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APRESENTAÇÃO 

 
      A Proposta Pedagógica do Centro de Ensino médio 09 de Ceilândia foi elaborado 

coletivamente por todos os segmentos responsáveis pela educação (Direção, corpo 

docente, coordenadores, auxiliares de educação, comunidade escolar, alunos) 

ressaltando que toda proposta pedagógica implica em devir, ou seja, um vir a ser, 

pois todos os seres humanos estão em transição e a escola é o ambiente que mais 

reflete as contradições existentes na sociedade em que está inserido. 

      No sentido etimológico, o vocábulo projeto vem do latim projectu, particípio 

passado do verbo projicere, que significa lançar para diante. Plano, inteiro, desígnio. 

Nessa perspectiva, planejamos o que temos a intenção de realizar. Lançamo-nos 

adiante, buscando uma tomada de consciência dos problemas e das possíveis 

soluções estabelecendo as responsabilidades de todos. 

      Ao apresentarmos esta Proposta, expomos um trabalho que é coletivo e que 

ressalta a construção, organização, decisão e autonomia da escola, voltado para 

construir e assegurar uma gestão de fato democrática, além de revelar a identidade 

desta Instituição, seus propósitos e seus comprometimentos, intervindo em sua 

realidade. 

      Sendo assim, consideramos que a proposta ora apresentada se constitui de 

objetivos e metas, bem como de princípios norteadores baseados na Lei da Gestão 

Democrática (4.751/2012), na Lei de Diretrizes e Bases Nacionais (9394/96), nas 

Novas Diretrizes Curriculares nacionais do Ensino Médio e o Currículo da Secretaria 

de Educação do DF) que dão suporte e sustentação ao trabalho pedagógico a ser 

desenvolvido a curto e médio prazo, sendo fundamental o envolvimento de toda a 

comunidade escolar. 
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I - PERFIL INSTITUCIONAL 
 

1. MISSÃO DA UNIDADE ESCOLAR 
 

      A missão do Centro de Ensino Médio 09 de Ceilândia é proporcionar uma 

educação pública de qualidade, gratuita e democrática voltada à formação integral do

ser humano para que possa atuar como agente de construção científica, cultural, 

política e sustentável da sociedade, assegurando a universalização do acesso à 

escola e da permanência com êxito no decorrer do percurso escolar de todos os 

nossos estudantes, respeitando-se a idade escolar sugeridas pela SEEDF.  

ública, 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 

estudan (PPP Carlos Mota, p. 25). 

Cada grupo coopera com suas crenças e valores para que, em conjunto, 

elaborem propostas que atendam os anseios e as expectativas num processo de 

respeito às individualidades, sem comprometer a identidade da instituição escolar. E 

toda a comunidade escolar, empoderada pela prática deliberativa e democrática, 

tenha consciência e responsabilidade participativa com a construção da Proposta 

Pedagógica, avaliação e reestruturação. 

E aqui é imprescindível lembrar dois eixos norteadores da Lei nº 

9.394/96, que deverão orientar a ação executiva e normativa tanto dos 

sistemas como dos próprios estabelecimentos de Ensino Médio: 

ssos de 

descentralização, desconcentração, desregulamentação e colaboração 

entre os atores, culminando com a autonomia dos estabelecimentos 

escolares na definição de sua proposta pedagógica; 

monitoramento de resultados e coordenação, culminando com as ações 

de compensação e apoio às escolas e regiões que maiores 
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desequilíbrios apresentem, e de responsabilização pelos resultados em 

todos os níveis. (DCNEM p.99)  

Diretamente influenciados com este princípio são a organização curricular, sua 

abordagem na sala de aula, os recursos pedagógicos, a avaliação e os projetos 

bimestrais que objetivam os anseios da comunidade escolar. 

Os conteúdos trabalhados na instituição educacional precisam ser 

abordados de forma que todos aprendam, cabendo aos professores a 

tarefa de viabilizar aprendizagens significativas, incluindo-se o 

desenvolvimento das habilidades, valores e atitudes. 

Consequentemente, a forma de ensinar e de avaliar os conteúdos 

permitirá ao aluno uma visão ampliada das diversas relações 

estabelecidas entre os componentes curriculares e as áreas do 

conhecimento, e da função que elas assumem na sua formação

(DISTRITO FEDERAL, 2008b, p. 19).  

 

Indiscutivelmente, a formação consciente de indivíduos de uma sociedade é 

dever da escola. Portanto, todas as medidas que envolvam a instituição devem 

promover construção do conhecimento e inserção da comunidade no âmbito escolar 

como algo natural e gradativo.  

[...] trata-se de retomar vigorosamente a luta contra a seletividade, a 

discriminação e o rebaixamento de ensino das camadas populares. 

Lutar contra a marginalidade através da escola significa engajar-se e no 

esforço para garantir aos trabalhadores um ensino da melhor qualidade 

possível nas condições históricas atuais. O papel de uma teoria crítica 

da educação é dar substância concreta a essa bandeira de luta de 

modo a evitar que ela seja apropriada e articulada com os interesses 

dominantes (SAVIANI, 1992, p.42). 

2. FUNÇÃO SOCIAL 
 

A função social da escola compreende o desenvolvimento das potencialidades 

físicas, cognitivas e afetivas do indivíduo, com o objetivo de capacitá-lo a tornar-se um 

cidadão participativo na sociedade em que vive. A função básica da escola é garantir 

a aprendizagem de conhecimentos, habilidades e valores necessários à socialização 

do indivíduo e para tanto, propiciar-lhe o domínio dos conteúdos culturais básicos de 
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leitura, da escrita, da ciência, das artes e das letras, sem as quais, dificilmente o aluno 

se desenvolverá como um todo, tornando-se um bom cidadão, capaz de contribuir 

para o crescimento sadio da sociedade. 

promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao 

pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da 

cidadania e sua q  (Artigo 205, Constituição 

Federal 1988). 

Quando pensamos nas concepções deixadas por Paulo Freire, podemos 

compreender essa função como uma obrigatoriedade de formação do sujeito que 

deve contemplar o desenvolvimento do seu papel dirigente na definição do seu 

destino, dos destinos de sua educação e da sua sociedade. Significa que essa função 

deve ser de formar o cidadão, construir conhecimentos, atitudes e valores que tornem 

o estudante solidário, crítico, ético e participativo. 

Sendo assim, segundo o MEC, a função social da educação deve ser 

entendida como um compromisso com a formação do cidadão e da cidadã com 

fortalecimento dos valores de solidariedade, compromisso com a transformação 

dessa sociedade.  

Do mesmo modo, a LDB também traz essa função: 

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

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

instituições de ensino e pesquisa, nos movimentos sociais e 

organizações da sociedade civil e nas manifestações culturais.  

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

predominantemente, por meio do ensino, em instituições próprias.  

§ 2o A educação escolar deverá vincular-se ao mundo do trabalho e à 

prática social. (Lei nº 9.394/1996) 

3. PRINCÍPIOS ORIENTADORES DA PRÁTICA EDUCATIVA 
 

Os princípios orientadores da prática educativa se encontram disponíveis na 

Lei nº 9.394/1996, a LDB que em seu artigo 3º orienta que o ensino deve ser

ministrado com base nos seguintes princípios: 
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I igualdade de condições para o acesso e permanência na escola;

II  liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o 

pensamento, a arte e o saber; 

III  pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas; 

IV  respeito à liberdade e apreço à tolerância; 

V  coexistência de instituições públicas e privadas de ensino; 

VI  gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais; 

VII  valorização do profissional da educação escolar; 

VIII  gestão democrática do ensino público, na forma desta Lei e da 

legislação dos sistemas de ensino; 

IX  garantia de padrão de qualidade; 

X  valorização da experiência extraescolar; 

XI  vinculação entre a educação escolar, o trabalho e as práticas 
sociais; 

XII  consideração com a diversidade étnico-racial; 

 

4. OBJETIVOS DA EDUCAÇÃO, DO ENSINO E DA 

APRENDIZAGEM 

4.1 Objetivo Geral 

Assegurar-lhes uma formação que, em sintonia com seus percursos e histórias, 

permita-lhes definir seu projeto de vida, tanto no que diz respeito ao estudo e ao 

trabalho como também no que concerne às escolhas de estilos de vida saudáveis, 

sustentáveis e éticos.  (BNCC) 

4.2 Objetivos Específicos 

 favorecer a atribuição de sentido às aprendizagens, por sua vinculação aos 

desafios da realidade e pela explicitação dos contextos de produção e 

circulação dos conhecimentos; 

 garantir o protagonismo dos estudantes em sua aprendizagem e o 

desenvolvimento de suas capacidades de abstração, reflexão, interpretação, 
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proposição e ação, essenciais à sua autonomia pessoal, profissional, 

intelectual e política; 

 valorizar os papéis sociais desempenhados pelos jovens, para além de sua 

condição de estudante, e qualificar os processos de construção de sua(s) 

identidade(s) e de seu projeto de vida; 

 assegurar tempos e espaços para que os estudantes reflitam sobre suas 

experiências e aprendizagens individuais e interpessoais, de modo a 

valorizarem o conhecimento, confiarem em sua capacidade de aprender, e 

identificarem e utilizarem estratégias mais eficientes a seu aprendizado; 

 promover a aprendizagem colaborativa, desenvolvendo nos estudantes a 

capacidade de trabalharem em equipe e aprenderem com seus pares; 

 estimular atitudes cooperativas e propositivas para o enfrentamento dos 

desafios da comunidade, do mundo do trabalho e da sociedade em geral, 

alicerçadas no conhecimento e na inovação. 

