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“A educação é o ponto em que decidimos se amamos bastan- 

te o mundo para assumirmos responsabilidade por ele e, com 

tal gesto, salvá-lo da ruína que seria inevitável se não fosse a 

renovação e a vinda dos novos e dos jovens. A educação é 

também onde decidimos se amamos nossas crianças o bas- 

tante para não expulsá-los de nosso mundo e abandoná-los a 

seus próprios recursos, e tampouco arrancar de suas mãos a 

oportunidade de empreender alguma coisa nova e imprevista 

para nós, preparando-os em vez disso com antecedência para 

a tarefa de renovar um mundo comum.” 

“Entre o passado e o futuro” Hannah Arendt 
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1. APRESENTAÇÃO 

 
As ideias aqui expostas exprimem uma diversidade de visões, que se unifi- 

cam pelo propósito de construir uma escola democrática que prime pela qualidade e 

coerência enquanto espaço público específico para viabilização das políticas públi- 

cas de educação. Tendo como objetivo maior a construção de uma sociedade de- 

mocrática, justa e igualitária, procuramos avançar pelo fio da história dessa institui- 

ção de ensino que agora está completando 24 anos. 

Uma ação educativa consequente procura observar em sua própria maneira 

de agir, os fundamentos e o sentido a partir dos quais ela mesma se articula. Sobre- 

tudo, para efeitos de elaboração de um documento como O Projeto Político Peda- 

gógico, é de fundamental importância que a escola escute atentamente o que dizem 

aqueles que a fazem cotidianamente. As teorias que estruturam as ações dos edu- 

cadores nem sempre são claras e distintas para todos, nem todos conseguem fazer 

uma leitura crítica do sentido de sua própria ação. Nesse sentido, optou-se por ree- 

laborar a 

versão desta Proposta desvelando sentidos, compreensões e práticas cotidianas. A 

partir das falas dos professores, principalmente, procura-se estruturar aqui um dis- 

curso coerente acerca daquilo que já é fundamento do projeto política pedagógico 

da escola. Partir daquilo que já está aí, estabelecido na prática dos professores, di- 

reção, alunos, servidores e demais membros da comunidade escolar, para chegar 

ao sonho, ainda não realizado, traduzido em metas da escola. De modo que o proje- 

to aqui apresentado é uma articulação de falas e lugares diferentes dentro da mes- 

ma escola. 

Para a elaboração deste PPP, foram considerados registros provenientes de 

reuniões pedagógicas, de avaliações institucionais, de questionários do ano vigente 

e demais registros que, ainda, retratam a realidade deste Centro de Ensino Médio. 

Através destes documentos estão expressas opiniões, experiências, concepções, 

críticas e sugestões que têm contribuído para a reelaboração deste Projeto Político- 

Pedagógico tanto do ponto de vista pedagógico quanto administrativo. Porém, infe- 

lizmente, ainda, não foi possível uma efetiva participação da comunidade local. 

O CEM111 do Recanto das Emas concebeu e elaborou seu Projeto Político 

Pedagógico partindo da leitura de documentos norteadores: Diretrizes Curriculares 

Nacionais do Ensino Médio, Currículo em Movimento da SEEDF e Diretrizes para a 

Semestralidade; tendo em vista uma concepção de educação escolar elaborada a 
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partir da observação e reflexão acerca das demandas da comunidade escolar do 

Centro de Ensino Médio 111. As ideias expostas demonstram a preocupação com a 

definição de uma identidade que atribua um sentimento de co-pertencimento a cada 

um dos membros da comunidade escolar, constituindo um ambiente de aprendiza- 

gem contextualizada, que considere toda a história do CEM 111 em seus anos de 

existência. Nesse sentido, reflete os esforços atuais dessa escola de ensino médio, 

que tem buscado construir uma prática significativa para a comunidade do Recanto 

das Emas-DF. 

Os fundamentos da proposta e suas ações, em algum momento, foram discu- 

tidos com a comunidade escolar. Estas discussões se caracterizam igualmente co- 

mo momentos de avaliação, tendo evidenciado a preocupação em aprimorar a qua- 

lidade das ações educativas realizadas. Ao mobilizarmos a comunidade escolar para 

as ações pedagógicas de 2022, renovamos os compromissos e buscamos articular 

as pessoas e organizar os recursos materiais para cumprimento de metas em nossa 

escola. Entendemos que o Projeto Político Pedagógico consiste na peça chave do 

planejamento educacional e é elemento indispensável para a gestão da escola. 

Nesse sentido, as palavras de Freitas (2004) compartilham conosco o sentimento 

que temos em torno dessa proposta: 

O projeto pedagógico não é uma peça burocrática e sim um instru- 
mento de gestão e de compromisso político e pedagógico coletivo. 
Não é feito para ser mandado para alguém ou algum setor, mas sim 
para ser usado como referência para as lutas da escola. É um re- 
sumo das condições e funcionamento da escola e ao mesmo tempo 
um diagnóstico seguido de compromissos aceitos e firmados pela 
escola consigo mesma – sob o olhar atento do poder público. (p. 
69) 

 

Partindo desta compreensão, buscamos as seguintes finalidades: 

• estabelecer referencial teórico adequado ao contexto situacional da escola; 

• transformar ideias em ações, desenvolvendo aprendizado contínuo a partir 

de reflexões críticas; 

• ser responsável, solidário e participativo na construção de um trabalho indi- 

vidual e coletivo, promovendo mudanças sociais. 
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2. HISTORICIDADE DA ESCOLA 

2.1- Constituição Histórica 

O Centro de Ensino Médio 111 está situado no Recanto das Emas, cidade 

administrativa do DF que dista 25,8 km do Plano Piloto e limita-se ao norte com Sa- 

mambaia, ao sul com o Gama, a leste com Riacho Fundo II e a Oeste com município 

de Santo Antônio do Descoberto - Goiás. Tem uma área 101,22 km² e uma popula- 

ção de 145.304 habitantes. A referida cidade foi fundada em 28 de Julho de 1993 

para atender a demanda de moradia pelo programa de assentamento do governo do 

Distrito Federal. Naquela época, a área era ocupada por pequenas chácaras e pos- 

suía grande quantidade de uma planta característica do cerrado: “canela de ema”, 

além de possuir um sítio chamado “Recanto”. Assim, surgiu o nome “Recanto das 

Emas”. 

Recanto das Emas hoje é formada por 59 quadras residenciais e tem como 

principal referência da cidade o monumento das Emas localizado na entrada da ci- 

dade. 

O Centro de Ensino médio 111 teve seu primeiro ano de funcionamento em 

21 de abril de 1998. Naquele ano, atendeu uma demanda de alunos de diferentes 

faixas etárias, principalmente, adultos com escolaridade incompleta que esperavam 

por uma escola localizada na cidade. 

Ainda no ano letivo de 1998, a escola funcionou com turmas regulares nos 

turnos matutino e noturno, abrangendo, além de todas as séries do Ensino Médio, 7ª 

e 8ª séries do Ensino Fundamental. No turno vespertino, poucos professores estive- 

ram em regência, atendendo apenas turmas de “recuperação paralela” dos alunos 

transferidos do Centro de Ensino Fundamental 115. Dois meses após o início das 

aulas, foi inaugurada a sala de leitura da escola, cujo nome homenageia o educador 

Paulo Freire. Os professores responsáveis conseguiram os livros a partir da doação 

de algumas instituições particulares de ensino do Distrito Federal. 

O ano letivo de 1999 foi marcado pela ampliação do Ensino Médio para os 

três turnos, apesar de, ainda, terem permanecido turmas de 7ª e 8ª séries. No ano 

de 2.000, uma nova equipe assumiu a direção da escola por meio de eleição demo- 

crática, tendo à frente o prof. Carlos Sacramento. As mudanças de direção, junta- 

mente com a nova distribuição de carga horária e os novos horários de funciona- 

mento fizeram desse um ano agitado; quando fora criado um “Anexo do CEM 111”, 
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localizado no Centro de Ensino Fundamental 101 (cinco quilômetros de distância 

entre as duas escolas). Esta distância física prejudicou muito a articulação dos proje- 

tos realizados. 

Já o ano letivo de 2001 foi iniciado com nova direção, que foi parcialmente al- 

terada do meio do ano em diante. Passando a ser dirigida pela profa. Maria Apareci- 

da. O “anexo” continuou funcionando sob a responsabilidade do CEM 111 por mais 

dois anos. Nesses anos, diversos projetos foram realizados normalmente seguindo 

os temas escolhidos no início do ano letivo, prevalecendo temáticas acerca da cida- 

dania. 

Em meados de 2005, a escola passou a ser dirigida pelo prof. Cloves Fonse- 

ca Coelho, que permaneceu nesta função até o ano de 2008. 

Quando da elaboração coletiva do projeto político-pedagógico da escola no 

ano de 2006, fora identificado um grande desconhecimento pelo grupo de professo- 

res quanto à realidade da comunidade escolar. Havia uma reprodução de alguns 

estereótipos que circulavam na comunidade envolvida, reduzindo a existência coleti- 

va desta comunidade ao jargão “comunidade pobre e carente”. Na oportunidade, 

iniciou-se naquele ano um projeto de pesquisa para se recolher informações dos 

pais para direcionar a percepção acerca dessa comunidade escolar intitulado: “Re- 

pensando o Recanto”. Em 2007 fora realizada a 2ª etapa do projeto, distribuindo 

formulários para os alunos e a partir destes, foram obtidas informações que passa- 

ram a subsidiar as atividades da escola, indicando que um trabalho que dialogue 

com a comunidade escolar é aspecto essencial para efetivar mudanças favoráveis 

ao processo pedagógico, rompendo com estereótipos que limitam as ações educati- 

vas. Logo, o grupo de professores entendeu ser fundamental para uma educação de 

qualidade, a compreensão crítica acerca da cultura local em que o aluno se insere, 

colocando em diálogo escola e comunidade. Todavia, nos anos subsequentes não 

fora dada a devida importância a estes aspectos. 

A escola consolidou pedagogicamente trabalhos relacionados à Educação 

Ambiental e ao estudo da Cultura Local do Recanto das Emas, apresentando estes 

trabalhos em diversos eventos realizados no Distrito Federal. Com exceção do ano 

de 2009, desde 2007 é realizado, anualmente, o Encontro de Arte, Ciência e Cultura 

do CEM 111 (EACC), tendo este evento se tornado um momento de culminância das 

atividades desenvolvidas sobre ciências da natureza e sustentabilidade na escola. 

Porém, a partir do ano letivo 2017, esse projeto passsou a ser intitulado: “Ciência em 
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Campo” e o formato, também, passou por alterações desde 2016. Não sendo mais 

realizado por todas as turmas, apenas pelos professores e alunos realmente interes- 

sados. Cuja temática é mais voltada para o tema da Semana Nacional de Ciência e 

Tecnologia. 

Após nove anos de expectativa, no fim de 2008, ocorreu um novo processo 

democrático de eleição para diretores, acompanhado pela comunidade escolar. 

Após um processo eleitoral que envolveu três chapas inscritas, foi eleita a direção 

composta pelo prof. Ângelo Zanolly como diretor e prof.ª Cristiane Portela como vice- 

diretora. Em fevereiro de 2010, a prof.ª Cristiane Portela deixou o cargo de vice- 

diretora e o prof. Éliton Medeiros assumiu no seu lugar. 

No ano letivo de 2010, iniciou-se a implementação do “Projeto Semana de 

Educação para a Vida”, cuja Lei 11.988 foi criada em 27/09/2009. Momento em que 

a escola oportuniza aos estudantes palestras, oficinas e outras atividades que abor- 

dam temáticas sobre os eixos transversais que permeiam as áreas do conhecimento 

e que nem sempre são trabalhados na escola. 

Do ano letivo 2010 a 2013, houve a realização do Projeto Arte e Performance 

idealizado pelo professor de Arte, Francisco Ferreira. E nos anos letivos de 2011 e 

2012 foram realizados os projetos da Festa Agostina, uma iniciativa, também, do 

professor supracitado. 

A modalidade EJA teve início no 1º semestre de 2012, no turno noturno, com 

a transferência de 6 turmas do Centro de Ensino Fundamental 308 do Recanto das 

Emas, distribuídas igualmente nas três etapas. Neste momento os professores re- 

gentes destas turmas foram também acolhidos pelo CEM 111. 

Em janeiro de 2012, o prof. Éliton Medeiros deixou a vice-direção e a convite 

do diretor, assumiu este cargo o prof. Roberto de Lima. 

O ano letivo de 2012 fora marcado por uma greve dos professores com dura- 

ção de 53 dias, no início do ano letivo, o que ocasionou uma considerável modifica- 

ção no calendário escolar em que as atividades pedagógicas tiveram que ser repla- 

nejadas tanto em tempo quanto em conteúdo. Ainda nesse ano, a equipe gestora 

sofreu as seguintes alterações: o diretor, prof. Ângelo Zanolly, deixou a direção para 

cuidar de problemas de saúde e indicou o prof. Paulo Vinícius para o cargo de dire- 

tor e a profª Lígia Melo para o cargo de vice-diretora. Ambos assumiram, interina- 

mente, com o respaldo do grupo de professores e da Coordenação Regional de En- 

sino, até as próximas eleições que ocorreriam em agosto de 2012. A partir do mês 
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de setembro de 2012 a equipe gestora interina supracitada, foi eleita no processo de 

gestão democrática. 

No ano de 2013 reativou-se o Grêmio Estudantil e em novembro desse mes- 

mo ano acontece nova eleição pelo processo de gestão democrática. Nesta houve 

inscrições de três chapas. Sendo eleita a equipe gestora que assumiu a direção da 

escola em janeiro de 2014: Ângelo Zanolly (diretor) e Laécio Franco (vice-diretor). 

Foi, também, no ano de 2013 que a escola adotou o regime de semestralida- 

de em caráter de projeto piloto da Coordenação Regional de Ensino do Recanto das 

Emas proposto pela Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, ofertan- 

do 56 turmas do ensino regular distribuídas nos turnos diurno e noturno. 

Nos anos letivos de 2013 a 2015, em substituição do Projeto Festa Agostina, 

fora realizado o Projeto Festa da Cultura Popular do CEM 111. Passando a ser um 

projeto da escola e não mais um projeto de determinado professor. O objetivo era 

promover ações que levassem ao conhecimento, o respeito e a valorização da diver- 

sidade da cultura popular das várias regiões do país no que se refere à dança, culi- 

nária e outras manifestações populares. Sendo que a partir de 2015 este projeto 

passou a ser realizado bianualmente alternando com o projeto “Gincana Esportiva e 

Cultural” devido ao quantitativo de projetos realizados na escola. 

Data do ano 2013, também, o início do projeto de produção textual: Disserta- 

ção nos moldes do ENEM, projeto que tem sido aperfeiçoado nos anos subsequen- 

tes e avaliado positivamente desde a implementação aos dias atuais. 

No ínicio do ano letivo de 2015, Ângelo Zanolli pediu exoneração do cargo de 

Diretor para assumir o cargo de assessor da Coordenação Regional de Ensino do 

Recanto das Emas e o Vice-Diretor, Laécio Alves Franco, assumiu a Direção da Es- 

cola e o professor Jailson Soares Barbosa, professor do noturno, na época, fora in- 

dicado para assumir o cargo de vice-diretor referendado pelo Conselho Escolar. 

Já o “Projeto Gincana Esportiva e Cultural “ vem sendo implementado no 

CEM 111 a partir do ano 2014 e objetiva proporcionar momentos de integração entre 

alunos de turmas diferentes e estimular atitudes de solidariedade, responsabilidade, 

colaboração na realização de tarefas de cunho esportivo e cultural. É um projeto que 

acopla o Projeto “Interclasse” e alguns aspectos do Projeto “Arte e Performance”. E 

passou a ser realizado bienalmente a partir do ano letivo 2015, devido ao quantivo 

de projetos. 
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Em novembro de 2016, houve nova eleição para diretor e vice-diretor com 

chapa única. Sendo eleitos Laecio Alves Franco, diretor e Jailson Soares Barbosa, 

vice- diretor. 

Ainda, ano letivo de 2016, duas turmas do EJA Interventiva passaram a utili- 

zar o espaço desta Unidade Escolar atendendo a um pedido da Coordenação Regi- 

onal de Ensino. Sendo, uma turma do 1º segmento e a outra de 2º segmento. Am- 

bas frequentadas por alunos portadores de necessidades especiais. E para atender 

tais objetivos, no ano letivo de 2017, esta Unidade Escolar, aderiu ao Programa Na- 

cional de acesso ao Ensino Técnico e Emprego – PRONATEC, recebendo os Cur- 

sos FIC (Formação Inicial Continuada). Nesse programa, a UE recebeu um profes- 

sor contratado pelo próprio PRONATEC para ministrar aulas para os alunos da EJA. 

Após a conclusão, cada aluno recebeu, por meio de um cartão bancário, uma bolsa 

equivalente às horas/aulas assistidas. 

Ainda, no ano letivo de 2017, o CEM 111 teve a oportunidade de fazer a ade- 

são ao Programa Ensino Médio Inovador e elaborar sua Proposta de Redesenho 

Curricular (PRC). Programa oriundo do Governo Federal que tinha como ação prin- 

cipal o envio de recursos via PDDE/FNDE e entre outros objetivos, visava induzir o 

redesenho dos currículos do Ensino Médio. Apesar da não continuidade das verbas 

para esse programa, esta Unidade Escola tem dado continuidade a algumas ações 

proposta em 2017. 

No ano letivo de 2018 foram intensificadas ações de informações sobre o 

Programa de Avaliação Seriada – PAS da Universidade de Brasília, por meio de pa- 

lestras, estudo e abordagem de algumas obras específicas, que apresentaram con- 

sideráveis resultados na relação de compreensão dos alunos com a proposta dos 

temas tratados pelo programa do PAS. Por consequência, a escola teve um número 

significativo de alunos aprovados no início do ano 2019 na Universidade de Brasília. 

Passando de 3 aprovados em 2018, na UnB, para 18 aprovados em 2019. Como 

consequência dessa ação, em 2020 e 2021 ocorreram mais 41 aprovações para 

universidades federais, seja via PAS, com também por meio do ENEM e por provas 

diretas de vestibular. 

O Centro de Ensino Médio 111 do Recanto das Emas ao longo de sua conso- 

lidação como escola pública de educação básica, na modalidade ensino médio regu- 

lar e educação de jovens e adultos, oferece campo de aplicação para estudantes em 

licenciatura de diversas instituições públicas e privadas de ensino superior do Distrito 
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Federal, o Estágio Supervisionado em conformidade com os convênios firmados pe- 

la Secretaria de Educação. Sendo, também, corresponsável pela assinatura e su- 

pervisão dos termos de compromisso de estágio-não obrigatório oferecido aos jo- 

vens a partir dos 16 anos, no que se refere ao mundo do trabalho e suas relações de 

mercado. 

Esta Unidade Escolar atende, em sua maioria, alunos na faixa etária entre 14 

a 20 anos, no diurno, e acima de 16 anos no noturno. Conhecendo a realidade soci- 

oeconômica da comunidade onde sua clientela está inserida, o CEM 111 procura 

focar seu trabalho não apenas no ensino propedêutico, mas também busca preparar 

os estudantes para o mundo do trabalho e para o exercício da cidadania. Para tanto, 

objetiva implementar um número significativo de projetos que serão mencionados 

posteriormente no quadro de projetos deste Projeto Pedagógico. Em Novembro de 

2019 fora realizada a eleição da gestão vigente, que teve como resultado a renova- 

ção de Laécio Alves Franco como Diretor e a assunção da função de Vice – Diretor, 

por parte de Bruno Leonardo Mendonça do Nascimento, sendo tais mandatos, pos- 

tergados por advento de ação da Câmara Legislativa do DF, até do fim de 2022, 

tendo em vista todas as complexidades da Pandemia da COVID 2019. 

 
Especifidades do período pandêmico ( COVID 19) 

 
 

Diante das condições específicas e extraordinárias provocadas pelo advento 

do surgimento da COVID 19 desde o primeiro semestre de 2020, novas práticas e 

condicionantes foram impostas ao processo de ensino – aprendizagem, assim como 

no que tange a estrutura de desenvolvimento do fazer pedagógico e relacional entre 

os agentes envolvidos da comunidade escolar; ademais todas essas contradições e 

complexidades, cabe ressaltar as diversas nuances sociais e econômicas conse- 

quentes ao momento vivenciado, que produzu o aumento do desemprego, a dimi- 

nuição da renda familiar e também o impulso forçado a busca de estágios e da ex- 

pansão da carga de horário de trabalho para uma boa parte dos nossos alunos. O 

conjunto desses elementos propiciou variados impactos sobre toda a realidade da 

existência da rotina escolar e pedagógica, gerando a necessidade de alternativas 

que nos conduzissem a uma maior proximidade dos nossos alunos, principalmente 

por meio das plataformas virtuais, assim como através dos mecanismos de alcance 

através da distribuição de material impresso. 
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2.2 Dimensão Espaço Físico 

 
Em relação aos espaços físicos, pode-se dizer que o Centro de Ensino 111 do 

Recanto das Emas possui uma estrutura razoável, mas não a ideal. Ao ser constru- 

ído, não fora pensado a demanda de alunos no futuro; tampouco pensou-se no con- 

forto e comodidade para a comunidade escolar. Eis algumas questões a serem ob- 

servadas: o espaço do laboratório de Ciências é pequeno para abranger todos os 

componentes da área; esta Instituição Escolar não dispõe de um auditório e tam- 

pouco de uma quadra coberta. O que tem dificultado bastante a realização de even- 

tos pedagógicos, tais como: projetos, palestras, realização de atividades na semana 

de educação para vida e apresentações culturais, de um modo geral. Outra questão 

negativa é a falta de espaços suficientes a serem utilizados pelos alunos, no turno 

contrário, para ensaios de danças, teatro, entre outras atividades. No início de 2022, 

ocorrera a cobertura completa das quadras de esportes da escola, sendo essa obra 

um pleito histórico da comunidade do CEM 111 e uma realização muito festejada por 

todos. 

O CEM 111 dispõe das seguintes dependências utilizadas no funcionamento 

administrativo e pedagógico: 

BLOCO 
DEPENDÊNCIAS ESCO- 

LARES 

QUANTIDA- 

DE 

CONDIÇÕES DE 

UTILIZAÇÃO 
OBSERVAÇÃO 

 
 
 
 
 

BLOCO 

A 

Cantina 01 Inadequada  

Depósito de gêneros ali- 

mentícios 
01 

Inadequado  

Sala dos servidores 01 Adequada  

Banheiros dos servidores 02 Adequados  

Depósito de materiais de 

limpeza 
01 

Adequados  

Sala do SOE 01 
Adequada Reformada em 

2022 

Sala de Recursos 01 Adequada 
Reformada em 

2022 

Salas de aula 04 Adequadas  

 

 
BLOCO 

B 

Banheiro dos estudantes 02 Adequado  

Depósito de gêneros ali- 

mentícios 

 Inadequado  

Salas de aula 06 Adequadas  

 
BLOCO C 

Banheiros dos estudantes 02 Adequados  

Mecanografia 01 Adequada  

Salas de aula 06 Adequadas  

BLOCO D 
Secretaria 01 Adequada  

Direção 01 Adequada  
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 Sanitários de professores 02 Adequados  

Sala dos professores 01 Adequada  

Sala de Coordenação Pe- 

dagógica 
01 

Adequada  

Administrativo 01 Adequada  

Sala de Leitura 01 Adequada  

Cine-clube 01 Adequado  

Laboratório NTE 01 Adequado  

Laboratório de Ciências 01 Adequado  

Laboratório de Informática 01 Adequado  

Depósito de materiais 01 Inadequado  

BLOCO E 
Salas de aula 03 Adequadas  

Sala de Educação Física 01 Adequada  

 

BLOCO F 

 
Banheiro dos estudantes 

 
03 

 

 
Adequados 

01 (um) dos ba- 

nheiros é para 

alunos PNE. 

Salas de aula 06 Adequadas  

Outros Es- 

paços 

Complexo poliesportivo 02 Adequada  

Cantina particular 00 
  

 

2.3 DADOS DE IDENTIFICAÇÃO 

a) Dados da Coordenação Regional de Ensino 

COORDENAÇÃO REGIONAL DE ENSINO: Recanto das Emas 

ENDEREÇO: Av. Recanto das Emas Área Especial QD. 203, Lote 32 - Recanto das 

Emas -DF 

CEP: 72.610-300 

E-MAIL: creremas@gmail.com 

TELEFONES: (61) 3901-2372 

COORDENADOR: Mariana Ayres 

 
 

b) Dados da Instituição Escolar 
 

NOME DA UNIDADE ESCOLAR: Centro de Ensino Médio 111 do Recanto das 

Emas 

ENDEREÇO: Av. Recanto das Emas, Quadra 111- Área Especial 01 Rec. das Emas - DF 

CEP: CEP 72.602-314 

E-MAIL: cem111.creremas@gmail.com 

TELEFONES: (61) 3901-3355 / 3901-3537 

LOCALIZAÇÃO: Área Urbana 

mailto:creremas@gmail.com
mailto:cem111.creremas@gmail.com
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DATA DA CRIAÇÃO DA ESCOLA: 22/04/1998 

ATOS E PARECERES 

Ato de Credenciamento: Portaria 268 de 26/06/2001 

CÓDIGO INEP: 53012194 

TURNOS DE FUNCIONAMENTO: matutino/ vespertino/noturno 

MODALIDADES DE FUNCIONAMENTO: Ensino Médio Regular Educação de Jo- 

vens e Adultos (EJA) e EJA Interventiva e Ensino Médio Integral. 

 
TOTAL DE ALUNOS MATRICULADOS: 1.501 

QUANTIDADE DE TURMAS: 

Ensino Médio: 44 turmas sendo: 38 turmas (diurno) e 06 turmas (noturno) 

EJA NOTURNO: 07 turmas (3º segmento) 

EJA Interventiva – vespertino: 02 turmas (1º e 2º segmento) 

Ensino Médio Integral: 03 turmas 

 

 
c) Organização Escolar 
I. Organização Administrativa 

 
 Equipe Gestora 

Diretor: Laecio Alves Franco 

Vice-diretor: Bruno Leonardo Mendonça do Nascimento 

Supervisores: 

Adriano de Jesus Fernandes (diurno) 

Flávia Cristina de Andrade Cunha (noturno) 

Francisco Aureliano de Souza Júnior (noturno) 

 Coordenadores Pedagógicos: 

João Aleixo (diurno) 

Sônia Patrícia Bonadio Corrêa (diurno) 

Roberto de Lima (diurno) 

Marcelo Italo Conceição Alvim ( diurno ) 

Andreza da Silva Canhete Sudre (noturno) 

Michael Carone Martins (noturno) 

 
 Secretaria: 

Chefe da Secretaria: Miguel Feliciano Filho 
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 Professores Regentes (quantitativo): 79 
 
 

AREA DE ATUAÇÃO DIURNO NOTURNO TOTAL 

LÍNGUA PORTUGUESA 8 5 10 

MATEMÁTICA 8 4 10 

FÍSICA 4 3 7 

QUÍMICA 3 2 5 

BIOLOGIA 4 2 5 

FILOSOFIA 3 2 5 

SOCIOLOGIA 4 2 3 

HISTORIA 4 2 5 

GEOGRAFIA 3 2 5 

LEM (INGLES) 3 2 4 

LEM (ESPANHOL) 2 1 3 

EDUCAÇÃO FISICA 3 1 4 

ARTES 3 1 4 

PROJETO INTERDISCIPLINAR 2  1 

 71 
 

 Professores em Serviço Especializado: 

Delcimar Bueno da Silva (Coordenador de Estágio – Noturno) 

Maria do Socorro Lima da Cunha Alves (Sala de recursos) 

Maria Aparecida Alves dos Santos (Aux. Sala de Leitura) 

Ediany Batista Silva (Aux. Sala de Leitura) 

Lea Aparecida Sombra de Moreira (Aux. Sala de Leitura) 

 
 

 Orientação Educacional: 

Thelma Cristina Santana de Carvalho (diurno) 

Katiane de Carvalho Lima ( diurno) 

Izaura Fonseca de Araújo ( noturno) 

 
 

 Servidores da Carreira Assistência: 

15 (quinze) servidores 

 Funcionários da Empresa Real JP: 

14 (quatorze) funcionários atuando na área da limpeza. 

 Funcionários da Empresa de Segurança CONFEDERAL: 

04 (quatro) funcionários atuando na vigilância. 

 Funcionários da Empresa G&E: 

05 (cinco) funcionários atuando na Alimentação Escolar. 

 Conselho Escolar: 

Membro nato: Laecio Alves Franco 
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Segmento carreira magistério: 

Lúcio Araújo Santos 

Bruno Leonardo Mendonça do Nascimento 

Fabiana Michele Corrêa Bezerra Costa 

Segmento Carreira Assistência à Educação: 

Francisco Aureliano de Souza Júnior 

Maria Aparecida Mendes da Silva 

Marli Alves viana Batista 

Segmento pai, mãe ou resposável: 

Ilariacy de Oliveira Souza 

Marizete dos Santos Alves 

Orlando Carneiro Torres 

Segmento estudante: 

Em processo de substituição de integrantes. 

 
3. DIAGNÓSTICO DA REALIDADE CONTEXTUAL DA ESCOLA 

Conforme observa Pimenta (1991), o projeto político-pedagógico resulta da 

construção coletiva dos atores da educação escolar. Ele é a tradução que a Escola 

faz de suas finalidades, a partir das necessidades que lhe estão colocadas, com o 

pessoal - professores/alunos/equipe pedagógica/pais – e com os recursos de que 

dispõe. Esses elementos todos são mutáveis, modificam-se de ano para ano, no 

mesmo ano; de Escola para Escola, na mesma Escola. Por isso, o projeto nunca 

está pronto, mas em construção. Nele, a equipe vai depurando, explicitando, deta- 

lhando a inserção dessa Escola na transformação social que pretende empreender. 

O Projeto Político Pedagógico somente ganha consistência e solidez à medi- 

da que vai captando sistematicamente a realidade na qual se insere. Dessa forma, é 

necessário que realizemos continuamente diagnósticos dessa realidade, sendo es- 

tes, instrumentos importantíssimos nessa construção. Investigação cotidiana, que 

não se cristaliza e que não se encerra na constatação da realidade, mas que a inter- 

preta - o que supõe conhecimento, posicionamento teórico e prático da equipe pe- 

dagógica. Para tanto, aponta-se a necessidade de uma maior divulgação do Projeto 

Político Pedagógico da escola para os estudantes e comunidade externa; tornando-o 

mais acessível a todos, com o objetivo de proporcionar a toda a comunidade escolar 

uma visão global das atividades pedagógicas planejadas. 
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3.1 Perfil da Comunidade 

Com base na Pesquisa Distrital por Amostra de Domicílio (PDAD) realizada 

pela Companhia de Planejamento do Distrito Federal (CODEPLAN) - Recanto das 

Emas - PDAD 2019, última com acesso público em disponibilidade, a população 

urbana estimada no Recanto das Emas é de 145.304 habitantes. Sendo 51,15% do 

sexo feminino. Deste contingente populacional, 59,5% é nascida no Distrito Federal, 

enquanto 41,6% são oriundos de outros estados e 2,7% não soube responder. Em 

relação à origem por estados, Maranhão, Piauí e Bahia são os mais representados, 

seguidos de goiás e Minas Gerais. 

