletiva se apoiam no estudo da geografia, história, arte, sociologia, literatura, 

gramática e todos os aspectos do âmbito cultural de cada nação hispano falante. 

Sendo o Brasil um país continental e cercado por países hispânicos, nada mais justo que 

o Espanhol, e toda a cultura que dele pulsa, sejam amplamente divulgados e absorvidos pelos 

estudantes. Muita história importante do nosso próprio país tem raízes, também, fronteiriças e 

nunca tivemos a oportunidade de expandir ou conhecer a versão estrangeira dos fatos. Exemplos 

como: a Guerra do Paraguai, anexação do Acre, o Tratado de Tordesilhas, a Cisplatina, a outra 

parte da Amazônia, o bioma que o Brasil não reconhece (Chaco), entre outras coisas 

intrinsecamente ligadas às nossas fronteiras e à Espanha. 

 São 21 países no mundo que falam o Espanhol como língua oficial: Argentina, Bolívia, 

Chile, Colômbia, Costa Rica, Cuba, El Salvador, Espanha, Equador, Guatemala, Guiné 

Equatorial, Honduras, México, Nicarágua, Panamá, Paraguai, Peru, Porto Rico, República 

Dominicana, Uruguai e Venezuela. Cada um com seus costumes, tradições e história. Pensando 

nisso, a ideia de apresentar ao aluno esse lado cultural, ajudará a complementar o estudo 

interdisciplinar que perpassa por cada viés das disciplinas alcançadas 

 

OBJETIVOS GERAIS  

➢ Incentivar a disseminação de novos conhecimentos sobre as diferenças culturais. 

➢ Difundir, fortalecer e promover o aprendizado sobre as tradições, costumes, 

gastronomia, bebidas, festas, curiosidades, entre outros elementos culturais. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

➢ Envolver os estudantes no projeto para que todos contribuam para o sucesso do mesmo. 

➢ Possibilitar o acesso dos diversos tipos de leitura, imagens, músicas e vídeos 

relacionados à temática em questão. 
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➢ Conhecer ritos, símbolos e costumes dos 21 países hispânicos. 

➢ Estimular a análise de filmes e desenvolver conexões com a realidade cultural hispânica. 

➢ Desenvolver senso crítico e a capacidade de interpretação; 

➢ Estimular a criatividade; 

➢ Aumentar o vocabulário; 

➢ Oferecer novas óticas para interpretar a realidade; 

➢ Trabalhar a linguagem oral e escrita; 

➢ Valorizar manifestações culturais; 

➢ Ampliar os conhecimentos histórico-culturais sobre os países que falam oficialmente o 

Espanhol; 

➢ Vivenciar e conhecer a origem de lendas e mitos acerca da história desses países.  

➢ Integrar as turmas utilizando o trabalho em equipe. 

 

MEDIDAS E AÇÕES: 

Os alunos irão: 

➢ Ter videoaulas expositivas sobre cada um dos 21 países. Serão apresentados vídeos, 

imagens e textos sobre à temática em questão; 

➢ Pesquisar sobre a história, sobre as cores, símbolos e características de cada bandeira; 

➢ Cantar músicas, assistir filmes e fazer brincadeiras dirigidas sobre o tema; 

➢ Exposição dos trabalhos e apresentações no dia da culminância do projeto; 

➢ Confeccionar suvenir e alguns símbolos relacionados ao país escolhido para apresentar. 

 

AVALIAÇÃO: 

A avaliação será realizada por meio de questionários que iremos trabalhar a cada 4 

países apresentados.  

A principal avaliação será a apresentação realizada pelos estudantes no dia da 

culminância do projeto na penúltima aula do nosso semestre.  

 

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO: 

Será apresentado pelo professor a parte cultural dos 21 países e, ao final desse processo, 

os alunos escolherão a característica que mais lhe agradou sobre um dos países e fazer a 
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apresentação em sala de aula. Danças, cantos, cenas teatrais, gastronomia, maquetes, poesias, 

desenhos e grafite são proposições para o dia da culminância.  

 

ÁREA(S) DE CONHECIMENTO EM QUE O ITINERÁRIO FORMATIVO AO QUAL 

A UNIDADE CURRICULAR ELETIVA/TRILHA DE APRENDIZAGEM É 

PROPOSTO: 

Linguagens e suas Tecnologias 

COMPONENTES CURRICULARES RELACIONADOS: Arte: música, Arte: teatro, 

Língua Espanhola, Língua Portuguesa 

CÓDIGO(S) DOS OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM QUE NORTEIAM A UNIDADE 

CURRICULAR: 

[LGG01IF] Examinar a estrutura, a organização e as relações de sentido presentes em discursos, 

empregando estratégias de investigação científica para aprofundar conhecimentos acerca de 

diversas manifestações culturais modernas e contemporâneas, em língua pátria e/ou estrangeira, 

perpassando diferentes formas de linguagem, a fim de ampliar o repertório científico-cultural 

para o desenvolvimento de um olhar crítico, ético e sensível à diversidade de formas de 

expressão artística e literária. 

[LGG02IF] Utilizar informações acerca da língua pátria e/ou de língua estrangeira, abrangendo 

as respectivas produções literárias, artísticas e corporais, bem como a multiplicidade de 

manifestações sociais que emergem de grupos culturais diversos, a fim de elaborar argumentos 

que sustentem hipóteses sobre a estrutura, o funcionamento e as intencionalidades de discursos 

variados, além de posicionar-se de forma crítica, sensível, ética e propositiva diante das 

diferentes linguagens. 

[LGG12IF] Desenvolver ações vinculadas a projetos individuais e/ou coletivos, estruturando 

iniciativas empreendedoras que proponham desafios pessoais e socioculturais. 

ESTRATÉGIA DE APRENDIZAGEM: 

Apresentação cultural sobre temáticas em estudo, Atividades de fixação, Atividades de 
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verificação das aprendizagens, Aula expositiva e/ou dialogada, Aulas orientadas, Dinâmica de 

grupos, Projeto de pesquisa 

RECURSOS MATERIAIS NECESSÁRIOS: 

Diálogo, exposição do conteúdo, explicações. Trabalho de grupo, pesquisas em jornais 

e revistas, trabalhos experimentais, músicas. Computador, internet, livro didático, caderno, 

quadro, datashow. 

EIXO(S) ESTRUTURANTE(S) ENVOLVIDO(S) NA UNIDADE CURRICULAR: 

Investigação Científica, Processos Criativos, Mediação e Intervenção Sociocultural 

DETALHAMENTO DA UNIDADE CURRICULAR ELETIVA ORIENTADA: 

Acompanhamento de todo o processo do trabalho. Ajudando e colaborando para o 

melhor resultado. 

 

ESTRATÉGIAS DE AVALIAÇÃO DO ESTUDANTE: 

Avaliar a capacidade de produção cultural dos alunos no decorrer do desenvolvimento dessa 

proposta; observar se fazem inferências pertinentes ao contexto e ainda que extrapolações 

conseguem fazer em relação ao tema e a sua realidade imediata. 

REFERÊNCIAS 

Livros da biblioteca e pesquisas na internet. Jornais atualizados e sites selecionados pelo 

professor. 