 garantir a contextualização dos conhecimentos, articulando as dimensões do 

trabalho, da ciência, da tecnologia e da cultura; 

 viabilizar o acesso dos estudantes às bases científicas e tecnológicas dos 

processos de produção do mundo contemporâneo, relacionando teoria e 

prática  ou o conhecimento teórico à resolução de problemas da realidade 

social, cultural ou natural; 

 revelar os contextos nos quais as diferentes formas de produção e de trabalho 

ocorrem, sua constante modificação e atualização nas sociedades 

contemporâneas e, em especial, no Brasil; 

 proporcionar uma cultura favorável ao desenvolvimento de atitudes, 

capacidades e valores que promovam o empreendedorismo (criatividade, 

inovação, organização, planejamento, responsabilidade, liderança, 

colaboração, visão de futuro, assunção de riscos, resiliência e curiosidade 

científica, entre outros), entendido como competência essencial ao 

desenvolvimento pessoal, à cidadania ativa, à inclusão social e à 

empregabilidade;  
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 prever o suporte aos jovens para que reconheçam suas potencialidades e 

vocações, identifiquem perspectivas e possibilidades, construam aspirações e 

metas de formação e inserção profissional presentes e/ou futuras, e 

desenvolvam uma postura empreendedora, ética e responsável para transitar 

no mundo do trabalho e na sociedade em geral. 

 conhecer-se e lidar melhor com seu corpo, seus sentimentos, suas emoções e 

suas relações interpessoais, fazendo-se respeitar e respeitando os demais; 

 compreender que a sociedade é formada por pessoas que pertencem a grupos 

étnico-raciais distintos, que possuem cultura e história próprias, igualmente 

valiosas, e que em conjunto constroem, na nação brasileira, sua história; 

 promover o diálogo, o entendimento e a solução não violentam de conflitos, 

possibilitando a manifestação de opiniões e pontos de vista diferentes, 

divergentes ou opostos; 

 combater estereótipos, discriminações de qualquer natureza e violações de 

direitos de pessoas ou grupos sociais, favorecendo o convívio com a diferença; 

 valorizar sua participação política e social e a dos outros, respeitando as 

liberdades civis garantidas no estado democrático de direito;  

 construir projetos pessoais e coletivos baseados na liberdade, na justiça social, 

na solidariedade, na cooperação e na sustentabilidade. 

 compreender e utilizar os conceitos e teorias que compõem a base do 

conhecimento científico-tecnológico, bem como os procedimentos 

metodológicos e suas lógicas; 

 conscientizar-se quanto à necessidade de continuar aprendendo e aprimorando 

seus conhecimentos; 

 apropriar-se das linguagens científicas e utilizá-las na comunicação e na 

disseminação desses conhecimentos.  
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BREVE HISTÓRICO DA ESCOLA

      O Centro de Ensino Médio 09 de Ceilândia, criado pelo decreto nº 108 de 28 de 

novembro de 1978 é uma entidade de caráter educacional e ocupa um espaço de 

grande importância no contexto histórico- educacional da comunidade de Ceilândia. 

      Como Instituição de Ensino, o CEM 09 ocupa um lugar de destaque na 

comunidade do Setor O, sendo responsável pela inserção de vários jovens no 

contexto universitário do DF, tendo dentro de seus ex-alunos professores titulares da 

UNB.      A IE passou a ser atendida pelo PDFA em 2008 PDDE em 2009 bem como 

em consonância com as políticas públicas do MEC e da Secretaria de Educação. 

      Desde 2008 a escola vem despontando entre as melhores escolas públicas do 

Distrito Federal, progressivamente até atingir o primeiro lugar em nível de DF nos 

rankings das escolas públicas de Ensino Médio, há que se considerar que essa 

instituição também atende o terceiro segmento da modalidade EJA. 

      Em levantamento feito junto aos alunos, podemos verificar a importância da 

educação e do CEM 09 para comunidade do Setor O, como uma escola de gerações 

articulada com a comunidade no sentido de oferecer um ensino crítico, criativo e 

participativo, pautado numa visão transformadora do processo de ensino 

aprendizagem. 

 
 
5. MAPEAMENTO INSTITUCIONAL 
 

2.1. Contexto Educacional 

 
   Nossa clientela é formada por alunos com faixa etária a partir de 13 anos, no 

diurno; e a partir de 18 anos no noturno. Nosso alunado, ou é filho de classe 

trabalhadora ou é trabalhador, isto é, comunidade de baixo a médio poder aquisitivo. 

 Atendemos também dentro do processo de inclusão, alunos das mais diversas 

necessidades especiais. 

   A escola é por excelência um espaço de conhecimento. É na mesma que 

encontramos a maior possibilidade para a função social do conhecimento e do 

processo de socialização do indivíduo. 
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   O Centro de Ensino Médio 09 de Ceilândia ocupa um espaço de suma 

importância na comunidade local, onde o desenvolvimento de todas as ações 

pedagógicas e consequentemente dos conhecimentos científicos metodológicos de 

todas as áreas deverão estar a serviço da construção de uma realidade 

socioeconômica, cultural e ecologicamente sustentável. 

   O aluno é o elemento essencial da escola, sem o educando a escola perde a 

razão de existir. Mas para se elaborar uma Proposta Pedagógica é necessário 

conhecer a comunidade escolar, principalmente o corpo discente, para nós torna-se 

importante indagar: quem são nossos alunos? Quais são suas trajetórias? Qual é a 

sua caracterização socioeconômicas? Qual a percepção que eles têm da escola e do 

processo educacional? Em busca de respostas as estas e outras questões, a 

coordenação pedagógica, juntamente com os professores, realizaram uma pesquisa,

(através de questionário, por amostragem), no âmbito desta Instituição de Ensino a 

fim de coletar algumas informações que pudessem ajudar a responder tais perguntas.

   Embora muitos dados pareçam evidentes como a predominância de mulheres 

em torno de 58,4%; e a pouca idade de nossos alunos, nossa indagação era se essas 

características influenciavam na dinâmica da escola, nos índices de reprovação, na 

evasão e na vontade de dar prosseguimento aos estudos. 

   A pesquisa revelou também que 71% deles têm acesso à rede mundial de 

computadores (internet). Cerca de 20% disseram que ao terminar o Ensino Médio, 

pretendem estudar para fazer concursos públicos, 20,42 pretendem fazer curso 

técnico/profissionalizante, 45,03% pretendem fazer vestibular, 27,69% pretendem 

fazer vestibular e trabalhar, e somente 7,13% pretendem interromper os estudos para 

trabalhar. Com os dados pesquisados podemos concluir que os alunos que possuem 

acesso a internet, em geral, leem pouco e quase não estudam em casa. 

Quais são as implicações dessa situação, ao construirmos a Proposta 

Pedagógica? Quais as expectativas profissionais e acadêmicas dos alunos?               

 
2.2. Perfil dos/as Profissionais da Educação 

 
 Gradativamente, o corpo docente dessa IE tem buscado fazer das salas de 

aula e da escola um espaço verdadeiramente educativo, democrático e cidadão, 

rompendo assim barreiras socioculturais e históricas de segregação, de não avanço 

pedagógico em um lugar onde o conhecimento acontece de maneira efetiva dentro de 

suas estruturas e das deficiências advindas ainda do processo educativo. 
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 Na perspectiva dessa lógica outras construções foram sendo feitas repensando 

e reorganizando o trabalho pedagógico, não se voltando somente para a lógica do 

currículo pronto, mas construído naquele momento e espaço sem fugir do que 

preconiza a SEE e as Leis de Diretrizes e Bases da Educação. 

 Sob essa ótica, é considerado profissional da educação todos os envolvidos 

nesse cotidiano, todos que intencionalmente transformam sua rotina de trabalho em 

ação educativa.  

 O grande desafio hoje dos profissionais de educação independente dos cargos 

que ocupam é sentirem se pertencentes a esse processo, para tanto, se faz 

necessário uma valorização humana e social com aqueles que atuam no processo 

educativo para que se sintam sujeitos dessa história comprometidos com o avanço da 

sociedade e do conhecimento. 

      O Corpo Docente desta Instituição de Ensino é composto por professores 

graduados, especialistas, mestres e doutores. Os demais profissionais envolvidos 

detém conhecimento e escolaridade compatível para atuarem junto ao corpo docente 

nas necessidades da instituição e dos estudantes. 