Recanto das Emas tem uma população considerada jovem, visto que a maior 

parte da população concentra-se nos grupos de 4 a 64 anos de idade. 

Em relação ao nível socioeconômico e cultural, sobre rendimento e trabalho, 

com referência aos últimos 30 dias anteriores a data da pesquisa, das pessoas com 

14 anos ou mais, 52,8% estavam ocupadas (53.964 pessoas) e 11,4% dessa mes- 

ma faixa etária estavam desocupados (11.611 pessoas). Enquanto 31,7% (9.837 

jovens) entre 18 e 29 anos não estudavam e nem trabalhavam. Do contingente de 

trabalhadores consoante posição na ocupação, predominavam os empregados com 

carteira de trabalho assinada, 61,3%, com exceção dos empregados domésticos; 

seguidos pela categoria por conta própria (autônomo) que representavam 20,7% do 

total da mão de obra da região e 11,54% empregados sem carteira de trabalho assi- 

nada. Sobre a cobertura da Previdência Social pública (INSS), 73,6% declararam 

fazer contribuição. A renda domiciliar estimada foi de R$ 2.488,7, que resulta em um 

valor médio por pessoa de R$ 857,6. Quanto ao rendimento bruto do trabalho princi- 

pal por faixas de salário mínimo, 15,2% dos trabalhadores recebiam até um salário 

mínimo; 59,2% recebiam mais de 1 a 2 salários mínimos e 22,2% recebiam mais de 

2 a 5 salários mínimos. 

Sobre a posse de alguns bens e acesso a algum serviços 61,3% possuiam 

automóvel, 42,5% possuiam bicicleta e 10,8% possuiam motocicleta. Sobre a mora- 

dia, 90,7% dos domicílios são casas. Sendo que 57,1% moram em domicílio “pró- 

prio, já pago”; 30,7% em domicílio alugado e 9,8% em domicílio cedido por outro. 

Segundo a pesquisa, 83,6% dos lotes são regularizados. Já sobre a cobertura de 

plano de sáude apenas 16,6% declararam ter este serviço. Sendo que destes, 

11,2% têm plano empresarial; apenas 5,1% têm plano de saúde particular e 1,3% 

não souber responder. Quanto a utilização de telefone celular, o plano pré-pago 
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chegava a um percentual de 81%, pós-pago 29,2% e telefone fixo, 42,5%. Dos habi- 

tantes do Recanto das Emas, 32,5% contavamm com notebook/netbook e 20,8%, 

com microcomputador e o tablet estava presente em 15,5% dos domicílios. No que 

se refere ao acesso à internet: 60% declararam se conectar por meio próprio pelas 

redes 3G ou 4G, com 7,3% acessando por meio de outra pessoa; 62% informaram 

ter acesso por meio de banda larga própria, com 10,4% acessando por meio de ou- 

tra pessoa. 

No que se refere à escolaridade, sobressaiu a categoria dos que possuiam 

ensino médio completo 33,7%. 28,8% têm ensino fundamental incompleto; 11,6% 

superior completo; 10% ensino médio incompleto; 7% ensino fundamental completo; 

6.4% ensino superior incompleto e 3,2% sem escolaridade. Dos moradores com cin- 

co anos ou mais de idade, 95,6% declararam saber ler e escrever. Das pessoas 

entre 4 e 24 anos, 58,3% reportaram frequentar escola pública. Do total dos estu- 

dantes do Recanto das Emas, 78,2 estudavam na própria Região Administrativa, 

9,4% em Taguatinga e 5,7% no Plano Piloto. Quanto ao principal meio de transporte 

da casa até a escola, 50,7% iam a pé; 28,2% de ônibus; 12,3% de automóvel e 5,3% 

de transporte escolar privado. 

Sobre raça/etnia declarada, 52,2% dos habitantes do Recanto das Emas, 

consideraram-se pardos ou mulatos, 32,2% se consideraram brancos e 13,6% dos 

residentes se consideraram pretos e 1,7 amarelos. 

Percebe-se, que a cidade do Recanto das Emas é uma região que começa a 

ter independência em relação às atividades comerciais onde grande parte das famí- 

lias já tem a oportunidade de fazer suas compras e realizar grande parte dos servi- 

ços pessoais na própria região administrativa. E segundo a pesquisa da CODE- 

PLAN, em 2018, 24,6% dos trabalhadores exerciam seu trabalho principal na pró- 

pria região administrativa. Ressaltamos que os dados presentes nesse item não fo- 

ram atualizados, por não terem sido disponibilizados novos dados referentes pela 

CODEPLAN, desde 2018. 

 
3.2 PERFIL DOS ESTUDANTES 

Com base nos dados obtidos através do “questionário sócio-econônico e cul- 

tural”, aplicado, via Formulário do Google, aos estudantes do Ensino Regular (apên- 

dice 01), no segundo semestre de 20121, no qual 318 estudantes responderam-no, 

temos a seguir o perfil dos estudantes. 
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O corpo discente do CEM 111 é composto por estudantes, na sua grande 

maioria, oriundos da própria cidade (94,5%) e um número pequeno de estudantes da 

zona rural do Recanto das Emas (1,2%), e das cidades mais próximas: Riacho Fun- 

do II (3,3%) e Samambaia (1,0%). A pesar de não terem respondido o questionário, 

o CEM111 tem uma rotatividade significativa de estudantes da região Norte e Nor- 

deste em todo decorrer do ano letivo. Os estudantes estão na faixa etária entre 14 e 

20 anos, no diurno, e acima de 16 anos no noturno. Sendo que grande parte dos 

alunos do noturno são oriundos do diurno e os demais são pessoas trabalhadoras 

da comunidade local. 

Sobre a opção pela matrícula no CEM 111, 42,8% dos estudantes afirmaram 

ser devido a transferência automática por remanejamento; 36,3% dos estudantes 

optaram por esta escola pela facilidade de acesso; 12,1% pela qualidade da educa- 

ção ofertada; 8,6% por escolha dos pais e 2,8% por outro motivo. Quanto ao objetivo 

de estarem no ensino médio, 64% dos alunos disseram estar matriculados no Ensino 

Médio para se prepararem para o ensino superior; 25,3% para uma melhor coloca- 

ção no mercado de trabalho; 7% por exigência dos pais ou responsáveis 2,5% para 

aperfeiçoamento como ser humano e 1,2% por outro motivo. 

Dos 318 estudantes, 13% participaram de algum projeto de aceleração. 

84,3% somente estudam; 7,1% são menores aprendiz; 4,6% fazem bicos; 3,2% fa- 

zem estágios; e 0,7% trabalham formalmente. 28,8% dos estudantes fazem algum 

curso extracurricular; sendo que: 43,8% fazem curso de Inglês; 28,4% cursos técni- 

cos; 8,6% curso de Espanhol; 4,6% fazem curso preparatório para o PAS, ENEM e 

ou pré-vestibular e 33,3% outros cursos não especificados. 

A respeito da renda familiar, observou-se que 25,3% dos estudantes têm ren- 

da familiar de um salário mínimo; 23,1%, têm renda de até R$1.500,00; 22,4% têm 

renda de até ou aproximadamente R$ 2.000,00; 11% têm renda de até ou aproxima- 

damente R$3.000,00; 7,8% têm renda de R$3.000,00 a R$5.000,00; 3,6% têm renda 

menos de R$500,00; 3,2% têm renda de R$550,00 a R$850,00; 1,8% tem renda de 

R$500,00 e 1,4% tem renda de R$5.000,00 a R$ 7.000,00 e 0,4% tem renda acima 

de R$7,000,00. E em relação à aquisição de celular, 8,4% dos estudantes não pos- 

suem celular e 2,5% não têm acesso a internet. 

Quanto ao desempenho escolar, grande parte dos alunos chega ao Ensino 

Médio com deficiência de conteúdos prévios. Consoante diagnóstico realizado pelos 

professores, muitos estudantes, principalmente de primeiros anos, não possuem as 
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habilidades esperadas de leitura, de interpretação e produção textual e não domi- 

nam alguns conhecimentos básicos da Matemática necessários para o desenvolvi- 

mento de competências fundamentais para a educação básica. Fator que tem sido, 

também, desmotivador para muitos estudantes e razão de grande apreensão para a 

equipe pedagógica da escola. Sobre a aquisição do hábito de ler, 50,5% dos estu- 

dantes dizem ter adquirido o hábito da leitura e realmente gostam de ler; 40,6%, di- 

zem ler com fluência, mas leem apenas por obrigação e 8,9% dizem ler com dificul- 

dades pois não adquiriram, ainda, o hábito de ler. Em se tratando da utilização da 

sala de leitura, só 39,1% dos estudantes utilizam a sala de leitura espontaneamente 

para leitura, pesquisa e empréstimos de livros. Sendo que 28,1% dos estudantes só 

frequentam a sala de leitura quando os professores desenvolvem alguma atividade 

neste local; 22,1% dos estudantes não costumam frequentar a sala de leitura espon- 

taneamente; 6,8% nunca frequentou a sala de leitura e 3,9% corresponde a outras 

situações. 

No atual ano letivo, há 20 (vinte) alunos com necessidades educacionais es- 

peciais no ensino médio atendidos pela Sala de Recursos (generalista). Sendo 24 

alunos do diurno e mais 14 alunos da Eja Interventiva do 1º e 2º segmento do ensino 

fundamental. E mais 30 (trinta) alunos com necessidades especiais do EJA Interven- 

tivo do 1º e 2º segmentos. São alunos diagnosticados a partir de laudos médicos 

apresentados à escola e recebem atendimento especializado no contra turno na Sa- 

la de Recursos desta instituição educacional. 

De um modo geral não há problemas sérios de violência, no âmbito escolar, 

todavia há um pequeno percentual de alunos que têm envolvimento com drogas. 

A relação dos estudantes com os professores é considerada boa e, de um 

modo geral, os estudantes demonstram gostar de atividades relacionadas à expres- 

são corporal, como danças, teatro e esportes. E, comunitariamente, desenvolvem 

atividades aos fins de semana nas igrejas, pistas de skates e shoppings de cidades 

vizinhas. 

 
3.2.1 DADOS SOBRE O QUANTITATIVO DE ESTUDANTES DO ANO LETIVO 2022 

 

 

INDICADORES 
 

GÊNERO 
1º 
ANO 

2º 
ANO 

 

3º ANO 

 

8º 
ANO 

 

9º 
ANO 

 

EJA INTERV. 
TOTAL 
GERAL 

 Ensino 

Médio 

Masculino 211 166 110   ------ 487 

Feminino 221 185 115   ------ 521 

Total  432 351 225   ------ 1.008 
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D 
I 
U 
R 
N 
O 

 

Ens. Fun- 
damental 

Masculino ------ ------ ------   ------  

Feminino ------ ------ ------   ------  

Total ------ ------ ------ ------   ------  

 

EJA Interv. 

------ ------ ------ ------ ------ ----- 1º seg 2º seg  

Masculino ------ ------ ------ ------ ----- 8 6 14 

Feminino ------ ------ ------ ------ ----- 7 9 16 

Total ------ ------ ------ ------ ------ ----- 15 15 30 

 
 

N 
O 
T 
U 
R 
N 
O 

Noturno 
regular 

Masculino 35 25 36 ------ ----- ------ ------ 96 

Feminino 28 27 28 ------ ----- ------ ------ 83 

Total  63 52 64 ------ ----- ------ ------ 179 

 

EJA 
 3º seg 3º seg 3º seg ------ ----- ------ ------ ------ 

Masculino 52 44 43 ------ ----- ------ ------ 139 

Feminino 55 48 46 ------ ----- ------ ------ 149 

Total ------ 107 92 89 ------ ----- ------ ------ 288 

Total Geral ------ 602 495 378   15 14 1.501 

Quadro 1: Quantidade de matrículas em 2022; Distribuição dos alunos por gênero. 

 
 

 
3.2.2 DADOS ACADÊMICOS SOBRE OS ANOS LETIVOS 2012 a 2021. 

 
ANO DE 2012 

INDICADORES 1º ANO 2º ANO 3º ANO GERAL 

Matriculados 895 571 423 1.889 

Taxa de 
Aprovação 

47,7% 
427 

69,9% 
388 

70,9% 
300 

59% 
300 

Taxa de Re- 
provação 

29,7 % 
266 

19,7% 
113 

13,4% 
57 

23,1% 
436 

Taxa de eva- 
são escolar 

22,6% 
202 

12,4% 
70 

15,7% 
66 

17,9% 
338 

Quadro 2: Dados educacionais do CEM 111 do ano letivo de 2012. 
 
 
 
 
 

ANO DE 2013 

INDICADORES 1º ANO 2º ANO 3º ANO GERAL 

Matriculados 897 557 400 1.854 

Taxa de Apro- 
vação 

70,6% 
633 

 
454 

81,5% 87,25% 
349 

77,5% 
1.436 

Taxa de Re- 
provação 

 
131 

14,6%  
36 

6,5% 5,75% 
23 

10,2% 
190 

Taxa de eva- 
são escolar 

14,8% 
133 

 
67 

12%  
28 

7% 12,3% 
228 

Quadro 3. Fonte: Dados educacionais do CEM 111 do ano letivo de 2013. 
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ANO DE 2014 

INDICADORES 1º ANO 2º ANO 3º ANO GERAL 

Matriculados 772 551 421 1.774 

Taxa de Apro- 
vação 

61,2% 
473 

75,8% 
418 

82,1% 
346 

70,8% 
1.234 

Taxa de Re- 
provação 

15,5% 
120 

8,6% 
48 

6,6% 
28 

11,2% 
196 

Taxa de eva- 
são escolar 

23,3% 
180 

15,6% 
86 

11,3% 
48 

18% 
314 

Quadro 4: Fonte: Censo Escolar 2014, Inep. 
 
 

 

ANO DE 2015 

INDICADORES 1º ANO 2º ANO 3º ANO GERAL 

Matriculados 730 494 447 1.671 

Taxa de Apro- 
vação 

63% 

460 

 
393 

79,5%  
369 

82,5% 73,1% 

1.222 

Taxa de Re- 
provação 

8,5% 

62 

 
28 

5,5%  
16 

3,5% 6,3% 

106 

Taxa de eva- 
são escolar 

28,5% 

208 

 
73 

15%  
62 

14% 20,6% 

343 

Quadro 5: Fonte: Ata do Resultado Final – AFIN – IEDUCAR – 2015. 
 
 
 

ANO DE 2016 

INDICADORES 1º ANO 2º ANO 3º ANO GERAL 

Matriculados 658 591 391 1.640 

Taxa de Apro- 
vação 

56,7% 

373 

75,46% 

446 

80,06% 

313 

69,02% 

1.132 

Taxa de Re- 
provação 

3,8% 

25 

8,30% 

49 

1,02% 

04 

4,76% 

78 

Taxa de eva- 
são escolar 

39,5% 

260 

16,24% 

96 

18,92% 

74 

26,22% 

430 

Quadro 6: Fonte: Ata do Resultado Final – AFIN - IEDUCAR – 2016 
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ANO DE 2017 

INDICADORES 1º ANO 2º ANO 3º ANO GERAL 

Matriculados 637 450 450 1.537 

Taxa de Apro- 
vação 

68,44% 
436 

 
398 

88,44% 85,33% 
384 

79,24% 
1.218 

Taxa de Re- 
provação 

 
32 

5,02 %  
19 

4,22% 4,22% 
19 

4,55% 
70 

Taxa de eva- 
são escolar 

26,53% 
169 

 
33 

7,33% 10,44% 
47 

16,2% 
249 

Quadro 7. Fonte: Ata do Resultado Final – AFIN - IEDUCAR – 2017. 
 
 
 
 

 
 

 
D 

I 

U 

R 

N 

O 

ANO DE 2018 

INDICADORES 1º ANO 2º ANO 3º ANO GERAL 

Matriculados 540 400 297 1.237 

Taxa de Aprovação 80% 85% 97% 85% 
 432 340 288 1.052 

Taxa de Reprovação  7%  5% 0,5%  5% 
 38  20  02 62  

Taxa de evasão 
escolar 

13% 

70 

 
40 

10% 2,5% 

07 

10% 

123 

Quadro 8. Fonte: Ata do Resultado Final – AFIN - IEDUCAR – 2018. 
 
 
 
 

 
 

 
N 

O 

T 

U 

R 

N 

O 

ANO DE 2019 

INDICADORES 1º ANO 2º ANO 3º ANO GERAL 

Matriculados 84 67 47 198 

Taxa de Aprovação 25%  57% 50% 42% 
 21 38  23 82 

Taxa de Reprovação  2%  0%  0% 1% 
 02  0  0  02 

Taxa de evasão 
escolar 

73% 

61 

 
29 

43% 50% 

24 

57% 

114 

Quadro 9. Fonte: Ata do Resultado Final – AFIN - IEDUCAR – 2019. 
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D 

I 

U 

R 

N 

O 

ANO DE 2020 

INDICADORES 1º ANO 2º ANO 3º ANO GERAL 

Matriculados 552 424 314 1.290 

Taxa de Aprovação 80% 85% 97% 85% 
 441 351 306 1.098 

Taxa de Reprovação  6%  4%  0,8%  4% 
 34  17  3  54  

Taxa de evasão 
escolar 

14% 

77 

 
47 

11%  
7 

2,2% 11% 

131 

Quadro 8. Fonte: Ata do Resultado Final – AFIN - IEDUCAR – 2020 
 
 
 
 

 
 

 
N 

O 

T 

U 

R 

N 

O 

ANO DE 2021 

INDICADORES 1º ANO 2º ANO 3º ANO GERAL 

Matriculados 88 72 52 212 

Taxa de Aprovação 60% 68% 73% 63% 
 52 49 34 135 

Taxa de Reprovação  7% 0%  2%  5% 
 6  0 2  8  

Taxa de evasão 
escolar 

36% 

31 

32% 

23 

31% 

16 

32% 

70 

Quadro 9. Fonte: Ata do Resultado Final – AFIN - IEDUCAR – 2021. 

 
 

 
Com base nos dados referentes a 2012, último ano do regime da anualidade 

no CEM 111, (quadro 1), as taxas de reprovação e de abandono apresentam-se 

como sendo as mais altas já registradas entre os anos 2012-2015. Embora nenhuma 

análise fora realizada para constatação do baixo rendimento pedagógico no ano de 

2012; fora um ano de greve prolongada (53 dias corridos) nas escolas públicas do 

DF. 

O triênio 2013-2015 foi o encerramento do primeiro ciclo do regime da semes- 

tralidade. Nesse perído, observa-se que no ano de 2013 as taxas de aprovação, de 

reprovação e de abandono escolar, se comparados aos anos de 2014 e 2015 é o 

ano que apresenta melhor índice de aprovação e baixos índices de reprovação e de 

abandono escolar, conforme os quadros acima. 

Comparado com o ano letivo de 2014, o ano letivo de 2015 teve um aumento 

nas taxas de aprovação, porém por outro lado, teve um aumento significativo nas 
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taxas de evasão escolar. Sendo que, no ano letivo 2016, as taxas de evasão conti- 

nuaram aumentando significativamente; principalmente nos 1º anos. Chegando a 

39,5% para esta série. Apesar de ter uma redução nas taxas de evasão escolar, no 

ano seguinte, consoante gráficos, ainda, é uma questão bastante preocupante. No 

entanto, não está explícito, nos gráficos apresentados, que o problema da evasão 

escolar se encontra de forma mais expressiva no turno noturno. Fato que ocorre, 

entre outros fatores, pelas dificuldades dos estudantes conciliarem trabalho e estu- 

do, falta de pré-requisito, situações de viloência nas adjacências da escola, entre 

outros fatores. 

Com base nos dados supracitados, percebe-se indícios de que o trabalho pe- 

dagógico que vem sendo desenvolvido no CEM 111, ainda, não apresenta a eficá- 

cia e a qualidade desejadas. No entanto, a gravidade maior se encontra no turno 

noturno conforme os quadros 8 e 9 (diurno e noturno) acima. Os dados apresenta- 

dos apontam a necessidade de se investir na melhoria da qualidade da educação e 

justificam a adoção de políticas públicas que busquem efetivar um trabalho pedagó- 

gico, principalmente, voltado para a redução dos índices de evasão escolar. Por ou- 

tro lado, não é uma tarefa tão simples para a escola garantir o acesso, a permanên- 

cia e a conclusão de jovens e idosos na educação básica. Além de algumas estra- 

gégias de ensino não atenderem aos estudantes nos dias de hoje, somam-se outros 

fatores, tais como: a jornada de trabalho para manter o próprio sustento e o da famí- 

lia, baixo autoestima decorrentes de falta de pré-requisitos, frustrações anteriores e 

outros problemas sociais: violência nas adjacências, uso de drogas, entre outros.   E 

a clientela do noturno, por sua vez, muito mais que a do turno diurno, enfrenta mais 

dificuldades. Outra situação que tem preocupado a gestão escolar, equipe pedagó- 

gica, orientação educacional e professores é o crescente número de estudantes que 

têm apresentado quadros depressivos com algumas tentativas de suicídio. Fato ob- 

servado, nos últimos anos letivos, pela quantidade de familiares que procuram a es- 

cola para entregarem atestados e solicitarem ou são encaminhados a buscarem o 

Serviço de Orientação Educacional – SOE para relatarem problemas e/ou solicita- 

rem apoio e/ou devidos encaminhamentos. Só no 1º bimestre letivo de 2019 já foram 

registrados 34 casos de depressão e outros problemas psicológicos pelo Serviço de 

Orientação Educacional no turno diurno. 
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3.2.3 Dados sobre a participação do CEM 111 no ENEM de 2012 a 2020 
 
 
 

CEM 
111/participação 

C. NATU- 
RAIS 

C. HUMA- 
NAS 

MATEMÁTI- 
CA 

LINGUA- 
GENS 

REDA- 
ÇÃO 

2012 51% 
187 alunos 

424 pts 487pts 446 pts 467pts 468 pts 

2013 66% 
257 alunos 

446 pts 492 pts 476 pts 478 pts 499 pts 

2014 64% 
272 alunos 

469 pts 532 pts 444 pts 501 pts 461 pts 

2015 64,52% 
300 alunos 

457pts 531 pts 427 pts 485 pts 531 pts 

2016 90% 
349 alunos 

451 pts 515 pts 431 pts 480 pts 486 pts 

2017 80% 
310 alunos 

460 pts 492 pts 441 pts 493 pts 523 pts 

2018 90% 
310 alunos 

460 pts 492 pts 441 pts 493 pts 523 pts 

2019 85% 
310 alunos 

460 pts 492 pts 441 pts 493 pts 523 pts 

2020 85% 
225 alunos 

471 pts 495 pts 465 pts 492 pts 536 pts 

Quadro 10. Fonte: INEP 

Obs: Os dados presentes no quadro acima, estão atualizados com os 

dados fornecidos pelo INEP até a data de construção desse PPP. 

3.2.4 DADOS SOBRE A AVALIAÇÃO DIAGNÓSTICA (1° BIMESTRE 2022) 
 
 

CEM 111/ Diagnóstica 
1° Bimestre 

PORTUGUÊS MATEMÁTICA 

Acertos 1° ano 70.91% 26.54% 

Acertos 2° ano 60,91% 26.54% 

Acertos 3° ano 63.72% 25.44% 
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A partir do ano letivo 2012, o CEM 111 tem buscado desenvolver um trabalho de 

incentivo aos estudantes para a realização das provas e tem direcionado um o traba- 

lho pedagógico para alguns conteúdos abordados nas provas do ENEM, e princi- 

palmente sobre a redação. No entanto, a escola precisa melhorar muito, ainda, seu 

desempenho. 

3.3 Perfil dos Professores 

O corpo docente do CEM 111 é composto por 79 professores. Sendo: 56 pro- 

fessores efetivos e 23 professores de contrato temporário. 

Com base no questionário aplicado, via Formulário do Google, aos professores, 

no 2º bimestre de 2021 (apêndice 02), no qual 28 professores do diurno e 26 profes- 

sores do noturno responderam, destacou-se o seguinte: 

▪ A faixa etária do corpo docente do CEM 111 é de 26 a 63 anos no diurno. 

Sendo que o maior percentual está entre 37 a 50 anos e no turno noturno de 

30 a 50 anos. 

▪ Os professores do diurno em sua maioria, residem em: Taguatinga 23,8%; 

em Samambaia 21,4%; Águas Claras 19%; outras Cidades não especificadas 

14,3%, no Recanto das Emas 11,9%; Riacho Fundo II 4,8% Riacho Fundo I e 

Cruzeiro empatadas com 2,4 %. Já no noturno, 20,7% dos professores resi- 

dem no Recanto das Emas; 20,7% em Águas Claras; 17,2% em Samambia; 

17,2% no Riacho Fundo I, 13,8% em Taguatinga, 3,4% no Riacho Fundo II e 

6,9% em outras cidades. 

▪ Quanto a permanência na escola, 28,6% dos professores do diurno têm de 

16 a 20 anos; 21,4% de 7 a 10 anos; 19% de 11 a 15 anos; 11,9% de 03 a 7 

anos e 2,4% outra referência. Já no noturno, 52,2% têm de 1 a 3 anos na es- 

cola; 17,2% de 3 a 5 anos; 6,9% de 6 a 8 anos; 13,2% de 9 a 11 anos; 3,4% 

de 13 a 15 anos e 3,4% de 16 a 18 anos. 

▪ Sobre a formação, todos têm curso superior. 31% dos professores do diur- 

no têm só graduação; 61,9% têm especialização e 7,1% têm mestrado. No no- 

tuno, 13,8% têm apenas graduação; 68,5% têm especialização e 17,2% têm 

mestrado. 

▪ Quanto a motivação na profissão, no turno diurno, apenas 14,3% dos pro- 

fessores consideram-se motivados, 52,4% quase sempre se sentem motiva- 

dos; 31% sentem-se às vezes motivados e 2,4% raramente. Já no turno notur- 
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no, 31% sentem-se sempre motivados; 41,4% quase sempre; 24,1%, às vezes 

e 3,4% (que corresponde a 01 professor) nunca se sente motivado. 

▪ No que se refere a remuneração, 78,6% dos professores do diurno e 

72,4% dos professores do noturno consideram-na inadequada ao trabalho que 

desenvolvem. 

▪ 42,9% dos professores do diurno afirmaram saber utilizar as novas tecno- 

logias da informação e 57,1% disseram saber utilizá-las parcialmente. No tur- 

no noturno, 79,9% dos professores afirmaram saber utilizar as novas tecno- 

logias da informação; 20,7% disseram que sabem utilizá-las parcialmente e 

3,4%, correspondente a 01(um) professor disse não saber utilizá-las. 

▪ Quanto aos recursos mais utilizados em número de mensões: diurno: 

quadro branco: 97,6%; filmes/vídeos: 81%; livros didáticos: 76.2%; sli- 

des/projetor,apostila e outros material impressos ficaram com o mesmo per- 

cental de 66,7%; utilização de celular, 52,4%; Google Classroom e outros re- 

cursos: ficaram equiparados em 32,3%; experimentos: 21,4%; livros paradidá- 

ticos: 16,7%; aplicativos: 33,3% e DVD’s: 11,9%. Noturno: 100% menciona- 

ram quadro branco e slides; filmes e vídeos: 77,8%; slides/projetor: 66,7%; 

utilizam livros didáticos: 75%; apostilas e outro materiais impresso: 62,5%; 

Google Classroom e celular, empatados, 50%; experimentos: 37,5%; livros 

paradidáticos, jogos e aplicativos, empatados, 25% e outros: 37,5%. 

▪ Quanto ao trabalho coletivo, dos professores do diurno que responderam o 

questionário, 73,8% gostam de trabalhar em equipe; 14,3% são indiferentes 

ao trabalho e 11,9% têm dificuldade de trabalhar em equipe. No noturno: 

96,6% dos professores gostam de trabalhar em equipe. 

▪ A respeito do relacionamento com os colegas, 79,3% afirmaram ter um 

bom relacionamento e 17,2% disseram ter um razoável relacionamento com 

os colegas. 

▪ Sobre o envolvimento com os projetos da escola, 31% afirmaram que sem- 

pre estão envolvidos com a maioria dos projetos; 57,1% às vezes e 11,9% ra- 

ramente. No noturno, 62,1% dos professores afirmaram que sempre estão 

envolvidos com a maioria dos projetos e 37,9% às vezes. 

▪ Sobre a pergunta se os professores consideram a comunidade violenta, do 

grupo do diurno 51,7% responderam que não, 28,6% respondeu que sim e 

14,3% não souberam dizer. Quanto ao noturno Sobre a pergunta “se já sofre- 
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ram alguma violência nas imediações da escola”, 51,7% responderam que 

não, 41,4% responderam que sim e 6,9% não souberam dizer. Quanta a per- 

gunta se já sofreram algum tipo de violência nas imediações da escola, os 

professores do diurno disseram que não; quanto aos professores do notur- 

no, 89,7% responderam que não e 10,3% disseram que sim. 

 
3.4 Dimensão Pedagógica 

Com base nos registros das últimas discussões realizadas na escola, desta- 

cou-se o seguinte: 

▪ Que o grupo de professores está sempre disposto a refletir e discutir a própria 

prática pedagógica. No entanto, reconhece a necessidade de uma formação contí- 

nua, na escola, que venha atender aos seus anseios: que seja capaz de estimular o 

trabalho coletivo; 

▪ Para se tornar a escola mais atrativa para o jovem de hoje é necessário se 

pensar em alternativas que estimulem o protagonismo juvenil (criticidade e curiosi- 

dade); priorizar conteúdos significativos; educar para a sensibilidade (afetividade) no 

sentido de melhorar as relações de convivência entre os sujeitos da comunidade, 

principalmente no ambiente acadêmico; 

▪ O corpo docente e discente são unânimes que os componentes curriculares 

que compõem a parte diversificada do currículo: PD’s de Linguagens e Matemática, 

continuem com professor específico de Língua Portuguesa para a PD de Lingua- 

gens e professores das respectivas turmas de Matemática para a PD de Matemática. 

Visto que essas PD’s têm contribuído para a minimização das inúmeras dificuldades 

em leitura, interpretação, produção textual e nos conhecimentos básicos matemáti- 

cos. E reiteram a importância da continuidade desta parte diversificada do currículo 

no formato atual; 

▪ Quanto à inclusão de alunos com necessidades especiais, observa-se pro- 

blemas relativos à falta de especialização dos professores regentes para lidar com 

segurança com a demanda proveniente deste tipo de atendimento; 

▪ Com relação à participação juvenil na escola, destaca-se o Grêmio Estudantil. 