 

RESPONSÁVEL PELA ELETIVA/TRILHA DE APRENDIZAGEM 

Eduardo José da Silva          Matrícula: 248676-8 

eduardo.silva@edu.se.df.gov.br  
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ELETIVA 5 – DEMOCRACIA, CIDADANIA E 

DIREITOS HUMANOS 
 

PROFESSORA RESPONSÁVEL: Lili Machado. 

 

DESCRIÇÃO: considerando que a educação em e para os direitos humanos é um eixo 

transversal da educação básica e ainda ser este tema um dos que mais apresentou interesse nos 

estudantes ingressantes no Ensino Médio que responderam à sondagem feita pela Seedf, esta 

eletiva proporcionará aos estudantes uma formação introdutória nos temas democracia, 

cidadania e direitos humanos.  

As bases da discussão de cidadania, democracia e direitos humanos, em sua forma 

moderna, iniciam-se na França Iluminista do século XVIII. Desde este período, as nações 

influenciadas pelas chamadas Revoluções Burguesas voltaram-se para a questão de qual o novo 

tipo de ser humano a ser construído das ruínas do Antigo Regime, quais os seus direitos 

fundamentais e as formas de participação política. Apesar de a ideia de universalidade e 

igualdade estarem presentes desde os primeiros tempos, muitos foram os excluídos da cidadania 

plena: mulheres, povos não europeus, pobres, pessoas não cis/heterossexuais, crianças, pessoas 

com deficiência, dentre outros. Portanto, a cidadania plena é uma conquista que tem "um longo 

caminho" pela frente. A proposta desta disciplina eletiva é que, dispondo de ferramentas 

reflexivas, o estudante assuma o protagonismo em torno das questões públicas, sendo agente 

das transformações sociais em prol de uma sociedade mais justa e igualitária. 

 

OBJETIVO GERAL 

Atuar como agente da promoção dos direitos humanos, tendo em vista uma sociedade 

mais justa e igualitária. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  

➢ Operar os conceitos de cidadania, democracia e direitos humanos, e suas interrelações;  

➢ Analisar o contexto histórico de surgimento das ideias de cidadania e direitos humanos, 

compreendendo a ideia de universalidade, atentando-se para a diferença entre igualdade 

formal e igualdade de fato; 
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➢ Diagnosticar as desigualdades sociais existentes no contexto brasileiro, especialmente 

as sociais, econômicas, de gênero, sexualidade, raça e condições socioambientais; 

➢ Promover e incentivar espaços- físicos ou online- que acolham a diversidade humana, 

desenvolvendo mecanismos de combate a discursos de ódio, bullying e cyberbullying e 

discriminações tais como o machismo, racismo, LGBTfobia, capacitismo, gordofobia e 

aporofobia; 

➢ Analisar os diferentes movimentos sociais, seus tipos e formas de atuação; 

➢ Desenvolver senso crítico, identificando violações aos direitos humanos e situações 

discriminatórias no cotidiano; 

➢ Perceber-se como ser entre o público e o privado, entre o pessoal e o coletivo, 

identificando o cruzamento entre estas esferas da vida; 

➢ Pesenvolver empatia e compromisso ético com o Outro, valorizando o pluralismo 

inerente à sociedade brasileira. 

PERCURSO: 

O curso disporá de duas partes: a primeira, mais teórica, consistirá na exposição dos 

conceitos de democracia, cidadania e direitos humanos propriamente ditos, historicizando-os e 

desfazendo abordagens típicas do senso comum sobre estes temas. Será enfatizado o papel dos 

movimentos sociais na conquista dos direitos civis, políticos e sociais.  

A segunda parte será composta da elaboração de um produto final, com tema comum 

para a turma, mas execução em grupos, que promova os direitos humanos. As etapas do projeto 

serão orientadas pela professora e estão divididas em: definição do tema comum/ meio de 

apresentação; levantamento bibliográfico sobre o tema em específico; produção do material; 

divulgação do material online ou em sala. O produto poderá ser: a divulgação de um tema 

pesquisado por meio de cartilhas/ zines de conscientização; intervenção social, como por 

exemplo auxiliar na construção do grêmio estudantil na escola; pesquisa em ciências sociais, 

como entrevistas feitas de forma online; ou trabalho artístico, expondo o tema por meio de 

teatro, dança, etc. Por conta da pandemia de covid 19, a divulgação será feita de modo que não 

propicie aglomeração. Cada estudante deverá demonstrar também, por meio de um trabalho 

escrito simples, como conectou seu produto final com o que foi aprendido por meio das aulas 

expositivas. 
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ELETIVA 6 - ESPAÑOL A TRAVÉS DE LA MÚSICA 

 

INTRODUÇÃO 

A eletiva “Español a través de la música” foi criada com o objetivo de melhorar a 

percepção auditiva dos estudantes que são iniciantes no âmbito do aprendizado da Língua 

Espanhola. Pensando no processo de assimilação e na prática do idioma, foi feita a proposta 

para fixar, de uma forma mais didática e atrativa, os ensinamentos das aulas de gramática.  

Os alunos serão capazes de compreender melhor o som das letras, palavras e frases 

trabalhando, em cada aula, as canções propostas pelo professor. Será destinado ao estudante 

lacunas de compreensão auditiva para que ele possa escrever em seu caderno a palavra 

designada, desenvolvendo, assim, todas as competências propostas por essa eletiva (audição, 

escrita e fala).  

 

OBJETIVOS GERAIS 

➢ Incentivar a disseminação de novos conhecimentos sobre as diferenças culturais. 

➢ Difundir, fortalecer e promover o aprendizado sobre as tradições e costumes dos países 

hispânicos, utilizando a música para isso. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

➢ Envolver os estudantes no projeto para que todos contribuam para o sucesso do mesmo. 

➢ Possibilitar o acesso a diversas músicas e vídeos relacionados à temática em questão. 

➢ Conhecer ritos e costumes dos países. 

➢ Estimular a compreensão auditiva. 

➢ Desenvolver senso crítico e a capacidade de interpretação; 

➢ Estimular a criatividade; 

➢ Aumentar o vocabulário; 

➢ Oferecer novas óticas para interpretar a realidade dos países hispanofalantes; 

➢ Trabalhar a linguagem oral e escrita; 

➢ Valorizar manifestações culturais. 

MEDIDAS E AÇÕES: 

Os alunos irão: 

➢ Copiar as músicas no quadro e trabalhar a audição para preencher as lacunas; 
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➢ Responder as palavras propostas;  

➢ Cantar as músicas passadas pelo professor. 

AVALIAÇÃO: 

A avaliação será realizada por meio da avaliação do caderno de cada aluno. 

 

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO: 

Será apresentado pelo professor as músicas a serem trabalhadas neste projeto e os alunos 

serão instigados a propor, também, músicas que preferirem, levando em consideração o bom 

senso sobre as letras de cada canção.   

ÁREA(S) DE CONHECIMENTO EM QUE O ITINERÁRIO FORMATIVO AO QUAL 

A UNIDADE CURRICULAR ELETIVA/TRILHA DE APRENDIZAGEM É 

PROPOSTO: Linguagens e suas Tecnologias 

COMPONENTES CURRICULARES RELACIONADO: Arte: música, Língua Espanhola. 