 
Códigos e Linguagens (em 2022): 
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Marrubson Melo Freitas 
Fábio Conrado Kran 

 
 
Ciências da Natureza 
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 Biologia 
Dariene Isabel Dorneles Schineider 
Elizete Alves dos S. Possatti 

 
 Física 

Ricardo Santos Silva  
Hébio Parreão 

 
 Química 

Robson Damacena Ornelas (CT) 
Amanda Araújo Ramos 

 
Matemática e suas Tecnologias 

 Matemática 
Paula Reiko I Nishikaua 
Antônio Fernando Oliveira Alencar 
Antônio Rafael da Silva Júnior 
Wanderley de Souza Vieira 

 
Ciência Humana 

 Filosofia 
André Azenha P Ribeiro 
Alexandre Aldrigues Ferreira 

  
 Geografia 

Samuel da Silva Melo 
Mariene da Conceição Sodré 

 
 História 

Eduardo Alves Rodrigues Junior (CT) 
Airton Rocha Silva 

 
 Sociologia 

Amanda Cristina A de Carvalho 
Luiza Roure Aguiar Rodrigues 

 

Corpo Docente / EJA (em 2022) 

Códigos e Linguagem: 

 Língua Portuguesa: 
Eurípedes Nunes Braga 
Ubirajara Menezes de Silveira 
Valdinéia Chaves Marques do Vale 
 

 Língua Inglesa: 
Rosimeire Aguiar Pereira 
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 Arte 
Paola Talita de Oliveira Barbosa 
 

 Educação Física 
Ericson Jacob da Silva 
 

 Matemática e suas Tecnologias: 
 Márcio Melo Freitas 
 Daniel Alves de Castro 
 
Ciências da Natureza: 

 Biologia 
Juliana Bandeira Marinho 
 

 Física 
 Rômulo Alves Dias 
 Roberto Cirqueira Gonçalves de Carvalho 
 

 Química 
 Paulo Sérgio Tavares da Costa 
 
 Ciências Humanas 

 Filosofia 
   
 Sociologia 
 José Fernandes Pires Junior 
 
 Geografia 
 Jair Gonçalves da Silva 
 Antônio Luiz Teixeira 
  

 História 
  

Carlos Barreto Zaranza 
 

 
2.3. Perfil dos/as Estudantes e da Comunidade Escolar 

 
       No plano geral, a comunidade escolar apresenta níveis de aprendizagem com 

o seguinte panorama: 30% atendem as exigências pedagógicas da Secretaria de 

Educação estabelecidas nas suas diretrizes. 30% estão acima dessa média dentre os 

quais se evidenciam os alunos aprovados no PAS/ ENEM e 40% que estão aquém 

dos níveis de proficiência exigidos nos parâmetros curriculares, SEEDF, MEC. 

Em sua maioria são alunos oriundos da Ceilândia e todo Setor O. Por ser uma

escola próxima de avenidas principais recebe alunos vindos de Águas Lindas de 

Goiás. Apresentam um poder aquisitivo de baixo a mediano. 
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2.4. Infraestrutura 

 

 Paulatinamente o CEM 09 vem melhorando sua estrutura, primeiro pelo 

investimento que a Secretaria de Educação tem feito no processo de recuperação das 

escolas, segundo com a descentralização dos recursos financeiros via PDAF e 

terceiro fruto de emendas parlamentares. 

Some se a isso, que não basta o fazer por parte do Estado  é preciso que o 

cidadão zele pelo patrimônio público, nesse sentido, diuturnamente o Corpo Diretivo 

do CEM 09 orienta os seus educandos no sentido de além de zelas pela coisa pública 

desenvolver uma sociedade sustentável. 

 
O Centro de Ensino Médio 09 de Ceilândia compõe em sua estrutura: 
 

 Laboratório de Informática (sem uso, falta assistência e funcionário específico) 
 Laboratório de Física 
 Laboratório de Química 
 Laboratório de Biologia 
 Sala de Recursos 

 Sala de Atendimento Psicopedagógico e espaço da Escola de Pais 
 Sala Multiuso 
 Sala de Leitura 
 Salas de Aula 
 Direção 
 Coordenação Pedagógica 
 Sala dos Professores 
 Sala do Administrativo 
 SOE 
 Cantina 
 Banheiros Femininos e Masculinos para alunos e demais funcionários 
 Quadra de Esportes: vestiário e bebedouro 
 Pátio 
 Secretaria 
 Depósito de Livros Pedagógicos 
 Sala de Conservação e Limpeza 
 Sala das Merendeiras 

 

Dispomos de computadores na Sala de Coordenação, direção, sala de 

recursos e no administrativo; as salas de aula são todas aparelhadas com data show 

e quadro branco e em quase todas as salas contamos com climatizadores.  
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2.5. Indicadores de Desempenho Escolar 

 
a) Indicadores Internos: 
 
 O CEM 09 vem desde 2008 implementando várias ações visando a melhoria do 

processo de ensino aprendizagem: primeiro, a ressignificação do papel da 

coordenação pedagógica como espaço de debate e ações para que o docente esteja 

como sujeito do processo educativo no que lhe toca,  estando sempre motivado a 

buscar novas perspectivas; Segundo, é a motivação do aluno envolvido pelo corpo 

docente que fará da sala de aula um ambiente propicio e agradável para que se dê o 

processo do aprendizado; Terceiro, as ações exercidas ao longo dos anos letivos 

como: 

 Projeto Monitorias (reforço escolar aos sábados); 

 Pré PAS/ ENEM (aulões com alunos da UNB à noite); 

 Projeto Mulher no Mundo das Ciências (Meninas superpoderosas); 

 Clube do Esporte (Propiciação de jogos em turnos contrários às aulas  Ed.

Física). 

Número de Alunos Matriculados de 2013 a 2022 
Regular EJA 

 1º Ano 2º Ano 3º Ano 1º Ano 2º Ano 3º Ano 
2013 439 294 277 334 254 185 
2014 393 333 205 326 269 212 
2015 442 394 283 265 306 212 
2016 535 324 292 273 296 226 
2017 468 330 275 283 298 245 
2018 477 355 284 266 282 245 
2019 528 332 281 115 105 104 
2020 458 376 283 196 205 185 
2021 485 355 325 140 177 183 
2022 NEM 

376 
394 317 96 93 92 

 
Mapeamento Anual de Desempenho de 2013 a 2022 

2013 
 1º ano 2º ano 3º ano Total 
Aprovados 265 180 243 688 
Reprovados 85 45 26 156 
Dependência 70 55 - 125 
Desistência 19 14 06 39 
2014 
Aprovados 287 189 195 671 
Reprovados 22 58 05 85 
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Dependência 60 74 - 134
Desistência 24 12 05 41 
2015 
Aprovados 222 236 266 724 
Reprovados 139 65 06 210 
Dependência 58 82 - 140 
Desistência 23 11 11 45 
2016 
Aprovados 215 232 274 721 
Reprovados 143 17 12 172 
Dependência 142 66 - 208 
Desistência 35 09 06 50 
2017 
Aprovados 192 204 229 625 
Reprovados 105 35 36 176 
Dependência 143 80 - 223 
Desistência 28 07 10 45 
2018     
Aprovados 182 212 278 672 
Reprovados 132 39 03 174 
Dependência 135 91 00 226 
Desistência 16 07 02 25 
2019     
Aprovados 285 291 244 920 
Reprovados 91 35 29 155 
Dependência - - - - 
Desistência 5 5 - 10 
2020     
Aprovados 370 351 275 996 
Reprovados 88 25 8 121 
Dependência - - - - 
Desistência 12 4 2 18 
2021     
Aprovados 418 321 312 1.051 
Reprovados 70 24 12 106 
Dependência - - - - 
Desistência 15 4 1 20 
2022 NEM    
Aprovados     
Reprovados     
Dependência     
Desistência     
 
 
b. Indicadores Externos:  
 
Porcentagem aproximada de inscritos no PAS no ano de 2015. Todos os anos o CEM 

09 tem sido referência com uma enorme quantidade de alunos aprovados pelo PAS. 
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Infelizmente o IDEB não reflete a realidade no que diz respeito a resultados 

quando se trata do CEM 09, pois o número de participantes tem sido insuficiente para 

que possamos ter acesso aos resultados.
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II - FUNÇÃO SOCIAL DA ESCOLA 
 

A escola tem por função precípua fazer o interciso entre o público e o privado,

pois a construção de uma sociedade de valor democrático não pode se pautar pela 

prevalência do privado sobre o público. A escola apresenta ao estudante o mundo 

público; o privado ele carrega diariamente. Assim é necessário que, a IE escolar 

pública norteie o individuo e o sujeito social para construção de valores; valores esses 

pautados pela ética, pela participação política, pela consciência crítica, pela estética e 

pela sustentabilidade. 

 Uma escola se distingue por um ensino de qualidade, capaz de formar pessoas 

com padrões requeridos por uma sociedade mais evoluída e humanitária. Quando 

conseguimos aproximar os alunos entre si, tratar os conteúdos curriculares como 

meio de conhecer o mundo e as outras pessoas, ter como parceira a família e a 

comunidade escolar na elaboração e participação da Proposta Pedagógica. 

  

, que une os homens entre si em 

torno do direito de aprender e da conquista da cidadania. A escola, 

instituição formal de educação, muitas vezes o equipamento público 

mais próximo da comunidade, é chamada a desempenhar 

intensivamente um conjunto de funções. Essa instituição se vê como 

educadora, mas tam

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

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

e dos movimentos e organizações que igualmente buscam a 

companhia dessa instituição escolar para constituí-la e, talvez, 

ressignificá-  (Currículo em Movimento, Caderno 1, SEEDF, 

2014a, p. 10). 