E ressaltamos aqui a necessidade da existência e participação do Grêmio Estudantil, 

como um dos mecanismos de participação na efetivação da gestão democrática, na 

escola, consoante a Lei 4751/2012. Todavia, é preciso mais incentivo ao protago- 

nismo juvenil, acompanhamento, orientação e fundamentação teórica para que o 
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Grêmio Estudantil seja uma entidade realmente atuante, conhecedora de seus limi- 

tes e possibilidades, importância e expectativas de trabalho conjunto com a comuni- 

dade escolar; 

▪ Que o número de coordenadores não é suficiente para a demanda da escola. 

Considerando: as modalidades de ensino ofertadas: Ensino Médio, Novo Ensino 

Médio (1°ano), EMTI ( Tempo Integral ), EJA 3º segmento e EJA Interventiva (1º e 2º 

segmento) e a quantidade significativa de projetos em implementação e a serem im- 

plementados na escola e outros projetos, também, de extrema relevância para a 

comunidade escolar que não são implementados por falta de acompanhamentos 

mais sistematizados. Tanto para a implementação dos projetos interdisciplinares 

quanto para uma maior articulação do Projeto Político Pedagógico, é imprescindível 

um coordenador pedagógico específico. E que a maioria dos professores readapta- 

dos não atendem a tal especificidade devido a algumas limitações; 

▪ Que o quadro de orientadores educacionais desta Uidade Escolar está in- 

completo, considerando, também, que o quantitativo de orientadores, já não era su- 

ficiente para atender a demanda de alunos que buscam e necessitam de apoio, nú- 

mero que vem se tornado crescente a cada dia; 

▪ Na organização escolar por semestres, proposta pela SEEDF, ainda, existem 

muitos desafios a serem enfrentados pelos docentes desta Unidade Escolar no que 

ser refere ao atual sistema de semestralidade. Tais como: alunos desinteressados e 

indisciplinados; a necessidade de se reinventar a escola que, ainda, parece se mos- 

trar distante dos interesses e necessidades do jovem do século XXI; a necessidade 

de se colocar os jovens estudantes como sujeitos do processo educativo; como pre- 

conizam as Diretrizes Curriculares do Ensino Médio, entre outros desafios; 

▪ A modalidade EJA-Educação de Jovens e Adultos, apresenta grandes desafi- 

os. Pode-se enumerar prioritariamente, a necessidade de desenvolver a formação 

humana, não só na dimensão do pilar da convivência preconizado pela UNESCO, 

como por exemplo interagindo os contextos sócio histórico culturais em suas peculia- 

ridades, por contar com sujeitos trabalhadores com uma práxis cidadã diferenciada; 

com conhecimentos e experiências acumuladas dos educandos, como também na 

proposição de atividades pedagógicas próprias, a fim de se reverter a exclusão dos 

jovens, adultos e idosos e garantir o acesso, a permanência e a conclusão deles na 

educação básica; 
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▪ Dentre as muitas contradições vivenciadas no espaço formativo dessa insti- 

tuição, no que concerne ao ensino regular e à modalidade EJA, temos uma escola 

com muitos aspectos positivos e negativos numa constante dependência de ressigni- 

ficação. Logo, precisamos fazer vários ajustes e intervenções até que aproximemos 

de uma escola que faça realmente sentido para todos; que seja capaz de promover 

a aprendizagem e o desenvolvimento do jovem como pessoa, como ser humano nas 

múltiplas dimensões, mas comprometidos, certamente, com ensino e aprendiza- 

gem, que é a função principal da escola. 

 
4. FUNÇÃO SOCIAL DA ESCOLA 

 
É função social da escola: propiciar aprendizagens significativas que contri- 

buam para a formação de cidadãos reflexivos, críticos, autônomos e participantes da 

vida social, cultural, política e econômica do país; enfim, contribuir para a humaniza- 

ção plena do jovem estudante. O CEM 111 tem como fundamento central de sua 

existência, a promoção da consciência coletiva em vista ao desenvolvimento dos 

valores democráticos e a produção de espaços de protagonismo e de desenvolvi- 

mento do diálogo e da diversidade humana. 

Sua existência como espaço de aprendizagem e produção de saber, se por- 

ganiza na condição de compreender todas as complexidades que caracterizam o 

espaço social, familiar e interacional da comunidade escolar, buscando ações per- 

manentes que viabilizem a materialidade de projetos e caminhos pedagógicos que 

permitam aos seus alunos, o acesso concreto a UNB, por meio do PAS e a todas e 

quaisquer universidades, através dos exames exigidos pelas mesmas; além dessa 

esfera de atuação de natureza objetiva, o CEM 111 existe enquanto escola, como 

ambiente de real horizontalidade do discurso e da audição, na convicção inequívoca 

de que somente através desse modo de atuação enquanto espaço democrático, 

permitirá materializar e também expressar, as reais potencialidades e anseios dos 

seus alunos. 

Assim , o CEM 111 tem como missão Promover uma educação de qualidade 

para todos os alunos, levando-os a construir sua história com responsabilidade, 

dignidade e autonomia, contribuindo para uma sociedade mais justa e fraterna. 
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5 PRINCÍPIOS NORTEADORES 

 
5.1 Princípios da Educação Integral 

 
A Secretaria de Estado de Educação do DF, ao pensar em promover a edu- 

cação integral, consoante Currículo em Movimento da educação básica do Distrito 

Federal, buscou resgatar a própria história de Brasília; visto que a educação integral 

era uma preocupação de Anísio Teixeira, um dos mentores do Manifesto dos Pio- 

neiros da Escola Nova. Orientou-se, também, pelos referenciais da Pedagogia Histó- 

rico-Crítica e da Psicologia Histórico-Cultural. Desta forma, a SEEDF concebe a es- 

cola como um espaço de múltiplas funções e de convívio social que busque o de- 

senvolvimento integral do ser humano. Para tanto, propõe um novo paradigma que 

compreenda a ampliação de tempos, espaços e oportunidades educacionais. Preco- 

niza, ainda, que as escolas públicas do Distrito Federal, ao realizarem seus planeja- 

mentos e na execução de suas ações, levem em consideração os seguintes princí- 

pios da Educação Integral: Integralidade, intersetorização, transversalidade, Diálogo 

Escola e Comunidade, Territorialidade e Trabalho em Rede. 

• Ingegralidade: deve ser entendida a partir da formação integral de crianças, 

adolescentes e jovens destacando a necessidade de se dar atenção a todas 

as dimensões humanas equilibrando os aspectos cognitivos, afetivos, psico- 

motores e sociais. Propõe, ainda, para as escolas participantes da educação 

integral no Distrito Federal que ao elaborarem seu Projeto Político Pedagógi- 

co, repense a formação de seus alunos de forma plena, crítica e cidadã. 

• Intersetorialização: no âmbito do Governo, a intersetorialização deverá ser 

assegurada na educação integral, entre as políticas públicas de diferentes 

campos. Cujos projetos sociais, econômicos, culturais e esportivos devem ser 

articulados, buscando potencializar a oferta de serviços públicos como forma 

de contribuição para a melhoria da qualidade da educação. 

• Transversalidade: a ampliação do tempo de permanência do aluno implica 

na garantia de uma Educação Integral que pressuponha a aceitação de dife- 

rentes forma de se ensinar, considerando a diversidade de conhecimentos 

que os alunos trazem de fora da escola. E que esta transversalidade só faz 

sentido dentro de uma concepção interdisciplinar de conhecimento capaz de 

vincular a aprendizagem aos interesses e problemas reais dos alunos e da 

comunidade. 
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• Diálogo Escola e Comunidade: na educação integral há a necessidade de 

se transformar a escola num espaço comunitário, legitimando-se, os saberes 

comunitários como sendo do mundo e da vida. De tal forma que no projeto 

político pedagógico seja pensada a escola como um polo de indução de in- 

tensas trocas culturais e de afirmação de identidades sociais dos diferentes 

grupos presentes, com abertura para receber e incorporar saberes próprios 

da comunidade, resgatando tradições e culturas populares. 

• Territorialidade: não restringir a educação apenas ao ambiente escola, mas 

compreender a cidade como um rico laboratório de aprendizagem. Onde po- 

dem ser utilizados os espaços da comunidade, tais como: quadras comunitá- 

rias, salões de festa, centros de saúde, estabelecimentos comerciais, entre 

outros, de forma que sejam envolvidos múltiplos lugares e atores. Estruturan- 

do-se no trabalho em rede, na gestão participativa e na corresponsabilização 

pelo processo educativo. Para tanto, faz se necessário mapear o os poten- 

ciais educativos do território no qual a escola está inserida e promoção de 

parceria local com a comunidade, sociedade civil organizada e poder local, 

com vista a criação e implementação de projetos socioculturais. 

• Trabalho em rede: todos devem trabalhar em conjunto, trocando experiên- 

cias e informações, com o objetivo de criar oportunidades de aprendizagem 

para todas as crianças, adolescentes e jovens; tendo em vista a corresponsa- 

bilidade pela educação e pela formação do educando. Lembrando que o pro- 

fessor faz parte da equipe da escola e da rede de ensino. 

 
Esta Unidade Escolar tem fortes indícios de uma educação mais voltada para 

o desenvolvimento humano e para a formação integral do aluno. Apesar das inúme- 

ras dificuldades, desenvolve ações que favorecem a formação integral do aluno 

através da implementação de vários Projetos Interdisciplinares: Semana de Educa- 

ção para a Vida, Leituras e Produções: Ênfase na Língua Portuguesa e Matemáti- 

ca, Ciência em Campo,, Mundo do Trabalho “De Mãos Dadas com a Inclusão”, Se- 

mana da Pessoa com Deficiência, Descolonizando a mente, Ruptura: mídias, prota- 

gonismo juvenil e a identidade do jovem no CEM 111 – modelo de expressão oral, 

escrita e audiovisual, entre outros projetos e ações do cotidiano escolar. 
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5.2 Princípios Epistemológicos 

 
No Projeto Político Pedagógico, há pressuposta, ou explícita, uma concepção 

de homem. Partindo da própria prática nesta escola, os elementos mais indicados no 

segmento professores, para a compreensão do ‘homem’, foram os seguintes: racio- 

nalidade, liberdade, cooperação, interacionismo, objetividade, trabalho e lazer. 

O foco da ação da escola tem sido articular, como princípios formadores, três 

elementos: A racionalidade, condição inerente a cada ser humano, a ideia de liber- 

dade e respeito aos aspectos subjetivos de cada indivíduo, além da consciência e da 

prática que se entrelaçam em vista a produção de um ambiente democrático e coo- 

perativo. A formação intelectual, apesar de considerar a presença de outros elemen- 

tos estruturantes, tais como o desejo e o lazer, parte fortemente da concepção de 

que o aluno é um ser racional e necessariamente político e como tal, há uma espe- 

rança e um esforço para que ele se desenvolva dentro dessas condições estrutran- 

tes. A liberdade foi apontada como princípio da ação da escola, mas ligada à razão. 

Assim sendo, não fica difícil enlaçar uma na outra, entendendo que na prática cotidi- 

ana, o aluno é concebido como racional e livre, portanto capaz de assumir compro- 

missos livremente, inclusive com a própria formação, tendo uma relação direta com 

a constituição de uma consciência mais ampla da sua relação com a realidade do 

cotexto social que está inserido. Ademais esses elementos, temos a articulação en- 

tre racionalidade e liberdade, que permite a afirmação de que sem uma responsabili- 

zação dos alunos por sua própria ação, não há pedagogia eficaz. Nisto assenta-se 

muito da pedagogia praticada nesta unidade de ensino. 

Dentro do núcleo relacional entre racionalidade e liberdade, surge a proposta 

de uma educação que preconize a responsabilidade de si e também de si diante do 

outro, onde o aluno seria capaz de uma maior interferência no mundo, seja ela cons- 

trutiva ou destrutiva. Já que o mundo se apresenta como objetividade a ser trans- 

formada pelo aluno, tanto na dimensão cultural, quanto na condição natural; e por 

isso se faz necessário que haja clara propensão de adaptação objetiva a tais exi- 

gências. A objetividade do mundo se abre para a ação do homem como resultado de 

uma articulação entre racionalidade e liberdade, ou seja, a objetividade do mundo é 

uma objetividade derivada, não em si mesma, mas por causa daquilo que o próprio 

homem concebe como objetivo. Ou seja, o discente concebido sob este ponto de 

vista, é partícipe de um processo formativo que o responsabiliza por aquilo que o 
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mundo está se tornando, mas também conhece as possibilidades de intervenção 

nesse processo produtivo do mundo e de si mesmo. 

Faltaria, ainda, considerar o decurso da vontade na esfera subjetiva e constitu- 

tiva de cada sujeito da aprendizagem. Conhecer os mecanismos de transformação 

do mundo, não facultaria ninguém a agir em vista de um determinado fim; seja ele 

coletivamente articulado ou não, sem a consideração dos aspectos inerentes ao 

equilíbrio coletivo. O uso clínico destas informações expressa-se naqueles compor- 

tamentos egoístas que não medem esforços para realizarem suas vontades, porém 

somente suas vontades, ignorando as necessidades dos próximos. Já o uso clínico 

do saber inclui a procura por organizações que compartilhem ideais ou utopias de 

mudança, não para satisfazer nossa vontade exclusiva, mas as necessidades de 

cada um e de todos os humanos. Todavia, pode-se ir além destas considerações, 

afinal, quando alguém concebe o mundo como resultado de sua ação livre e respon- 

sável, ele se dá conta que é no mundo juntamente com outros, que ele já recebeu 

um conjunto de coisas prontas ao seu redor. Esse outro é apresentado como alguém 

que depende do seu trabalho, de sua ação e, que também, colabora com ela. É daí 

que se extraiu a cooperação com um elemento fundante para a formação do discen- 

te: o mundo não é resultado de sua ação somente. Então, seria oportuno, enfatizar 

que o despertar da vontade, (desejo) de cooperação, deveria ser uma constante 

busca na articulação dos trabalhos pedagógicos. 

A sociedade na qual este indivíduo está inserido, e que desempenha um pa- 

pel como articulador de algumas possibilidades de transformação, é marcada forte- 

mente por individualismos, preconceito e exclusão (econômica, social, cultural). O 

que mais preocupa os docentes é o risco de trazer para seu trabalho estes elemen- 

tos, tentando combater formas antigas e arraigadas de preconceito, envolver-se na 

promoção de outras. A aula não pode ser fomento à discriminação, ao individualismo 

e ao preconceito. O que se pensa, nesta escola, é que só num ambiente de demo- 

cracia em que os diversos segmentos usufruem de uma igualdade de direitos e obri- 

gações, é possível alcançar de forma precisa os objetivos pedagógicos nela articula- 

dos. 

Existe, ainda, na escola, uma importante reflexão acerca da prática ética, sen- 

do que tal reflexão problematiza a importância de muitos valores morais aplicados no 

contexto do espaço escolar, assim como sobre a mutabilidade permanente dos pro- 

blemas que definem a condição existencial de nossa realidade social. A mais impor- 
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tante ação, diante de tais elementos, é tornar real a forma como os sujeitos envolvi- 

dos em todo o processo de aprendizagem valorizam a elementariedade da busca 

reeflexiva e prática de um contexto coletivo; onde além de pretensos moralismos e 

extremismos individuais se revele o trajeto em direção a uma materialidade baseada 

em real discursividade, respeito a fala e pensamento do outro; como também, em 

direção a ações que visem o verdadeiro bem comum. 

 
5.3 CONHECIMENTO 

Qual conhecimento é necessário para agir em vista da transformação desta 

sociedade? A concepção de saber inerente e coerente com a prática pedagógica, é 

a concepção de conhecimento como construção. Ficou claro para a maioria dos do- 

centes que se está falando do construtivismo, mas não exclusivamente, ou pelo me- 

nos de alguns de seus elementos fundamentais. De uma forma bem específica, o 

conhecimento como construção encontra seu epicentro nos próprios alunos e toma 

significado amplo e profundo, na forma de significação atribuída ao sentido do co- 

nhecer, que é diretamente relacionado ao fazer material e vivencial que representa o 

sujeito desse processo . A exploração dos campos de produção da aula, pode trazer 

experiências significativas tanto para docentes quanto para discentes, ao desfazer o 

império de dogmatismos e reducionismos teóricos e pedagógicos da prática constru- 

tiva do conhecimento. Cabe também a consideração singular da ideia de experimen- 

tação, na discussão da natureza do saber, afinal ela é a que melhor se ajusta com a 

busca de um conhecimento que supere as incongruências do campo teórico, para 

desse modo produzir ações concretamente transformadoras e libertadoras. 

Como construção, o conhecimento é infinito, pois o seu ponto de partida é o 

próprio aluno e este não cessa de mudar, junto com a sociedade da qual faz parte. A 

sociedade, de maneira geral, sempre produz o conhecimento que necessita para 

articular as condições de sua própria continuidade. Deste modo, há e haverá sempre 

algum tipo de saber ‘novo’ em processo de produção. E esta escola se entende co- 

mo um instrumento poderoso de comunicação destes saberes e, propiciadora de 

novas condições de experimentação de antigos saberes. A educação aqui praticada 

tem como fim articular conhecimentos e práticas necessárias a um exercício consci- 

ente da cidadania, uma capacitação para inserção no mercado de trabalho e a bus- 

ca por mais qualificação pessoal e profissional, em instituições de ensino superior. 

Nenhuma destas três metas é preferencial às outras, já que todas gozam de igual 
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interesse por parte da direção e dos professores. Entretanto, para efeitos da organi- 

zação do trabalho pedagógico, alguma delas pode ser priorizada. Assim sendo, a 

organização curricular articula-se aos objetivos da escola e procura acompanhar as 

necessidades formativas de toda comunidade. 

Criar um ambiente de diálogo é uma necessidade urgente, se a escola quer 

atender tais objetivos. Uma prática mecanicista ou conservadora não atende tais 

propósitos. E, nesse sentido, somente uma educação contextualizada pode dialogar 

suficientemente bem com as tendências do mundo do trabalho, da organização so- 

cial e política, com novas formas de saberes próprios do século XXI. De certa manei- 

ra, as palavras de ordem da organização da escola são ‘contextualização’, ‘integra- 

ção’, ‘flexibilização’, ‘dinamismo’. Tais expressões indicam a vontade da comunidade 

escolar de permanecer afinada com o espírito do seu tempo. 

E dois recursos extremamente importantes na efetivação do currículo integrado 

são ‘interdisciplinaridade’ e a ‘contextualização’. Para muitos professores a interdis- 

ciplinaridade é um desafio, apesar de ser necessária. Nesta escola a interdisciplina- 

ridade não é algo resolvido, ainda precisa de articulação e incorporação ao trabalho 

de cada um dos professores. Muito há de se caminhar na direção da superação da 

interdisciplinaridade, por exemplo, na direção de uma transversalidade, para além da 

discussão dos temas transversais. Mas, a gestão e a coordenação pedagógica apos- 

tam na capacidade e no interesse dos professores em caminharem nesta direção. E 

com base neste pressuposto, tem o propósito de articularem e estruturarem plane- 

jamentos e avaliações interdisciplinares. Uma prática interdisciplinar modifica toda a 

vida pedagógica da escola, precisa de consentimento e trabalho sério, profundo, in- 

dividual e coletivo. De maneira mais radical, a própria arquitetura da escola, os mo- 

delos de gestão, o currículo etc., mudam quando se adota uma prática integradora. 

Para a elaboração deste Projeto Político Pedagógico foi colocada a seguinte ques- 

tão: a escola quer a interdisciplinaridade? A partir dos questionamentos nas coorde- 

nações, a resposta dada foi o sim e com isso, cabe à equipe pedagógica oferecer as 

condições para realizar esse ideal do corpo docente. 

Ao falar de interdisciplinaridade logo se pensa na possibilidade de promover 

mecanismos avaliativos que sejam coerentes com ela. Desta forma, defende-se que 

a avaliação deve ser formativa e por isso algumas considerações se tornam impor- 

tantes: 
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1) diagnóstica, para se identificar dificuldades e planejar com mais consistên- 

cia e em acordo com dados da realidade dos alunos; 

2) coerente com a linguagem adotada nas aulas, pois assim se pode evitar 

que os alunos sejam surpreendidos com instrumentos avaliativos absolutamente es- 

tranhos à prática cotidiana; 

3) qualitativa o máximo que puder, evitando antigos mecanismos de classifi- 

cação e, constituindo-se em momentos adicionais de aprendizagem; 

4) interventiva, proporcionando um redirecionamento das práticas pedagógi- 

cas com vistas ao alcance das aprendizagens. 

Quanto a contextualização, há uma infinidade de contextos que podem ser 

utilizados para ajudar os alunos a darem significado ao conhecimento. Já que quan- 

to mais próximos estiverem os conhecimento e os contextos presentes na vida do 

estudante e no mundo que ele transita, mais o conhecimento terá significado para 

ele. Por isso a relevância de aulas mais vinculadas a realidade do estudante e que 

despertem a curiosidade e estimulem o interesse do estudante. 

Em se tratando de flexibilização, o sucesso escolar dos estudantes está, de 

certo modo, relacionado com a forma como se organiza e se desenvolve o currículo. 

Uma vez que recorrendo a procedimentos de ensino distante da realidade dos estu- 

dantes contribui-se para que estes criem de si uma imagem negativa ao conceberem 

que a vida deles e o que sabem não têm valor na escola. O Currículo em Movimento 

proposto pela SEEDF, ao selecionar e organizar os conteúdos, define uma base co- 

mum, mas garante uma certa flexibilidade para cada escola enriquecer seu currículo 

com outros conhecimentos de igual relevância para a formação intelectual dos estu- 

dantes; levando em consideração o projeto político pedagógico e, de certa forma, 

respondendo às especificidades locais e regionais. Nesse sentido, o CEM 111 tem 

como parte diversificada os componentes curriculares: PD de Linguagens e PD de 

Matemática, que visam minimizar as inúmeras dificuldades em leitura, interpretação, 

produção textual e nos conhecimentos básicos matemáticos. Ademais todas as es- 

pecificidades próprias e inerentes às condições peculiares de dificuldade e de aper- 

feiçoamento da prática da leitura e dos conceitos básicos da matemática, as ativida- 

des pedagógicas conduzidas pelos professores de PD se direcionam a uma aborda- 

gem mais detalhada de obras, aspectos e interações presentes entre as exigências 

contidas no Programa de Avaliação Seriada - PAS e no modelo de avaliação do 

ENEM. Possibilitando ao educando uma formação e um preparo que permeiem os 
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elementos básicos de tais aprendizagens, assim como as condições que notabilizam 

a estrutura desses instrumentos avaliativos. 

Dessa forma, as atividades realizadas pelas PD’s de ambas as áreas, se re- 

velam como algo de profunda necessidade e tem revelado no passar dos anos, re- 

sultados qualitativos e quantitativos, tanto na esfera do sentido da aprendizagem, 

como na realidade pertinente aos resultados obtidos pelos alunos. 
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5.4 EDUCAÇÃO INCLUSIVA 

 
Estabelecida na declaração Universal dos Direitos humanos (Organização da 

Nações Unidas – ONU/1948) e legitimada na Constituição Federal de 1988, a oferta 

de atendimento educacional especializado a estudantes com necessidades 

educacionais especiais, deve ocorrer preferencialmente na rede regular de ensino, e 

cuja modalidade de educação escolar deve ser obrigatória e gratuita. Em seu artigo 

205, garante o direito de todos à educação, visando ao “pleno desenvolvimento da 

pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o 

trabalho”. No artigo 206, inciso I, prevê a “igualdade de condições de acesso e 

permanência na escola”, e, finalmente, em seu artigo 208, inciso V, estabelece que o 

“dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de acesso a 

níveis mais elevados de ensino, de pesquisa e de criação artística, segundo a 

capacidade de cada um”. O objetivo é garantir que todos os educandos, 

indistintamente com ou sem deficiência, participem ativamente das atividades 

propostas pela escola e na comunidade,   respeitando às diferenças nos processos 

de assimilação e desenvolvimento cognitivo e próprio ritmo de aprendizagem. 

 
Neste sentido, o CEM 111 busca acolher e incluir os estudantes com 

necessidades especiais, de forma natural, respeitando cada um com sua respectiva 

história de aprendizagem. E os professores, apesar de se sentirem despreparados, 

são induzidos a repensarem seus papéis na construção de uma nova geração de 

pessoas conscientes de suas diferenças e do seu papel a desenvolver na 

sociedade. Para que isso ocorra da melhor forma possível, a escola encara o desafio 

de oferecer uma educação inclusiva e de qualidade para todos os estudantes; 

buscando atender as necessidades desses alunos a partir das adequações 

curriculares, um direito do aluno de acordo com a resolução nº02/2001 do Conselho 

Nacional de Educação. 

 
O CEM 111 possui uma Sala de Recursos generalista e conta com três pro- 

fessoras especializados em educação inclusiva. Sendo (uma professora de 40h e 

outra professora de 20h no diurno e um professor de 20h no turno noturno). Há um 

trabalho conjunto dos mesmos para garantir o aprendizado dos estudantes nas vari- 

adas formas de adaptação curricular. Essas ações têm por objetivo alcançar o maior 

número possível de alunos com necessidades especiais em suas respectivas indivi- 
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dualidades e viabilizar suas integrações sociais e emocionais, além de tentar desen- 

volver suas habilidades para que alcancem uma autonomia na prática de suas ações 

cotidianas. 

São atendidos no turno diurno: 11 alunos do 1º ano, 05 alunos do 2º ano, 04 

alunos do 3º ano e 30 alunos da Eja Interventiva (1º e 2º segmentos), perfazendo o 

total de 50 alunos. 

 
6. GESTÃO DEMOCRÁTICA 

O processo de gestão democrática das escolas públicas do Distrito Federal 

teve início a partir da lei 4.751 de 07 de fevereiro de 2012 em atendimento aos arti- 

gos 3 e 14 da Lei de Diretrizes e Bases (9394/96). A referida lei dispõe sobre o Sis- 

tema de Ensino Público no Distrito Federal e a Gestão Democrática. Ressaltamos 

que o processo de escolha da equipe gestora por eleição envolvendo todos os 

membros da comunidade escolar é apenas um dos aspectos entre tantos que com- 

põem uma gestão realmente democrática. 

Trata-se, portanto, de aspectos relacionados à capacitação dos gestores elei- 

tos e a forma de condução dessa gestão que, para se concretizar democrática, ne- 

cessita de permitir a presença de diferentes vozes de todos os segmentos da comu- 

nidade escolar; bem como, a participação de entidades representativas da comuni- 

dade local. Envolver a comunidade escolar não é uma tarefa fácil, pois, depende 

inicialmente de uma mudança de cultura dos segmentos no sentido de que estes 

sintam-se pertencentes à escola e a sua gestão administrativa, financeira e pedagó- 

gica. 

Entre os motivos mais importantes para se desenvolver o processo de gestão 

democrática está a elaboração, implementação e reelaboração do Projeto Político 

Pedagógico. E uma das estratégias mais importante a se considerar, é a verdadeira 

atuação do Conselho Escolar. 

A gestão democrática é um processo de democratização, portanto, tão inaca- 

bado como são os seres que a conduzem. Neste processo estão elementos funda- 

mentais como a autonomia que precisa ser conquistada, pois ela não é constituída 

por decreto. Entre uma indicação de gestores e uma eleição democrática, verifica-se 

uma diferença acentuada do conceito e prática da autonomia, a qual requer a con- 

quista de espaços pedagógico, financeiro e administrativo. 
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7. OBJETIVOS 

7.2 Objetivo Geral 

Proporcionar uma educação de qualidade através de um trabalho colaborativo 

dos integrantes da comunidade escolar, num processo cooperativo de formação de 

indivíduos plenos e aptos a construir a sua própria autonomia e cidadania, reconhe- 

cendo-se, como ser único, mas também coletivo. 

 
7.2 Objetivos Específicos 

▪ Buscar a melhoria da qualidade de ensino, para que haja também melhoria na 

qualidade de vida e das relações humanas, com vistas à promoção da saúde; 

▪ Exercitar a democracia e a cidadania, através do movimento de ação- 

reflexão-ação, buscando a participação e o comprometimento do grupo; 

▪ Descentralizar as decisões para que todos construam e executem coletiva- 

mente, uma proposta educativa baseada na realidade; 

▪ Planejar e executar projetos, envolvendo toda a comunidade escolar; 

▪ Melhorar o processo de ensino e aprendizagem, de modo que os alunos usu- 

fruam da escola para aprender, construir, crescer e conviver; 

▪ Criar espaços/momentos de reflexão para a comunidade escolar sobre ensi- 

no-aprendizagem; 

▪ Incentivar a criatividade e o pensamento autônomo dos estudantes na busca 

por soluções interventivas socioambientais sustentáveis; 

▪ Promover uma educação integral do ser criando espaços de formação huma- 

na e de desenvolvimento de relações sociais; 

▪ Estimular a participação democrática de todos (Conselho Escolar, Grêmio Es- 

tudantil) e demais segmentos, na tomada de decisões; 

▪ Promover a formação continuada no âmbito escolar em parceria com a Secre- 

taria de Estado de Educação do DF/EAPE/ UNIEB e Centros Universitários, 

buscando a qualidade do ensino e aprendizagem para todos; 

▪ Proporcionar condições necessárias ao trabalho pedagógico, objetivando a 

efetiva aquisição do conhecimento para todos. 
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8. FUNDAMENTOS TEÓRICOS- METODOLÓGICOS 

“Sabemos do enorme desafio que temos pela frente: reinventar a esco- 
la. Precisamos e queremos uma nova prática pedagógica. Onde buscar 
a referência? Nos conteúdos? Na Metodologia? No currículo? Na avali- 
ação? No mercado de trabalho? No desenvolvimento humano? Na in- 
tencionalidade, no projeto, na função social da escola? Na articulação 
destes aspectos? A finalidade maior é que dá a direção, os critérios pa- 
ra a organização da prática [...] (Vasconcelos, 2009: 19) 

 

A SEEDF, por meio do referencial curricular, propõe um currículo em conso- 

nância com as Diretrizes Curriculares Nacionais do Ensino Médio, embasado nas 

teorias pedagógicas crítica e pós-críticas, a ser operacionalizado pela rede de ensino 

do DF. Os quais, na perspectiva de superar a dualidade: ensino propedêutico e en- 

sino para o mundo do trabalho, trazem a proposta de um ensino médio integrado à 

educação profissional. Passam a destacar o jovem como centro do trabalho escolar 

e apontam como objetivo central: possibilitar a definição de uma grade curricular 

mais atrativa e flexível, que seja capaz de atrair o aluno do ensino médio e combater 

a repetência e evasão. Propõem, ainda, que toda atividade curricular do ensino mé- 

dio se organize a partir de um eixo comum das dimensões da formação humana: 

trabalho, ciência, tecnologia e cultura. Preconizam, ainda, uma escola voltada para 

os interesses do aluno, da juventude e que dê conta do projeto de vida do jovem. 