CÓDIGOS DOS OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM QUE NORTEIAM A UNIDADE 

CURRICULAR 

[LGG02IF] Utilizar informações acerca da língua pátria e/ou de língua estrangeira, abrangendo 

as respectivas produções literárias, artísticas e corporais, bem como a multiplicidade de 

manifestações sociais que emergem de grupos culturais diversos, a fim de elaborar argumentos 

que sustentem hipóteses sobre a estrutura, o funcionamento e as intencionalidades de discursos 

variados, além de posicionar-se de forma crítica, sensível, ética e propositiva diante das 

diferentes linguagens. 

ESTRATÉGIAS DE APRENDIZAGEM 

Atividades de fixação, atividades de verificação das aprendizagens, aula expositiva e/ou 

dialogada, aulas orientadas, debates e/ou discussões considerando a participação do estudante, 

resolução de exercícios, utilização de recursos audiovisuais (documentários/música/data show). 

RECURSOS MATERIAIS NECESSÁRIOS 

Sala de aula com capacidade para 40 estudantes; computador; data show; videoaulas; 
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sites e blogs; sala de mídias; celular; caixa de som; letras de músicas em Espanhol. 

 

EIXOS ESTRUTURANTES ENVOLVIDOS NA UNIDADE CURRICULAR: 

Investigação Científica, Processos Criativos, Mediação e Intervenção Sociocultural. 

DETALHAMENTO DA UNIDADA CURRICULAR ELETIVA ORIENTADA 

A proposta é oportunizar ao aluno um contato real e significativo com a LE, através de 

músicas, contextualizando aspectos culturais, políticos e econômicos que caracterizam os 

respectivos povos falantes da língua. As aulas devem abarcar: vocabulário; prática auditiva, 

oral e pronúncia; análise crítica; análise linguística; interpretação; elementos gramaticais; 

culturas e civilizações hispânicas; variedades linguísticas. 

ESTRATÉGIAS DE AVALIAÇÃO DO ESTUDANTE  

O processo avaliativo é contínuo, por meio de observação e registro da participação e 

de acordo com o envolvimento de cada estudante. Avaliação formativa, autoavaliação e 

feedback. 

Referências 

Youtube;     Sites     de      letras      de      músicas;     Dicionários     e      tradutores. 

GOBIERNO   DE  ESPAÑA.  Lenguaje  musical  básico.   online.  Disponível 

em:<http://descargas.pntic.mec.es/mentor/visitas/Creacion_y_produccion_musical.pdf>. 

GÓMEZ DE ERICE, María Victoria et. al. Gramática para todos: proyecto pedagógico con modalidad a distancia 

para terminalidad de estudios de EGB 3 y Educación Polimodal. 1. ed.Mendoza:                     EDIUNC, 2005. 

Disponível em <https://bdigital.uncu.edu.ar/objetos_digitales/1402/gramatica.pdf>. 

MARCÍAS ALVIA, Aida Monserrate et. al. Compendio de gramática española y apuntes sobre redacción. 1. ed. 

Alicante: ÁREA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO, S.L, 2019. Disponível em:                         

 <https://www.3ciencias.com/wp-content/uploads/2019/03/COMPENDIO-DE-GRAM%C3%81TICA-

ESPA%C3%91OLA-Y-APUNTES-SOBRE-REDACCI%C3%93N-3.pdf>. 

REAL ACADEMIA ESPAÑOLA. Nueva gramática de la lengua española. online. Disponível em:        

 <https://www.rae.es/sites/default/files/Sala_prensa_Dosier_Gramatica_2009.pdf>. 

 

RESPONSÁVEL PELA ELETIVA/TRILHA DE APRENDIZAGEM 

Eduardo José da Silva          Matrícula: 248676-8 

eduardo.silva@edu.se.df.gov.br  
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ELETIVA 7 – FOTOGRAFIA: A ESCRITA DA LUZ 
 
ÁREA DE CONHECIMENTO EM QUE O INTINERÁRIO FORMATIVO 

AO QUAL A UNIDADE CURRICULAR ELETIVA/TRILHA DE 

APRENDIZAGEM É PROPOSTO: Linguagens e suas Tecnologias  

  

COMPONENTES CURRICULARES RELACIONADO: Arte: artes visuais  

  

CÓDIGOS DOS OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM QUE NORTEIAM A UNIDADE 

CURRICULAR   

[LGG01IF] Examinar a estrutura, a organização e as relações de sentido presentes em discursos, 

empregando estratégias de investigação científica para aprofundar conhecimentos acerca de 

diversas manifestações culturais modernas e contemporâneas, em língua pátria e/ou estrangeira, 

perpassando diferentes formas de linguagem, a fim de ampliar o repertório científico-cultural 

para o desenvolvimento de um olhar crítico, ético e sensível à diversidade de formas de 

expressão artística e literária.  

[LGG03IF] Formular hipóteses acerca do contexto histórico, do desenvolvimento e dos 

elementos estruturantes de diversas línguas e linguagens, avaliando as relações de poder 

presentes em seus usos em diversas mídias, suas influências nas relações humanas e no 

comportamento social, artístico, corpóreo e linguístico.  

[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.  

[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.  
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[LGG12IF] Desenvolver ações vinculadas a projetos individuais e/ou coletivos, estruturando 

iniciativas empreendedoras que proponham soluções para desafios pessoais, socioculturais e 

ambientais.  

 ESTRATÉGIA DE APRENDIZAGEM 

  Apresentação cultural sobre temáticas em estudo, aula de campo sobre conteúdos 

interdisciplinares, aula expositiva e/ou dialogada, aulas orientadas, blogs e redes sociais, design 

thinking, diário de campo, elaboração de fichamento, ensino híbrido, filmes e vídeos, portfólio.  

 

RECURSOS MATERIAIS NECESSÁRIOS  

➢ Dispositivos que registrem imagens (celulares); 

➢ Máquina fotográfica Nikon ou Sony (R$ 500,00 a 1.200,00) 

➢ Papel filme (Folhas A4 Papel Fotográfico) R$ 200,00 

➢ Tintas coloridas para impressora 150,00 

➢ Espaço para projeção de imagens e vídeos; 

➢ Aula de campo no Parque dos Piquizeiros-Planaltina/DF (autorização para transporte 

gratuito junto a regional e recursos financeiros para o lanche dos alunos em torno de 

R$300,00) 

➢ Projetor e computador; - Filmes e vídeos; - Obras fotográficas.  