A proposta pedagógica da escola foi adequada para dar suporte à formação da 

identidade social e cultural dos nossos estudantes, respeitando as diferenças e 

singularidades, resgatando a cultura familiar com a implantação de projetos que 

fazem a ponte com o conhecimento e história de cada indivíduo.    

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

diferentes que geram conflitos e oportunidades de criação de 

e é um espaço no qual 
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os sujeitos podem se apropriar do conhecimento produzido 

historicamente e, por meio dessa apropriação e da análise do mundo 

que o cerca, em um processo dialético de ação e reflexão sobre o 

conhecimento, manter ou transformar a sua realidade. [...]..  (PPP 

Carlos 

aprendizagens de conteúdos formais, reconhecendo diferentes 

espaços, etapas, tempos e ferramentas educativas para que se 

consiga superar a distância entre o que se constrói dentro e fora da 

escol .  (PPP Carlos Mota, p.20). 

 A escola busca a participação de todos os seguimentos: estudantes, pais, 

servidores e professores, com o fortalecimento das entidades escolares, na 

construção de saberes e ações que contribuam para a formação do estudante como 

ser atuante na sociedade na qual está inserido.   

 

III - CONCEPÇÕES TEÓRICAS / PRINCÍPIOS 
ORIENTADORES DAS PRÁTICAS PEDAGÓGICAS  
 

A Constituição Federal e a Lei de Diretrizes e Bases da Educação preconizam 

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 

 

 
Art. 22. A educação básica tem por finalidades desenvolver o 

educando, assegurar-lhe a formação comum indispensável para o 

exercício da cidadania e fornecer-lhe meios para progredir no trabalho 

e em estudos posteriores. (LDB 9394/96) 

 Pensar sobre o papel que a educação cumpre na atualidade requer pensar sua 

função, sua organização e o envolvimentos dos sujeitos do processo educativo. 

Dessa maneira ela é pensada e executada para todos. O cidadão pleno é aquele que 

consegue exercer, de forma integral, os direitos inerentes à sua condição. 

 Este é hoje o grande desafio da educação: transformar a sociedade, 

conduzindo o processo de transição para uma humanidade sustentável. Essa 
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construção se torna possível por meio de uma pedagogia que de sentido, que se 

paute na ética, nas estruturas sociais, econômicas e culturais, fazendo surgir outra 

civilização. 

 Dessa forma, proporcionar uma educação que possibilite o desenvolvimento do 

pensamento crítico, que problematize o estudante e sua realidade, que reconheça o 

território de influência da escola no desempenho de sua função de formadora de 

sujeitos históricos é, o caminho para se fazer uma educação transformadora. 

As Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Médio (p.91) reforçam que o 

currículo não se traduz em uma realidade pronta e tangível, mas na aprendizagem 

permanente de seus agentes, que leva a um aperfeiçoamento da ação educativa.  

Os princípios axiológicos que devem inspirar o currículo foram 
propostos para atender o que a lei demanda quanto a: 

mento dos laços de solidariedade e de tolerância recíproca; 

 

 

ormação ética; 

 

A interdisciplinaridade e contextualização foram propostas como 
princípios pedagógicos estruturadores do currículo para atender o que a 
lei estabelece quanto às competências de: 

balho e à prática social; 

nificados; 

 

-se para o trabalho e o exercício da cidadania; 

onomia intelectual e pensamento crítico; 

-se a novas condições de ocupação; 

tíficos e tecnológicos dos processos 
produtivos; 

 

A proposta pedagógica da escola será a aplicação de ambos, princípios 

axiológicos e pedagógicos, no tratamento de conteúdos de ensino que 



21
 

facilitem a constituição das competências e habilidades valorizadas pela 

LDB. As áreas que seguem, resultam do esforço de traduzir essas 

habilidades e competências em termos mais próximos do fazer 

pedagógico, mas não tão específicos que eliminem o trabalho de 

identificação mais precisa e de escolha dos conteúdos de cada área e 

das disciplinas às quais eles se referem em virtude de seu objeto e 

método de conhecimento. Essa sintonia fina, que, espera-se, resulte de 

consensos estabelecidos em instâncias dos sistemas de ensino cada 

vez mais próximas da sala de aula, será o espaço no qual a identidade 

de cada escola revelar-se-á como expressão de sua autonomia e como 

resposta à diversidade. (DCNEM, pp.92-93) 

Organização Curricular:  

O Cem 09 está organizado conforme a orientação da LDB, visando à 

preparação básica para o trabalho e a cidadania; o aprimoramento do educando como 

pessoa humana, incluindo a formação ética e o desenvolvimento da autonomia 

intelectual e do pensamento crítico e a compreensão dos fundamentos científico-

tecnológicos dos processos produtivos, relacionando a teoria com a prática no ensino 

de cada disciplina. Também foram utilizadas as Diretrizes Curriculares Nacionais do 

Ensino Médio  DCNEMs e as Orientações do Currículo da Educação Básica das 

Escolas Públicas do Distrito Federal, concentrando os conteúdos em quatro áreas do 

Conhecimento, definidas como: Linguagens, Códigos e suas tecnologias (Língua 

Portuguesa, Língua Estrangeira Moderna (Inglês e Espanhol), Arte e Educação 

Física); Ciências da Natureza e suas tecnologias (Física, Química, Biologia), 

Matemática e Ciências Humanas e suas tecnologias (Geografia, História, Filosofia, 

Sociologia). A abordagem proposta buscou um enfoque multidisciplinar e 

interdisciplinar, possibilitando uma integração que favoreça a construção de estruturas 

cognitivas hierárquicas responsáveis pelo desenvolvimento de competências e 

habilidades, atendendo dessa forma ao princípio da flexibilidade ao se integrarem os 

ramos dos saberes múltiplos à raiz comum denominada conhecimento humano. Além 

das disciplinas do Currículo da Educação Básica trabalhadas em suas respectivas 

áreas, há também o trabalho interdisciplinar por meio dos projetos da Parte 

Diversificada, em conformidade com a matriz curricular que são: Experimentos 

práticos da área de Ciências da Natureza, Seminários Científicos da Área das 

Ciências Humanas. Os Projetos interdisciplinares fora da Matriz Curricular (sem 
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cessão de professor) desenvolvidos na escola são: Olimpíadas Cem 09; Mostra de 

Ciências; A Arte de Ler e Escrever/ Redação Interdisciplinar, Cine Mais Cultura; 

Melhor Ambiente buscando o diálogo como fonte de todas as ações, incentivo à 

participação dos estudantes em exames nacionais como o PAS, o ENEM e concursos 

vestibulares; a Escola de Pais trazendo para o âmbito escolar situações que 

favoreçam o trabalho pedagógico. Ações pedagógicas de adequação curricular que 

asseguram aos alunos com necessidades educacionais especiais o acesso, a 

permanência e o sucesso escolar em atendimento à Lei 9.394/96 Em atendimento à 

Lei 9.394/96 que trata da Educação Especial nos artigos 58 a 60, o CEM 09 tem 

adaptado seu espaço físico, bem como a organização na distribuição das turmas para 

atender aos alunos com necessidades educacionais especiais. Disponibilizamos 

também a rampa de acesso ao 1º andar do prédio da escola para facilitar o acesso 

em casos em que há limitação física. A matriz curricular é trabalhada de forma 

diversificada, bem como as avaliações para que sirvam de instrumento a fim de que o 

aluno procure se superar e desenvolver competências que lhe possibilitem autonomia 

em sua situação de vida diária, e em situação de trabalho que lhe favoreça resgatar a 

sua dignidade e o exercício pleno de sua cidadania.  

Entendemos que faz parte de nossa missão atender ao aluno com necessidade 

educacional especial ajudando-o a criar uma autoimagem positiva e uma visão de 

mundo realista que lhe traga possibilidades de aceitação por si mesmo e pelo mundo, 

pois o atendimento do aluno na rede regular de ensino possibilita a oportunidade de 

convivência com os demais alunos, ampliando assim suas potencialidades. Ações 

para atendimento às Leis 10.639/2003 e 11.645/2008 A Lei 11.645, de 10 de março de 

2008, altera a Lei 9.394, de 20 de dezembro de 1996, modificada pela Lei 10.639 de 

09 de janeiro de 2003, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, 

para incluir no currículo ofici  Cultura Afro-brasileira e 

 

Em atendimento a estas leis, o CEM 09 de Ceilândia promoverá as seguintes 

ações: Ministrar os conteúdos referentes à história e à cultura afro-brasileira e dos 

povos indígenas brasileiros no âmbito de todas as disciplinas do currículo escolar; 

SEE - DF/CRE/CEILÂNDIA: 

 Incentivar a pesquisa e as produções artísticas que tratem da história e das 

culturas afro-brasileira e indígena;   
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 Promover eventos integradores relacionados às culturas africana e indígena;  

 Promover junto ao estudante a compreensão dos elementos socioculturais, que 

constituem as identidades. 