Esta Unidade escolar compreende essas concepções e perspectivas reco- 

mendadas pelas DCNEM e Currículo em Movimento do DF fundamentais e urgen- 

tes; todavia, reconhece o quão é desafiador realizar um trabalho pedagógico numa 

linha diferente em virtude do nosso modo de pensar dicotômico: ora voltado para os 

saberes formais (através de disciplinas fragmentadas), ora através de projetos. A 

tendência é sempre esperar as condições ideais para se iniciar uma transformação 

curricular. No entanto a escola precisa ir além das intenções para cumprir o seu pa- 

pel de garantir a aprendizagem básica a seus alunos. 

Para tanto, uma revisão do conceito de educação se faz necessária. Vygotsky 

(1989) define a educação como a influência e a intervenção planejada, adequada ao 

objetivo, premeditada, consciente, nos processos de crescimento natural do orga- 

nismo. Por isso só terá caráter educativo o estabelecimento de novas relações que, 

em alguma medida, intervenham nos processos de crescimento e os orientem. 

Logo a concepção que temos, é de uma educação em sua completude, multi- 

dimensional, onde é possível combinar o trabalho produtivo material com tarefas 

intelectuais. Permitindo, assim, que se construam as bases científicas da produção. 

Para essa elaboração, busca-se em Vygotsky (1989), na teoria histórico cultural, os 
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pressupostos teórico-metodológicos das ações que permeiam o trabalho educativo 

da escola. Cuja concepção fundamenta-se na perspectiva teórica que concebe o 

homem como a síntese das relações sociais que vive, isto é, aquilo que produz, em 

contextos determinados, sejam conceitos, ciências, comportamentos. O homem é 

social, ativo, interativo, e ao mesmo tempo que determina a sociedade, é determina- 

do por ela. Enfim, a escola é o espaço em que, por meio de metodologias organiza- 

das, o aluno, tendo o professor como mediador, se apropria do saber sistematizado 

produzido ao longo da história da humanidade. 

Ainda, na visão de Vygotsky (1989) quanto à formação dos conceitos, a histó- 

ria de vida e as relações sociais, os conhecimentos que as pessoas já têm (concei- 

tos espontâneos) possibilitam a aquisição de conceitos científicos, cabendo ao pro- 

fessor preocupar-se com a identificação dos conceitos que os alunos já têm e aque- 

les que podem aprender em nível superior. A capacidade para apropriação e apre- 

ensão dos conceitos científicos é desenvolvida, especialmente por meio da educa- 

ção formal. À medida que têm experiência com o saber sistematizado, os alunos 

começam a perceber a relação entre as diversas áreas do conhecimento. 

Nessa perspectiva teórica, a apropriação do conhecimento é um processo his- 

tórico-cultural, que se dá por meio das interações com o meio e da participação do 

indivíduo em atividades culturalmente organizadas. E o professor, por sua vez, é 

visto como elemento fundamental na mediação do conhecimento. Como apontam as 

Diretrizes Curriculares Nacionais do Ensino Médio, as exigências imediatas da soci- 

edade de informação requerem um novo comportamento dos professores: devem 

deixar de ser transmissores de conhecimento para serem mediadores, facilitadores 

da aquisição de conhecimento; devem estimular a realização de pesquisa, a produ- 

ção do conhecimento e o trabalho em grupo. Ou seja, a pesquisa deve ser vista co- 

mo princípio pedagógico. 

Consoante (Vasconcellos, 2009:14), a tarefa da escola é a humanização atra- 

vés do ensino, que o seu papel social é, por meio do encontro de gerações e do cui- 

dado, propiciar intencional e sistematicamente a aprendizagem crítica, criativa, signi- 

ficativa e duradoura dos elementos essenciais da cultura. Assim favorece o desen- 

volvimento humano pleno de todos, articulando este projeto maior com práticas cur- 

riculares libertadoras. A centralidade da pessoa humana no currículo nos leva a in- 

dagar: Como nos tornamos seres humanos melhores? Este é o grande tema da es- 
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cola, na perspectiva do currículo que assume a atividade humana como princípio 

educativo. 

 
Pedagogia Histórico – Crítica e a Psicologia Histórico – Cultural 

Nas últimas décadas, a psicologia histórico-cultural vem ganhando significativa 

expressão no campo educacional, haja vista suas inúmeras contribuições potenciais 

para a requalificação da prática pedagógica, especialmente, pelo tratamento que 

dispensa à relação entre o ensino, sobretudo de conceitos científicos, e o desenvol- 

vimento do psiquismo humano. Não obstante, há que se reconhecêla como uma teo- 

ria psicológica e não como uma teoria pedagógica, de sorte que sua transposição 

para o campo da educação escolar exija articulações com preceitos pedagógicos 

coerentes com os princípios que veicula. A busca por esta coerência nos tem condu- 

zido à afirmação da pedagogia histórico-crítica como fundamento pedagógico da 

psicologia histórico-cultural e, igualmente, à afirmação da psicologia histórico-cultural 

como fundamento psicológico da pedagogia histórico-crítica. 

 
9. ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO PEDAGÓGICO 

9.1 Plano de Ação da Coordenação Pedagógica – 2022 

 
Objetivo Geral: Desenvolver ações pedagógicas promovendo as necessárias articu- 

lações e agilizando mudanças, com vistas à promoção de uma nova cultura educaci- 

onal comprometida com a gestão da aprendizagem; consoante preconiza o Art. 13 

da LDB, “zelar pela aprendizagem dos alunos” e, assim, formar cidadãos competen- 

tes, sensíveis e éticos. Tendo como princípios norteadores as Diretrizes Pedagógi- 

cas da SEEDF e outros instrumentos legais. 

 
Justificativa: Considerando: 

 

▪ a atual situação da exclusão no Ensino Médio ocasionada pela baixa oferta e 

pelos altos índices de reprovação e evasão, conforme dados educacionais do Brasil, 

do Distrito Federal e, em particular, os próprios dados deste Centro de Ensino Médio 

111 (ver tabelas da PP, p. 22 a 26) têm apontado para a necessidade de investimen- 

tos na melhoria da qualidade da educação; 

▪ que, em relação a dinâmica do processo de ensino aprendizagem, cabe a es- 

cola reencontrar seu lugar como instituição cultural em face das mudanças culturais, 

sociais, políticas e econômicas; 
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▪ que, conforme o Projeto Político Pedagógico Carlos Motta, para a coordena- 

ção se tornar um espaço vivo, os coordenadores pedagógicos escolhidos pelo grupo 

devem articular a reflexão do pensar e do fazer pedagógico. E para tanto, precisam 

assumir o protagonismo no apoio ao trabalho pedagógico, à formação continuada, ao 

planejamento e ao desenvolvimento da PP, sempre visando a aprendizagem de to- 

dos os estudantes. Sendo condição imprescindível e facilitadora para a efetivação do 

trabalho, a participação da equipe gestora e de todos os profissionais da educação; 

▪ o fato da ação do coordenador pedagógico predominar-se um trabalho onde a 

participação e integração aluno/professor/coordenador pedagógico, constituem-se 

num resultado cujas linhas norteadoras corroborarão para um desenvolvimento efi- 

caz em todo fazer pedagógico da instituição. 

▪ a reorganização curricular em função da Semestralidade que modifica a forma 

de ensinar e aprender no Ensino Médio, através de uma nova forma de organização 

do tempo escolar e de distribuição dos componentes curriculares. 

 
Diante dos fatos expostos, justifica-se a elaboração e execução do Plano de 

Ação da Coordenação Pedagógica do Centro de Ensino Médio 111 do Recanto das 

Emas. 

 
SOBRE AS COORDENAÇÕES PEDAGÓGICAS: 

 
As coordenações pedagógicas acontecem de acordo com o quadro abaixo, po- 

rém, sempre que há necessidade de se discutir os projetos e obras do PAS as coor- 

denações com todas as áreas são realizadas na quinta-feira. 

 
 

Segunda-feira Terça- feira Quarta-feira Quinta-feira Sexta-feira 

coordenação da coordenação coordenação coordenação coordenação 

área de Ciências da área de Ci- geral da área de Lin- da área de Lin- 

e Exatas ências e Exatas  guagens e Hu- guagens e Hu- 
   manas manas 

 

Cronograma das ações pedagógicas do ano letivo 2022 
 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS/ 
METAS 

 

AÇÕES/ ESTRATÉGIAS 
 

PÚBLI- 
CO 

PARCE- 
RIAS EN- 
VOLVI- 
DAS 

 

CRONO- 
GRAMA 

AVALIA- 
ÇÃO DAS 
AÇÕES 

1) Reorganizar o 1.a)Mobilização dos professores para Professo- Equipe Durante o Através 
trabalho das co- efetiva participação nas coordenações res pedagógi- ano letivo de dos regis- 
ordenações pe- pedagógicas;  ca: 2022. tros dos 
dagógicas coleti- 1.b)Organização da coordenação cole-  coordena-  encontros 
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vas; envolvendo 
100% dos profes- 
sores na reorga- 
nização deste 
trabalho. 

tiva por blocos de disciplinas em função 
da Semestralidade e em alguns mo- 
mentos por área ou componentes curri- 
culares; 
1.c) Planejamento participativo das 
coordenações pedagógica com os 
professores; 
1.d) Promoção da formação continuada 
da equipe escolar com o apoio da 
SEEDF/EAPE e CRE/UNIEB e outros 
colaboradores. 

 dores, 
direção, 
SOE; Sala 
de Recur- 
so 
SEEDF/EA 
PE 
CRE/UNIE 
B/NTE/ 
Universi- 
dade Cató- 
lica, entre 
outros. 

 e reuniões. 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS/ 
METAS 

 
AÇÕES/ ESTRATÉGIAS 

 

PÚBLI- 
CO 

PARCE- 
RIAS EN- 
VOLVI- 
DAS 

 

CRONO- 
GRAMA 

AVALIA- 
ÇÃO DAS 
AÇÕES 

2)Orientar 100% 
dos professores 
na realização do 
planejamento de 
aulas e 
acompanhar 
70 % da execução 
e avaliação das 
atividades peda- 
gógicas. 

2.a)Orientações aos professores sobre 
a elaboração do planejamento pedagó- 
gico; 2.b)Disponibilização de planilhas 
no Google Drive e compartilhamaento 
de link para digitação do planejamento; 
2.c)Estabelecimento de critérios junto 
aos professores para acompanhamento 
da gestão da sala de aula; 
2.d)Incentivo aos professores para a 
diversificação dos recursos didático- 
pedagógicos e atividades que promo- 
vam a integração das tecnologias edu- 
cacionais e recursos midiáticos no 
âmbito da unidade escolar; 

Professo- 
res 

Supervisão 
Pedagógi- 
ca, Coor- 
denadores 
pedagógi- 
cos,  Sala 
de Recur- 
so, SOE. 

Durante o 
ano letivo 
de 2022. 

Através de 

relatos, e 
reflexões 
sobre a 
prática pelos 
próprios 
professores 
nas reuniões 
pedagógi- 
cas. 

3) Mediar junto 
aos professores o 
trabalho coletivo. 

3.a) Discussões e implementação dos 
projetos pedagógicos, dentre outras 
ações. 
3.b) Organização das atividades para os 
alunos em licença médica; 
3.c) Definições sobre o trabalho com o 
PAS/ENEM (objetos de avaliação); 
3.d)Elaboração do provão multidiscipli- 
nar e/ou interdisciplinar; 
3.e) Discussões e definições sobre os 
temas da dissertação dos quatro bi- 
mestres; entre outros. 

Professo- 
res 

Supervisão 
Pedagógi- 
ca, Coor- 
denadores 
pedagógi- 
cos,  Sala 
de Recur- 
so, SOE. 

Durante o 
ano letivo 
de 2022. 

Através de 

relatos, e 
reflexões 
sobre a 
prática pelos 
próprios 
professores 
nas reuniões 
pedagógi- 
cas. 

4) Promover 
discussões, ela- 
boração e/ou 
revisão e imple- 
mentação do PPP 
desta Unidade 
Escolar. 

4.a) Apreciação do Plano de Ação da 
Coordenação Pedagógica; 
4.b)Construção coletiva de algumas 
partes da PP, implementação das 
ações e avaliação da PP; 
4.c) Avaliaçaõ da PP. 

Comuni- 
dade 
interna e 
externa 

Supervisão 
e Coorde- 
nação 
Pedagógi- 
ca, 
SOE. 

Discussão 
e elabora- 
ção 
(1º semes- 
tre); im- 
plementa- 
ção  do 
Projeto (No 
decorrer 
do ano 
letivo). 

Através de 
formulários 
e/ou fichas 
nas reuniões 
com a co- 
munidade 
escolar   e 
outros mo- 
mentos 
possíveis. 

 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS/ 
METAS 

 
AÇÕES/ ESTRATÉGIAS 

 

PÚBLI- 
CO 

 

PARCERIAS 
ENVOLVIDAS 

CRO- 
NO- 
GRA- 
MA 

AVALI- 
AÇÃO 
DAS 
AÇÕES 

5) Implementa- 6.a)Promoção de encontros para ajustes Professo- Supervisão e 1º Análise 
ção  100% dos finais dos projetos interdisciplinares; res e Coord. Pedagógi- bimes- das con- 
projetos inter- 6.b)Envolvimento dos   professores   de estudan- ca; tre e tribuições 
disciplinares, PD’s no Projeto: Leituras e Produções: tes. Professores, decor- dos par- 
realizando os Ênfase na Língua Portuguesa e Matemá-  Auxiliares da rer do ticipan- 
ajustes neces- tica;  Educação. ano tes, cole- 
sários em articu- 6.c)Incentivo, organização   e   acompa-  CRE/ GREB letivo. tadas por 
lação com   os nhamento dos projetos: Leituras e Pro-    meio de 
professores e duções: ênfase na Língua Portuguesa e    registros 
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gestão escolar. Matemática; Projeto: Ciência em Campo; 
Semana de Educaçaõ para a Vida; “Rup- 
tura: mídias, protagonismo juvenil e a 
identidade do jovem no CEM 111”; Mun- 
do do Trabalho “de Mãos dadas com a 
Inclusão”; Semana da Pessoa com Defi- 
ciência; entre outros. 
6.d)Divulgação dos projetos a serem 
executados à comunidade escolar; 
6.e)Acompanhamento e avaliação dos 
projetos como momentos de reflexão, de 
análise e levantamento de soluções para 
os problemas existentes; 
6.f)Levantamento de ações necessárias 
à implementação dos projetos a serem 
desencadeadas de forma compartilhada. 
6.g)Envolvimento dos Auxiliares da Edu- 
cação nos projetos da Escola. 

   de atas. 

6)       Envolver, 

pelo menos, 
50% de cada 
segmento nas 
definições de 
ações que favo- 
reçam a aproxi- 
mação entre a 
comunidade e a 
escola. 

6.a) Realização de reuniões de pais, 
bazares. 
6.b) Definição de estratégias com a co- 
munidade interna para envolver a comu- 
nidade externa nas atividades da escola. 

Comuni- 
dade 
Externa. 

Direção, Supervi- 
são, Equipe pe- 
dagógica, SOE, 
Sala de Recurso. 

No 
decor- 
rer do 
ano 
letivo 
vigente. 

Através 
de reuni- 
ões e da 
observa- 
ção  do 
aumento 
da parti- 
cipação 
da co- 
munida- 
de. 

7)Acompanhar 
70% do trabalho 
de recuperação 
processual junto 
aos professores 
e alunos, bem 
como as aulas 
de reforço esco- 
lar em turno 
contrário. 

7.a) Sondagem junto aos professores o 
rendimento do alunado em sala; 
Propor a retomada de conteúdo quando 
necessário; 
7.b) Organização de um cronograma para 
a realização de aulas de reforço e recu- 
peração, pelos professores, em turnos 
contrários, para os alunos que apresen- 
tarem rendimentos insatisfatórios. 

Professo- 
res e 
estudan- 
tes. 

Equipe pedagógi- 
ca, professores e 
alunos. 

No 
decor- 
rer do 
ano 
letivo 
vigente. 

Acompa- 
nhamen- 
to e ava- 
liação, 
em reu- 
niões 
(coorde- 
nação 
pedagó- 
gica). 

 

 

OBJETIVOS ESPE- 
CÍFICOS/ METAS 

 

 
AÇÕES/ ESTRATÉGIAS 

 
PÚ- 
BLI- 
CO 

PAR- 
CERI- 
AS 
EN- 
VOL- 
VIDAS 

 
CRO- 
NO- 
GRAMA 

 

AVALIAÇÃO 
DAS AÇÕES 

8) Envolver, pelo 
menos, 40% da co- 
munidade interna na 
realização do Projeto 
de Ciências; 

 
Apoiar e acompa- 
nhar 70% da execu- 
ção do Projeto Inter- 
disciplinar da área de 
Ciências da Nature- 
za: “Ciência em 
Campo”. 

8.a) Elaboração do projeto de Ciências 
pelos professores com o apoio da Coord. 
Pedagógica; 
8.b) Fomento às condições necessárias 
para a adequada utilização do laboratório 
de ciências por professores e alunos; 
8.c)Incentivo à pesquisa através da apro- 
ximação da escola com instituições de 
Ensino Superior e outras através de pales- 
tras e visitas guiadas. 
8.d) Envolvimento da Equipe Gestora, Co- 
ordenação Pedagógica, Professores, Ser- 
vidores e alunos na organização do even- 
to; 
8.e) Exposição de trabalhos, mostras e 
outras atividades que se fizerem necessá- 
rias; 

Pro- 
fesso- 
res e 
alu- 
nos. 

Equipe 
Gesto- 
ra, 
Coor- 
dena- 
ção 
peda- 
gógica, 
profes- 
sores, 
CRE/U 
NIEB, 
UNB, 
entre 
outros. 

2º Bimes- 
tre e 
início do 
3º bimes- 
te. 

Análise do 
envolvimento 
e contribui- 
ções dos par- 
ticipantes; 
Registros 
coletadas por 
meio de fichas 
avaliativas  e 
atas. 



50  

9) Solicitar ao Bata- 
lhão Escolar ações 
que coíbam ou mini- 
mizem o tráfico e uso 
de drogas nesta Uni- 
dade Escolar; Reali- 
zar pelo menos 
01(uma)   palestra 
para cada turma 
visando a prevenção 
do uso indevido de 
drogas. 

9.a) Solicitação de ações do Batalhão 
Escolar, dentro da escola, que coíbam ou 
minimizem o tráfico e uso de drogas nesta 
Unidade Escolar; 

 

9.b) Realização de palestras sobre o uso 
indevido de drogas, sexualidade e outros 
temas. 

Estu- 
dan- 
tes. 

Equipe 
Gesto- 
ra, 
Coor- 
dena- 
ção 
Peda- 
gógica, 
SOE, 
Pro- 

fesso- 
res, 
entre 
outros. 

A partir 
do 2º 
bimestre. 

Acompanha- 
mento se 
houve minimi- 
zação do 
problema (em 
reuniões de 
coordenação 
pedagógica). 

10)Estabelecer conta- 
to com as professo- 
ras da Sala de Re- 
curso, visando à 
articulação do traba- 
lho pedagógico entre 
professores e Sala de 
Recurso. 

10.a) Diálogo para uma melhor articulação 
entre profissional da Sala de Recurso e 
professores; 
10.b) Acompanhamento da elaboração das 
adequações curriculares pelos professo- 
res. 

Pro- 
fesso- 
res 

Super- 
visão e 
Coor- 
dena- 
ção 
Peda- 
gógica 
e pro- 
fesso- 
ras da 
Sala de 
Recur- 
so. 

No de- 
correr do 
ano leti- 
vo. 

Acompanha- 
mento e avali- 
ação em reu- 
niões (coorde- 
nação peda- 
gógica). 

11) Viabilizar com os 
professores a elabo- 
ração de provas (in- 
tegradas e/ou inter- 
disciplinares) e o 
trabalho com produ- 
ções textuais (Disser- 
tação) nos moldes do 
PAS e/ou ENEM; 

11.a)Articulação do trabalho interdiscipli- 
nar; 
16.b)Orientação e coordenação das de- 
mais atividades referentes aos provões 
semestrais; 
11.b) Articulação do trabalho sobre a pro- 
dução de texto; 
11.c) Viabilização de formações para os 
professores sobre a estrutura e os critérios 
avaliativos da produção textual. 

Pro- 
fesso- 
res e 
Estu- 
dan- 
tes. 

Super- 
visão e 
Coor- 
dena- 
ção 
Peda- 
gógica 
e Pro- 
fesso- 
res. 

No de- 
correr do 
ano leti- 
vo. 

Acompanha- 
mento e avali- 
ação em reu- 
niões de coor- 
denações 
pedagógicas e 
nos Conselhos 
de Classe. 

 

 

OBJETIVOS 
ESPECÍFI- 
COS/METAS 

 
AÇÕES/ ESTRATÉGIAS 

PÚ- 
BLI- 
CO 

PARCERI- 
AS ENVOL- 
VIDAS 

CRO 
NO- 
GRA 
MA 

AVALIA- 
ÇÃO DAS 
AÇÕES 

12) Propiciar o 12.a)Incentivo aos alunos no desenvolvimento Estu- Coordena- No Avaliação 
desenvolvimen- de representatividade como Conselho Escolar, dan- ção Peda- de- em reuniões 
to da represen- Grêmio Estudantil e participação nos diversos tes. gógica, correr de coorde- 
tatividade dos momentos escolares.  SOE, pro- do nações pe- 
estudantes. 12.b) Oferta de subsídios na formação social e  fessores, ano dagógicas e 

 política do Grêmio Estudantil e acompanhamen-  CRE/UNIEB. letivo. nos Conse- 
 to das atividades a serem realizadas.    lhos de 
     Classe. 

13) Organizar 13.a) Elaboração de fichas de Pré-Conselhos e Pro- Equipe ges- No Avaliação 
estratégias para do próprio Conselho de classe; fesso- tora, Coor- final em reuniões 
realização de 13.b) Estabelecimento de estratégias para o res e denação de pedagógicas 
Pré-Conselhos e exercício autêntico do diálogo, do poder de Estu- Pedagógica, cada e nos Con- 
Conselhos de decisão; resgatando a condição de sujeitos dan- SOE, Sala bi- selhos de 
Classe. históricos de transformação, na busca do bem tes de Recurso, mes- Classe. 

 comum no âmbito da escola e de suas relações.  professores tre  

   e alunos. letivo.  

14) Estabelecer 14.a)Propiciamento do trabalho coletivo que Estu- Equipe ges- No Análise das 
parceria com o envolva o SOE nas reuniões pedagógicas (ge- dan- tora, Coor- de- contribui- 
Serviço de Ori- ral); elaboração da PP e Conselhos de Classe e tes e denação correr ções dos 
entação Educa- Conselho da Escola, Pro- Pedagógica, do participantes 
cional (SOE). 14.b)Estabelecimento de parceria no acompa- fesso- SOE, pro- ano nas reuniões 

 nhamento aos   alunos   com   dificuldades   na res. fessores. letivo. pedagógi- 
 aprendizagem; bem como os alunos faltosos    cas, coleta- 
 entre outros;    das por meio 
 14.c)Articulação com o SOE e Sala de Recursos    de registros 
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 para a implementação dos Projetos: “Ruptura: 
mídias, protagonismo juvenil e a identidade do 
jovem no CEM 111” e “Mundo do Trabalho de 
mãos dadas com a inclusão” – modelo de ex- 
pressão oral, escrita e audiovisual. 

   de atas. 

15) Articular 
com 100% dos 
professores o 
trabalho sobre 
os conteúdos 
transversais do 
Currículo. 

15.a) Promoção de estudo e diálogo sobre os 
conteúdos transversais; 
22.b) Divisão dos conteúdos transversais a 
serem trabalhados em cada bimestre; 

Pro- 
fesso- 
res. 

Supervisão e 
Coordena- 
ção Peda- 
gógica. 

No 
de- 
correr 
do 
ano 
letivo. 

Avaliação 
em reuniões 
pedagóg.  e 
nos Conse- 
lhos de 
Classe. 

16) Estabelecer 16.a) Participação na organização pedagógica Estu- Equipe ges- No Avaliação 
parceria com os da biblioteca da Escola, assim como do proces- dan- tora, Coor- de- em reuniões 
profissionais da so de aquisição de livros, revistas, fomentando tes. denação correr de coorde- 
sala de   leitura ações do Projeto de Leituras e Produções;  Pedagógica, do nações pe- 
para melhor 16.b)Revitalização do espaço da sala de leitura  Professores ano dagógicas e 
viabilização do e organização dos materiais de leitura em par-  e servidores letivo. nos Conse- 
Projeto de Leitu- ceria com os profissionais da Biblioteca da Es-  responsá-  lhos de 
ra. cola;.  veis pela  Classe. 

 16.c)Reorganização dos instrumentos burocráti-  sala de leitu-   

 cos para empréstimos, junto aos profissionais  ra.   

 da sala de leitura.     

 

OBJETIVOS 
ESPECÍFI- 
COS/METAS 

 

AÇÕES/ ESTRATÉGIAS 
PÚ- 
BLICO 

PARCERIAS 
ENVOLVIDAS 

CRONO- 
GRAMA 

AVALIA- 
ÇÃO DAS 
AÇÕES 

17) Acompanhar 
100% dos índices 
de aprovação, 
reprovação e 
evasão escolar, 
divulgá-los e pro- 
mover as devidas 
reflexões e toma- 
das de decisões. 

17.a) Levantamento de dados 
sobre os índices de aprovação e 
reprovação; 
17.b) Divulgação e reflexão sobre 
os dados de aprovação e repro- 
vação do CEM 111 para toda 
comunidade escoalr; 
17.c)Discussão sobre o rendimen- 
tos e frequência dos alunos e 
tomada de decisão  para minimi- 
zação do problema. 

Comu- 
nidade 
escolar. 

Equipe gesto- 
ra e Pedagó- 
gica, SOE e 
Sala de Re- 
curso. 

Nos Conse- 
lhos de Classe 
e coordena- 
ções pedagó- 
gicas; 

Através das 
reuniões de 
Conselho de 
Classe e 
dados do 
Censo Esco- 
lar. 

 

9.2 Estratégias de valorização e formação continuada dos profissionais da 

educação 

O atual Sistema de Semestralidade reforça a necessidade do fortalecimento dos 

espaços da Coordenação Pedagógica, na consolidação como espaço-tempo de re- 

flexões geradas pelos processos formativos e de autoformação. Para tanto, o CEM 

111 adota as seguintes estratégias de valorização e formação continuada dos pro- 

fissionais de educação: 

▪ Mobilização dos professores para efetiva participação nas coordenações pe- 

dagógicas; 

▪ Planejamento participativo das coordenações pedagógica com os professo- 

res; 

▪ Organização da coordenação geral, coletiva por blocos de disciplinas, em 

função da Semestralidade, e das coordenações por área e/ou componentes 

curriculares; 
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▪ Promoção da formação continuada da equipe escolar com o apoio da 

SEEDF/EAPE e CRE/UNIEB e outros colaboradores; 

▪ Incentivo aos professores a participarem dos eventos pedagógicos e culturais 

promovidos pela Coordenação Regional de Ensino e pela Secretaria de Edu- 

cação Escola, Universidade de Brasília e por outras Instituições Educacionais; 

▪ Momentos de compartilhamento de experiências pedagógicas exitosas entre 

os professores e apresentação das obras dos PAS a serem trabalhadas em 

cada bimestre pelos professores de cada bloco 

▪ Momentos de reflexões sobre a organização do trabalho pedagógico da esco- 

la; 

▪ Organização de momentos de confraternização entre professores e servido- 

res, entre outras estratégias. 

 
9.3 Organização Curricular da Unidade escolar 

O CEM 111 aplica como princípio básico, o conceito de currículo escolar, respei- 

tando o que é expresso pelas ideias como conjunto de disciplinas/matérias, relação 

de atividades a serem desenvolvidas pela escola, resultados pretendidos de apren- 

dizagem, relação de conteúdos claramente delimitados e separados entre si, com 

períodos de tempo rigidamente fixados e conteúdos selecionados para satisfazer 

alguns critérios avaliativos. Nessas representações, os programas escolares e o tra- 

balho escolar como um todo são tratados sem amplitude, desprovidos de significa- 

dos e as questões relacionadas à função social da escola são deixadas em plano 

secundário, transformando o currículo num objeto que esgota em si mesmo, como 

algo dado e não como um processo de construção social no qual se possa intervir. O 

resgate desses conceitos se justifica pelo esforço da Secretaria de Estado de Edu- 

cação do Distrito Federal (SEEDF) em conceber e implementar o currículo signatário 

da concepção de educação integral e de criar por meio da educação condições para 

que as crianças, jovens e adultos se humanizem, apropriando-se da cultura, produto 

do desenvolvimento histórico humano. Esta Secretaria propõe o currículo como um 

instrumento aberto em que os conhecimentos dialogam entre si, estimulando a pes- 

quisa, a inovação e a utilização de recursos e práticas pedagógicas mais criativas, 

flexíveis e humanizadas. A elaboração deste Currículo envolveu escolhas diversas, 

sendo a opção teórica fundante para a identificação do projeto de educação que se 

propõe, do cidadão que se pretende formar, da sociedade que se almeja construir. 
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Por que optar por teorias de currículo? Porque definem a intencionalidade política e 

formativa, expressam concepções pedagógicas, assumem uma proposta de inter- 

venção refletida e fundamentada, orientada para a organização das práticas da e na 

escola. Ao considerar a relevância da opção teórica, a SEEDF elaborou seu Currícu- 

lo a partir de alguns pressupostos da Teoria Crítica ao questionar o que pode pare- 

cer natural na sociedade, como: desigualdades sociais, hegemonia do conhecimento 

científico em relação a outras formas de conhecimento, neutralidade do currículo e 

dos conhecimentos, busca de uma racionalidade emancipatória para fugir da racio- 

nalidade instrumental, procura de um compromisso ético que liga valores universais 

a processos de transformação social (PUCCI, 1995; SILVA, 2003). 