 

  

EIXOS ESTRUTURANTES ENVOLVIDOS NA UNIDADE CURRICULAR: Processos 

Criativos, Mediação e Intervenção Sociocultural  

  

DETALHAMENTO DA UNIDADE CURRICULAR ORIENTADA  

 Os objetivos serão atingidos através de oficinas de fotografia, com início em análise de 

imagens produzidas previamente pelos estudantes, tendo como ponto de partida o 

conhecimento que estes trazem acerca do registro fotográfico. A problematização, a 

continuidade e o gerenciamento das atividades se dará por aulas expositivas, imagens, vídeos e 

filmes que abordem o tema. Em seguida, os estudantes passarão a produzir suas imagens já em 

posse dos instrumentos teóricos apresentados para culminar na produção de um portfólio ou 

webfólio, em que as imagens serão expostas na unidade escolar ou para fora dela   

 ESTRATÉGIA DE AVALIAÇÃO DO ESTUDANTE  
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 Portfólio ou webfólio  

 

REFERÊNCIAS   

 O sal  da terra - Wim Wenders e Sebastião  Salgado https://www.youtube.com/watch?v=QLwwfb1iKno  

- F.O.T.O.G.R.Á.F.I.C.A.S I  

https://www.youtube.com/watch?v=gFLaEOGsEXU    

A arte e a ciência da  Fotografia https://www.youtube.com/watch?v=Pwrri5s7Xg8    

REGRAS DE COMPOSIÇÃO https://www.youtube.com/watch?v=jAReqhTQ3hM    

Catálogo de fotografias 

http://finephoto.com.br/30-exemplos-fantasticos-de-fotografia-artistica/  
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ELETIVA 8 – GRAVITAÇÃO, A QUEDA DA MAÇA DE 

NEWTON 
 

Dados Pessoais 

Nome completo: Fernando Antonio Gomes da 

Silva 

Componente: Física 

Matrícula: 342483 Área: Ciência da 

Natureza 

 

Gravitação, a queda da maça de Newton! 

Carga horária: 2 créditos (ou 2 aulas semanais) 

Perfil do docente: 

Docentes com formação na área de Física ou Matemática com 

seguro conhecimento em Gravitação Newtoniana podem 

desenvolver essa eletiva, desde que o profissional explane o 

clássico da Gravitação, mas que ascenda, também, nos 

momentos oportunos, discussões acerca das descrições 

relativísticas da Gravitação. Isso para provocar a curiosidade e 

suscitar um espírito investigativo nos alunos, pois a intenção é 

chegar à percepção científica dos fatos, ao sentimento de que a 

ciência descreve a realidade física.        

Eixo(s) Estruturantes(s): Investigação científica, Processos Criativos. 

Metodologia: 

Inicialmente, o aluno deve ser instigado a pensar a respeito da 

queda dos corpos. Deve ser levado a perceber, 

experimentalmente e teoricamente, que o pensamento medieval, 

cotidiano e arcaico de que “- Corpos de maior massa caem mais 

rápido”, não se confirma! A partir disso, o docente deve fazer 

uma explanação do método científico e, aos poucos, introduzir a 

versão newtoniana dos fatos. Deve, entre outras coisas, 

contextualizar o momento histórico-científico em que a 

Gravitação foi estabelecida, expor a lei universal, esclarecer a 

atração entre as massas, citar a constante universal, falar do 
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modelo heliocêntrico, expor o movimento dos satélites, fazer a 

devida descrição física e matemática do assunto, esclarecer por 

que estrelas e planetas são praticamente esféricos. 

Componente(s) 

curricular(es)/Tema(s) 

relacionados(s): 

Física, Matemática. 

Número mínimo de 

estudantes: 
20 

Número máximo de 

estudantes: 
30 

Objetivo(s) de 

aprendizagem para 

nortear a Unidade 

Curricular: 

 

IFG01, IFG02, IFG06, LGG01IF, LGG03IF.  

 

Estratégias de 

aprendizagem: 

Inicialmente, o professor pode, de forma expositiva ou por meio 

de uma dinâmica de grupos, fazer uma explanação de cada 

assunto a ser estudado para motivar os alunos. Ao final de cada 

semana, o professor deve propor atividades de fixação. 

Recursos e materiais 

necessários: 

Além das ferramentas diárias como marcador, lousa, apagador e 

aparelho de data show utilizados pelos docentes, os alunos 

devem ter acesso à internet, para, entre outras coisas, acessar os 

sites das agências espaciais, que disponibilizam notícias, 

imagens e vídeos que estão intimamente ligados à descrição da 

realidade abordada pela teoria newtoniana explanada no curso.      

Justificativa: 

Como vários alunos querem entrar na universidade e a escola 

tem o interesse em propiciar esse acesso, a Eletiva se faz 

pedagogicamente relevante, pois trata-se de um núcleo de estudo 

referente à Gravitação, assunto corrente nos exames de 

vestibular.      
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Detalhamento da Unidade 

Curricular Eletiva 

Orientada 

• A unidade curricular atingirá seus objetivos ao longo do curso, à 

medida em que os alunos forem participando, desenvolvendo e 

aprendendo.  

• As atividades iniciarão com uma reflexão a respeito do contexto 

histórico que levou Isaac Newton a propor a Lei da Gravitação 

Universal.  

• A coordenação e gerenciamento das atividades será feita 

semanalmente pelo professor.  

• Os alunos vão participar desenvolvendo as atividades propostas 

que podem ser, entre outras coisas: participar de reflexões, 

grupos de conversa; fazer pesquisas em sites; resolver 

problemas; produzir maquetes; realizar apresentações.  

Estratégias de avaliação: 

Além da frequência, pontualidade e participação nas aulas, o 

aluno será avaliado por meio da resolução de exercícios 

propostos pelo docente. Toda semana deve finalizar com um 

dever de casa, um mínimo de duas questões teóricas ou 

experimentais, que explorem o assunto abordado. O docente 

pode, também, propor a construção de modelos experimentais.  

Referências: 

• Currículo em Movimento do Novo Ensino Médio: 

http://www.se.df.gov.br/novo-ensino-medio/ 

• Newton, Helou e Gualter. Física. Editora Saraiva. 

• Gamow, George. Gravidade. Editora da UnB. 

• Walker, Jearl. O Circo Voador da Física. LTC. 
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ELETIVA 9 - INGLÊS COM MÚSICA 
 
IDENTIFICAÇÃ DO PROJETO: 

Nome do subprojeto: “Inglês com música” 

Nome da escola: CENTRO DE ENSINO MÉDIO 02 

Professora responsável:  

Inna de Castro Borges – Matrícula: 248714-4 

 

 

JUSTIFICATIVA 

A Fundação NAMM revelou em 2008 os resultados de uma pesquisa conduzida pela 

estudiosa Patricia Shehan Campbell, PhD pela Universidade de Washington, como parte de sua 

inciativa “Sons da Aprendizagem”. O estudo, cujo nome é “Significações de música 

expressadas por adolescentes dentro e fora da escola”, foi baseada nas respostas de 1155 jovens 

que escreveram redações para a revista Teen People como parte de um concurso. Eles 

expressaram seus pensamentos a respeito de aprender e ouvir música e revelaram que valorizam 

a produção de música como aspecto central de suas identidades. (Carlsbad, 2008) 

A música é parte da rotina dos estudantes de Ensino Médio, assim como de todas as 

outras faixas etárias. Além de ser uma forma de expressão cultural, a música ajuda os jovens a 

liberaram, controlarem e entenderem suas emoções, ajudando-os a lidar com situações difíceis, 

como pressão de colegas e de suas famílias, contato com substâncias ilícitas, dinâmicas de 

socializações, e outras dores de suas vivências. Em uma era de gerações que sofrem para 

manterem sua saúde mental, essa se torna uma nova forma de entender e lidar com as 

dificuldades do dia-a-dia. 