 

IV - OBJETIVOS INSTITUCIONAIS E ESTRATÉGIA DE 

AÇÃO 

PDE 
Nº 

META 

 

Nº METAS 2018 2019 2020 2021 2022 

07 01 Diminuir os índices de repetência em 
20% a partir de 2017; 

x x   x 

07 02 Elevar os índices de desempenho 
individual de nossos alunos, com 

base na média do Índice de 
Desenvolvimento da Educação 

Básica em 2017; 

x x x x x 

07 03 Reduzir em 20% o percentual dos 
alunos defasados em idade/série 
com estratégias de intervenção, 
desenvolvidos em parceria coma 
Comunidade Escolar, a partir dos 

dados do Censo Escolar 2017; 

x x x x x 

04 / 
07 

04 Garantir o acesso, a permanência e o 
atendimento aos alunos com 
Necessidades Educacionais 

Especiais, preferencialmente em 
classes comuns; 

x x x x x 

07 05 Diminuir a evasão escolar em 20% 
ao ano a partir de 2017; 

x x   x 

07 06 Elevar os índices de desempenho da 
escola junto aos métodos de 

avaliação externas (ENEM, PAS, 
SAEB, OBMEP, DIAGNÓSTICA etc.); 

x x   x 

07 07 Articular ações internas e externas 
através de projetos visando qualificar 

o processo educativo; 

x x x x x 

 08 Promover o fortalecimento das 
entidades escolares (APAM, Caixa 
Escolar, Conselho Escolar, Grêmio 

x x   x 
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Estudantil etc.);
15 09 Buscar ações que visem à formação, 

qualificação, otimização, motivação 
da área administrativa; 

x    x 

04 10 Fortalecimento da Escola de Pais e 
do Apoio Psicopedagógico 

envolvendo a família ao mundo da 
educação; 

x x x x x 

07 11 Incentivar a escolha do Aluno Monitor 
Solidário visando atividade de reforço 

para os alunos que apresentem 
dificuldades de aprendizagem; 

x x   x 

07 12 Desenvolver a recuperação ao longo 
do processo. Evitando a reprovação; 

x x x x x 

07 13 Adequação da Parte Diversificada 
com os temas transversais de acordo 
com as necessidades do aluno, bem 

como as demandas advindas do 
avanço nas questões sociais, 
políticas, éticas e ambientais; 

x x x x x 

07 14 Incentivo as oficinas de teatro, 
cinema e música (Sarau, Peças 

Filosóficas, Trotes, Curta o Nove e 
Simulados; 

x x x x x 

07 15 Incentivo a participação dos alunos 
no PAS / ENEM, Olimpíadas de 

Matemática, Robótica, Filosofia e 
demais áreas do conhecimento; 

x x x x x 

07/15 16 Incentivo a valorização da 
Coordenação Pedagógica, bem com 

a integração com os Centros de 
Ensino Fundamental Final; 

x x x x x 

07/09 17 Valorização do Ensino Noturno, 
promovendo atividades do interesse 

daquele público; 

x x x x x 

07 18 Incentivo a participação nos Jogos 
Escolares e demais eventos 

esportivos por meio do Clube do 
Esporte; 

x x x x x 

07 19 Implementação do Código de 
Convivência entre todos os agentes 

da educação; 

x x x x x 

07 20 Implementação do Código de 
Convivência entre todos os agentes 

x x x x x 
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da educação;
07 21 Realização de saídas de campo que 

contemplem atividades e ou eventos 
culturais, sociais, esportivos e 

ambientais, entre outros; 

x x x X  x 

  
 
 
 
1. Gestão Pedagógica e Gestão das Aprendizagens e dos Resultados 
Educacionais 
 
        
               O CEM 09 de Ceilândia tem buscado construir nos dez anos um diálogo

pedagógico administrativo, no sentido de dar suporte ao desenvolvimento do trabalho 

dos profissionais envolvidos, quer que no processo de aprendizagem, quer no

processo administrativo. 

     Articulação do currículo em movimento com o Corpo Docente via 

Coordenação Pedagógica no sentido de fazer acontecer e avançar o processo 

educativo levando em consideração as diversas aprendizagens bem como os níveis 

de dificuldades ou aprendizagens apresentados pelos nossos estudantes. 

      Coleta e análise dos resultados obtidos ao longo do ano letivo no intuito de 

se elaborar e implementar ações que consigam dirimir os problemas apresentados. 

Bem como utilizar os pontos de avanço para também se buscar ações que 

corroborem com todo o processo. 

 
 
2. Gestão Participativa e Gestão de Pessoas 
 
 A administração como ciência, tem seu surgimento no período da Terceira 

Revolução Industrial diante das necessidades inerentes ao processo e aos 

envolvidos. A ideia de que em uma organização ou espaço de trabalho há um que dita 

as regras e muitos a obedecem, vem sendo alterada graças a inserção do modelo de 

gestão participativa. Foi os princípios democráticos que fizeram nascer a 

necessidades de se ampliar as responsabilidades e as tomadas de decisões. 

 Na esfera da educação não poderia ser diferente, afinal o processo educativo 

está intimamente ligado às demandas sociais da comunidade em que a escola se 

insere. 
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 Assim como acontece com qualquer organização, o desempenho eficiente da 

escola nesta tarefa está condicionado à participação efetiva de todos os interessados, 

tanto os gestores quanto os pais, alunos, professores e funcionários, que formam a 

comunidade escolar. 

 
 
3. Gestão Administrativa e Financeira: 
 

Conjugar os recursos financeiros da Secretaria de Estado de Educação (via 

PDAF) bem como PDDE/MEC visando à melhoria do processo de ensino 

aprendizagem do aluno, combate a repetência e a evasão, o incremento da 

coordenação pedagógica como espaço de reflexão e ação, incentivo aos projetos 

pedagógicos e a melhoria dos aspectos físicos da unidade escolar. 

 

 

V - ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO PEDAGÓGICO 

DA ESCOLA: 

 
1. Organização Escolar:  

 O Cem 09 apresenta três regimes de Organização Pedagógica em 2022: 

 Regime Semestral Regular Diurno (desde 2013): 

Matutino: tem a seguinte organização: sete turmas de segunda séries no 

Bloco II e sete turmas de terceiras séries no Bloco II; 

Vespertino: tem a seguinte organização: seis turmas de primeiras séries e 

uma turma de segunda séries no Bloco I e sete turmas de primeiras séries no 

Bloco II. 

 Regime Anual com Organização Semestral no Novo Ensino Médio - Diurno

(Implementado em 2022): 

Vespertino: Implementado apenas nos 1º anos, tem a seguinte organização: 5 

turmas na Oferta A e 5 turmas na Oferta B. 

 Educação de Jovens e Adultos 3º Segmento Noturno: está organizado as 

seguintes maneiras: 

Duas turmas de primeiras séries, duas turmas de segunda séries e duas 

turmas de terceiras séries. 
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2. Regime Semestral Regular Diurno. 

 
O projeto da Organização Escolar em Semestres para o Ensino Médio, aprovada 

no Conselho de Educação do Distrito Federal (CEDF), através do Parecer 229/2013 e

confirmado pela publicação da Portaria nº 314/2013. Desta forma o CEM 09 de 

Ceilândia funciona, em regime de Semestralidade desde 2013. 

Na Semestralidade, é necessário considerar a organização do 

tempo e do espaço como integrantes do Projeto Pedagógico, a 

partir do estudo da realidade e ou peculiaridade de cada escola 

e da Rede Pública de Ensino como um todo. Para essa nova 

organização, os componentes curriculares do Ensino Médio e 

suas cargas horárias, previstas nas Diretrizes Pedagógicas da 

Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal (2008), 

foram divididos em dois Blocos (cf. Quadros 1 e 2) que devem 

ser ofertados concomitantemente, isto é, em um mesmo 

semestre devem ser ofertados os dois Blocos. (DIRETRIZES 

PARA A ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO PEDAGÓGICO NA 

SEMESTRALIDADE: ENSINO MÉDIO, p. 16.) 

Seguindo as orientações das Diretrizes para a Semestralidade, metade das 

turmas estarão no Bloco 1 o a outa metade no Bloco 2, de maneira que no semestre 

seguinte, faz-se a troca da oferta dos Blocos para essas turmas. Desta forma fica 

garantido o processo de transferência de estudantes entre as escolas, exigindo que 

cada Unidade Escolar tenha um número par de turmas.  

 

Regime Bloco 1 Carga 
Horária 

Bloco 2 Carga 
Horária 

A
N

U
A

L
 

Língua 
Portuguesa 

04 Língua Portuguesa 04 

Matemática 
+ 
Geometria 

04 Matemática + 
Geometria 

04 

Educação 
Física 

02 Educação Física 02 
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S
E

M
E

S
T

R
A

L
 

História 04 Geografia 04

Filosofia 04 Sociologia 04 

Biologia 04 Física 04 

Química 04 Arte 04 

Inglês 04 Espanhol 02 

PD - Redação 02 

 Total 
semanal 

30 Total semanal 30 

 
 
3. Regime Anual com organização Semestral no Novo Ensino Médio - Diurno 

Partindo da mudança na estrutura do ensino médio, estabelecida pela 
Lei nº 13.415/2017 que alterou a Lei de Diretrizes e Bases da Educação 
Nacional, ampliando o tempo mínimo do estudante na escola de 800 horas 
para 1.000 horas anuais (até 2022) e definindo uma nova organização 
curricular, mais flexível, que contemple uma Base Nacional Comum Curricular 
(BNCC) e a oferta de diferentes possibilidades de escolhas aos estudantes (os 
Itinerários Formativos), com foco nas áreas de conhecimento e na possibilidade 
de também garantir uma formação técnica profissional (quando a escola 
possuir parcerias), foi implementado em 2022, no Centro de Ensino Médio 09, 
o Novo Ensino Médio progressivo, atendendo aos primeiros anos do Ensino 
Médio. 