Historicamente, a escola tem excluído dos currículos narrativas das crianças, 

dos negros, das mulheres, dos índios, dos quilombolas, dos campesinos, entre ou- 

tras, reforçando a hegemonia de determinados conhecimentos sobre outros constru- 

ídos pelos sujeitos sociais em diferentes espaços de trabalho e vida. A SEEDF com- 

preende que Educação tem a ver com questões mais amplas e que a escola é o lu- 

gar de encontros de pessoas, origens, crenças, valores diferentes que geram confli- 

tos e oportunidades de criação de identidades. Por serem questões contemporâ- 

neas, fundamentais para a consolidação da democracia, do Estado de Direito e da 

preservação do ambiente em que as pessoas vivem; essas temáticas tratam de pro- 

cessos que estão sendo intensamente vivenciados pela sociedade brasileira de mo- 

do geral e pela sociedade do DF de modo específico, assim como pelas comunida- 

des, pelas famílias, pelos(as) estudantes e educadores(as) em seu cotidiano. Este 

Currículo contempla as narrativas historicamente negligenciadas, ao eleger como 

eixos transversais: Educação para a Diversidade, Cidadania e Educação em e para 

os Direitos Humanos, Educação para a Sustentabilidade. Os eixos transversais favo- 

recem uma organização curricular mais integrada, focando temas ou conteúdos atu- 

ais e relevantes socialmente e que, em regra geral, são deixados à margem do pro- 

cesso educacional (SANTOMÉ, 1998). A expectativa é de que a transversalidade 

desses temas torne o Currículo mais reflexivo e menos normativo e prescritivo, ao 

mesmo tempo em que indica que a responsabilidade pelo estudo e discussão dos 

eixos não é restrita a grupos ou professores individualmente, mas ao coletivo de pro- 

fissionais que atuam na escola. Os eixos transversais possibilitam o acesso do(a) 

estudante aos diferentes referenciais de leitura do mundo, com vivências diversifica- 

das e a construção/reconstrução de saberes específicos de cada ciclo/etapa/ moda- 
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lidade da educação básica. Os conteúdos passam a ser organizados em torno de 

uma determinada ideia ou eixo que indicam referenciais para o trabalho pedagógico 

a ser desenvolvido por professores(as) e estudantes, de forma interdisciplinar, inte- 

grada e contextualizada. O currículo é o conjunto de todas as ações desenvolvidas 

na e pela escola ou por meio dela e que formam o indivíduo, a partir de seus conhe- 

cimentos e suas aprendizagens, interferindo na constituição do seu ser como pes- 

soa. É tudo o que se faz na escola, não apenas o que aprende, mas a forma como 

aprende, como é avaliado, como é tratado. Assim, todos os temas tradicionalmente 

escolares e os temas da vida atual são importantes e compõem o currículo escolar, 

sem hierarquia entre eles. Os temas assumidos neste Currículo como eixos intera- 

gem entre si e demandam a criação de estratégias pedagógicas para abordá-las da 

maneira mais integradora possível, mais imbricada, capaz de fazer com que os(as) 

estudantes percebam as múltiplas relações que todos os fenômenos acomodam e 

exercem entre si. 

 
9.4 Organização Escolar em Semestralidade 

O Sistema de Semestralidade é uma reorganização curricular que modifica a 

forma de ensinar e aprender no Ensino Médio. Ela torna mais estreita a relação do 

estudante com os professores e com as disciplinas no período letivo, possibilitando 

um melhor desempenho do estudante e do professor. O objetivo principal é melhorar 

a qualidade das aprendizagens e, consequentemente, reduzir os índices de reprova- 

ção e evasão escolar. 

Os componentes curriculares do Ensino Médio Regular do estão distribuídos 

em dois blocos: 

Diurno 
 

BLOCO I CARGA HORÁRIA BLOCO II CARGA HORÁRIA 

LÍNG. PORT. 4 LÍNG. PORT. 4 

MATEMÁTICA 3 MATEMÁTICA 3 

HISTÓRIA 4 GEOGRAFIA 4 

FILOSOFIA 4 SOCIOLOGIA 4 

BIOLOGIA 4 FÍSICA 4 

QUÍMICA 4 ARTE 4 

INGLÊS 4 ESPANHOL 2 

ED. FÍSICA 2 ED. FÍSICA 2 

PI-1 Matemática) 1 PI-2 (Linguagens) 2 

  PI-3 Matemática) 1 
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Total semanal 30  30 

 

Os componentes curriculares do Novo Ensino Médio ( 1° ano – 2022) estão 

distribuídos em dois blocos: 

ELETIVAS – NÚCLEOS DE ESTUDO E PROJETO E VIDA 
ELETIVAS QUARTA – FEI- 

RA 
CARGA HORÁRIA ELETIVAS SEXTA - FEIRA CARGA HORÁRIA 

TABELAS, GRÁFICOS, ES- 
TATÍSTICAS,UMA LEITURA 

DA REALIDADE 

 

4 
 

RACIOCÍNIO LÓGICO 
 

4 

HISTÓRIA DA MATEMÁTICA 2 HISTÓRIA DA MATEMÁTICA 4 

ESPANHOL PARA INICIAN- 
TES 

2 
ESPANHOL PARA INICIAN- 

TES 
2 

LABORATÓRIO INSTRU- 
MENTAL 

4 
FONTES ALTERNATIVAS 

DE ENERGIA 
4 

BRASILEIRO NÃO É PRE- 
CONCEITUOSO 

2 
BRASILEIRO NÃO É PRE- 

CONCEITUOSO 
2 

BORA PASSAR ( PAS ) 4 ARTE 2 

EDUCAÇÃO AMBIENTAL E 
SUSTENTABILIDADE 

2 ESPANHOL NO PAS 4 

VIAGEM AO CENTRO DA 
CÉLULA 

4 
EDUCAÇÃO AMBIENTAL E 

SUSTENTABILIDADE 
2 

ÉTICA E CIDADANIA 2 ÉTICA E CIDADANIA 2 

MATEMÁTICA PARA O PAS 2 MATEMÁTICA PARA O PAS 2 

EDUCAÇÃO AMBIENTAL 2 EDUCAÇÃO AMBIENTAL 2 

AMARELO: MÚSICA TRI- 
LHANDO TRAJETÓRIAS 

2 
AMARELO: MÚSICA TRI- 
LHANDO TRAJETÓRIAS 

2 

Total semanal 32 Total semanal 32 

 

 
NOTURNO 

BLOCO I CARGA HORÁRIA BLOCO II CARGA HORÁRIA 

LÍNG. PORT. 4 LÍNG. PORT. 4 

MATEMÁTICA 3 MATEMÁTICA 3 

HISTÓRIA 4 GEOGRAFIA 4 

FILOSOFIA 4 SOCIOLOGIA 4 

BIOLOGIA 4 FÍSICA 4 

QUÍMICA 4 ARTE 2 

INGLÊS 2 ESPANHOL 2 

  ED. FÍSICA 2 

Total semanal 25 Total semanal 25 

 

Esta organização do trabalho escolar por semestres no Centro de Ensino Mé- 

dio 111 encontra respaldo no artigo 23 da Lei nº 9.394/96 (Lei de Diretrizes e Bases 

da Educação Nacional – LDB), que estabelece o princípio da flexibilidade na organi- 

zação do trabalho pedagógico em semestres ou outras formas de organização 

“sempre que o interesse do processo de aprendizagem assim o recomendar”; e no 

artigo 4º da Lei nº 4.751/2012 (Lei de Gestão Democrática do Sistema de Ensino 

Público do Distrito Federal), que garante autonomia pedagógica às escolas públicas 
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do DF para elaborar e implantar o Projeto Político Pedagógico em consonância com 

as políticas educacionais vigentes e as normas e Diretrizes da Rede Pública de En- 

sino do DF. 

A organização escolar por semestres no ensino médio, proposta pela SEEDF 

é uma estratégia metodológica que impacta na organização do trabalho pedagógico, 

especialmente nas condições de trabalho dos professores e nas condições de 

aprendizagem dos estudantes. Na SEEDF, optou-se por organizar os componentes 

curriculares em dois blocos semestrais com perspectiva integrada e interdisciplinar, 

em consonância com o Currículo em Movimento (DISTRITO FEDERAL, 2013). 

 

9.5 Organização da Educação de Jovens e Adutos – EJA 

 
A modalidade EJA, parte do ensino básico, destinada ao atendimento às pes- 

soas jovens, adultas e idosas que não tiveram acesso ou continuidade de estudos 

no Ensino Fundamental e Médio na idade considerada adequada, tem um currículo 

diferenciado em relação ao ensino regular e visa incorporar as especificidades e di- 

versidades da clientela, considerando suas origens, culturas, saberes, conhecimen- 

tos e projetos de vida. Cujo objetivo maior é oportunizar ao jovem, ao adulto e ao 

idoso cursarem e concluírem sua educação básica num período mais curto que o 

ensino regular e que ao final desse, estejam aptos a ingressarem na educação téc- 

nica ou ensino superior, caso desejem, levando em conta suas especificidades. 

A EJA é oferecida e organizada em regime semestral. Sendo que esta Insti- 

tuição Escolar oferta o terceiro segmento (ensino médio) no turno noturno, conforme 

Diretrizes Operacionais da EJA/DF em: 

LINGUAGENS: Língua Portuguesa, Língua estrangeira Moderna, Arte e Educação 

Física; MATEMÁTICA; 

CIÊNCIAS DA NATUREZA: Biologia, Física e Química; 

CIÊNCIAS HUMANAS: Geografia, História, Filosofia e Sociologia. 



57  

Os componentes curriculares do EJA ( 3° ETAPA) estão assim distribuí- 

dos: 

BLOCO ÚNICO CARGA HORÁRIA BLOCO ÚNICO CARGA HORÁRIA 

LÍNG. PORT. 4 GEOGRAFIA 2 

MATEMÁTICA 4 SOCIOLOGIA 1 

HISTÓRIA 2 FÍSICA 3 

FILOSOFIA 1 ARTES 1 

BIOLOGIA 2 ED.FÍSICA 1 

QUÍMICA 2   

INGLÊS 2   

  Total semanal 25 

    

 
Consoante o Currículo em Movimento da Educação Básica: Educação de Jo- 

vens e Adultos (DISTRITO FEDERAL, 2013), a EJA no 3º segmento (corresponden- 

te ao ensino médio) é compreendido em 3 etapas semestrais e pode ser concluído, 

em no mínimo, três semestre letivos. Correspondendo consecutivamente a cada ano 

do ensino médio. 

É esperado, ao estudante do terceiro segmento da EJA, que tenham lhe as- 

segurado, no final da modalidade, o direito de aprofundamento nos conhecimentos 

adquiridos no final do ensino fundamental ou segundo segmento da EJA; formação 

adequada para o exercício pleno da cidadania; bem como, formação para o mundo 

do trabalho e continuidade dos estudos caso haja interesse. 

Com relação à EJA Interventiva, este Centro de Ensino Médio atende a duas 

turmas 1º e 2º segmento, no turno vespertino. É uma interface da Educação de Jo- 

vens e Adultos com a Educação Especial, cujo objetivo é atender exclusivamente 

aos estudantes com transtorno global do desenvolvimento (TGD) e/ou deficiência 

intelectual, com ou sem associação com outras deficiências. O currículo é adequado 

e adaptado às metodologias e técnicas específicas. 

A turma do 1° segmento tem 16 alunos e conta com dois professores da área 

de atividades. Já a turma do 2° segmento conta com 14 alunos e três professores, 

separados por área de conhecimento: Linguagens, Matemática e Ciências da Natu- 

reza e Ciências humanas. Além de trabalhar a alfabetização, o atual projeto objetiva 

incluir e socializar esses alunos, egressos de classes especiais, com os demais, do 

ensino regular. Estimula-se, ainda, o desenvolvimento de atividades que ampliem a 

funcionalidade de cada aluno; focando em temas da sua realidade pessoal e social. 
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9.6 Aplicação do Novo Ensino Médio e da Cultura da Paz 

 
O processo de implementação e organização do Novo Ensino Médio conta com 

profundo envolvimento da equipe docente, que construiu projetos direcionados ao 

desenvolvimento de potencialidades variáveis, dentro de possibilidade de execução 

teórica e prática, dentro de três campos específicos do saber: Áreas de Ciências da 

Natureza, Humanas e o campo de preparação para o PAS. A constituição das eleti- 

vas visa o entrelaçamento entre diferentes áreas do saber e materialidade da auto- 

nomia do estudante. 

Umas das principais preocupações pedagógicas presentes no atual momento, é 

da formação continuada e do diálogo permanente entre a equipe de coordenação 

pedagógica e os professores e tal realidade, tem permitido com que a aplicação 

concreta do NEM, tenha sido produtiva e consistente. As fragilidades e problemas 

presentes na aplicação da proposta programática, permitiram com que novos cami- 

nhos pudessem ser refletidos e discutidos, no intuito de construir um segundo se- 

mestre com resultados ainda melhores para o ano de 2022. 

No que se refere a formação da consciência e da pratica da cultura da paz efe- 

tiva dentro do espaço físico e da comunidade escolar, o CEM 111 tem produzido 

ações internas, por meio de espaços de diálogo, que envolvem professores, o SOE 

e a equipe gestora, no sentido de fortalecer a identidade do diálogo e do sentido de 

pertencimento coletivo a todos os envolvidos dentro da comunidade escolar. Desde 

o início do ano letivo, muitas situações exigiram a construção permanente desses 

espaços em sala de aula ou mesmo em reuniões específicas com as turmas, para 

que a cultura do respeito a diversidade e a cultura da paz, sejam realidades factuais, 

em sentido progressivo e contínuo. Por fim, cabe concluir que a identificação de 

possíveis causas originárias, tanto em ordem social, como de natureza emocional, 

foram fundamentais no entendimento e no desenvolvimento da escuta partilhada e 

no processo de amadurecimento interacional entre os agentes pertencentes ao es- 

paço da comunidade escolar. 

9.7 Organização dos Tempos e Espaços 

 
A organização do trabalho pedagógico do CEM 111, se notabiliza pela busca 

da aplicação prática do seu fazer pedagógico da persistente e permanente sensibili- 

dade diante das peculiariedades que envolvem essa comunidade escolar, desde o 
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modelo de aplicação do trabalho pedagógico em si, perpassando a utilização de fer- 

ramentas e métodos avaliativos coerentes com o que a instituição busca desenvol- 

ver na identidade singular e coletiva de cada agente de sua existência comunitária, 

assim como na distribuição e organização dos tempos e espaços relacionados às 

rotinas diárias aplicadas. Assim o sendo, podemos esclarecer que as aulas são or- 

ganizadas em horários duplos, com três disciplinas diárias, em uma carga de 6 horas 

aula, que foi modificada pelas determinações legais presentes no plano de retorno 

híbrido, conforme cirular 41/2021 para a Rede Pública de Ensino do DF, sem prejuí- 

zo para a distribuição da quantidade de aulas, mas com a devida adequação no que 

se refere ao tempo de cada aula. 

As aulas são realizadas em salas equipadas desde 2021, com data show e 

ar condicionado; no momento anterior a pandemia, a instituição utilizava salas – am- 

biente, que no período pandêmico deixaram de ser adotadas; existem blocos especí- 

ficos para as aulas de Educação Física, assim como para a realização de todos os 

encontros das turmas do EMTI. Para as aulas de Biologia, Química e Física, existe 

um laboratório muito bem equipado, além de uma sala multiuso para diferentes pro- 

jetos e práticas pedagógicas. Nesse ano de 2021, ocorrera a cobertura total da qua- 

dra de esportes que abriga treinos do CIL de FUTSAL e de um projeto comunitário 

de vôlei. 

A implantação da semestralidade demanda um acompanhamento sistemático 

do desempenho de estudantes, professores e equipe pedagógica, por meio de ava- 

liação contínua e formativa, que viabilize e conduza todos os atores envolvidos no 

processo de ensino e aprendizagem a repensar o trabalho pedagógico desenvolvido 

e a buscar soluções necessárias para atingir as aprendizagens necessárias. 

Assim, a organização do trabalho escolar em semestres no ensino médio fun- 

damenta-se em: 

▪ organização diferenciada de componentes curriculares, conteúdos, procedi- 

mentos metodológicos, avaliações e tempos de aprendizagem, resguardando 

os ritmos diferenciados e a heterogeneidade característica dos processos de 

aprendizagem humana; 

▪ ensino heterogêneo, caracterizado pelo respeito às potencialidades e aos rit- 

mos de aprendizagem; 
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▪ uma permanente adequação de procedimentos metodológicos aos objetivos 

de aprendizagem; 

▪ uma avaliação contínua e formativa, que objetive a promoção das aprendiza- 

gens. 

A opção pela semestralidade se baseia na compreensão de que é urgente e 

necessário reinventar a escola na perspectiva do princípio da igualdade, compreen- 

dendo e respeitando as diferenças, orientando-se pela certeza de que não se pode 

abrir mão de uma educação pública para todos em seu sentido pleno, como precei- 

tua o artigo 205 da Constituição Federal (BRASIL, 1998). 

9.8 Relação escola-comunidade 

a) Relação escola- comunidade externa 

A relação da escola com a comunidade ainda é um grande desafio para a 

equipe gestora e pedagógica que precisam encontrar alternativas eficazes de pro- 

moção de eventos voltados para a comunidade a fim de aproximá-la da escola con- 

tribuindo para a melhoria do processo ensino-aprendizagem. Percebe-se uma pe- 

quena participação de pais/responsáveis, por exemplo, nas reuniões de pais. Estas 

têm de periodicidade bimestral e são voltadas para a discussão dos resultados dos 

alunos, e para entrega de documentos (boletins, etc.). Com a Implantação do aplica- 

tivo “Acadêmico Total – Pais e Filhos” integrado ao sistema de cartão de acesso que 

visa acompanhar a vida escolar dos estudantes, além de possibilitar a comunicação 

e informação aos pais/responsáveis sobre a situação dos alunos na escola, as reu- 

niões de pais para entrega de notas deverão, também, ser utilizadas para outros fins 

pedagógicos, tais como: apresentação e discussões sobre o projeto político pedagó- 

gico, formação, entre outras atividades. 

Há a utilização dos espaços da escola por grupos da comunidade local. No 

entanto, esta Unidade Escolar sente a necessidade de ampliar mecanismos para 

uma maior integração. 

 
b) A Relação professor-aluno 

De acordo com a prática da escola, com as concepções afirmadas até aqui, a 

relação professor-aluno não poderia ter outras características senão o diálogo e o 

respeito mútuo. Os alunos gozam de direitos de fala, de questionamento, de partici- 

pação através das reuniões periódicas com os representantes das turmas e a dire- 

ção da escola, bem como nos conselhos de classe bimestrais. A comunidade esco- 
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lar não deseja apenas relações verticais com os professores, deseja uma horizonta- 

lidade baseada no respeito e na colaboração em busca do conhecimento. 

A fim de aprimorar esta relação, a escola reativou o grêmio estudantil no ano 

letivo de 2013 e no atual ano letivo, o grêmio estudantil está na fase de organização 

de novas chapas para concorrerem a eleição do biênio 2022 /2023. Sendo uma ins- 

tância colegiada de extrema importãncia para escola no processo de efetivação da 

gestão democrática. Todavia, na prática cotidiana ainda existem muitos desafios pa- 

ra que a escola seja um espaço verdadeiramente democrático. 

 
c) Integração: professor-direção-servidores 

O ambiente que se tenta manter entre os segmentos é o de cooperação, cada 

um conhecendo os limites de sua ação, de sua responsabilidade e assumindo o mé- 

rito pelo cumprimento ou o ônus pelo não cumprimento dos seus afazeres. A escola 

precisa do trabalho de todos, isso não significa que se pode dispensar o bom trata- 

mento entre os membros de qualquer grupo de profissionais. Porém, há a necessi- 

dade de se promover uma maior interação dos Auxiliares da Educação e servidores 

terceirizados com os demais segmentos da escola. 

 
d) Atuação de equipes especializadas e outros profissionais: 

▪ Orientação Educacional: 

A proposta do Serviço de Orientação Educacional – SOE é atender às neces- 

sidades dos estudantes de acordo com a série e faixa etária. O foco principal é, a 

partir do estabelecimento de um vínculo de confiança, ajudar o adolescente na pro- 

moção do seu amadurecimento como ser humano e como aluno, auxiliando-o na 

preparação para a vida. 

Outro desafio do SOE é qualificar as ações pedagógicas, processo em que as 

famílias são chamadas a colaborar, mantendo assim, uma parceria contínua com a 

intenção de melhorar o desenvolvimento dos estudantes. 

O SOE atua diretamente com pais, professores e especialistas que acompa- 

nham nossos alunos nas áreas: cognitiva, afetiva e social; visando a promoção do 

crescimento frente às limitações apresentadas. 
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▪ Sala de Recursos: 

A Sala de Recursos é um local que dispõe de equipamentos, materiais e re- 

cursos pedagógicos específicos à natureza das necessidades educacionais especi- 

ais de cada educando que a frequenta. Onde se oferece a complementação do 

atendimento educacional recebido por tais alunos que estão inclusos em classes 

comum do ensino regular. Oferece apoio e atendimento aos ANEE’s, ajuda na ela- 

boração dos documentos e adequação curricular e participa de estudo de casos, 

quando necessário. São público-alvo do atendimento da Sala de Recursos, todos os 

alunos com alguma deficiência. No entanto, os alunos com transtornos são apenas 

acompanhados. 

A Sala de Recursos desenvolve projetos que visam favorecer a inclusão dos 

alunos com necessidades educacionais especiais, promover a valorização pessoal e 

melhorar a autoestima desses alunos; sensibilizar discentes e docentes sobre a im- 

portância do envolvimento de todos para que haja inclusão dos ANEE’s. Além disso, 

colabora para a integração dos alunos com necessidades educacionais especiais de 

forma a reduzir o preconceito acerca desses alunos e oportunizá-los a possibilidade 

de desenvolvimento de suas potencialidades (cognitivas, artísticas, afetivas e relaci- 

onais) respeitando o ritmo de cada um; propiciando a possibilidade de profissionali- 

zação e, consequentemente, aumento da renda familiar e desenvolvimento da coor- 

denação motora através do artesanato. 

 
▪ Coordenação de Estágio: 

A Coordenação de Estágio tem como projeto acompanhar os estagiários das 

instituições de ensino superior quanto às atividades a serem desenvolvidas na Esco- 

la; apresentar os estagiários aos respectivos professores; fornecer informações ne- 

cessárias sobre o funcionamento da Escola e fazer empréstimos de materiais didáti- 

cos quando solicitados pelos estagiários. Essa prática de Estágio Supervisionado é 

regulada pela Lei Federal nº 11.788, de 25 de setembro de 2008, conforme definido 

abaixo: 

“Art. 1º Estágio é ato educativo escolar supervisionado, desenvolvido no ambiente de trabalho, 

que visa à preparação para o trabalho produtivo de educandos que estejam frequentando o en- 

sino regular em instituição de educação superior, de educação profissional, de ensino médio, 

da educação especial e dos anos finais do ensino fundamental, na modalidade profissional da 

educação de jovens e adultos.” Conforme o parágrafo primeiro especifica ainda: “O Estágio faz 

parte do projeto pedagógico do curso, além de integrar o itinerário formativo do educando”. No 

Art.2º, parágrafo primeiro conclui: “Estágio obrigatório é aquele definido como tal no projeto do 

curso, cuja carga horária é requisito para aprovação e obtenção de diploma”. 
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Essa oferta reveste-se de importância fundamental na vida do futuro profissi- 

onal da educação na carreira magistério, mas sua prática deve ser e tem sido estri- 

tamente supervisionada pelos professores envolvidos na sua orientação e coorde- 

nação, tendo em vista não só a qualidade da reforma dos quadros da carreira, mas 

também porque há aqueles licenciandos os quais, ainda que em processo de obten- 

ção de uma Licença do Ministério da Educação, podem haver definido outros rumos 

para sua vida profissional e nem por isso o estágio deve ser menos importante ou de 

algum modo negligenciado no seu cumprimento. 

O quantitativo de estagiandos por semestre é variável. E quando os estagiá- 

rios concluem seus compromissos integralmente a escola emite a “Declaração de 

Conclusão de Estágio”, que vai assinada pelo professor orientador da respectiva dis- 

ciplina e pela direção da mesma. 

Ainda no tocante à atividade de estágio, há a outra dimensão dessa prática 

que se refere ao mundo do trabalho e suas relações de mercado. A mesma lei que 

ampara o estágio obrigatório supervisionado regula o estágio não obrigatório ofere- 

cido aos jovens a partir dos 16 anos. Essa é normalmente a idade em que o aluno 

encontra-se no ensino médio e assim sendo, a escola é corresponsável pela assina- 

tura e supervisão dos Termos de Compromisso de Estágio. 

A oferta de oportunidades de estágio em empresas privadas ou públicas e au- 

tarquias ou fundações é divulgada, geralmente, pelas diversas empresas denomina- 

das agentes de integração de estágio que atuam em todo Brasil, inclusive várias de- 

las aqui na capital federal. A esses agentes de integração compete a captação da 

demanda junto às “concedentes de estágio”, a divulgação das oportunidades, o ca- 

dastramento dos jovens estudantes interessados e todo o processo seletivo e esta- 

belecimento do Termo de Compromisso, igualmente como corresponsável, adminis- 

trando a contratação de seguro e zelando pelo cumprimento da legislação em vigor. 

Esta Unidade Escolar chega a ter até duzentos estagiários por ano. 

e) Atuação dos educadores sociais voluntários: 

A atuação dos Educadores Sociais Voluntários, nesta Unidade Escolar, no 

ano letivo vigente, tem se resumido a oferecer suporte aos estudantes com Deficiên- 

cia e Transtorno Global do Desenvolvimento/TGD/TEA (tanto do ensino regular, 

quanto do EJA interventivo 1º e 2º segmento) para o atendimento das suas habilida- 
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des adaptativas (alimentação, locomoção e higienização), consoante portaria n° 22, 

de 02 de fevereiro de 2018. Sendo a atuação do educador social considerada de 

natureza voluntária, na forma da Lei nº 9.608/1998, não gerando vínculo empregatí- 

cio, nem obrigação de natureza trabalhista, previdenciária ou afim; porém, sendo 

obrigatória a celebração de Termo de Adesão e Compromisso de Voluntariado entre 

a Coordenação Regional de Ensino (CRE) e o Educador Social Voluntário, devendo 

constar o objeto e as condições de suas atribuições na unidade escolar. 

 
9.9 Plano de Permanência e Êxito Escolar dos Estudantes 

 
 

PLANO DE PERMANÊNCIA E ÊXITO ESCOLAR DOS ESTUDANTES 
 

UNIDADE ESCOLAR: CEM111 do Recanto das Emas 

TURNOS: Matutino/ Vespertino e Noturno 

TURMAS: (2º e 3º anos) / 1° ano ( Novo Ensino Médio) - EJA (1º, 2º e 3º segmen- 

tos) 

PÚBLICO ALVO: Alunos com dificuldades específicas de aprendizagem, alunos fal- 

tosos e suscetíveis à evasão e reprovação. 

 
1. JUSTIFICATIVA: Considerando: 

•Algumas situações observadas, no dia a dia escolar, tais como: 

baixa frequência de alguns estudantes; dificuldade de alguns estudan- 

tes em conciliar estudo e trabalho; falta de perspectiva profissional; 

desmotivação ocasionada pelas sucessivas repetências; acompanha- 

mento sócio e psicopedagógico deficitário; vulnerabilidade social, cultu- 

ral e econômica do estudante; déficit de aprendizagem dos estudantes 

do ensino fundamental (séries iniciais ou finais); questões pessoais e 

de saúde do estudante ou de familiar; jornada de trabalho exaustiva in- 

terferindo no rendimento do estudante; (problemas pessoais, familiares 

e sociais; autoestima baixa; problema de saúde do estudante e/ou gra- 

videz. 

Diante dos fatos expostos, justifica-se a necessidade da elaboração de um 

plano de permanência e êxito escolar dos estudantes, cujo objetivo maior, além de 

comprovar e registrar tais fatos, é a realização de ações de intervenção que ve- 

nham minimizar os problemas de falta de êxito dos estudantes do CEM 111. 
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2. Objetivo Geral: Promover a Educação de qualidade em todos as modalidades de 

ensino ofertadas, objetivando a manutenção da excelência. 

 

Avaliação e Monitoramento: Através do acompanhamento do rendimento escolar 
em reuniões pedagógicas conselho de classe bimestral. 

 
 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

AÇÕES PROPOSTAS METAS RESPON- 
SÁVEL 

PERÍO- 
DO 

• Conscientizar a 
comunidade es- 
colar para o en- 
frentamento da 
evasão e repro- 
vação escolar. 

 

• Diagnosticar as 
possíveis cau- 
sas de evasão e 
reprovação es- 
colar. 

• Apresentação dos quadros 
com resultados de aprova- 
ção, reprovação e evasão do 
ano letivo 2021; 

• Realização de campanhas 
motivacionais e de conscien- 
tização; 

• Realização de pesquisa di- 
agnóstica para comprovação 
das causas da evasão e re- 
provação. 

• Conscienti- 

zar 100% da comuni- 
dade escolar sobre os 
casos de evasão e re- 
provação. 

 

• Diagnosti- 

car 100% das causas 
possíveis de evasão e 
reprovação. 

Gestão 
escolar, 
supervi- 
são e 
coord. 
pedagó- 
gica, pro- 
fessores 
SOE. 

1º Se- 
mestre 
de 2022 

• Realizar ações 
de sensibilização 
e reinvindicação, 
junto a Secreta- 
ria de Educação, 
para ampliação 
do número ne- 
cessário de pro- 
fissionais do 
Serviço de Orien- 
tação Educacio- 
nal, atendimento 
psicológico e de 
assistência social 
na Unidade Es- 
colar. 

• Reivindicação à Secretaria 
de Educação do quantitativo 
necessário de coordenadores 
pedagógicos e orientadores 
educacionais para o devido 
acompanhamento, atendimen- 
to e orientação sistemáticos 
aos estudantes; 

• Solicitação à Secretaria de 
Educação da ampliação do 
número de profissionais para 
atendimentos psicológicos e 
de assistência social às Uni- 
dades Escolares e conse- 
quentemente ampliação da 
assistência social aos estu- 
dantes em situação de vulne- 
rabilidade social. 

• Atender, pelo menos, 
70% dos estudantes 
com problemas de bai- 
xo auto-estima, depres- 
são, tentativas de suicí- 
dio e outros problemas 
psicológicos; 

• Ampliação, em pelo 
menos 70 %, os acom- 
panhamento das orien- 
tações psicopedagógi- 
cas. 

Gestão 
escolar, 
supervi- 
são e 
coord. 
pedagó- 
gica, 
SOE. 

1º Se- 
mestre 
de 2022 

•  Revisar as 
iniciativas que 
visam o estrei- 
tamento da rela- 
ção famí- 
lia/escola. 

•  Ressignificação do modelo 
de reuniões de pais. 

• Promover 01(uma) 
palestra bimestralmente 
sobre temáticas relaci- 
onadas a situações 
problemas dos estudan- 
tes e respectivos 
pais/representantes. 

Gestão 
escolar, 
supervi- 
são e 
coord. 
pedagó- 
gica, 
SOE. 

No de- 
correr 
do ano 
letivo. 

• Realizar ações 
de intervenção 
pedagógica que 
venham minimi- 
zar as causas do 
baixo rendimento 
e evasão esco- 
lar. 

• Identificação de quais estu- 
dantes demonstram necessi- 
dade de um acompanhamento 
mais sistemático; 

• Orientação 
aos estudantes sobre 
métodos de estudos 

• Utilização efetiva das estra- 
tégias de reagrupamentos e 

• Identificar, pelo menos 
50% dos alunos com 
dificuldades de aprendi- 
zagem; 

• Envolver 100% dos 
professores na promo- 
ção de ações de inter- 
venção pedagógica que 
visem a recuperação 

Supervi- 
são e 
coord. 
pedagó- 
gica, pro- 
fessores, 
SOE. 