É importante também mencionar que a melhor forma de aprender é se divertindo, e esta 

forma de expressão artística é, muito comumente, uma diversão para os estudantes nesta idade. 

É o que gera neles uma noção de pertencimento a um grupo, dando a eles liberdade de 

expressarem o que pensam e como se sentem, de serem diferentes, de estarem confortáveis e 

relaxados no ambiente escolar. 

Por último, esta nova forma de contato com a língua inglesa, pode despertar nestes estudantes 

interesse pelo aprendizado de línguas em outros formatos que eles talvez ainda não 
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conhecessem. É uma nova maneira de alcançá-los e de torna-los protagonistas em sua jornada 

de conhecimento. 

 

OBJETIVO GERAL 

[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. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

➢ Possibilitar mais uma forma de contato com uma língua estrangeira. 

➢ Despertar sensibilidade para percepção de elementos artísticos contidos em músicas e 

em movimentos musicais. 

➢ Conhecer diferentes estilos musicais provenientes de diferentes culturas. 

➢ Estimular a análise de letras e outros elementos de músicas. 

➢ Desenvolver senso crítico e a capacidade de interpretação. 

➢ Estimular a criatividade. 

➢ Aumentar o vocabulário de língua inglesa. 

➢ Oferecer novas óticas para interpretar a realidade. 

➢ Desenvolver habilidades orais e pronúncia de palavras e expressões mais complexas. 

➢ Valorizar manifestações culturais. 

➢ Aguçar a inteligência musical, a partir de reconhecimento e diferenciação de diferentes 

ritmos, instrumentos, melodias, harmonias e interpretações. 

➢ Desenvolver a habilidade de escuta e entendimento da língua inglesa. 

➢ Integrar as turmas utilizando o trabalho em equipe. 

CRONOGRAMA DE ATIVIDADES 

O projeto será desenvolvido com as turmas de 1o ano de Ensino Médio. 

Os alunos irão: 

Ter aulas orientadas, debates e/ou discussões considerando a participação do estudante, 

entrevistas, atividades ao ar livre. 



 
 
 

120 
 
 
 

Pesquisar sobre a história de artistas, estilos e movimentos musicais, e músicas 

específicas de sua escolha. 

Desenvolver sua capacidade de entendimento através de contextos e interpretações em 

atividades desenvolvidas em sala. 

Ouvir e cantar músicas, assistir filmes e fazer brincadeiras dirigidas sobre o tema. 

Expor seus trabalhos no dia da culminância do projeto. 

 

AVALIAÇÃO 

A avaliação mais importante será feita a partir da observação, por parte do professor, da 

participação e envolvimento dos estudantes nas atividades propostas. Ao final do período letivo 

de desenvolvimento da eletiva, haverá uma culminância, para a qual os estudantes se 

organizarão e farão apresentações a respeito de tópicos escolhidos dentro do tema abordado. 
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ELETIVA 10 - MEU CORPO, MINHA SAÚDE: RELAÇÕES 
ENTRE CORPO E PADRÕES DE BELEZA NA NOSSA 

SOCIEDADE CONTEMPORÂNEA 
 
INTINERÁRIOI FORMATIVOS: ELETIVA ORIENTADA  

 

NOME DO DOCENTE: Simone Silva da Fonseca 

 

CARGA HORÁRIA: 2 créditos 

 

PERFIL DO DOCENTE 

O docente deve ter conhecimento de anatomia, fisiologia humana e doenças infecciosas 

e parasitárias. Além de possuir interesse e conhecimento básico em temas contemporâneos 

acerca da saúde pública. 

 

ÁREA DO CONHECIMENTO: Ciências da Natureza. 

 

COMPONENTES CURRICULARES/ TEMAS RELACIONADOS: Biologia. 

 

ESPAÇOS E MATERIAIS 

Serão utilizados os espaços das salas de aula e o laboratório de Biologia. Os materiais 

necessários serão: papel e material de escrita, quadro, computador, projetor, caixa de som, 

modelos de órgãos humanos (material disponível no laboratório de Biologia da escola) e modelo 

de esqueleto e musculatura humana (seria o ideal, mas caso não seja possível seria usado recursos 

visuais por projeção de imagem retirada da internet). 

 

EIXOS ESTRUTURANTES: Mediação e intervenção sociocultural e Empreendedorismo. 

 

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM PARA NORTEAR A UNIDADE ESCOLAR 

O objetivo geral desta eletiva é conscientizar os estudantes do direito à saúde, capacitá-

los para a utilização de medidas práticas de promoção, proteção e recuperação do bem-estar 

físico, mental e emocional deles. Além de provocar reflexão sobre o estereótipo do corpo perfeito 
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e as distorções do padrão de beleza que controlam e influenciam de forma negativa a nossa 

sociedade. 

Já os objetivos específicos são: levar o estudante a implementar bons hábitos de higiene no seu 

cotidiano ao identificar doenças causadas pela precariedade do autocuidado; possibilitar que o 

estudante adote hábitos de autocuidado, respeitando as possibilidades e limites do próprio corpo 

e permitir que o aluno diferencie distorção de corpo perfeito e promoção de saúde. 

 

 

JUSTIFICATIVA 

Orientar e conscientizar os estudantes quanto à importância de cuidar da saúde física e 

mental do corpo é importante, levando em consideração que nos últimos 10 anos a prevalência 

de diabetes tipo 1 aumentou 14 vezes em crianças e adolescentes e o número de diabetes cresceu 

muito na América Latina e o país que mais obteve registro foi o Brasil, com 95,5 mil casos. 

(FEDERAÇÃO INTERNACIONAL DE DIABETES). O conhecimento sobre metabolismo, de 

ter uma alimentação balanceada e de reconhecer a necessidade de praticar atividade física é 

importante para evitar problemas de saúde pública e de auxiliar o aluno a influenciar a sua 

família na prática da reeducação de hábitos. 

Além de trabalhar a reflexão e o autoconhecimento para que os jovens entendam suas 

forças e evitem padrões estabelecidos pela sociedade, como o padrão perfeito de corpo, de cabelo 

e da pele. Evitando possíveis casos de suicídio, visto que nos últimos 10 anos, 401 pessoas 

tiraram a própria vida (CODEPLAN-DF). A aprendizagem de forma prática e questionadora é 

essencial para a aprendizagem efetiva e para a mudança de hábito.  

 

 

METODOLOGIA: 

O tema será trabalhado por etapas:  

 

ETAPA 1 

Serão abordados a anatomia e fisiologia do corpo humano para que os estudantes 

compreendam melhor a importância de cuidados com o corpo e a necessidade de manter uma 

vida com hábitos saudáveis, relevantes para o indivíduo e para a sociedade, porque algumas 

doenças causam impacto em todo a sociedade, (des)emprego e saúde pública. Além de trabalhar 
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com os estudantes a questão do autoconhecimento e aceitação do corpo que cada um possui. 

Assim poderá ser trabalhado o sentimento de autoestima, promoção da saúde mental e formação 

integral. 