Para tanto, a SEEDF passa a utilizar como orientador o Currículo em 
Movimento do Novo Ensino Médio1 para implementar o trabalho que será 
desenvolvido com os primeiros anos do Ensino Médio: 

Na operacionalização para as aprendizagens, o Currículo está 
organizado em duas partes intercomplementares: a parte de 
Formação Geral Básica (FGB) e a dos Itinerários Formativos 
(IF). A FGB é composta pelas quatro áreas do conhecimento: 
Linguagens e suas tecnologias, Matemática e suas tecnologias, 
Ciências da Natureza e suas tecnologias e Ciências Humanas e 
Sociais Aplicadas. Cada área do conhecimento abrange os 
saberes específicos de seus componentes curriculares. Por sua 
vez, os IF, como parte diversificada do currículo, são construídos 
por formações diversas que proporcionam ao estudante fazer 

 
1 Homologado pela Portaria nº 507, de 30 de dezembro de 2020, publicada no DODF de 04 de janeiro de 2021, 
tendo por base o Parecer nº 112/2020-CEDF, de 08 de dezembro de 2020. 
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escolhas, de acordo com seu Projeto de Vida e, também, 
aprofundar o conhecimento em uma das quatro áreas do 
conhecimento, e/ou optar por um quinto itinerário, composto pela 
Educação Profissional e Tecnológica (CURRÍCULO EM 
MOVIMENTO DO NOVO ENSINO MÉDIO  2021 - SEEDF 
p.15) 

 

Regime 

Anual 
organizado 
semestralmente 

Oferta A Carga 
Horária 

Oferta B Carga 
Horária 

Á
R

E
A

S
 D

E
 C

O
N

H
E

C
IM

E
N

T
O

 

F
O

R
M

A
Ç

Ã
O

 G
E

R
A

L
 B

Á
S

IC
A

 

Língua 
Portuguesa 

04h Língua Portuguesa 04h 

Matemática  03h Matemática  03h 

Educação 
Física 

01 Educação Física 01h 

Arte 2h Inglês 2h 

Biologia 2h Filosofia 2h 

Física 2h Geografia 2h 

Química 2h História 2h 

---------- ---------- Sociologia 2h 

CARGA 
HORÁRIA 

C.H. 
SEMANAIS 

16h C.H. SEMANAIS 18h 

U
N

ID
A

D
E

S
 

C
U

R
R

IC
U

L
A

R
E

S
 

IT
IN

E
R

Á
R

IO
S

 
F

O
R

M
A

T
IV

O
S

 

Espanhol 02h ------------------- -------------- 

Projeto de 
Vida 

02h Projeto de Vida 02h 

Eletivas / 
Projetos 
Interventivos 

10h Eletivas / Projetos 
Interventivos 

10h 

 

CARGA 
HORÁRIA 

 

C.H. 
SEMANAIS 

 

14h 

 

C.H. SEMANAIS 

 

12h 
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4. Educação de Jovens e Adultos 

As diretrizes da EJA tem orientado os trabalhos da equipe pedagógica, 

assim como respeitadas as necessidades do aluno trabalhador. Contamos também 

com o apoio da Supervisão da Equipe Intermediária de Eja na Regional de Ensino de 

Ceilândia. 

Há também que se considerar a existência de um grande desafio 

que é contribuir para que todos os brasileiros e todas as brasileiras, 

independentemente de idade, possam, no mínimo, concluir o ensino 

fundamental, ou seja, exercendo o direito social à educação como direito 

de cidadania, assegurado pela Constituição de 1988. Daí a necessidade 

de se oferecer o maior número possível de oportunidades para que os 

jovens de 15 a 17 que não concluíram o ensino fundamental possam 

escolher entre as diversas possibilidades, vendo, no caso da escolha pela 

EJA, não uma forma de alijamento, senão um aproveitamento dos 

conhecimentos adquiridos e das suas potencialidades. 

... 

Define-se que a idade mínima para os cursos de EJA deve ser a 

de 15 (quinze) anos completos para o Ensino Fundamental e de 18 

(dezoito) anos completos para o Ensino Médio (...) 

(...) realizar avaliação das aprendizagens dos estudantes da 

Educação de Jovens e Adultos, integrada às avaliações já existentes para 

o Ensino Fundamental e o Ensino Médio, capaz de oferecer dados e 

informações para subsidiar o estabelecimento de políticas públicas 

nacionais compatíveis com a realidade, sem o objetivo de certificar o 

desempenho de estudantes.  

§ 3º Toda certificação decorrente dessas competências possui 

validade nacional, garantindo padrão de qualidade. 

(Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Básica. Brasília, 

2013.) 

 
5. Direitos Humanos, educação inclusiva e diversidade: 
 
 Na concepção da formação integral do ser humano, é preciso compreender a 

necessidade de oportunizar ao estudante ser autor de sua história, sujeito de direitos 

e deveres, assumindo assim, uma postura responsável, ética, autônoma e solidária 

diante da vida. 
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 Para que o estudante compreenda seu papel, deve ser despertado seu desejo 

e curiosidade de aprender e manifestar uma atitude sociável de respeito aos outros, 

as regras e ao bom convívio. Deve ser capaz de realizar escolhas que tenham em 

conta a defesa da saúde, de qualidade de vida, de não violência e a preservação 

ambiental. 

 Nesse sentido, o CEM 09 oferece aos estudantes uma formação onde os 

sujeitos tenham a capacidade de atuar com ética; possam conviver em sociedade e 

desenvolva a sua capacidade de se autocompreender e compreender o mundo em 

que vivem, para nele agir como promotores da justiça social e ambiental. 

A organização das aprendizagens tem a intenção de garantir o acesso ao 

currículo e a operacionalização da progressão curricular generalista/específica, 

possibilitando ao estudante independentemente de sua etnia, gênero, idade, 

deficiência, condição social ou qualquer outra situação, o direito ao acesso, 

permanência na unidade escolar e uma aprendizagem significativa. 

Na perspectiva da educação escolar, as práticas cotidianas 

podem determinar tanto a manutenção e reprodução de preconceitos, 

quanto a mudança de paradigmas e a construção de novos valores a 

partir do respeito às diferenças e da promoção da igualdade.  

A Constituição Federal estabelece que todos os cidadãos são 

iguais perante a lei. Há um conjunto jurídico composto de documentos 

legais relacionados aqui que asseguram tratamento e acesso igual à 

Educação para brasileiros e brasileiras indistintamente.  

Uma Educação pautada nos Direitos Humanos vai além da 

consciência negra como um privilégio somente de negros e negras, 

passa a ser uma prática de respeito aos seres humanos em suas 

diversas formas de ver e pensar o mundo, em que toda a coletividade se 

beneficia da riqueza das diferenças. (ORIENTAÇÕES PEDAGÓGICAS 

História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena Artigo 26 A da LDB, 

2012, pag.37) 

 

6. Projetos Interdisciplinares: 
 
 

 Mulheres e o mundo das ciências: As meninas superpoderosas (em anexo); 
 Avaliação Multidisciplinar (consiste numa avaliação com os moldes da 

avaliação do PAS, contextualizada e multidisciplinar). 
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7. Projeto de Transição entre Etapas e Modalidades: 
 

É prática diuturna o diálogo e o trânsito entre as disciplinas utilizando o espaço 

da coordenação pedagógica para que seja ofertado a nossos alunos uma consciência 

de sua vida escolar. 

 A relação entre escola e família é, sobretudo nos dias de hoje, uma das mais 

palpitantes questões discutidas por pesquisadores e ou gestores dos sistemas e 

unidades de ensino em quase todo o mundo. Esse fato é evidenciado, por um lado, 

pelo expressivo número de pesquisas e publicações especializadas no assunto, e por 

outro, pela preocupação manifestada nos diversos fóruns, debates e reuniões entre 

os agentes do processo educativo. 

 nipresente ou discreta, 

agradável ou ameaçadora, 

necessário que as famílias estejam em consonância com a escola, que faça parte de

suas escolhas e decisões. 

 
 Atuação Articulada dos Serviços de Apoio (Consiste nos serviços de orientação 

educacional e nos serviços oferecidos pela sala de recursos); 
 Atuação dos educadores sociais voluntários / monitor (Os educadores sociais 

acompanham os alunos com necessidades especiais durante as aulas, dando-
lhes suporte naquilo que precisam, a fim de facilitar o processo de 
aprendizagem desses alunos). 

 
 

VI - PRÁTICAS E ESTRATÉGIAS DE AVALIAÇÃO DO 
PROCESSO DE ENSINO- APRENDIZAGEM 
 
1. Avaliação Continuada 

 
A Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB), aprovada em 1996, 

determina que a avaliação seja contínua e cumulativa e que os aspectos qualitativos 

prevaleçam sobre os quantitativos. Da mesma forma, os resultados obtidos pelos 

estudantes ao longo do ano letivo devem ser mais valorizados que a avaliação final. 