No de- 
correr 
do ano 
letivo. 
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 outras estratégias pedagógi- 
cas possíveis para amenizar 
as dificuldades dos estudan- 
tes conforme casos específi- 
cos; 

• Acompanhamento da reali- 
zação da prova diagnóstica; 
dos respectivos resultados e 
respectivas ações de inter- 
venção, entre outros. 

das aprendizagens dos 
estudantes com dificul- 
dades de aprendiza- 
gem; 

• Aumentar o ín- 
dice de aprova- 
ção escolar em 
pelo menos 7% 
em 2019; 

• Investigar, em pelo 
menos, 80% dos princi- 
pais motivos que levam 
à evasão escolar. 

  

• Registrar diari- 
amente a fre- 
quência dos alu- 
nos 

• Efetivação do acompanha- 
mento sistemático da frequên- 
cia dos estudantes. 

• Encaminhar para o 
Conselho Tutelar 100% 
dos casos em que os 
pais/responsáveis ne- 
gligenciarem a educa- 
ção dos filhos. 

Supervi- 
são e 
coord. 
pedagó- 
gica, pro- 
fessores, 
SOE. 

No de- 
correr 
do ano 
letivo. 

• Acompanhar a 
situação dos 
alunos traba- 
lhadores; 

• Promover ori- 
entações voca- 
cionais. 

• acompanhamento dos estu- 
dantes trabalhadores para 
motivá-los quanto à perma- 
nência e êxito; 

• Organização de ações moti- 
vacionais sobre orientação 
profissional. 

• Reduzir, em pe- 
lo menos, 20% 
os principais 
motivos que le- 
vam à evasão 
escolar. 

Supervi- 
são e 
coord. 
pedagó- 
gica, pro- 
fessores, 
SOE. 

No de- 
correr 
do ano 
letivo. 

 
 

10. CONCEPÇÕES, PRÁTICAS E ESTRATÉGIAS DE AVALIAÇÃO 

 
Conforme o documento de Diretrizes de Avaliação educacional do distrito fe- 

deral, aprendizagem, institucional e em larga escala SEE/DF, triênio 2014 -2016, 

apresenta de maneira articulada, os três níveis da avaliação: aprendizagem, institu- 

cional e em larga escala ou de redes, sendo a função formativa a maior indutora dos 

processos por comprometer-se com a garantia das aprendizagens de todos(as). 

10.1 Avaliação em Larga Escala 

Quanto a avaliação em Larga Escala, o CEM 111 sempre participou até o ano 

anterior ao surgimento da Pandemia de Covid 19, da prova diagnóstica, que faz par- 

te do sistema Avaliação em Destaque, criado e desenvolvido pela Secretaria de 

Educação para gerar relatórios de desempenho de estudantes, turmas, unidades 

escolares, entre outros. O SIPAEDF é constituído pela avaliação do desempenho 

dos estudantes; avaliação institucional e avaliação em rede. E tem como objetivo 

assegurar o processo de avaliação do desempenho dos estudantes, da gestão e do 

contexto escolar com vistas a (re)direcionar políticas públicas educacionais e viabili- 

zar intervenções pedagógicas e administrativas que promovam a equidade e a qua- 
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lidade no processo de ensino-aprendizagem. Os relatórios possibilitam a análise 

aprofundada das informações de desempenho escolar e contribuem para o planeja- 

mento de ações de intervenção pedagógica mais eficientes e eficazes. O CEM 111 

participa, também, do simulado do ENEM, promovido anualmente pela Secretaria de 

Educação do Distrito Federal, cujo objetivo é estabelecer metas, objetivos, ações 

pedagógicas e políticas públicas necessárias à superação das fragilidades nos pro- 

cessos de ensino e à garantia do direito de aprendizagem dos estudantes da rede 

pública. E participa do próprio ENEM. Temos, ainda, os dados desenvolvidos pelo 

Sistema de Avaliação da Educação Básica (SAEB), cujos dados são interpretados e 

analisados por equipes da SEEDF e enviados às escolas para serem incorporados 

aos dados já registrados, para realização de análises e promoção de ações que for- 

taleçam o trabalho escolar. 

Acreditamos ser insuficiente apenas obter informações e resultados, sem in- 

corporá-los ao planejamento, à execução e ao acompanhamento das políticas edu- 

cacionais onde elas acontecem na prática: na escola. Os dados brutos não falam 

sozinhos. A tarefa de compreendê-los e fazê-los falar é nossa e é realizada à luz de 

um suporte conceitual teórico considerando outros fatores não expressos numerica- 

mente, mas que fazem parte do contexto (LAVILLE, 1999). A esta tarefa nos propo- 

mos em nosso Projeto Político Pedagógico 

Nesse ano de 2022, o CEM 111 também participa de todo o processo de es- 

tudo, aplicação e desenvolvimento da Avaliação Diagnóstica, nas áreas de Portu- 

guês e Matemática, em todas as modalidades de ensino ofertadas por essa institui- 

ção, que pretende por si mesma, compreender de modo amplo e aberto, todas as 

dificuldades e necessidades pedagógicas relacionadas ao período de ensino virtual 

e híbrido. 

 
10.2 Avaliação Institucional 

A Avaliação Institucional é realizada pela própria escola através dos variados 

registros: atas, relatórios, conversas informais e questionáriso etc., e em vários mo- 

mentos: reuniões diversas (pedagógicas, conselhos de classe, reunião de pais, ativi- 

dades de formação continuada etc.). Sendo que o Projeto Político Pedagógico da 

unidade escolar deve ser o foco principal dessa avaliação em que todos os setores, 

serviços e ações da escola devem ser avaliados; levando em consideração a própria 

trajetória da elaboração desta proposta. 
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A escola sendo espaço de difusão e produção de conhecimentos, não deve 

perder de vista sua função primordial. Assim, o eixo norteador de nossas ações é a 

busca pela qualidade social da educação com foco na aprendizagem do aluno. A 

avaliação do desempenho escolar será feita bimestralmente, de maneira coletiva e 

participativa com a presença de todos os segmentos escolares. O segmento discen- 

te é consultado previamente por meio de formulários elaborados e aprovados coleti- 

vamente. 

A autoavaliação realizada pela SEDDF através de levantamento e da análise 

de informações coletadas junto às unidades escolares e a outros setores da própria 

instituição, com o objetivo de identificar as ações que apresentam os resultados es- 

perados e as que demonstram fragilidades, para que recebam o apoio necessário. 

Sendo que o conjunto desses dados compõe o Sistema Permanente de Avaliação 

Educacional do Distrito Federal (SIPAEDF). 

 
10.3 Avaliação das Aprendizagens 

O documento Diretrizes de Avaliação educacional do distrito federal, aprendi- 

zagem, institucional e em larga escala SEE/DF, triênio 2014- 2016, projetado antes 

da Pandemia da COVID 19, aponta itens imprescindíveis para a compreensão da- 

queles que realizam a avaliação e que, de fato, devem realizá-la formativamente. 

Temos clareza que não será tão fácil estabelecer um consenso harmonizando a vi- 

são tradicional de avaliação normativa e as novas formas que se pretende conferir 

ao processo, privilegiando a avaliação formativa. No entanto, concebemos a urgente 

necessidade de se tomar uma nova posição sobre o processo avaliativo, voltando o 

olhar para a melhoria da aprendizagem e ajuste de processos. O que implica numa 

reflexão sobre os objetivos que se pretende atingir com cada etapa e com todo o 

percurso da aprendizagem. E apesar de o modelo de avaliação formativa não ser 

algo tão novo ainda não é uma prática muito comum na nossa escola. Mas, é visto 

como o melhor caminho para garantir a evolução dos estudantes. 

Aliada a interação permanente professor-aluno e alunos entre si, a avaliação 

formativa possibilita que o professor acompanhe os percursos de aprendizagem do 

aluno e consequentemente planeje/replaneje suas ações pedagógicas, fazendo as 

devidas intervenções. Desta forma, será realizada como dispositivo pedagógico 

adequado à concretização de efetiva igualdade de oportunidades de sucesso na es- 
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cola; tornando-se um dos instrumentos pedagógicos que mais eficazmente pode dar 

viabilidade à ação docente. Nesse sentido, importa destacar que: 

Dificilmente podemos conceber a avaliação como formativa se não nos des- 

fizermos de algumas maneiras de fazer que impedem mudar as relações 

entre alunos e professor. [...] um clima de cooperação e cumplicidade, é a 

melhor maneira de que dispomos para realizar uma avaliação que pretende 

ser formativa. (ZABALA,1998, p.210). 

 

Na concepção de Hadji (1994), a avaliação formativa se assenta em três con- 

ceitos básicos: critérios, diagnóstico e regulação. No primeiro, a avaliação exige 

um conjunto de critérios que define o que se espera ou se julga legítimo poder espe- 

rar do objeto avaliado. De forma que o estudante se aproprie desses critérios e saiba 

se situar diante disso, realizando progressivamente a análise e a melhoria das suas 

produções e do seu percurso de aprendizagem. E, ainda, que tais critérios sejam 

explicitados e/ ou negociados com os estudantes, desde o início do processo de 

formação. No segundo conceito, aponta a real necessidade de se fazer um diagnós- 

tico preciso das dificuldades dos estudantes, para que tanto o aluno quanto o pro- 

fessor possam identificar a natureza das dificuldades constatadas, com o propósito 

de buscar estratégias adequadas para a superação. E por último ressalta que a ava- 

liação formativa deve ser reguladora, ou seja, deve permitir o ajuste do trabalho pe- 

dagógico à realidade dos progressos registrados e à natureza das dificuldades cons- 

tatadas. É nesta perspectiva e no que preconiza o documento das Diretrizes de Ava- 

liação da Secretaria de Estado de Educação DF que almejamos direcionar a nossa 

avaliação da aprendizagem. 

O corpo docente e diretivo do CEM111, ao buscar colocar em prática as Dire- 

trizes de Avaliação da Secretaria de Estado de Educação do DF na construção de 

uma nova prática avaliativa, percebe, entre outros ajustes, a necessidade de se rea- 

lizar alterações quanto à finalidade, conteúdo e forma dessa avaliação. E, conside- 

rando a avaliação como um exercício reflexivo e permanente, precisamos estar aten- 

tos a algumas questões: 

▪ A avaliação tem permitido que toda escola visualize o que os estudantes 

aprenderam, o que ainda não aprenderam e o que se pode realizar para que 

eles aprendam? 

▪ A avaliação tem garantido a devolutiva, o retorno ou o feedback constan- 

temente para os sujeitos envolvidos, já que eles devem realizar o automonitora- 

mento das aprendizagens? 
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▪ A avaliação, conforme realizada, tem concorrido para o diálogo, a autono- 

mia, o trabalho coletivo e participativo na gestão educacional? 

Guiados por princípios auto reflexivos, ressaltamos que a resposta a estes 

aspectos poderão conduzir mudanças e adaptações no processo avaliativo instituci- 

onal. 

Sendo assim, a avaliação do processo de ensino-aprendizagem pretendida 

pelo CEM 111, dar-se-á da seguinte forma: 

1. Avaliação diagnóstica: a ser realizada no início do ano letivo ou semestre letivo 

(elaborada pela própria escola ou utilizada a avaliação diagnóstica promovida pela 

Secretaria de Educação/ SIPAE-DF) sem atribuição de notas ou conceitos objetivan- 

do identificar os conhecimentos prévios dos estudantes através de provas e produ- 

ções textuais. 

2. Avaliação formativa: a ser realizada no decorrer de todo o bimestre letivo, de 

forma contínua e vinculada às atividades do dia-a-dia da sala de aula; buscando for- 

necer informações sistemáticas; possibilitando reflexões sobre o processo de ensi- 

noaprendizagem e realizando-se as intervenções que se fizerem necessárias. 

3. Avaliação somativa: a ser realizada no final de cada bimestre e final do ano leti- 

vo, gerando informações sobre a qualidade do processo instrucional, o quanto os 

objetivos de aprendizagens foram alcançados. 

Embora reconhecendo a grande relevância da avaliação formativa no ensino 

aprendizagem, ressaltamos que não temos, ainda, um avanço significativo nesse 

sentido, todavia procuramos caminhar nessa direção. 

No que se refere a alguns instrumentos e critérios avaliativos, para o ano leti- 

vo de 2022, ficou estabelecido o seguinte para todos os bimestres: 

▪ realização de uma prova integrada (multidisciplinar e/ou interdisciplinar) 

valendo 3,0; 

▪ uma produção textual na tipologia: Dissertação argumentativa nos mol- 

des do ENEM - para os 2º e 3º anos e nos moldes do PAS para os 1º 

anos, valendo 2,0; 

▪  para os projetos principais da escola, será atribuída a pontuação mí- 

nima de 1,0 quando realizados e se a pontuação se fizer necessária. (A 

intenção é acabar com a cultura dos estudantes participarem dos proje- 

tos visando mais uma nota do que a aprendizagem em si.) 
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▪  Os demais instrumentos e critérios avaliativos ficarão a cargo dos pro- 

fessores; 

▪ A respeito da prova integrada (correspondente a 30% do valor total da 

nota), ficou decidiu que a cada três respostas erradas, do tipo “A” se 

anularia uma resposta correta (com base no modelo da prova do Pro- 

grama de Avaliação Seriada - PAS). Apesar de tal procedimento não 

ser recomendado pela SEEDF, foi uma decisão da equipe pedagógica, 

levando em consideração, que a maioria dos estudantes não se prepa- 

rava para a realização das provas; respondia de forma aleatória as 

questões propostas e concluía a prova em menos de trinta minutos 

sem se dar ao trabalho de ler os textos. E pode-se afirmar que houve 

uma boa aceitação por parte dos estudantes e um rendimento melhor 

em relação ao modelo anterior. 

 
Alterações avaliativas resultantes do período pandêmico: 

▪ Diante das transformações advindas e resultantes da realidade pan- 

dêmica, desde o ano de 2020, o processo avaliativo sofreu alterações 

relacionadas ao propósito e modelo de sua execução e materialidade, 

sendo considerados os elementos abaixo especificados: 

a) Avaliações contínuas de caráter permante e qualitativo, que buscaram 

a compreensão de significados na aprendizagem, não centralizados 

em modelos fechados e exatos de testes ou provas objetivas. 

b) Utilização de estudos dirigidos e ações de trabalho individual, que de- 

mandassem práticas de pesquisas, além das condições de reflexão crí- 

tica consequentes ao conteúdos e temas abordados. 

c) Atividades impressas caracterizadas pelo intuito de compreender e 

identificar as fomas e características dos elementos de aprendizagem 

presentes nos alunos, através de avaliações que buscassem o direcio- 

namento ao sentido da compreensão de sua relação com os temas e 

conteúdos abordados pelos professores. 

d) Mediações tecnológicas em encontros virtuais, que promovessem a 

apresentação de trabalhos, vídeos e análises conjuntas de elementos 

que ultrapassasem a condição da mera aprendizagem objetiva e que 
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alcançassem o teor das vivências sensoriais, psíquicas e afetivas dos 

alunos, diante de todos os impactos oriundos da Pandemia do COVID 

 
Obs: Os itens acima especificam elementos pertinentes ao perído 

anterior a retomada do ensino plenamente presencial ( 2022). 

 
10.4 Conselho de Classe 

O Conselho de Classe integra a avaliação bimestral e acontece após o encer- 

ramento do bimestre de forma participativa e democrática utilizando instrumentos 

próprios, denominados de Ata do Pré-Conselho e Ata do Conselho de Classe (apên- 

dices 3 e 4). Estes objetivam avaliar bimestralmente as dimensões pedagógicas e 

administrativas da escola num processo de avaliação contínua que considera os 

avanços e/ou retrocessos alcançados ao longo do bimestre. Realiza-se previamente, 

na última semana do bimestre, a reunião do Pré-Conselho, no qual os estudantes 

avaliam os aspectos pedagógicos e administrativos da Instituição Escolar. Todos os 

aspectos avaliados são registrados na ficha de Pré-Conselho, que é lida, posterior- 

mente, na reunião do Conselho de Classe pelo professor conselheiro ou por um dos 

representantes da turma. Participam desta reunião: os professores de cada turma, 

os respectivos representantes de turma, a equipe gestora e pedagógica e, ainda, a 

orientadora educacional e professores da Sala de Recursos. Os estudantes repre- 

sentantes e vice-representantes de turmas, presentes na reunião, participam das 

discussões complementando a avaliação ou dando sugestão para a resolução de 

algum problema. 

 
10.5 Reunião de Pais 

As reuniões de pais são realizadas no início do ano letivo para a apresenta- 

ção do Projeto Político Pedagógico e informações sobre o funcionamento da Institui- 

ção Escolar; bimestralmente, após os conselhos de classe, para entregas de bole- 

tins, conversa com os professores, com a equipe gestora, equipe pedagógica e Ser- 

viço de Orientação Escolar; e, ainda, para informes ou abordagens de alguma temá- 

tica. Os pais são convocados, também, a participarem de reuniões em dias letivos 

temáticos, em assembleia geral ou em outros momentos que se fazem necessários. 

Todavia, só nas reuniões para entregas de notas tem-se um número expressivo de 

participação dos pais e/ou responsáveis. 
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11. ORGANIZAÇÃO CURRICULAR 

A partir da proposta do Currículo em Movimento da Secretaria de Estado de 

Educação do Distrito Federal, o CEM 111 iniciou a implantação experimental de par- 

te deste currículo, no ano letivo de 2013. Sendo que a versão final fora disponibiliza- 

da, a partir de 2014, como documento orientador em toda a rede de ensino do DF. 

Em consonância com as Diretrizes Curriculares Nacionais, o Currículo Em 

Movimento Da Educação Básica – Ensino Médio da SEEDF, preconiza a inclusão 

dos seguintes eixos integradores no Projeto Político Pedagógico das Unidades Es- 

colares: a ciência, a tecnologia, a cultura e o mundo do trabalho e propõe os três 

eixos transversais – Educação para a diversidade, Cidadania e Educação em e 

para os direitos humanos e Educação para a sustentabilidade para que de fato a 

organização curricular seja integrada e inclua temas e conteúdos atuais e de rele- 

vância social. O Currículo em Movimento é caracterizado pela organização dos con- 

teúdos em dimensões curriculares insterdisciplinares e a matriz curricular para o 

Ensino Médio organizada em catorze dimensões definidas a partir da perspectiva 

geral dos multiletramentos e de conceitos ou categorias que marcam cada uma das 

quatro áreas do conhecimento conforme diagramas a seguir: 

ÁREA DE INGUAGENS: 

▪ Multiletramentos, criatividade e movimento; 

▪ Multiletramentos, apreciação estética e ética; 

▪ Multiletramentos, ciência, reflexão e análise crítica. 

ÁREA DE MATEMÁTICA: 

▪ Multiletramentos, cultura, sociedade e ética; 

▪ Multiletramentos, tecnologia, informação e criatividade; 

▪ Multiletramentos, lógica, análise e representação. 

ÁREA DE CIÊNCIAS DA NATUREZA: 

▪ Multiletramentos, ciência, cultura e ética; 

▪ Multiletramentos, tecnologia, informação e criatividade; 

▪ Multiletramentos, lógica, análise e representação; 

▪ Multiletramentos, natureza, transformação e sociedade; 

ÁREA DE CIÊNCIAS HUMANAS: 

▪ Multiletramentos, sociedade, culturas e espaço/tempo; 
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▪ Multiletramentos, ciências, meio ambiente e educação; 

▪ Multiletramentos, indivíduos, identidades e diversidade; 

▪ Multiletramentos, Estado, política e trabalho. 

 
 

Para expressar a organização curricular do CEM 111, consideramos a matriz 

curricular para o Ensino Médio organizada nas catorze dimensões como necessária 

à construção de uma educação integral, a qual considera as multidimensões do ser 

humano e, de uma educação de qualidade que garanta as aprendizagens de todos; 

os Eixos Transversais do Currículo em Movimento e os Eixos Integradores preconi- 

zados pela SEEDF para garantir a unidade curricular 

O CEM 111 busca trabalhar o currículo de forma contextualizada e intersdis- 

ciplinar. Neste sentido, o planejamento pedagógico é realizado de forma articulada 

com os professores dos mesmo componentes e em seguida articulado pelos demais 

professores do bloco de disciplinas. No entanto, não se obteve, ainda, o resultado 

esperado. Há uma certa, articulação, interdisciplinaridade no que diz respeito aos 

temas trabalhados nas obras do PAS e na implementação dos projetos. 

O roteiro dos eixos transversais integradores consta no anexo 05 desta PPP. 

Embora não esteja tão bem detalhado, os projetos foram definidos no início do ano 

letivo e, no início de cada bimestre, são selecionadas as obras do PAS a serem 

apresentadas nas coordenações pedagógicas pelos professores de cada bloco com 

as devidas articulações e em seguida trabalhadas em salas com os alunos. 

Quanto a parte diversificada, a escola optou pelos componentes curriculares 

Projeto Interdisciplinar de Linguagens e Projeto Interdisciplinar de Matemática, cuja 

finalidade é implementar o Projeto: “Leituras e Produções: ênfase na Língua Portu- 

guesa e Matemática” e promover articulação com os demais professores das diver- 

sas áreas do conhecimento juntamente com a supervisão e coordenação pedagógi- 

ca. O projeto supracitado objetiva possibilitar aos estudantes um maior domínio da 

leitura, da escrita e do raciocínio lógico. 

Ainda existe uma grande distância entre o que se almeja, o efetivo trabalho 

pedagógico e a práxis educativa. Para tanto, faz-se necessário um investimento 

mais incisivo na formação continuada e no trabalho coletivo, bem como um maior 

envolvimento com a comunidade externa. 
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12. PLANO DE AÇÃO PARA A IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO 

 
Objetivo Geral 

Desenvolver ações voltadas para as várias dimensões da gestão; de forma 

que promovam as necessárias articulações com vistas à promoção de uma cultura 

educacional comprometida com a gestão da aprendizagem. Garantindo, desta for- 

ma, o alcance das aprendizagens na perspectiva de educação integral do ser huma- 

no com formação crítica, reflexiva e humanizada e tendo como princípios norteado- 

res as Diretrizes Pedagógicas da SEEDF e outros instrumentos legais. 

Organização do Plano de Ação 

Para fins de organização este plano de ação foi subdividido nas seguintes di- 

mensões: 

▪ Gestão Pedagógica; 

▪ Gestão de Resultados Educacionais; 

▪ Gestão Participativa; 

▪ Gestão de Pessoas; 

▪ Gestão Financeira; 

▪ Gestão Administrativa. 

 
 

Justificativa: 

Considerando: 

▪ que a atual situação da exclusão no Ensino Médio ocasionada pela baixa oferta 

e pelos altos índices de reprovação e evasão, conforme dados educacionais do 

Brasil, do Distrito Federal e, em particular, os próprios dados deste Centro de 

Ensino Médio têm apontado para a necessidade de investimentos na melhoria 

da qualidade da educação; 

▪ que a Equipe Diretiva e o Conselho Escolar, na atual gestão democrática, as- 

sumem a gestão de um projeto democrático tanto de escola como de educação 

objetivando a qualidade social; 

▪ a importância de racionalização dos esforços e recursos (eficiência e eficácia) 

necessários para se atingir fins necessáriso no processo educacional; 

▪ que, em relação a dinâmica do processo de ensino aprendizagem, cabe a es- 

cola reencontrar seu lugar como instituição cultural em face das mudanças cul- 

turais, sociais, políticas e econômicas; 
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▪ a reorganização curricular em função da Semestralidade que modifica a forma 

de ensinar e aprender no Ensino Médio, através de uma nova forma de organiza- 

ção do tempo escolar e de distribuição dos componentes curriculares. Diante dos 

fatos expostos, justifica-se a elaboração e execução do Plano de Ação de toda 

gestão escolar desta Unidade de Ensino. 
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Gestão Pedagógica 
 

Objetivos Metas Ações 
Avaliação das 

Ações 
Responsáveis 

Crono- 

grama 

1. Zelar e acompa- 

nhar o desenvolvi- 

mento das coorde- 

nações pedagógi- 

cas; 

- Incentivar a for- 

mação continuada. 

- Propiciar condi- 

ções adequadas ao 

trabalho pedagógi- 

co. 

- Acompanhar, pelo 
menos 50% do pla- 
nejamento e ações 
desenvolvidas nas 
coordenações peda- 
gógicas. 
-participar, pelo me- 
nos, 50% das reuni- 
ões de coordena- 
ções pedagógicas 
gerais. 

- Planejamento das coordenações pedagógicas 

- Incentivo aos professores na efetiva participação 

das coordenações pedagógicas; 

- Incentivo aos professores para participarem das 

atividades de formação continuada seja na escola, 

EAPE, CRE e em outras instituições parceiras da 

SEEDF ou da Escola, entre outras ações. 

Através de discus- 

sões e autoavalia- 

ções nas coordena- 

ções pedagógicas e 

avaliações institucio- 

nais. 

Equipe gestora, 

equipe pedagógi- 

ca e professores 

No decor- 

rer do 

atual ano 

letivo. 

2. Estimular o de- 

senvolvimento de 

projetos, progra- 

mas e atividades 

que promovam a 

integração das 

tecnologias educa- 

cionais e recursos 

midiáticos no âmbi- 

to da unidade esco- 

lar. 

Envolver, pelo me- 

nos, 35% dos pro- 

fessores na utiliza- 

ção de diferentes 

ferramentas tecnoló- 

gicas da informação 

e comunicação e 

recursos midiáticos 

no âmbito da unida- 

de escolar. 

- Realização de reuniões para reflexões e discus- 

sões sobre as ferramentas tecnológicas e de infor- 

mação e utilização didático- pedagógico; 

- Utilização mais efetiva da rede social da escola 

como canal de comunicação com a comunidade 

escolar; 

- Envolvimento de professores e estudantes, nos 

processos de reflexão, criação e veiculação de con- 

teúdos em mídias escolares; 

- Realização de debates/ discussões (no espaço 

escolar), que evidenciem a influência da mídia nas 

esferas políticas, sociais, econômicas e nos padrões 

culturais e comportamentais da população; 

- Manutenção do aplicativo “Acadêmico Total” inte- 

grado ao sistema de cartão de acesso estudantil - 

com o objetivo de acompanhar a vida escolar dos 

estudantes; comunicar e informar aos pais sobre a 

situação dos alunos na escola. 

Realização bimestral 

de avaliação sobre o 

desempenho dos 

alunos e envolvimen- 

to dos professores; 

- análise dos dados 

apresentados; 

- reavaliação e redi- 

recionamento das 

estratégias metodo- 

lógicas. 

Equipe Pedagógi- 

ca e Gestora. 

Fevereiro 

a dezem- 

bro de 

2022. 
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Objetivos Metas Ações 
Avaliação das 

Ações 
Responsáveis 

Crono- 

grama 

3. Definir e execu- 

tar estratégias que 

favoreçam a apro- 

ximação entre a 

comunidade local e 

a comunidade es- 

colar. 

Promover, no míni- 

mo 01(uma) reunião 

bimestral com toda 

comunidade escolar. 

- Promover, pelo 
menos 02 (duas) 
estratégias objeti- 
vando o aumento da 
frequência dos 
pais/família na esco- 
la. 

- campanha de conscientização sobre a importância 
da presença da comunidade escolar na escola; 
- Realização de reuniões de pais; 
- Promoção de bazares; 
- Definição de outras estratégias com a comunidade 

interna para envolvimento da comunidade externa 

nas atividades da escola; 

- elaboração e apresentação do PPP para toda co- 

munidade; 

Através de reuniões 

e da observação do 

aumento da partici- 

pação da comunida- 

de. 

Direção, Supervi- 

são, Coord. Pe- 

dagógica, SOE, 

professores, Sala 

de Recurso. 

No decor- 

rer do ano 

letivo 

vigente. 

4. Acompanhar as 
ações de interven- 
ção pedagógica 
complementares 
que visem a recu- 
peração    das 
aprendizagens dos 
estudantes  que 
apresentam dificul- 
dades de aprendi- 
zagem  e ações 
para os estudantes 
que se dispuserem 
a avançar. 

Coordenar 50% das 
ações de intervenção 
pedagógica comple- 
mentaresque visem 
a recuperação das 
aprendizagens dos 
estudantes que 
apresentam dificul- 
dades de aprendiza- 
gem. 

- Acompanhamento da realização do diagnóstico 
(pelos professores) aos alunos com defasagens de 
alguns conhecimentos e dificuldades de aprendiza- 
gem (principalmente em Língua Portuguesa e Ma- 
temática) aproveitando o Programa de Avaliação em 
Destaque – SIPAE/DF; 

- Acompanhamento do trabalho de recuperação pro- 
cessual e de outras intervenções junto aos professo- 
res e alunos. 

Avaliação nas reuni- 
ões pedagógicas e 
Conselhos de Clas- 
se para análise e 
levantamento de 
soluções para os 
problemas existen- 
tes. 

Direção, Supervi- 
são, Coord. Pe- 
dagógica, SOE, 
professores, Sala 
de Recurso. 

No decor- 
rer do ano 
letivo 
vigente. 

5. Assegurar uma 
atuação mais efeti- 
va do Conselho 
Escolar direcionada 
as questões peda- 
gógicas. 

Promover, pelo me- 
nos 01 formação 
para os membros do 
Conselho Escolar. 

Formação para os membros do Conselho Escolar; 
Incentivo a todos os membros a participarem da 
reuniões do Conselho Escolar. 

Avaliação da atua- 
ção dos membros do 
Conselho Escolar 
nas avaliações insti- 
tucionais 

Toda comunidade 
escolar 

Semes- 
tralmente 

6. Construir de modo 

permanente, refle- 

xões, espaços de 

- Reduzir em 50% a 
cada Bimestre a 
ocorrência de regis- 

- Promover reuniões e encontros permanentes para a 
reflexão de temas relacionados a Tolerânica e o Respeito 
a Diversidade; 
- Desenvolver ações pedagógicas, por meio de debates e 

Através das reuniões 

de Coordenação Pe- 

dagógica, Conselho 

Toda comunidade 

escolar 

Bimes- 

tralmente. 
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diálogo e ações que 

instituam a vitalidade 

material da Cultura 

da Paz. 

tros de fatos relacio- 
nados a preconceito, 
agressividade e 
Buylling. 

construções textuais e artísticas, que enfatizem a Cultura 
da Paz, com ênfase ao fortalecimento a Diversidade hu- 
mana, religiosa e afetiva. 

Escolar e Conselho de 

Classe. 