O conteúdo tratado nesta etapa ocorrerá por meio de 

➢ Vídeos:  

1- Contração muscular. Vídeo de 4:24 min., 2019. 

2- Obesidade/ Dráuzio comenta. Vídeo de 4:39 min., 2018.  

3- O impacto das fibras musculares no seu treino/ Autoridade fitness. Vídeo de 3:59 min., 2016.  

4- Perder peso só com alimentação é uma batalha perdida. Vídeo de 4:34 min., 2018.  

5- Sedentarismo: pai de todos os males. Vídeo de 5:19 min., 2019.  

6- Sistema cardiovascular/ sistema circulatório. Vídeo de 3:36 min., 2018.  

  

➢ Leitura de partes de artigos científicos e partes de livros e notícias: 

1- Trechos do livro Biologia de Campbell. 10ª edição, Porto alegre: Artmed, 2015. 

2- A prática da Mauritânia que engorda as meninas até aos 200 quilos para casarem. 

Observador, 2018. 

3- O corpo, a cirurgia estética e a Saúde Coletiva: um estudo de caso, 2010. 

 

➢ Debates, apresentação da automassagem para o conhecimento do corpo e construções de 

ilustrações pelos alunos. Esta etapa será trabalhada em 4 aulas e serão propostos debates 

para  

discutir, questionar e provocar reflexão sobre o assunto. 

 

ETAPA 2 

  Nesta etapa serão trabalhados os cuidados com o corpo em busca da homeostase e para 

evitar problemas de saúde, voltada para doenças parasitárias e transmissíveis. Será priorizada a 

higiene do corpo (bucal, aparelho genital) e a necessidade de buscar o serviço de saúde 

periodicamente para profilaxia e não somente para tratamento. Além de abordar a necessidade 

com a pele (utilização de protetor solar, limpeza da pele, espinhas na adolescência que tanto 

incomodam e o uso de medicação para tratar espinhas e cravos), focando na característica do 

tecido epitelial, adiposo e muscular.  
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Nesta etapa terá a busca por uma parceria com um profissional dermatologista ou biomédico 

para falar sobre os cuidados com a pele. 

Também será trabalhada a questão da atividade física na manutenção da saúde física e 

mental, além de abordar o excesso de atividade física que pode causar prejuízos sérios ao corpo.  

A busca por parcerias com o SESC para o atendimento dentário móvel gratuito para a 

comunidade escolar tentará ser feito.  

O conteúdo tratado nesta etapa ocorrerá por meio de  

➢ Vídeos: 

1- 150 minutos de exercícios por semana. Vídeo de 1:48min., 2018.  

2- O verdadeiro poder do exercício físico. Vídeo de 8:51 min., 2019.  

3- Sedentarismo: não exercitar-se é um passo para adquirir doenças como obesidade diabetes. 

Vídeo de 3:31 min., 2016.  

 

➢ Trechos do programa da televisão fechada “quilos mortais”,  

1- Sean acaba falecendo por excesso de peso/ quilos mortais: como eles estão agora. Vídeo de 

8:02 min., 2020.  

 

Esta etapa será trabalhada em 4 aulas e serão propostos debates, práticas de mobilidade 

corporal e o cuidado com a saúde bucal.  

Se houver a confirmação da parceria a ação proposta será promovida em dia e horário 

comum para a participação de toda a comunidade local, não limitando aos estudantes que estão 

participando da eletiva. 

 

 

ETAPA 3 

Nesta etapa serão trabalhados padrões de beleza impostos pela sociedade que influenciam na 

atividade física em excesso e a procura por cirurgias estéticas, devido a busca utópica do corpo 

perfeito, sem muitas vezes pensar na questão da saúde corporal. Será feita relação com o tecido 

muscular e tecido nervoso.  

Além de abordar questões relacionadas à bulimia, anorexia, o uso de anabolizantes relacionando-

os aos padrões de beleza versus a busca de um corpo saudável.  
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Com o aumento de procedimentos cirúrgicos cresce também os riscos à saúde da 

coletividade, pois quanto mais cirurgias estéticas são realizadas, mais aumentam os problemas 

decorrentes destes procedimentos.  Outro ponto a ser abordado nesta etapa é a influência da 

mídia e da sociedade quanto aos padrões de beleza levando ao uso de medicações e cirurgias 

estéticas. Estes são fatores estão intimamente relacionados com a saúde coletiva.   

O conteúdo tratado nesta etapa ocorrerá por meio  

 

➢ Estudo de partes de livros:  

1- O vestígio e a Aura: Corpo e consumismo na moral do espetáculo. 1ª edição, Rio de Janeiro: 

Editora Garamond, 2004. 

2- As concepções de corporeidade no contexto da sociedade capitalista. 1994. Monografia – 

Curso de Licenciatura em Educação Física – Universidade Federal do Paraná, Curitiba, 1994. 

3- O mito da beleza: como as imagens de beleza são usadas contra as mulheres, 2018. 

 

➢ Parte de vídeo: 

1- Tabu: cirurgias plásticas (dublado). Vídeo de 47:10 min., 2017. 

2- Anorexia e bulimia. Minutos psíquicos. Vídeo de 5:09 min., 2017.  

3- Moda de anabolizantes. Dráuzio comenta #6. Vídeo de 2:42 min., 2016.  

 

➢ Leitura de artigos:  

1- Corpo, saúde e sociedade de consumo: a construção social do corpo saudável, 2019.  

 

➢ Roda de conversa, criação de documentário pelos alunos por meio de pesquisa e 

entrevista com pessoas da comunidade escolar descrevendo o significado de beleza e sua 

história na sociedade brasileira. Esta etapa será executada em 4 aulas. 

 

ETAPA 4  

Esta etapa á a conclusão e alinhamento de tudo que foi aprendido, em que os estudantes 

irão montar uma rotina de autocuidado semanal (incluindo a ingestão adequada de água, o uso 

controlado de doce, alimentação saudável e atividade física e/ou prática de meditação). A busca 

por parceria com um profissional nutricionista seria interessante para a construção correta de 

uma rotina alimentar. 
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Nesta etapa o aluno tentará montar uma rotina saudável após a apresentação de exemplos 

de rotinas e orientações de profissional adequado. Serão utilizadas 4 aulas nesta etapa. 

 

NÚMERO MÍNIMO: 20 estudantes. 

 

MÁXIMO DE ESTUDANTES: 25 estudantes. 

 

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM: CN07IF, CN09IF e CN12IF. 

 

ESTRATÉGIAS DE AVALIAÇÃO: Os estudantes serão avaliados constantemente pela 

participação e pelas construções das práticas propostas. 

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS:  
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2018. Disponível em: <https://observador.pt/2018/04/13/a-pratica-da-mauritania-que-engorda-

as-meninas-ate-aos-200-quilos-para-casarem/>. Acesso em: 30/08/2021. 

 

CONTRAÇÃO MUSCULAR. Dubado. 1vídeo (4:24 min.), 2019. Publicado pelo canal do 

YouTube. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=-Mfo3Af5E3c>. Acesso em: 

30/08/2021. 
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de caso. Ciência & Saúde Coletiva. São Paulo, n. 15, p. 77-86, 2010. 