 Atualmente assistimos a um processo complexo de profundas mudanças 

em um mundo globalizado que debate as tendências para as novas convivências. O 

sistema educacional está imerso nesta dinâmica que prioriza aspectos estruturais e 
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ideológicos, porém com escassa dedicação às rotinas cotidianas, como deveria ser 

todo processo de ensinar e aprender.  

Essa nova forma de avaliar põe em questão não apenas um projeto 

educacional, mas uma mudan  Maria Zákia Lian Sousa, e continua 

mudança não á apenas técnica, mas também política  

 A avaliação formativa e continuada serve a um projeto social pautado pela 

cooperação e pela inclusão, em lugar da competição e da exclusão. É a busca por 

uma sociedade em que todos tenham o direito de aprender. 

 Para que a avaliação sirva à aprendizagem é essencial conhecer cada aluno e 

suas necessidades, somente assim, o professor poderá pensar e traçar caminhos 

para que todos alcancem os objetivos finais do processo de ensinar e aprender, 

assimilar conhecimento. O importante diz Janssen Felipe da Silva, pesquisador da 

Universidade Federal de Pernambuco,   não é identificar problemas, mas 

 

Conforme Regimento Escolar da SEEDF, a aprovação dos 

estudantes decorre da obtenção, ao final do ano (organização seriada), 

de nota igual ou superior a 5 (cinco) e frequência mínima de 75% do total 

de horas letivas. A pontuação de provas, quando adotadas pela escola, 

corresponderá, no máximo, à metade do valor total da nota do bimestre. 

Isto significa que a escola terá de adotar procedimentos/instrumentos de 

avaliação variados, levando em conta a natureza e a especificidade do 

componente curricular). DIRETRIZES DE AVALIAÇÃO EDUCACIONAL: 

pag 51 

 

§ 3º No caso de serem adotados testes/provas como 

instrumento de avaliação, o valor a eles atribuído não poderá ultrapassar 

50% (cinquenta por cento) da nota final de cada componente curricular, 

por bimestre. Regimento Escolar da SEEDF, 2015. 

 
 

2. Conselho de Classe: 
 
A realização do Conselho de Classe está fundamentada no Regimento 

Escolar e sua realização é bimestral. Reúnem-se a direção da escola, coordenação 

pedagógica, Serviço de Orientação Educacional, a Escola de Pais, os professores das 

disciplinas que compõem o currículo e nos casos de conselho participativo, alunos e 
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familiares também participam da análise do desempenho dos alunos de cada turma e 

série. Essa análise é bastante criteriosa e voltada para vida pedagógica do aluno, 

mas também para outros casos ou problemas que tragam algum prejuízo para a vida 

educativa. 

 O Conselho de Classe é, também, um espaço avaliativo para pensar, planejar, 

avaliar e promover o encontro dos processos de ensinar e aprender.  

 

3. Avaliação Institucional da Unidade Escolar: 

 

A escola possui como instrumentos normativos de avaliação: avaliação 

multidisciplinar, que tem como objetivo preparar o aluno para as avaliações externas, 

avaliações bimestrais, estudos dirigidos, trabalhos interdisciplinares e outros. Essas 

ferramentas permitem avaliar as aprendizagens, observar as fragilidades e a partir 

delas, trabalharmos para tentar sanar as dificuldades apresentadas. 

Os professores avaliam as aprendizagens constantemente através de exercícios 

escritos e/ou orais. Levando-se em consideração a função da avaliação formativa, em 

todo o tempo o processo de avaliar está sempre voltado para avaliação de 

aprendizagens, para obtenção de dados e formas de se verificar as fragilidades no 

processo ensino-aprendizagem. 

 

4. Organização Curricular 

 

O processo de elaboração da Organização Curricular da UE foi realizado 

considerando os seguintes critérios sugeridos no Replanejamento Curricular de 2021: 

1. manutenção dos objetivos de aprendizagem do Currículo em Movimento da 

Educação Básica - Ensino Médio; 

2. centralidade na garantia da aprendizagem; 

3. relevância das aprendizagens para cada componente curricular, as relacionando 

com as avaliações em larga escala; 

4. priorização de conteúdos que respondem a uma progressão das aprendizagens,

pautando-se em uma escolha intencional e não arbitrária; 

5. favorecimento da integração entre componentes e áreas do conhecimento. A partir 

desses critérios, uma sequência de etapas foi desenhada para a elaboração deste 
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Replanejamento. Para a definição dos conteúdos a serem priorizados, buscou-se

responder aos seguintes questionamentos: 

recisa desenvolver para

avançar nas séries subsequentes? 

 

 Tendo como norteador esses documentos, os professores se juntaram após a 

avaliação diagnóstica para elaborarem um plano de recuperação das aprendizagens, 

antes de continuar a seguir o planejamento normal. Observou-se que as séries se 

encontram praticamente dois anos abaixo no que diz respeito aos conhecimentos

prévios que se espera que tenham do ano em que se encontram. 

 

5. Plano de Ação para a Implementação do PPP 

 

5.1 Gestão Pedagógica: 

 

Metas/ Ações: Para o ano letivo de 2022 as metas foram distribuídas da seguinte 

forma: 

 Para os 1º anos no NEM: 

Foram feitos ajustes internos a partir da Semestralidade, considerando que no 

contexto da pandemia não foram realizados debates, audiências públicas e nem 

tentativas de se construir normativas e ordenamentos que buscassem conciliar o que 

já estava em andamento com o novo que foi imposto, desobrigando se a estrutura 

própria do Estado de suas referidas competências e responsabilidades; 

Para o NEM pelo conjunto de desarranjos como foi implementado, mais uma vez 

considerando o contexto da pandemia e com muita dificuldade estrutural está se 

fazendo as discussões e ajustes necessários, até porque na educação não se faz 

corte abrupto revolucionando apenas a nomenclatura do supostamente termo novo, 

desprezando se o que já tem se de construído. 

Por outro lado, partindo de uma longa experiência de criar mecanismos para a 

aprendizagem dos estudantes, a escola aproveitou as Eletivas Orientadas para

incrementar o processo de ensino aprendizagem, reforçado pelo Projeto Monitoria 

que seleciona alunos e ex alunos com habilidades das diversas áreas do 

conhecimento para dar suporte aos alunos com dificuldades e ou aqueles que 

buscam avanços. 
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 Para os 2º e 3º anos continua a Semestralidade em seus moldes. 

 

5.2 Gestão de Resultados Educacionais: 

 

 Obtido e analisado os resultados tantos parciais como finais, através da 

Coordenação Pedagógica, a equipe gestora faz um levantamento e vai atuando com

ações diferenciadas, quer através de intervenções do professor _ estimulado e 

apoiado pela direção, quer pelo aluno, com autonomia, buscando o conhecimento, 

sendo respeitado em suas especificidades e sendo orientado e cobrado em suas 

obrigações naturais de estudante. 

Busca-se também estar sempre em consonância com os meios de avaliações 

externas (IDEB, PAS, ENEM, VESTIBULARES e outros), e para isso basta se 

analisar e observar a quantidade de alunos que se encaminham para as 

universidades. 

 

5.3 Gestão participativa: 

 

A Gestão Participativa está embutida no processo da Gestão Democrática e 

acontece no fazer diário, no fazer da Coordenação Pedagógica sempre voltada para 

todo o processo que engloba a Comunidade Escolar. 

O diálogo entre os agentes educacionais sejam MEC, SEDE, CREC é constante, 

tanto quanto os agentes da própria UE (GESTORES, CORPO DOCENTE, 

ESTUDANTES E PAIS). 

A UE faz o caminho do diálogo alongando para instituições UNIVERSIDADES, 

CURSOS TÉCNICOS, CURSOS DE LÍNGUAS etc.) que possibilitem e facilitem a vida 

dos estudantes. 

 

5.4 Gestão de Pessoas: 

 

Respeitada a Lei 8.112/90 recepcionada pela Lei Distrital 840/211 a UE procura 

criar um ambiente humano, tranquilo e acolhedor, apoiando seus agentes nas 

necessidades burocráticas e nas necessidades humanas. 

 

 



37
 

5.5 Gestão Financeira: 

 

A Gestão Financeira envolve duas fontes de recursos: PDAF, de 

responsabilidade do GDF e o PDDE de responsabilidade do governo federal. São 

geridos a partir de um plano de ação, envolvendo a Caixa Escolar, como unidade 

apoiadora e executora dos recursos e o Conselho Escolar que delibera, fiscaliza e 

mobiliza a Comunidade Escolar para o uso e aplicação correta e útil desses recursos. 

 

5.6 Gestão Administrativa: 

 
A Gestão Administrativa acontece na escola de modo colaborativo, em que a direção 

cuida tanto da parte administrativa e financeira, enquanto os supervisores apoiam a 

coordenação pedagógica no exercício de suas funções. A direção também 

acompanha e organiza os horários e trabalho da equipe de limpeza, da cozinha 

(lanche), administrativo e outros. Também acompanham as coordenações 

pedagógicas juntamente com os coordenadores. 

6. Plano de Ação Específicos da Unidade Escolar 

6.1. Coordenação Pedagógica 

As atribuições do coordenador pedagógico são definidas pelas legislações e 

são muitas. Envolve desde a elaboração e revisão frequente do PPP, algumas 

funções administrativas e sobretudo, atividades relativas ao funcionamento 

pedagógico da escola e de apoio ao corpo docente. Podemos identificar três funções 

específicas do coordenador pedagógico neste processo, a saber: formadora, 

articuladora e transformadora.  