  

      

 

b) Gestão de Resultados Educacionais 

Objetivos Metas Ações 
Avaliação das 

Ações 

Responsá- 

veis 

Crono- 

grama 

1. Acompa- - Envolver 100% dos professo- - Acompanhamento da realização da prova diagnóstica Acompanhamento Direção, No decor- 

nhar os índi- res na promoção de ações de no início do ano letivo; dos dados de Supervisão, rer do ano 

ces de apro- intervenção   pedagógica que - Investigar os principais motivos que levam à evasão evasão, reprova- Coord. Pe- letivo 

vação, re- visem a recuperação das escolar; ção e aprovação dagógica, vigente 

provação e aprendizagens dos estudantes - Discussão sobre o rendimentos dos estudantes e fre- escolar oriundos professores DE 2022. 

abandono e que apresentam   dificuldades quência nas reuniões pedagógicas e nos conselhos de do sistema de e SOE.  

realizar de aprendizagem, bem como, classe. gerenciamento   

ações de ações para os estudantes que - Buscar contemplar temas e assuntos relacionados à escolar do   

intervenção se dispuserem a avançar; realidade dos estudantes, para criar uma identificação e desempenho dos   

pedagógica. - Aumentar o índice de aprova- despertar o interesse dos estudantes pelas disciplinas; alunos; através   

 ção escolar em pelo menos 5% - Promover atividades integrativas entre alunos e pro- de análise de   

 em 2022; fessores e destinar espaços de convívio e lazer dentro dados; nas   

 - Investigar, no mínimo, 30% da escola; reuniões   

 dos casos de evasão escolar; - Encaminhar os nomes dos alunos faltosos para o Con- pedagógicas e   

 Desenvolver, no mínimo, 03 selho Tutelar quando os pais/responsáveis negligencia- Conselhos de   

 ações citadas pela escola de rem a educação dos filhos; Classe.   

 combate a evasão; -Criar estratégias de ensino e aprendizagem diversos e    

 - Diminuir anualmente 40% a diversificados que despertem no estudante o interesse    

 defasagem idade-série no en- pela continuidade dos estudos, bem como promover    

 sino regular. aulas de reforço e recuperação em turno contrário.    

 - No primeiro semestre do ano,     

 Alcançar 90 % dos alunos por     

 meio das atividades realizadas     

 pela Plataforma do Escola em     
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 Casa. 

- Obter a participação de mais 

de 100% dos alunos que solici- 

taram material impresso, com 

a correta devolução das ativi- 

dades propostas pelos profes- 

sores. 

- Desenvolver processos avali- 

ativos que dentro do modelo 

de ensino presencial, que pos- 

sam levar a escola a um per- 

centual superior a 90% de 

participação nas aulas, assim 

como em todo o decurso das 

atividades e conclusão do ano 

letivo, permitindo a materiali- 

dade de um índice superior a 

85% de aprovação geral, 

mesmo diante de todas as 

dificuldades presentes no ano 

de 2022. 

    

2. Democra- 

tizar o aces- 

so ao PAS, 

ENEM e 

vestibulares. 

- Desenvolver ações que con- 

tribuam para um bom desem- 

penho acadêmico dos estudan- 

tes; aumentando a participação 

dos alunos no ENEM para 90% 

e PAS para 60%; e conse- 

quentemente melhorar o índice 

de aprovação de alunos do 

CEM111 no ensino superior 

gratuito, em pelo menos, 5%. 

- Divulgação aos alunos sobre o programa do PAS e 

ENEM; 

- Sistematização do trabalho, por blocos da semestrali- 

dade, com as obras do PAS, ENEM; 

- Oferta de formação aos professores sobre o texto dis- 

sertativo e critérios avaliativos; 

- Incentivo aos alunos dos 3º anos a participarem do 

simulados do  ENEM; 

- Desmistificação do exame/vestibular, trabalhando 

questões do PAS/ENEM em sala de aula; 

- Trabalho com a produção textual na tipologia: Disser- 

tativa (nos moldes do PAS, ENEM) e com as obras do 

Através dos resul- 

tados das avalia- 

ções bimestrais e 

do acompanha- 

mento da quanti- 

dade de alunos 

que ingressam no 

ensino superior. 

Equipe Ges- 

tora e Peda- 

gógica. 

No 

decorrer 

do ano 

letivo 

vigente. 



81  

 
 
 

  PAS.    

3.Participar 

bimestralmen- 

te da Avalia- 

ção Diagnós- 

tica e desen- 

volver inter- 

namente, de 

modo inter- 

disciplinar, 

ações e pro- 

postas que 

permitam o 

melhor diag- 

nóstico da 

realidade 

escolar pre- 

sente na co- 

munidade do 

CEM111. 

- Desenvolver resultados de no 

mínimo 50% de acertos em 

cada área avaliativa. 

 
- Ter 90% de participação dos 

alunos nas avaliações. 

- Alcançar taxas de crescimen- 

to reais em cada bimestre ava- 

liativo. 

- Levantar os dados bimestrais de cada bimestre avaliativo; 

 
- Compreender os resultados de modo sistemático e buscar a 
atuação junto aos alunos daquilo que se apresenta como as 
maiores deficiências por eles apresentadas; Desenvolver 
ações possíveis a partir das reflexões conjuntas entre os pro- 
fessores de cada área relacionado ao processo avaliativo em 
questão 

 
- Desenvolver trabalhos direcionados às áreas que apresenta- 
rem maiores fragilidades no processo de ensino – aprendiza- 
gem nas áreas de Português e Matemática. 

Através das reuni- 

ões direcionadas 

por áreas dentro 

das coordenações 

pedagógicas. 

Direção, 

Supervisão, 

Coord. Pe- 

dagógica, 

professores 

e SOE. 

No decor- 

rer do ano 

letivo 

vigente, 

obser- 

vando 

cada Bi- 

mestre 

Letivo. 
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c) Gestão Participativa 

Objetivos Metas Ações Avaliação das Ações 
Responsá- 

veis 
Cronograma 

1. Fortalecer o proces- 

so de gestão democrá- 

tica na escola, com o 

envolvimento mais 

representativo dos 

pais dos alunos, assim 

como dos alunos e 

toda a comunidade 

escolar; no que se 

refere a participação 

dos alunos, tornar real 

o processo de eleição 

do Grêmio Estudantil e 

viabilizar sua atuação 

e desenvolvimento nas 

decisões e na prática 

diária da existência do 

CEM 111. 

- Envolver, no mínimo, 

50 % da comunidade 

escolar na construção, 

implementação e avali- 

ação da PP desta Uni- 

dade Escolar. 

- Viabilizar ações que 

visem o desenvolvimen- 

to do Protagonismo 

Juvenil dos estudantes. 

- Realização da nova eleição do Grê- 
mio Estudantil; 
- Apoio e incentivo aos alunos no de- 
senvolvimento de representatividade 
como Conselho Escolar, Grêmio Estu- 
dantil e participação nos diversos mo- 
mentos escolares; 
- reuniões, discussões, análises, regis- 

tros, aplicação de questionários à co- 

munidade escolar, entre outros; 

- elaboração e apresentação do PPP 

para toda comunidade; 

- Acompanhamento, controle e avalia- 
ção do Projeto Político Pedagógico. 

Avaliação em reuniões 

de coordenações pedagó- 

gicas e nos Conselhos de 

Classe. 

Coordenação 

Pedagógica, 

SOE, profes- 

sores. 

No decorrer 

do ano letivo 

vigente. 

2. Valorizar o Conse- 

lho Escolar como ins- 

tância de atuação dos 

segmentos escolares. 

Elevar para o patamar 

de ao menos 40% a 

participação do Conse- 

lho Escolar nas deci- 

sões e nas atividades 

da escola. 

Reuniões mais frequentes com o con- 

selho escolar para discussões e deli- 

berações nas atividades da escola em 

todas as dimensões. 

Através das avaliações 

institucionais. 

Equipe Gesto- 

ra. 

No decorrer 

do ano letivo 

vigente. 

3. Aumentar a fre- 

quência dos pais às 

reuniões bimestrais da 

Aumentar de 30% para 

60% a frequência dos 

pais às reuniões bimes- 

- Implementar nas reuniões atividades 

diversificadas e atrativas para os pais; 

- Utilizar a ferramenta “Aplicativo Total” 

Através dos registros de 

frequência das reuniões. 

Equipe Gesto- 

ra e Pedagó- 

gicae alguns 

No decorrer 

do ano letivo 

vigente. 
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escola e outras reuni- 

ões sobre a PP e ou- 

tras questões pedagó- 

gicas. 

trais para uma comunicação mais efetiva 

com os pais/ responsáveis; 

 professores.  

4. Estabelecer parce- 

rias entre algumas 

instituições e pessoas 

da comunidade. 

Aumentar em 20% as 

parcerias na escola. 

- Estabelecimento de contatos e agen- 

damento de palestras e outros; 

- organização de palestras e/ou outros 

eventos com algumas parcerias. 

Através das avaliações 

institucionais, reuniões 

pedagógicas, 

Equipe Gesto- 

ra e Pedagó- 

gica e alguns 

professores. 

Grêmio Estu- 

dantil. 

No decorrer 

do ano letivo 

vigente. 

5. Estimular o prota- 

gonismo juvenil ressal- 

tando e a proatividade 

dos estudantes. 

- Incentivar os estudan- 

tes a promoverem even- 

tos sociais, culturais e 

esportivos semestral- 

mente. 

- Produção de eventos ou campanhas 

de interesse dos estudantes pelos 

próprios estudantes; 

- Promoção de roda de conversa, dis- 

cussões sobre algumas temáticas dos 

Eixos transversais pelos próprios es- 

tudantes orientados e/ou acompanha- 

dos por alguns professores; 

Através de discussões e 

autoavaliações nas coor- 

denações pedagógicas, 

Conselhos de Classe e 

avaliações institucionais. 

Gestão Esco- 

lar, Coordena- 

ção pedagógic 

e membros do 

Grêmio Estu- 

dantil. 

Semestal- 

mente. 

6. Desenvolver ações de 

reconhecimento e forta- 

lecimento do Conselho 

escolar e promover cons- 

tantemente o desenvol- 

vimento de decisões que 

fortaleçam a identidade 

democrática da escola. 

- Envolver toda a comuni- 
dade de forma ampla e 
abrangente, com o prenci- 
mento de vagas e com a 
representação fortalecida 
de todos os agentes dos 
distintos grupos da Comu- 
nidade Escolar. 

- Avaliar continuamente os casos que 
representem a identidade das situações 
específicas e gerais que representam a 
identidade dos alunos do CEM 111; 
- Ampliar a divulgação das ações e deci- 

sões definidas pelo Conselho Escolar, 
fortalecendo desse modo, a estrutura de 
participação democrática da Comunidade 
Escolar. 

Através das reuniões bimes- 

trais do Conselho escolar. 

Em reuniões 

periódicas men- 

sais para o 

tratamento dos 

casos específi- 

cos e gerais e 

nas reuniões de 

fechamento de 

semestre. 

No decorrer 

de cada Bi- 

mestre. 



84  

 

 

d) Gestão de Pessoas 

Objetivos Metas Ações Avaliação das Ações 
Responsá- 

veis 
Cronograma 

1. Reforçar a valoriza- 

ção de uma identidade 

local como estímulo à 

construção de novos 

valores para a vida em 

sociedade. 

- Desenvolver, pelo 

menos, duas atividades 

(semestralmente) que 

visem aumentar a efeti- 

vação do trabalho cole- 

tivo na escola; 

- Promover semestral- 

mente exercícios sobre 

empatia, aprender a ver 

de outros ângulos e 

outros. 

- Promoção de eventos/ encontros, 

pelo menos uma vez por semestre 

com todos os segmentos da comuni- 

dade escolar com o objetivo de forta- 

lecer a coletividade na escola; 

- Realização de oficinas, palestras, 

exercícios. 

Através das avaliações 

institucionais. 

Equipe Ges- 

tora e coor- 

denação 

pedagógica, 

SOE. 

No decorrer do 

ano letivo 

vigente. 

2. Estimular a forma- 
ção continuada de 
todos os profissionais 
envolvidos na comuni- 
dade escolar. 

- Incentivar aos profissi- 

onais a particiaparem de 

pelo menos 01 forma- 

ção em seu componente 

curricular   ou   área   de 

- Participação em formação da EAPE 

e outros eventos promovidos pela 

CRE e da própria Unidade Escolar. 

Através das avaliações 

institucionais. 

Equipe Ges- 

tora e peda- 

gógica. 

No decorrer do 

ano letivo 

vigente. 

3. Aperifeiçor a estrura 
e física e material para 
o pleno desenvolvi- 
mento do atendimento 
realizado pela sala da 
Orientação Educacio- 
nal, além de promover 
o desenvolvimento de 
ações, encontros e 
estratégias de valori- 
zação das nossas 
orientadoras, assim 
como de suas estraté- 
gias de atuação e 
práticas pedagógicas, 
com a plena interação 

atuação.     
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com toda a equipe 
escolar. Realizar o 
mesmo propósito, 
dentro das especifici- 
dades de cada área e 
grupo, com toda a 
equipe de monitoria, 
da sala de recursos, 
assim como com a 
equipe de apoio admi- 
nistrativo, secretaria 
escolar, portaria, ser- 
viços gerais, cantina, 
merendeiras e cozi- 
nheiras. 

     

 

e) Gestão Financeira 

Objetivos Metas Ações Avaliação das Ações 
Responsá- 

veis 
Cronograma 

1. Aumentar a aquisição 

dos materi- 

ais/equipamentos definidos 

na Ata de Prioridades dos 

recursos do PDAF. 

- Elaborar anualmente ata 

de prioridades de forma 

coletiva e que contemple 

principalmente os aspec- 

tos pedagógicos de forma 

que tenham reflexos na 

qualidade do ensino e na 

aprendizagem dos alunos 

e na manutenção preven- 

tiva e corretiva dos espa- 

ços físicos da escola; 

- Aquisição de no mínimo 

90% dos materi- 

ais/equipamentos   defini- 

dos na Ata de Prioridades 

- Efetuar a aquisição dos ma- 

teriais/equipamentos definidos 

na Ata de Prioridades dos 

recursos do PDAF. 

Através das avaliações insti- 

tucionais. 

Equipe Ges- 

tora. 

No decorrer 

do ano letivo 

vigente. 
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 dos recursos do PDAF.     

2. Administrar os recursos 

financeiros de forma efici- 

ente para garantir condi- 

ções de uso e suficiência 

dos materiais e equipamen- 

tos. 

- Prestar contas de 100% 

dos recursos financeiros 

da escola. 

Reuniões de prestação de 

contas quadrimestralmente. 

Através das avaliações insti- 

tucionais. 

Equipe Ges- 

tora 

Quadrimes- 

tralmente. 

 
 
 
 
 
 
 

 
f) Gestão Administrativa 

Objetivos Metas Ações Avaliação das Ações 
Responsá- 

veis 
Cronograma 

1. Garantir aos servidores atendimento 

adequado, o acesso e a divulgação, em 

tempo hábil, de documentos e informa- 

ções. 

- Suprir 100 % com 

abertura de carência 

nas instâncias devi- 

das, para as pendên- 

cias de longa duração; 

 
- Acompanhar e aten- 

der 100% dos servido- 

res em suas necessi- 

dades, observando os 

critérios legais de cada 

segmento. 

- Organização do dossiê de 

cada servidor (documentos 

relacionados a vida profis- 

sional) que são recebidos e 

protocolados ou, até mes- 

mo, encaminhados a outras 

instâncias; 

- recebimento e conferên- 

cia da merenda escolar, 

preenchimento/protocolos 

de formulários diversos; 

- Recebimento e conferên- 

cia do patrimônio, abertura 

de carências, recebimento 

de     atestados     médicos, 

acompanhamento dos ser- 

Através das reuniões 

pedagógicas e avalia- 

ções institucionais. 

Equipe Ges- 

tora. 

No decorrer 

do ano letivo. 
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  vidores da limpeza e con- 

servação e portaria. 

- Organização da folha de 

pessoal de todos os ser- 

vidores. 

   

2. Zelar pela preservação dos bens 

patrimoniais da Instituição Escolar. 

Criar campanhas de 

incentivo a conserva- 

ção do patrimônio 

escolar atingindo 

100% dos estudantes; 

- Diminuir anualmente 

em 60% da depreda- 

ção predial, dos mobi- 

liários e equipamentos 

da escolar. 

Trabalho de conscientiza- 

ção sobre a necessidade 

da preservação dos espa- 

ços, equipamentos da es- 

cola através de campanhas 

e outras ações pedagógi- 

cas. 

Através das reuniões 

de Conselho Escoalre 

avaliações institucio- 

nais. 

Equipe Ges- 

tora e Equipe 

Pedagógica. 

No decorrer 

do ano letivo 

vigente. 

3. Introduzir e facilitar o uso de novas 

tecnologias relacionadas ao ensino, ao 

trabalho de acompanhamento pedagó- 

gico e ferramentas administrativas. 

- Oferecer formação 

para 100% dos pro- 

fessores sobre o Sis- 

tema Eletrônico de 

Informações (SEI). 

- Incentivar os profes- 

sores a participarem 

de, pelo menos uma 

formação anual, sobre 

novas tecnologias e 

utilizarem os recursos 

tecnológicos disponí- 

veis. 

- Cursos e/ou oficinas de 

Formação sobre o Sistema 

Eletrônico de Informações 

(SEI) produção e gestão de 

documentos para os pro- 

fessores e servidores; bem 

como outras formações 

necessárias. 

Através de reuniões 

pedagógicas e das 

avaliações institucio- 

nais. 

Equipe Ges- 

tora, Núcleo 

Tecnológico 

e/ou EAPE. 

No decorrer 

do ano letivo 

vigente. 

4- Monitorar e coordenar o atendimento 

administrativo e pessoal. 

Acompanhar 100% 

o andamento adminis- 

trativo da unidade 

escolar. 

- Atendimento a todos os 

servidores em suas neces- 

sidades, observando os 

critérios legais de cada 

segmento. 

Gestão Escolar Equipe Ges- 

tora. 

No decorrer 

do ano letivo 

vigente. 
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  - Acompanhamento do 

Sistema Eletrônico de In- 

formações (SEI) e despa- 

cho em tempo hábil, dos 

documentos provenientes 

da Secretaria de Educação 

do DF e de outras Institui- 

ções Públicas e ou/ parcei- 

ras. 

   

- 
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13. ACOMPANHAMENTO, CONTROLE E AVALIAÇÃO DA PROPOSTA POLÍTI- 

CA PEDAGÓGICA 

 
O acompanhamento, o controle e a avaliação desta Proposta Pedagógica 

acontecerá nos momentos de reflexões proporcionados nas reuniões pedagógicas, 

nos momentos destinados à avaliação institucional e em outros momentos que se 

fizerem necessários. Tendo como intuito analisar os resultados das ações descritas 

no Plano de Ação e rever objetivos e metas; adequando-os à realidade dinâmica da 

comunidade escolar; bem como, incluir, excluir ou alterar projetos previstos para o 

ano letivo corrente considerando o calendário escolar da Secretaria de Educação de 

Estado do Distrito Federal, entre outros. 

Os instrumentos utilizados para a avaliação serão os registros realizados nos 

momentos avaliativos supracitados; bem como através da aplicação de questioná- 

rios à comunidade escolar. Estes resultados servirão de guia para a definição das 

novas estratégias a serem planejadas para o ano letivo seguinte. 

Desta forma será possível ter dados de análise para a revisão da Proposta 

Pedagógico no ano letivo subsequente. 

 
14. PROGRAMAS E PROJETOS DESENVOLVIDOS PELO CEM 111 

14.1 Programas: 

14.1.1 Projeto Controladoria na Escola 

O Projeto Controladoria na escola tem como objetivo a realização de uma 

auditoria cívica pelos próprios estudantes, na qual são levados a registrar os pro- 

blemas estruturais da escola, identificando as causas e apontado soluções. E atra- 

vés de uma gincana é despertado a consciência cidadã dos estudantes, entre outras 

questões. Durante o ano de 2021 e até presente momento do ano de 2022, ainda 

não tivemos a retomada desse projeto em âmbito escolar. 

Objetivo: Produzir a consciência e a participação conjunta de toda a comunidade 

escolar, nas ações de controle e fiscalização do correto uso do recurso e do patri- 

mônio público do espaço escolar. 

Meta: Realizar ações semestrais visando melhorias específicas dentro da escola, 

em cada período de ação do projeto. 
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Ações: Identificação de problemas espaciais, objetivos e estruturais para a busca de 

soluções em comum, para tais problemas pertinentes a escola. 

Responsáveis: Professores, comissões de alunos e representantes do Grêmio esco- 

lar. 

Cronogramas: 2° Semestre letivo de 2022. 

 
 

14.1.2 Festival de Filmes Curta Metragem das Escolas Públicas de Brasília 

Participação do estudantes na produção de filmes curta-metragens no Festi- 

val de Filmes Curta Metragem das Escolas Públicas de Brasília. Numa parceria da 

Secretaria de Estado de Educação do Distrito Fderal – SEDF com a Secretaria de 

Estado de Cultura do Distrito Federal – SECULT. 

 
14.1.3 Circuito de Ciências 

O circuito de ciências das Escolas Públicas do Distrito Federal, é um impor- 

tante instrumento para a exposição e divulgação da produção científica, tecnológica 

e cultural desenvolvida na Rede Pública de Ensino do Distrito Federal, constituindo 

uma atividade pedagógica e cultural com importante potencial inovador do ensino, 

da aprendizagem e da compreensão da prática científica no ambiente escolar. Cuja 

missão é difundir e promover uma cultura científica que estimule a iniciação científi- 

ca, tecnológica e a inovação educacional, constituindo uma oportunidade de apren- 

dizagem e entendimento sobre as etapas de construção do conhecimento científico 

por meio da elaboração e desenvolvimento de projetos com fundamento científico. 

Promove, ainda, o incentivo à cultura investigativa, à criatividade, à reflexão, à capa- 

cidade inventiva e desperta vocações. 

Objetivo: Construir a cultura do fazer científico no espaço escolar, promovendo a 

contínua participação dos alunos e o desenvolvimento pertinente de projetos advin- 

dos de suas ações e interações conjuntas. 

Meta: Desenvolver ideias inovadoras que aliem o elemento da criatividade cietífica e 

a busca de soluções de constância e pertinência no agir de natureza valorativa para 

o percurso do desenvolvimento sustentável e também para o caminho da preserva- 

ção e correta utilização dos recursos ambientais associados ao bioma do Recanto 

das Emas. 
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Ações: Encontros quinzenais para o desenvolvimento das ideias e materialização de 

suas possbilidades; apresentações periódicas junto a comunidade escolar, dos pro- 

jetos na escola desenvolvdos. 

Responsáveis: Professores e alunos especificamente envolvidos nos projetos cientí- 

ficos da escola. 

Cronogramas: Ano escolar de 2022. 

 
 

14.1.4. Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas (OBMEP) 

Estimular e promover o estudo da Matemática entre alunos das escolas públi- 

cas; contribuir para a melhoria da qualidade da educação básica; identificar jovens 

talentos e incentivar seu ingresso nas áreas científicas e tecnológicas; incentivar o 

aperfeiçoamento dos professores das escolas públicas; contribuir para a integração 

das escolas públicas com as universidades públicas, os institutos de pesquisa e as 

sociedades científicas e promover inclusão social por meio da difusão do conheci- 

mento. 

Objetivo: Desenvolver e estimular o estudo da matemática e a relação dos alunos 

com a aplicação prática do seu sentido, tanto em âmbito dos exame em si, como na 

conjuntura concreta de suas vivências. 

Meta: Desenvolver ideias inovadoras que aliem o elemento da criatividade cietífica e 

a busca de soluções de constância e pertinência no agir de natureza valorativa para 

o percurso do desenvolvimento sustentável e também para o caminho da preserva- 

ção e correta utilização dos recursos ambientais associados ao bioma do Recanto 

das Emas. 

Ações: Encontros quinzenais para o desenvolvimento das ideias e materialização de 

suas possbilidades; apresentações periódicas junto a comunidade escolar, dos pro- 

jetos na escola desenvolvdos. 

Responsáveis: Professores e alunos especificamente envolvidos nos projetos cientí- 

ficos da escola. 

Cronogramas: Ano escolar de 2022. 
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14.1.5. Olimpíada de Língua Portuguesa “Escrevendo o Futuro” 

A Olimpíada de Língua Portuguesa Escrevendo o Futuro é um concurso de 

produção de textos para alunos de escolas públicas de todo o país, do 5º ano do 

Ensino Fundamental ao 3º ano do Ensino Médio. Numa iniciativa do Ministério da 

Educação e da Fundação Itaú Social, com a coordenação técnica do Centro de Es- 

tudos e Pesquisas em Educação, Cultura e Ação Comunitária (Cenpec). O tema es- 

colhido desde sua primeira edição é “O lugar onde vivo”; cujo objetivo é propiciar aos 

estudantes o estreitamento de vínculos com a comunidade e aprofundar o conheci- 

mento sobre a realidade local. 

 
14.1.6. Por Dentro dos Exames do ensino Médio 

O Programa “Por dentro dos Exames do Ensino Médio” é desenvolvido pela 

Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal e tem como objetivo apresen- 

tar informações sobre acesso ao ensino superior e auxiliar estudantes da rede públi- 

ca a se prepararem paras provas como o Enem e o PAS através da participação em 

simulados. A unidade escolar participa do programa sempre que disponibilizado pela 

Secretaria de Educação. 

 
14.2. Projetos a serem implementados pelo CEM 111 no ano letivo em curso: 

O CEM 111 do Recanto das Emas implementa um número significativo de proje- 

tos, apesar de se deparar com inúmeras dificuldades; tais como: falta de espaços 

para atendimento aos estudantes no turno contrário, poucos recursos financeiros, 

número insuficiente de coordenadores para acompanhar a implementação desses 

projetos e o atual Sistema de Semestralidade que torna inviável a realização de tan- 

tos projetos. Por esta razão, os projetos: “Festa da Cultura Popular” e “Gincana Cul- 

tural e Esportiva” passaram a ser realizados bienalmente. 

Atualmente, o CEM 111 conta com as seguintes parcerias: Rotaract (parceria no 

subprojeto “Inspirando Sonhos” que faz parte do Projeto Mundo do Trabalho de 

Mãos Dadas com a Inclusão”); viabilizando palestras, orientações e outras atividades 

inerentes ao mundo do trabalho; Parceria com a Faculdade Projeção na qual a esco- 

la participa do Projeto: Passo Certo (atividades de preparação para o ENEM volta- 

das para Matemática e Língua Portuguesa) ‘Parada das profissões’ e outras ações 

a serem realizadas na Semana de Educação para a Vida. Esta Instituição Escolar 
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conta, ainda, com a parceria da Faculdade IESB, com ações voltadas para o mundo 

do trabalho. E outras parcerias vão se firmando ao longo do ano letivo. 

A seguir serão elencados os projetos a serem implementados no ano letivo 

2019: 

14.2.1 Projeto: LEITURAS E PRODUÇÕES: Ênfase na Língua Portuguesa e Ma- 

temática 

 

 
 

14.2.2 Projeto: Semana de Educação para a Vida 
 

 

14.2.3 Projeto: Ciência em Campo 

 
 

14.2.4 Projeto: Mundo do Trabalho “De Mãos Dadas com a Inclusão” 
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14.2.5 Projeto: Intervalo Cultural 
 

 
 

14.2.6 Projeto: Semana de Educação de Jovens e Adultos/Semana da Educa- 

ção Profissional 

 

 
 

14.2.7 Projeto: Horta Escolar 

 

14.2.8 Projeto: Ruptura: mídias, protagonismo juvenil e a identidade do jovem 

no CEM 111 – modelo de expressão oral, escrita e audiovisual 
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14.2.9 Projeto: Sarau Cultural 
 

 

14.2.10 Projeto: Descolonizando a Mente (Semana da Consciência Negra) 
 

 

 
14.2.11 Projeto: Integração Curricular com as escolas do Recanto das 

Emas que demandam alunos para a 1ª série  do CEM 111 
 

 
14.2.12 Projeto: Break na escola 
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14.3 Quadro Síntese dos Projetos da Escola: 
 

 
Projeto 

 
Objetivos 

 
Principais Ações 

 
Responsável(is) 

Avaliação do Pro- 

jeto e no Projeto 

Período 

de Rea- 

lização 

1. leitu- - Possibilitar aos estu- - Articulação da coordenação pedagógica com os professores de PD 
de Linguagens e Matemática) como principais implementadores do 
Projeto “Leituras e Produções: ênfase na Língua Portuguesa e Ma- 
temática” e demais professores das áreas do conhecimento para 
interação e comprometimento no desenvolvimento das atividades 
focadas que reforcem o domínio da leitura, da escrita e do raciocínio 
lógico; 
- Revitalização do espaço da biblioteca escolar, agilização no aten- 
dimento ao estudante, ampliação e divulgação do acervo bibliográfi- 
co existente na escola em parceria com os servidores e professore 
readaptados e em restrição de sala de aula; 
- Formação para os professores sobre a estrutura e critérios avalia- 
tivos das tipologias avaliadas em conjunto; 
- Realização de atividades matemáticas que contribuam para a utili- 
zação prática em situações reais; 
- Realização de atividades de linguagens: leitura, visualização de 
vídeos, interpretação e produção de textos diversos, por meio de 
estratégias diversificadas, que venham minimizar as dificuldades 
apresentadas pelos estudantes, estimular a autoestima e o interesse 
pelo conteúdo e desenvolver as habilidades esperadas; 
- Criação do clube de Leitura; 
- Inscrição da escola para a participação na Olimpíada de Matemáti- 
ca e na Olimpiada de Língua Portuguesa e incentivo ao professores 
para participarem das olimpíadas; 
- Utilização de ferramentas dos portais da OBMEP, Olímpiada de 
Língua Portuguesa que envolvam os estudantes em oficinas e outras 
atividades (de classe e extraclasse) visando o aprimoramento do 
conhecimento do estudante; 
- Realização de intervenção pedagógica (através de atividades de 
classe e extraclasse), visando a recuperação das aprendizagens dos 
estudantes que apresentam dificuldades, principalmente em Portu- 
guês e Matemática; 
- Estabelecimento de parcerias para formação dos professores e 
desenvolvimento de algumas atividades com a EAPE (Escola de 

Professores do - Acompanhamento Segun- 

ras e dantes um maior domí- componente cur- do desempenho do do Se- 

produ- nio da leitura, da escrita ricular Parte   Di- alunos nas práticas mestre 

ções: e do raciocínio lógico; versificada nar de leitura e de pro- de 

Ênfase  (PD) de Lingua- dução de texto; 2022. 

na Lín- -Criar condições   para gens e Matemáti-   

gua que os estudantes se ca; coordenação - Avaliação sobre  

Portu- envolvam em múltiplas pedagógica e as ações e resulta-  

guesa e práticas de letramentos professores cola- dos obtidos no  

Mate- com vista a inserção e boradores. Projeto: “LEITU-  

mática participação destes  RAS E PRODU-  

 jovens em inúmeras  ÇÕES: Ênfase na  

 esferas da atividade  Língua Portuguesa  

 humana na sociedade.  e Matemática”, nas  

Campo   coordenações pe-  

de Inte-   dagógicas e nos  

gração   Conselhos de clas-  

curricu-   se com a participa-  

lar:   ção dos professo-  

Acom-   res, estudantes,  

panha-   coordenação pe-  

mento   dagógica e gestão  

Peda-   escolar.  

gógico     

(Líng.     