 

150 MINUTOS DE EXERCÍCIOS POR SEMANA/ Animação #03. 1 vídeo (1:48min.), 2018. 

Publicado pelo canal do YouTube. Disponível em: 

<https://www.youtube.com/watch?v=alZZ2PQ0SL8>. Acesso em: 30/08/2021. 

 

Moda de anabolizantes. Dráuzio comenta #6. 1 Vídeo (2:42 min.), 2016. Publicado no canal do 

YouTube. <https://www.youtube.com/watch?v=FGCGuupY-vo>. Acesso em: 21/10/2021. 

 

OBESIDADE/ Dráuzio comenta #95. 1 vídeo (4:39 min.), 2018. Publicado pelo canal do 

YouTube. Disponível em: < https://www.youtube.com/watch?v=eUwSZZF5-eI>. Acesso em: 

30/08/2021. 

 

O IMPACTO DAS FIBRAS MUSCULARES NO SEU TREINO/ Autoridade fitness. 1 vídeo 

(3:59 min.), 2016. Publicado pelo canal do YouTube. Disponível em: 

<https://www.youtube.com/watch?v=0GKgxl2mMSk>. Acesso em: 30/08/2021. 

 

O VERDADEIRO PODER DO EXERCÍCIO FÍSICO. 1vídeo (8:51 min.), 2019. Publicado no 

canal do YouTube. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=i7QwQPiAa0A>. 

Acesso em: 30/08/2021. 
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Paraná, Curitiba, 1994. 

 

“PERDER PESO SÓ COM ALIMENTAÇÃO É UMA BATALHA PERDIDA”, diz Dráuzio 

Varella. 1 vídeo (4:34 min.), 2018. Publicado pelo canal do YouTube. Disponível em: 

<https://www.youtube.com/watch?v=DzIFOIANKyg>. Acesso em: 30/08/2021. 

 



 
 
 

128 
 
 
 

REECE, Jane B... [et al]. Biologia de Campbell. 10ª edição, Porto alegre: Artmed, 2015. 
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Corpo, saúde e sociedade de consumo: a construção social do corpo saudável. Saúde Soc. São 

Paulo, v.28, n.3, p.239-252, 2019.  

 

SEAN ACABA FALECENDO POR EXCESSO DE PESO/QUILOS MORTAIS: COMO ELES 

ESTÃO AGORA? Discovery Brasil. 1 vídeo (8:02 min.), 2020. Publicado no canal do YouTube. 

Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=-fzDahVp2wU>. Acesso em: 30/08/2021. 

 

SEDENTARISMO: NÃO EXERCITAR-SE É UM PASSO PARA ADQUIRIR DOENÇAS 

COMO OBESIDADE E DIABETES. 1 vídeo (3:31 min.), 2016. Publicado pelo canal do 

YouTube. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=KrGbM-jnxAA>. Acesso em: 

30/08/2021. 

 

SEDENTARISMO: PAI DE TODOS OS MALES/ Coluna # 10. 1 vídeo (5:19 min.), 2019. 

Publicado pelo canal do YoouTube. Disponível em: 

<https://www.youtube.com/watch?v=Hvte3XpPceQ>. Acesso em 30/08/2021. 

 

SISTEMA CARDIOVASCULAR/ SISTEMA CIRCULATÓRIO. 1 vídeo (3:36 min.), 2018. 

Publicado no canal do YouTube. Disponível em: 

<https://www.youtube.com/watch?v=R1mOEbfhzGk>. Acesso em: 30/08/2021. 

 

TABU: CIRURGIAS PLÁSTICAS (DULADO). Documentário National Geographic. 1 Vídeo 

(47:10 min.),  2017. Publicado no canal do YouTube. Disponível em: 

<https://www.youtube.com/watch?v=hPVF76j9tiM>. Acesso em: 20/10/2021. 
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ELETIVA 11 - NÚCLEO DE ESTUDO – QUÍMICA 
 

CARGA HORÁRIA: 2 créditos. 

 

PERFIL DO DOCENTE: Professor de Química para conduzir de modo seguro e 

interdisciplinar as aulas de investigação cientifica e práticas usuais voltadas para o 

engrandecimento no mundo cientifico bem como no meio em que o aluno está inserido. 

 

ESPAÇOS E MATERIAIS: Professor de Química, sala de aula, laboratório de química, 

Datashow, computador dentre outros equipamentos. 

 

EIXO(S) ESTRUTURANTE(S): Investigação Científica; Mediação e Intervenção 

Sociocultural. 

 

METODOLOGIA 

O estudante será desafiado, a partir da observação de fenômenos, vídeos relacionados 

ao tema e experimentos, a questionar e a argumentar de forma a desenvolver o seu letramento 

científico de maneira crítica e autônoma. Logo após, terá atividades de verificação de 

aprendizagem e debates para engrandecer os questionamentos para com o assunto. 

 

COMPONENTE(S) CURRICULAR(ES)/TEMA(S) RELACIONADO(S): Química. 

 

OBJETIVO(S) DE APRENDIZAGEM PARA NORTEAR A UNIDADE CURRICULAR 

[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.  

[CN02IF] Discutir e testar conhecimentos e modelos científicos em busca de evidências para 

validação de hipóteses, respeitando diretrizes de segurança, bioética e respeito aos direitos 

humanos.  

CN03IF] Elaborar hipóteses, procedimentos de coleta de dados, modelos explicativos e 

conclusões para processos investigativos, construindo textos, gráficos, tabelas e outras formas 

de representação para comunicar informações de interesse científico e tecnológico.  
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REFERÊNCIAS: 

 

BRASIL. MEC/SEB. Ensino Médio Inovador, 2009. 

 

BRASIL, Secretaria de Educação Básica. Indagações sobre Currículo: vários volumes.  

 

MEC/ SEB – Brasília: 2007.  

 

DISTRITO FEDERAL. Currículo da educação básica do Distrito Federal – ensino médio. Diretoria de Educação Média e 

Tecnológica/SEEDF, 2010 

 

PERUZZO, Francisco Miragaia (Tito); CANTO, Eduardo Leite; Química na Abordagem do Cotidiano, Ed. Moderna, vol.1, 

São Paulo/SP- 1998.  

 

SARDELLA, Antônio; MATEUS, Edegar; Curso de Química: química geral, Ed. Ática, São Paulo/SP – 1995. SANTOS, 

Wildson Luiz Pereira dos (coord.), Química & Sociedade, vol. único, São Paulo: Nova Geração, 2005.  

 

 

RESPONSÁVEL PELA ELETIVA / TRILHA DE APRENDIZAGEM: Leonardo Alves 

de Souza 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

131 
 
 
 

ELETIVA 12 - RESGATE DA ARITMÉTICA COMO 

SUPORTE PARA O ENSINO MÉDIO 

 

Ao longos dos anos de trabalho com o Ensino Médio notamos que muitos alunos chegam 

a essa fase do ensino com muita dificuldade na realização de contas básicas necessárias ao bom 

andamento de conteúdos de matemática, especialmente em um momento de pós pandemia foi 

avaliado em aplicação de avaliação diagnóstica inicial para os alunos do 1º ano do ensino médio 

que faz-se urgente e necessária intervenção em forma de resgate dos principais conteúdos bases 

para o bom andamento das aulas no Ensino médio, sendo observado portanto a contribuição 

com as disciplinas de exatas com física, química, biologia e matemática bem como para 

disciplinas de artes e  geografia especialmente. 