Cabe ao coordenador pedagógico o relacionamento com pais e comunidade, 

especialmente no que se refere ao funcionamento pedagógico-curricular e didático da 

escola e a comunicação e interpretação da avaliação dos alunos. 

 

AÇÕES 

 

OBJETIVOS 

 

ESTRATÉGIAS 

 

CRONOGRAMA 

 

RESPONSÁVEIS 

- Orientar o 

planejamento 

- Articular e 

mobilizar a 

- Durante as 

coordenações 

- Durante todo o 

ano letivo nas 

- Coordenadores 

pedagógicos. 
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dos 

professores; 

- Promover 

discussões 

pertinentes à 

prática 

pedagógica; 

- Ouvir os 

professores e 

identificar as 

demandas 

práticas; 

- Organizar 

semanas 

pedagógicas, 

de provas, de 

trabalhos etc.; 

- Criar 

mecanismos 

que 

favoreçam a 

articulação 

entre teoria e 

prática nos 

momentos de 

estudos, 

planejamentos 

e discussões. 

 

equipe 

pedagógica 

no processo 

pedagógico; 

- Facilitar o 

trabalho do 

professor 

organizando 

prazos e 

metodologias 

de trabalho; 

- Propiciar 

ambiente 

acolhedor e 

promover 

momentos de 

estudos; 

- coordenar e 

supervisionar 

todas as 

atividades 

relacionadas 

ao ensino-

aprendizagem 

junto ao 

corpo 

docente, 

visando a 

permanência 

do aluno no 

ambiente 

escolar. 

coletivas e 

individuais. 

coordenações 

coletivas e 

individuais. 
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6.2. Conselho Escolar 

 Presidente: Marrubson Melo Freitas 

 Secretário: Fábio Conrado Kran 

 Membro Nato: Maria José Ferreira dos Passos 

 Conselheiros: Maria das graças de Paulo Veloso; Bruna Souza de Siqueira e 

Antônia Vanda de Sousa Costa. 

O Conselho Escolar é responsável por zelar pela manutenção e por participar 

da gestão administrativa, pedagógica e financeira da UE. Suas ações são 

deliberativas, consultivas e mobilizadoras, fundamental para o fazer na gestão 

pedagógica. 

6.3. Serviços Especializados SEAA/AEE/ Sala de Recursos 

As salas de recursos como prevê a LDB/ 96, em seu capítulo V artigo I, e no 

Decreto no. 7.611, de 17 de Novembro de 2011, hoje tem um papel muito importante 

na construção dessa realidade que já não é tão nova assim, mas enfrenta grandes 

desafios, que é o de ser capaz de facilitar e promover o processo inclusivo junto à 

comunidade escolar. Com base no exposto e para atender a tais necessidades, faz-se 

necessário desenvolver ações que estimulem a mudança de atitudes em relação à 

aceitação da diversidade do ANEE, não no sentido piedoso, mas aceitá-los como 

cidadãos capazes de produzir e contribuir para a vida em sociedade e para isso, é 

necessário congregar esforços entre família, professores, direção, coordenadores, 

orientador educacional e demais envolvidos na educação buscando alternativas que 

favoreçam esse processo. Portanto, o documento anexado no apêndice do PPP, visa 

organizar essas ações a fim de integrar escola, família e comunidade nessa busca 

incessante pela inclusão de fato não só de direito. 

6.4. Orientação Educacional 

Pedagogo(a) - 
Orientador(a) 
Educacional: 

Mônica Cristina Braceloti de 
Moura 

Mat.: 
02127075 
        

Turno: Diurno 
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Pedagogo(a) - 
Orientador(a) 
Educacional: 

José Wilami de Carvalho 
Silva 

Mat.: 243.962-x             Turno: Diurno 

De acordo com a Orientação Pedagógica da Orientação Educacional o(a) 

Pedagogo(a) - Orientador(a) Educacional integra-se à equipe pedagógica da Unidade 

Escolar incorporando suas ações ao processo educativo global, na perspectiva da 

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

Sustentabilidade, objetivando a aprendizagem e o desenvolvimento integral do 

estudante. (2019, p. 30) 

Tendo em vista o que está preconizado no Regimento da Rede Pública de 

Ensino do Distrito Federal, disposto no Art. 127. A atuação do Pedagogo-Orientador 

Educacional deve partir do princípio da ação coletiva, contextualizada, integrada ao 

Projeto Político Pedagógico - PPP, visando à aprendizagem e ao desenvolvimento 

integral do estudante como ser autônomo, crítico, participativo, criativo e protagonista, 

capaz de interagir no meio social e escolar e de exercer sua cidadania com 

responsabilidade. (2019, p.59) 

Assim sendo, segue em anexo nos apêndices, o planejamento da Orientação 

Educacional para o presente ano letivo. 

6.5. Biblioteca Escolar (Sala de Leitura) 

 

AÇÕES 

 

OBJETIVOS 

 

ESTRATÉGIAS 

 

CRONOGRAMA 

 

RESPONSÁVEIS

- Como não 

possuímos 

bibliotecário, 

a biblioteca 

funciona 

apenas 

como sala 

de leitura. 

- Auxiliar os 

alunos a 

desenvolverem 

habilidades de 

leitura e 

pesquisa. 

- Disponibilizar 

livros e espaço 

para leitura e 

pesquisa. 

- Durante todo o 

ano letivo. 

- Professores 

readaptados que 

ficam na 

biblioteca. 
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6.6. Professores Readaptados 

 

AÇÕES 

 

OBJETIVOS 

 

ESTRATÉGIAS 

 

CRONOGRAMA 

 

RESPONSÁVEIS

- Cuidar da 

biblioteca e 

acompanhar 

os alunos 

durante seus 

momentos de 

leitura e 

pesquisa. 

- Apoiar e 

auxiliar os 

alunos 

durante o uso 

da sala de 

leitura. 

- Os 

professores 

ficam na sala 

de leitura e 

atendem os 

alunos quando 

solicitados. 

- Durante todo o 

ano letivo. 

 

- A direção é 

quem organiza o 

horário e o 

trabalho dos 

readaptados. 

 

VII - ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DA 
PROPOSTA PEDAGÓGICA 
 

O acompanhamento Da Proposta Pedagógica desta IE se dá através do 

trabalho cotidiano, das coordenações pedagógicas, do pré-conselho com os alunos.  

 

O Projeto político-pedagógico de uma escola ocupa um papel central 

na construção de processos de participação e, portanto, na 

implementação de uma Gestão democrática.  (Caderno Conselho 

Escolar, 2008, Vol. 04, p.5).    

                   Cabe à direção e à Coordenação Pedagógica da Escola articular e 

proporcionar   momentos para reflexão e implementação do PPP, seja nos encontros 

específicos com professores ou nos momentos que exigem a participação de toda a 

comunidade escolar. 

                    A avaliação deve acontecer no final da realização de cada ação, 

envolvendo todo o seguimento da escola: pais, estudantes, professores, servidores da 

educação, coordenação pedagógica e direção da escola e, no início de cada ano 

letivo deve acontecer uma avaliação sistemática com a participação de toda a 

comunidade escolar para avaliar se os objetivos e metas definidos foram alcançados 

no ano anterior e apresentar propostas para a realimentação e  execução do Projeto 

Político Pedagógico no ano em curso. 
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Para Souza (1995) a avaliação deve envolver toda a 

comunidade escolar, a mesma deve envolver a parte de infra-

estrutura física da escola, bem como, os aspectos pedagógicos:

professores, coordenação e direção.

 

      Essa proposta passa a funcionar como referencial de orientação ao 

trabalho e como um importante marco teórico para o esforço coletivo, em que cada 

membro da comunidade escolar, a partir de sua especificidade, propõe-se a atingir 

objetivos comuns. O projeto é algo a ser permanentemente construído, pois aponta 

subsídios para o questionamento e superação da realidade, o que se torna difícil, 

porque pressupõe mudanças de hábitos e condicionamentos à que 

inconscientemente estamos submetidos. Estimulando autonomia, de modo que essas 

coexistam na prática educacional com engajamento ético. 

       A Proposta ilumina princípios filosóficos, otimiza recursos humanos, 

materiais e financeiros, mobilizando os diferentes setores na busca de objetivos 

comuns e, por domínio público, permite constante acompanhamento e avaliação. 

Portanto, está sujeita a mudanças de acordo com as necessidades e as dificuldades 

que forem surgindo durante o processo de execução. 

        É preciso avançar e ousar, com competência, mas só isso não basta, é 

necessário também coragem, paixão e dedicação. 

         Sentimos imensa necessidade de fazer mudanças na educação, 

buscando a melhoria da qualidade de ensino, bem como a viabilização de ações que 

permitam a construção da cidadania e de todos nós, dirigentes, professores, 

auxiliares, pais e alunos. 

 O PPP deverá ser avaliado pelo menos ao final de cada ano, durante 

uma reunião coletiva para que os professores e comunidade escolar façam suas 

considerações e avaliem o que foi bom e o que precisa ser modificado. 
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