Com a implantação do Novo Ensino Médio nesse ano de 2022, torna-se ainda mais 

interessante a implantação da eletiva de resgate da aritmética para os alunos do 1º ano como 

uma oportunidade de preparo desses alunos para os desafios que estão por vir como conteúdos 

das demais disciplinas e também preparação para avaliação do PAS E ENEM. 

 

JUSTIFICATIVA 

Nos encontramos em um período de pós isolamento social de quase 2 anos letivos, 

donde estivemos com aulas hora suspensas, hora via remota com dificuldade de acesso à 

internet e hora em sistema hibrido, situações que não proporcionaram um ensino de excelência 

prejudicando fortemente os nossos alunos, faz-se, portanto, necessário esse olhar para a 

correção de defasagem nos conteúdos programáticos necessários ao bom andamento das 

atividades de aulas do ensino médio. 

 

META 

A principal meta deste projeto é o desenvolvimento acadêmico dos alunos participantes, 

resgate dos conteúdos do ensino fundamental que são bases de aprofundamento de conteúdos 

de ensino médio, bem como uma melhor preparação para os desafios pós Ensino Médio, seja 

para vestibulares, concursos ou para a inserção no mercado de trabalho.  

 

FUNDAMENTAÇÃO 

O projeto se fundamenta na Implantação de disciplinas eletivas do Novo Ensino Médio 
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ELEMENTOS ENVOLVIDOS NO PROJETO (PÚBLICO ALVO DO PROJETO) 

➢ Alunos matriculados no 1º ano do Ensino Médio e progressivamente aos interessados 

dos 2º e 3º anos 

➢ Professor específico e habilitado para o exercício da disciplina de matemática;  

➢ Coordenação e Supervisão pedagógicas, que acompanharão o desenvolvimento do 

projeto, do aprendizado dos alunos, as dificuldades vivenciadas e os resultados obtidos. 

 

IMPORTÂNCIA 

O Currículo em Movimento da Educação Básica do Ensino Médio do Distrito Federal 

destaca a sabiamente a importância de um aprofundado estudo das geometrias (plana, espacial 

e analítica) no parágrafo a seguir: 

É deveras importante que o estudante perceba a Matemática como um conjunto de 

códigos e regras capaz de auxiliá-lo a interpretar o mundo a sua volta. Nesse contexto, o 

entendimento da Geometria e suas relações com o espaço são fundamentais. Deve-se considerar 

que os conhecimentos aqui fomentados ainda se relacionam intimamente com os de outras 

dimensões, ressaltando a importância de combinar múltiplas habilidades e conhecimentos. Para 

isso, é importante que se entendam a tecnologia e a informação como recursos presentes no 

cotidiano do indivíduo, em constante e rápida transformação, tornando-se conhecimentos 

valiosos para as condições humanas de criatividade. 

 

OBJETIVO GERAL 

Através de aulas expositivas e sempre que possível, também em aulas práticas (como 

jogos de raciocínio) abordar questões do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) de anos 

anteriores, para que o aluno se sinta motivado e capaz de enfrentar tanto o próprio ENEM, como 

outros processos seletivos como por exemplo o Programa de Avaliação Seriada (PAS-UnB) e 

vestibulares disponíveis em todo o país. 

(códigos do Currículo em Movimento do Novo Ensino Médio): IFG02 Aplicar metodologias 

científicas para a geração de informações estratégicas, analisando sua relevância e utilidade na 

formulação de soluções para os problemas cotidianos. 
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IFG05 Integrar e aplicar soluções criativas em diferentes situações da vida cotidiana, do mundo 

do trabalho e na superação de conflitos ambientais, econômicos, políticos e socioculturais. 

IFG06 Desenvolver habilidades relacionadas ao pensar e fazer criativo para sua aplicação 

social, ambiental, científica, laboral e artística. 

 

OBJETIVO ESPECÍFICO 

Destaca-se a seguir um detalhamento do conteúdo base para auxiliar conteúdos a serem 

abordados em cada série do ensino médio especialmente nas disciplinas de exatas, respeitando, 

a carga horária disponível bem como a sugestão proposta no Currículo em Movimento da 

Educação Básica do Ensino Médio do Distrito Federal. 

 

AS AULAS DO PROJETO 

As aulas serão basicamente expositivas com atividades desafiadoras ao fim de cada 

conceito trabalhado, atividade com exercícios temáticos para serem resolvidos em grupo. Esses 

conceitos devem ser abordados com a exploração de interdisciplinaridade indicando aplicações 

nas demais disciplinas de exatas 

Importante salientar, que esse projeto terá culminância no bom rendimento dos alunos 

nas disciplinas de exatas e nos processos seletivos (ENEM, Vestibulares, Olimpíada de 

Matemática, entre outros) então trata-se de um longo caminho a ser trilhado. Essas aulas podem 

trazer aos jovens alunos do Centro de Ensino Médio 2 de Planaltina uma chance de diminuir a 

“distância” dos jovens estudantes de escolas particulares devido a uma questão de oportunidade 

possuem acesso mais amplificado (com maior quantidade de aulas) a temas e questões comuns 

nesses processos. 

 

ESTRATEGIAS DE AVALIAÇÃO 

Exercícios avaliativos e de treinamento em cada aula após a explanação 

 

CARGA HORÁRIA: 2 créditos 

 

PERFIL DO DOCENTE 

Professor de matemática que deseje trabalhar conteúdos de resgate da falta de pré 

requisitos de aritmética básica como suporte para aplicação em outras disciplinas de exatas 
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ESPAÇOS E MATERIAIS/ RECURSOS DIDÁTICOS: Sala ambiente, quadro branco, 

pincel, datashow 

EIXOS ESTRUTURANTES: Investigação Científica e processos criativos  

 

METODOLOGIA 

Explicação de conceitos aritméticos, resolução de exemplos com a contribuição do 

aluno, construção de situações problema, oferta de exercícios de treinamento em todas as aulas 

se pautando pela progressão em acordo com a evolução e resposta satisfatória do aluno, sendo 

apresentados em níveis de acordo com o atingimento do mínimo esperado no nível anterior. 

partindo dos processos iniciais da Aritmética e passando por todos os níveis até chegar ao nível 

de resolução de atividades mais elaboradas do Ensino Médio. 

Componente(s) curriculare(s)/ Tema(s) relacionado(s): onde se elencam as áreas de 

conhecimento envolvidas, bem como, as temáticas a serem trabalhadas e outros setores do 

conhecimento que forem considerados pertinentes. 

Matemática, Física, Química, Biologia e  Geografia 

Número mínimo de estudantes/ Número máximo de estudantes: quantificação dos 

alunos suficientes para o desenvolvimento da proposta  mínimo de 10 alunos e máximo de 

25alunos 
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