Portug.     

e Ma-     

temáti-     

ca)     
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  Aperfeiçoamento dos professores, Núcleo de Tecnologia da Educa- 

ção (NTE), bem como com algumas universidades e faculda- 
des(Projeção, IESB). 
-Montagem do Clube do Livro e organização de saraus literários em 
parceria com os responsáveis pela sala de leitura: servidores e pro- 
fessores readaptados e em restrição de sala de aula; 
Realizar leituras coletivas de contos e poemas, apresentar e comen- 
tar também sobre mulheres escritoras e poetas em parceria com os 
responsáveis pela sala de leitura: servidores e professores readap- 
tados e em restrição de sala de aula; 

   

 
Projeto 

 
Objetivos 

 
Principais Ações 

 
Responsável(is) 

Avaliação do Pro- 

jeto e no Projeto 

Período 

de Rea- 

lização 

  - Discussões para organização da Semana de educação para a vida    

 
2. Se- 

mana 

de Edu- 

cação 

para a 

Vida 

(Lei 

11.988 

 
- Abordar conhecimen- 

tos 

relativos a matérias não 

constantes do currículo 

obrigatório, tais como: 

ecologia e meio ambien- 

te,   educação   para   o 

trânsito,      sexualidade, 

nas coordenações, por bloco; 

- Agendamento de palestras e oficinas; 

- Realização das inscrições dos alunos para participarem das ativi- 

dades; 

- Recepção aos convidados palestrantes e oficineiros; 

- Realização das atividades (palestras, debates, cine-debates, ofici- 

nas etc) sobre temáticas dos Eixos transversais e outros temas 

constantes do Currículo, mas que nem sempre são trabalhados na 

escola; 

Equipe Gestora, 

coordenado-res 

pedagógicos e 

professores re- 

gentes. 

As atividades serão 

avaliadas por todos 

os segmentos na 

realização dos Pré- 

Conselhos, Conse- 

lho de Classe e 

reuniões pedagógi- 

cas. 

 

 
Segun- 

do Se- 

mestre 

de 

2022. 

de prevenção contra doen- - Elaboração de declarações de comparecimento para os convida-    

27/09/2 ças transmissíveis, etc, dos;    

009) de acordo com a Lei Nº - Estabelecimento de parcerias para o desenvolvimento de algumas    

 11988/09. atividades com o Núcleo de Tecnologia da Educação (NTE), algu-    

  mas universidades e faculdades, postos de saúde e outros profissio-    

  nais e pessoas da comunidade.    

 - Favorecer a interdisci- - Articulação entre os professores da área de Ciências da Natureza e 
professores interessados de outras áreas do conhecimento para a 
construção do projeto “Ciência em Campo” usando a interdisciplina- 
ridade; 
- Desenvolvimento de subprojetos objetivando a participação no Fes- 
tival de Tecnologia, Inovação e Ciência, FESTIC das Escolas Públi- 
cas do Distrito Federal; 
- Trabalho com temáticas do Eixo Transversal do Currículo e outros 

Professores da - Através de relató- Durante 

 plinaridade, o trabalho Área de Ciências rios, produção e o ano 

3. Ciên- 

cia em 
Campo 

com   a   pesquisa   e   a 

consolidação de uma 

cultura de produção 

da Natureza e 

coordenação 

pedagógica e 

interpretação de 

situações- 

problema; partici- 

letivo e 

2022. 

 científica no CEM 111. professores inte- pação nas ativida-  

 - Introduzir os estudan- ressados das des e projetos rea-  
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 tes na iniciação científi- 

ca e tecnológica e bus- 

car promover a inova- 

ção educacional. 

eixos unificadores, relacionadas ao do Tema da Semana Nacional de 
Ciência e Tecnologia: “Bioeconomia: diversidade e riqueza para o 
desenvolvimento sustentável”, os quais nortearão os objetivos na 
realização do Projeto “Ciência em Campo; 
- Atividades de pesquisa a serem realizadas pelos estudantes sob 
orientação dos professores; 
- Manutenção do Clubinho de Ciências; buscando a articulação dos 
campos de integração curricular, Comunicação, Uso de Mídias e 
Cultura Digital; Protagonismo Juvenil; 
- Viabilização de um evento de culminância do Projeto “Ciência em 
Campo”, no final do 2º bimestre/início do 3º bimestre, onde os traba- 
lhos serão apresentados, para a comunidade interna; 
- Divulgação das ações do Projeto “Ciência em Campo” para a co- 
munidade através do Clubinho de Ciências; 
- Viabilização da participação dos estudantes no Festival de Tecno- 
logia, Inovação e Ciência – FESTIC das Escolas Públicas do Distrito 
Federal a ser realizado pela CRE/SEEDF e no evento Semana Na- 
cional de Ciência e Tecnologia; 
- Coleta de dados meteorológicos e intercâmbio com o programa 
Globe/ NASA, entre outros. 

demais áreas. lizados em sala, 

pesquisas de cam- 

po, entre outros. 

Bem como, avalia- 

ção do projeto em 

si, por toda comu- 

nidade escolar nos 

conselhos de Clas- 

se e reuniões pe- 

dagógicas. 

 

 
Projeto 

 
Objetivos 

 
Principais Ações 

 
Responsável(is) 

Avaliação do Pro- 

jeto e no Projeto 

Período 

de Rea- 

lização 

 

4. Mun- 

do do 
Traba- 
lho “De 
Mãos 
Dadas 
com a 
Inclu- 
são” 

 

Viabilizar ações para o 

desenvolvimento do 

Projeto: “MUNDO DO 

TRABALHO: de mãos 

dadas com a inclusão” 

objetivando o preparo 

do estudante para o 

mundo trabalho e o 

exercício da cidadania 

 

- Trabalho com temáticas relacionadas ao mundo do trabalho; 
- Elaboração do projeto de vida dos estudantes; 
- Realização de pesquisas, por área de interesse, pelos estudantes ; 
- Realização de palestras e oficinas por professores e outros profis- 
sionais (convidados) de diferentes áreas, sobre profissões e mundo 
do trabalho; 
- Participação dos estudantes em eventos, tais como: Feira das Pro- 
fissões, visita a alguns campos universitários objetivando despertar- 
lhes para as escolhas profissionais futuras; 
- Estabelecimento de parcerias com algumas universidades e facul- 
dades e outras Instituições e/ou profissionais da comunidade para 
realização de atividades. 

Professores    de 

Linguagens e 

Ciências Huma- 

nas envolvidos no 

projeto. 

Avaliação sobre as 

ações e resultados 

obtidos no Projeto 

nas coordenações 

pedagógicas e nos 

Conselhos de clas- 

se com a participa- 

ção dos professo- 

res, estudantes, 

coordenação pe- 

dagógica e gestão 

escolar. 

 

Segun- 

do Se- 

mestre 

letivo e 

2022. 
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Projeto 
 

Objetivos 
 

Principais Ações 
 

Responsável(is) 
Avaliação do Pro- 

jeto e no Projeto 

Período 

de Rea- 

lização 

05. In- 

tervalo 

Cultural 

- Promover uma ativida- 

de cultural mensalmente 

no intervalo de aulas. 

- Estimula a cultura 

na escola; 

- Diversificar e direcio- 

nar atividades no inter- 

valo; 

- Promover a interação 

entre os alunos de cada 

turno. 

- Planejamento, contatação dos artistas e organização da programa- 

ção cultural para os intervalos de aulas mensais com o apoio dos 

professores e Grêmio Estudantil; 

- Estabelecimento de parcerias com profissionais que desenvolvem 

atividades culturais com o apoio do FAC, entre outros; 

- organização dos recursos audiovisuais para a apresentação quan- 

do necessários; 

- Apresentação mensal de atividades culturais diversificadas: dança, 

teatro, shows, entre outros. 

Professores e 

grêmio estudantil. 

- Avaliação do Pro- 

jeto em reunião 

pedagógica, nos 

Pré-Conselhos e 

Conselhos de 

Classe e em mo- 

mentos de avalia- 

ção institucional. 

Ano 

Letivo 

de 

2022. 

5. Se- 
mana 
de 
Educ. 
de jo- 
vens e 
Adultos 
(EJA) 
/Sema- 
na da 
Educa- 
ção 
Profissi- 
onal 

-Promover uma semana 

de atividades sobre a 

temática: Empregabili- 

dade e Mercado de 

Trabalho no DF; 

- Propor medidas a fim 

de ampliar as potencia- 

lidades do discentes do 

EJA; 

Exemplificar casos de 

sucesso no mercado de 

trabalho que envolvam 

alunos oriundos do EJA. 

- Realização de atividades inerentes a temática “Empregabilidades e 

Mercado de Trabalho no DF” envolverndo todos os alunos da EJA 

(3º segmento). 

Professores e 

alunos do EJA (3º 

segmento) 

Avaliação do Proje- 

to por professores 

que não orientam 

os trabalos e avali- 

ação do projeto 

como todo em reu- 

nião pedagógica e 

Conselho de Clas- 

se. 

Segun- 

do Se- 

mestre 

de 

2022. 
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6. Proje- 
to: Horta 
Escolar 

 

Viabilizar uma horta 

escolar, incluindo os 

estudantes com neces- 

sidades especiais. 

- Realização da preparação do solo; 
- Plantio das sementes e desenvolvimento de uma rotina para o bom 
desenvolvimento da horta e colheira; 
- EIntegração de componentes curriculares, que possam relacinar o 
projeto ao Projeto “Ciência em Campo”. 

Sala de Recurso, 

Eja Interventiva e 

outros alunos e 

professores en- 

volvidos no Proje- 

to “Ciência em 

Campo”. 

Avaliação do Proje- 

to em reuniões 

pedagógicas, Con- 

selho de Classse e 

em momen-tos de 

avaliação instituci- 

onal. 

 

Durante 

o ano 

letivo de 

2022. 

 
Projeto 

 
Objetivos 

 
Principais Ações 

 
Responsável(is) 

Avaliação do Pro- 

jeto e no Projeto 

Período 

de Rea- 

lização 

Ruptura: 

mídias, 

prota- 

gonismo 

juvenil e 

a identi- 

dade do 

jovem 

no CEM 

111  – 

modelo 

de ex- 

pressão 

oral, 

escrita e 

audiovi- 

sual 

Ampliar o uso das tec- 

nologias da informação 

e comunica 

ção no CEM 111, inte- 

grando-as à prática 

educativa. 

- Promoção de momentos de análise, reflexões e discussões sobre 
as ferramentas tecnológicas da informação e comunicação; bem 
como sua utilização didático- pedagógico; 
- Estabelecimento de parceria com a TV Reflexo Digital para forma- 
ções e interações dos professores e estudantes com as mídias digi- 
tais na área da comunicação, troca de informação e outros; 
- Incentivo aos professores na utilização de Google Classroom e 
outras ferramentas pedagógica facilitadora do ensino-aprendizagem; 
- Realização de atividades utilizando mídias, com os estudantes no 
decorrer do ano letivo; tais como: pesquisa, produção de vídeos, 
coleta de imagens, uso da calculadora e cronômetro, utilização de 
aplicativos, entre outros; 
- Utilização mais efetiva da rede social da escola pela gestão esco- 
lar, como canal de comunicação com a comunidade escolar; 
- Envolvimento dos estudantes, nos processos de reflexão, criação e 
veiculação de conteúdos em mídias escolares; tais como: cobertura 
dos Intervalos Culturais, dos projetos da escola; 
- Participação dos estudantes no festival de Curtas das escolas pú- 
blicas do DF e outros eventos; 
- Realização de debates/ discussões que evidenciem a influência da 
mídia nas esferas políticas, sociais, econômicas e nos padrões cultu- 
rais e comportamentais da população. 

Gestão Escolar, 

Supervisão, Co- 

ordenação Peda- 

gógica, professo- 

res, Grêmio Estu- 

dantil. 

Avaliação do Proje- 
to pelo corpo do- 
cente e discente 
em Conselho de 
Classe, coordena- 
ção pedagógica e, 
ainda, com a co- 
munidade externa 
em dia letivo temá- 
tico. 

 
Reto- 

mada 

prevista 

para  o 

segundo 

semes- 

ter de 

2022. 

 
 

8. Sarau 
Cultural 

Identificar e desenvolver 

habilidades artísticas, 

de vínculo aos interes- 

ses dos alunos. 

- Realização de batalhas de rimas, envolvendo alunos de diferentes 
turnos e de turnos comuns, onde possa ser estimulada a construção 
da proximidade com elementos próprios do núcleo avaliativo, como o 
PAS e ENEM, além da naturalização do exercício de expressão da 
autonomia crítica e do próprio protagonismo concreto resultante da 
prática real do poder da fala; 

 
Supervisão esco- 

lar 

Coordenação 

escolar 

- Avaliação do Pro- 

jeto em reuniões 

pedagógicas, nos 

Pré-Conselhos e 

Conselhos de 
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  - Encontros temáticos de ordem literária, relacionadas às obras clás- 

sicas e obras utilizadas em exames como PAS e ENEM, com a pre- 
sença e apresentações musicais e artísticas, de ordem diversa, rea- 
lizadas pelos próprios alunos, criando assim, o estímulo ao desen- 
volvimento dos seus talentos; 
- Oficinas de música, realizadas a partir da própria ação de alunos 
que tenham conhecimentos musicais básicos e que possam ser 
transmitidos e compartilhados com seus pares; 
- Desenvolvimento de oficinas de dança, que seriam conduzidas 
pelos próprios alunos e que teriam como foco, o estímulo ao trabalho 
de ensino mútuo das diferentes formas de expressão corpórea, ad- 
vindas da dança, como meio de valorização da identidade própria 
dos alunos, além da própria possibilidade de fazer com muitos se 
sintam mais valorizados e reconhecidos, por meio dessa forma de 
potencialidade específica. 

Professores rela- 

cionados às áreas 

de ciências hu- 

manas e Lingua- 

gens. 

Classe e em mo- 

mentos de avalia- 

ção institucional. 

 

 
Projeto 

 
Objetivos 

 
Principais Ações 

 
Responsável(is) 

Avaliação do Pro- 

jeto e no Projeto 

Período 

de Rea- 

lização 

9. Des- 
coloni- 
zando a 
Mente 

 

Promover a reflexão e 
vivência das culturas 
africanas, assim como 
do processo de diáspora 
desse povo. 

- Trabalho com a temática ensino da história e cultura afro-brasileira 
e africana, consoante Lei 10.639/03; 
- Realização de Oficinas: de Tranças e turbantes, de dança e de um 
modo especial de hip hop dance, de paródias, que evidenciem con- 
dições históricas da realidade do negro da história, grafite artístico, 
de Capoeira; 
- Mini – exposição de arte negra: Visão afrocentrada dos fatos (es- 
culturas com materiais recicláveis). 
- Apresentações artísticas – Resultado das oficinas realizadas duran- 
te a realização do projeto; 
- Encerramento – Encontro de Capoeira. 

 

Professores das 
áreas de artes, 
história e literatu- 
ra, com a própria 
ação de coorde- 
nação dos alunos, 
supervisionados 
pelos professores 
envolvidos. 

 

Avaliação periódi- 
ca, por meio de 
reuniões realizadas 
junto a coordena- 
ção pedagógica. 

 

Segun- 
do se- 
mestre 
de 
2022. 

 
 

 
10. Es- 
cola de 
atitude 

Conscientizar da impor- 

tância conjunta do es- 

paço escolar, como 

produto de uma realida- 

de democrática, relacio- 

nada à existência da 

escola pública, além da 

promoção    de    ações 

permanentes de preser- 

- Identificação das condições estruturais pertinentes ao espaço esco- 
lar. 
- Campanhas de conscientização e ações específicas direcionadas 
aos alunos da escola, na busca da prática conjunta, que se direcione 
ao cuidado da realidade física e estrutural da mesma. 
- - Utilização de alternativas que possam viabilizar a captação de 
apoio e recursos para a realização de ações vinculadas às necessi- 
dades presentes na estrutura da escola. 
- Apresentação de plano de projeto de atuação para a comunidade 
escolar, que permita com que seja alcançado o entendimento con- 

Gestão Escolar, 

Supervisão, Co- 

ordenação Peda- 

gógica, professo- 

res, Grêmio Estu- 

dantil. 

- Avaliação do Pro- 

jeto em reuniões 

pedagógicas, nos 

Pré-Conselhos e 

Conselhos de 

Classe e em mo- 

mentos de avalia- 

ção 

 
Segun- 

do Se- 

mestre 

de 

2022. 
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 vação da estrutura e 

ambiente da escola. 

creto das ações propostas e possíveis soluções que possam ser 
aplicadas, a partir da percepção desenvolvida pela comunidade es- 
colar. 
- Formação de uma equipe que realize o processo de transmissão da 
missão de continuidade permanente da prática da escola de atitude. 
- Momento de culminância semestral, através da apresentação do 
resultado obtido, em relação às ações propostas dentro do plano de 
atuação do projeto. 

   

 
Projeto 

 
Objetivos 

 
Principais Ações 

 
Responsável(is) 

Avaliação do Pro- 

jeto e no Projeto 

Período 

de Rea- 

lização 

 

11. Hip 
Hop 

-Desenvolver o espírito 

de disciplina, coletivida- 

de e cooperação refor- 

çando a identidade so- 

cial; 

- Promover os valores 

da diversidade cultural e 

a ludicidade; 

- Valorizar as manifes- 

tações de cultura juve- 

nil. 

- Ensaios voluntários de Hip Hop por alunos e ex-alunos da 

escola; 

- Utilização de materiais áudio visuais, ligados a cultura Hip 

Hop; 

- Apresentações para toda a comunidade em alguns intervalos cul- 

turais. 

Alunos e ex- 

alunos do CEM 

111. 

Em reuniões peda- 

gógicas e 

nas avaliações 

institucionais. 

 
Ano 

letivo 

de 

2022. 

 
 

PLANO DE AÇÃO 2022 – SALA DE RECURSOS 

Escola\Sala de Recursos: Centro de Ensino Médio 111 

Professora de Atendimento Educacional Especializado: Maria do Socorro e Francisco de Assis da Silva Lima 

Objetivo geral: Colaborar com a inclusão dos alunos com necessidades educacionais especiais, complementando seu atendimento 

educativo nos aspectos necessários. 

Público alvo: Alunos com Necessidades Especiais 

OBJETIVOS ESPECÍFICO AÇÃO AVALIAÇÃO DA AÇÃO PÚBLICO ENVOLVIDO CRONOGRAMA 

• Conhecer o histórico de 
vida escolar do aluno, assim 
como os aspectos da vida 

Reunião com os ANEE’s e seus 
pais. 

Entrevistas e mensagens. Pais e alunos. • No início do ano 
letivo; 
• Ao final de cada 
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familiar; 

• Informar os pais sobre 
trabalho a ser realizado pela 
sala de recursos. 

   bimestre; 

• Sempre que for 
necessário. 

• Apresentar os ANEE’s à 
equipe pedagógica. 

Apresentação por meio do pro- 
grama de computador “Power 
Point”, com foto, resumo do 
laudo médico e exposição das 
necessidades e peculiaridades 
de cada aluno. 

Exposição oral, escrita e mo- 
mento de discussões. 

Professoras da sala de 
recursos, professores re- 
gentes, orientadores, su- 
pervisor e coordenadores 
pedagógicos. 

abril e agosto. 

• Participar das coordena- 
ções coletivas da escola. 

• Atividades (leituras, debates, 
filmes, vídeos, músicas, etc.) 
que auxiliem o professor regen- 
te no atendimento ao ANEE; 

• Sugestões de estratégias a 
serem adotadas pela escola 
que objetivem a inclusão de 
todos os alunos. 

Exposição oral, escrita e mo- 
mento de discussões. 

Professoras da sala de 
recursos, professores re- 
gentes, orientadores, su- 
pervisor e coordenadores 
pedagógicos. 

Quartas-feiras. 

OBJETIVOS ESPECÍFICO AÇÃO AVALIAÇÃO DA AÇÃO PÚBLICO ENVOLVIDO CRONOGRAMA 

• Promover o desenvolvi- 
mento de raciocínio lógico, 
de habilidades e de compe- 
tências específicas para 
cada aluno; 
• Estimular a elaboração 
de estratégias de aprendiza- 
gem. 

Uso de jogos pedagógicos co- 
mo jogos da memória, dominós 
e quebra-cabeça para trabalhar 
os conteúdos estudados. 

Montagem de um portfólio. Alunos e professoras da 
sala de recursos. 

Quinzenalmente 

Atuar nas coordenações 
coletivas com professores 
de outras salas de recursos. 

Trocas de experiências, ofici- 
nas, palestras, seminários, tex- 
tos reflexivos e vídeos. 

Exposição oral, escrita e mo- 
mento de discussões. 

Professores de AEE, coor- 
denação intermediária e 
outros. 

Quartas-feiras. 

• Relacionar a rotina dos 
cuidados de uma horta 
com a sua própria rotina, 
despertando autonomia e 
responsabilidades. 
• Oportunizar uma possi- 
bilidade de profissão para 

• Preparação do solo; 

• Plantio das sementes; 

• Cumprimento da rotina pa- 
ra o bom desenvolvimento e 
colheita da horta. 

• Observação e análise 
da atuação dos alunos no 
cumprimento das etapas ne- 
cessárias para um bom cul- 
tivo e colheita da horta. 

Professoras da sala de 
recursos, professores do 
EJA interventivo, direção e 
supervisor pedagógico e 
ANEE’s que cursam o en- 
sino médio e ANEE”s que 
cursam a EJA interventiva.. 

2º semestre de 
2019 
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os alunos envolvidos, ou 
um simples cultivo em sua 
casa. 

    

• Desenvolver habilidades 
de leitura e escrita e inter- 
pretação de textos variados; 

• Promover debates sobre 
temas inerentes à realidade 
dos alunos da Sala de Re- 
cursos; 
• Criar hábitos de leitura 
que desenvolvam o prazer 
proporcionado por essa prá- 
tica. 

• Utilizar livros que abordem o 
tema diferenças, relações inter- 
pessoais, higiene, autoestima, 
etc.; 

• Ler e produzir textos de esti- 
los variados para desenvolver 
habilidades de leitura e escrita; 
• Trabalho com mensagens 
que valorizem o ser humano, 
que falem da família, de amiza- 
de, de amor, etc. 

Atividades realizadas ao longo 
do ano letivo. 

Professoras da sala de 
recursos, coordenadora da 
EJA interventiva, ANEE’s 
que cursam o ensino mé- 
dio e ANEE”s que cursam 
a EJA interventiva. 

Quinzenalmente 

CRONOGRAMA CRONOGRAMA CRONOGRAMA CRONOGRAMA CRONOGRAMA 

• Promover a conscientiza- 
ção, sensibilização e aceita- 
ção em relação aos ANEE’s; 

• Divulgar o trabalho de- 
senvolvido pela Sala de 
Recursos; 

• Oportunizar a toda a 
comunidade maior esclare- 
cimento sobre o trabalho do 
AEE. 

Programação de uma semana 
com palestras, apresentações 
musicais, exposição dos traba- 
lhos confeccionados pelos 
ANEE’s, vídeos, mensagens, 
debates sobre inclusão e ne- 
cessidades educacionais espe- 
ciais. 

Debates realizados em coor- 
denação coletiva com toda a 
equipe pedagógica e repre- 
sentante de cada turma para 
divulgação do resultado das 
atividades realizadas em sala 
após a culminância do Projeto 
da Semana Nacional em Co- 
memoração ao Dia da Pessoa 
com Deficiência. 

Professoras da sala de 
recursos, coordenadora do 
EJA interventivo, professo- 
res do EJA interventivo e 
toda a comunidade esco- 
lar. 

21 a 27 de setem- 
bro: Semana Naci- 
onal em comemo- 
ração ao Dia da 
Pessoa com Defici- 
ência. 

Promover a inclusão digital 
por meio de cursos on-line e 
outras atividades que usem 
o computador. 

Instruir os alunos a utilizarem o 
computador de acordo com 
suas necessidades e poten- 
ciais, como fazer pesquisas na 
internet, criar contas de e-mail, 
digitar trabalhos usando o 
Word, fazer apresentações no 
Power Point, etc. 

Acompanhar constantemente 
o uso dos recursos tecnológi- 
cos para o desenvolvimento 
dos alunos em sala de aula. 

Professoras da sala de 
recursos, coordenadora do 
EJA interventivo, ANEE’s 
que cursam o ensino mé- 
dio e ANEE”s que cursam 
o EJA interventivo. 

Semanalmente 
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PROPOSTA DE TRABALHO DOS SERVIDORES VINCULADOS À SALA DE LEITURA PAULO FREIRE 

SETOR 
DA ATI- 
VIDADE: 

META OBJETIVOS AÇÕES RESPON- 
SÁVEIS 

CRONOGRA-MA AVALIAÇÃO 

 
Sala de 
Leitura 
Paulo 
Freire 

Reorganizar 
100% dos 
materiais do 
acervo bibli- 
ográfico 
anualmente; 
Divulgar 
semanal- 
mente; 
ampliar  o 
acesso de 
livros pelos 
estudantes 
em 10% a 
cada bimes- 
tre. 

- Oferecer apoio pedagógico à 
comunidade escolar (coordena- 
ção pedagógica, direção, profes- 
sores, estudantes) no desenvol- 
vimento de suas atividades rela- 
cionadas à utilização da Sala de 
Leitura; 
- Estimular nos estudantes o hábi- 
to e o prazer pela leitura, for- 
mando leitores críticos e consci- 
entes; 
- Auxiliar os estudantes na busca 
por obras utilizadas nas aulas e 
nas avalições externas (PAS, Ves- 
tibular e ENEM); 
- Divulgar o acervo bibliográfico 
existente na Sala de Leitura; 
- Proporcionar um ambiente ade- 
quado e de qualidade para a prá- 
tica da leitura. 

- Orientação aos estudantes e demais membros da 
comunidade escolar na indicação de leituras, obras e 
no desenvolvimento de pesquisas; 
-Trabalho de integração entre os diversos setores da 
comunidade escolar: direção, coordenação, professo- 
res, estudantes e a Sala de Leitura; 
- Organização, preparo e disponibilização dos recursos 
disponíveis na Sala de Leitura para utilização pela 
comunidade escolar; 
- Criação do Clube do Livro; realização de leituras 
coletivas de contos e poemas, apresentação e comen- 
tários, também, sobre mulheres escritoras e poetas e 
organização de saraus literários; 
- Participação do processo de aquisição de livros, 
revistas e demais acervos que a integram; 
- Revitalização do o espaço da Sala de Leitura e orga- 
nização dos materiais de leitura em parceria com os 
demais membros da comunidade escolar; 
- Organização dos instrumentos burocráticos para 
empréstimos junto aos demais profissionais da escola 

Servidores: 
Anália Ne- 
res, Catari- 
na dos San- 
tos e Marize 
Melo 

 
Professoress 
readapta- 
dos: 
Ediany Batis- 
ta e Maria 
Aparecida 
dos Santos 

 
Profª em 
restrição de 
sala de aula: 
Lea Fontes 

Todas as ações 
indicadas serão 
realizadas duran- 
te todos os dias 
letivos constantes 
no calendário 
escolar nos perí- 
odos de funcio- 
namento da esco- 
la (matutino, 
vespertino e no- 
turno) 

Discussão e 
apresenta- 
ção de rela- 
tórios men- 
sais sobre a 
utilização do 
acervo bibli- 
ográfico da 
Sala de Lei- 
tura, entre 
outros, em 
reuniões 
pedagógicas 
com a co- 
munidade 
escolar. 
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APÊNDICES 

APÊNDICE 01: 

QUESTIONÁRIO SOCIOECONÔMICO E CULTURAL - 2019 E RESPECTIVOS 

GRÁFICOS 

 
Abaixo algumas questões e respectivos gráficos gerados do questionário aplicado 

aos estudantes, através Google Drive, no primeiro bimestre de 2019 e respondido 

por 181 estudantes 

 

Série 

 
Figura 1 

 

Gênero 

 
Figura 2 

 

 

1- Onde você mora? 

 
Figura 3 

 
4- Qual o principal motivo de sua matrícula no 
Ensino Médio? 

 
Figura 4 

 

3- Qual o principal motivo de sua opção pelo CEM 111? 

 
Figura 5 

 
 

4- Qual é a renda familiar de sua família? 

 
Figura 6 
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5- Quanto ao estudo, trabalho e estágio: 

 
Figura 7 

 

6- Você tem celular? 

 
Figura 8 

 

7- Você tem acesso à internet? 

 
Figura 9 

 
 

8- Em qual local você acessa a internet? 

 
Figura 10 

9- Sobre leitura: 

 
Figura 11 

 
 

10- Participou de algum projeto de aceleração de 
estudos? 

 
Figura 12 

 

11- Realiza as atividades escolares em casa? 

 
Figura 13 

 
 

5- Sobre estudo e trabalho. Você só estuda, faz 
estágio, é menor aprendiz ou faz bicos? 

 
Figura 14 
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12- Para você o estágio é uma atividade remunerada fundamental para ajudar no sustento de sua família, 
importante para contribuir para seu aprendizado ou pouco importante? 

 

Figura 17 

 

13- Você faz algum curso extracurricular? 

 
Figura 18 

 

13- Qual ou quais cursos você faz? 

 
Figura 19 
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APÊNDICE 02 
 
 
 

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO 

DIRETORIA REGIONAL DE ENSINO DO RECANTO DAS EMAS 
CENTRO DE ENSINO MÉDIO 111 DO RECANTO DAS EMAS 

 
 

 

QUESTIONÁRIO A SER RESPONDIDO PELOS PROFESSORES DO DIURNO E 
NOTURNO 

 
 

Idade:  Cidade onde reside:   
 

1. Tempo de professor: 
1 a 3 anos 4 a 6 anos 
7 a 9 anos 17 a 19 anos 
14 16 anos 20 a 23 anos 
24 a 25 anos 

 
2. Tempo no CEM 111: 

 
1 a 3 anos 4 a 6 anos 
7 a 9 anos 17 a 19 anos 
14 16 anos 20 a 23 anos 
24 a 25 ano 

 

3. Você é professor: ( ) efetivo ( ) contrato temporário 
 

4. Formação: Graduação ( ) especialização ( ) mestrado ( ) 
 

5. Com relação a resposta anterior. Há quanto tempo concluiu a última formação? 
 

1 a 3 anos 4 a 6 anos 
7 a 9 anos 17 a 19 anos 
14 16 anos 20 a 23 anos 
24 a 25 anos 

 
6. Você costuma fazer cursos de extensão que considera importante para sua for- 
mação? 
( ) sim ( ) às vezes ( ) raramente ( ) não 

 
7. Você se considera motivado enquanto professor(a)? 
( ) Sempre ( ) Quase sempre ( ) Às vezes ( )Raramente ( )Nunca 

 
8. Você se considera comprometido com suas atividades? 
( ) Sempre ( ) Quase sempre ( ) Às vezes ( )Raramente ( )Nunca 

 
9. Você considera a sua remuneração adequada ao trabalho que você desenvolve? 
( ) sim ( ) não 
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10. Sabe utilizar as novas tecnologias da informação? 
( ) Sim ( ) não ( ) Parcialmente 

 
11. Marque os recursos que você utiliza com seus alunos. 
Quadro livros didáticos 
Slides filmes e vídeos 
apostilas e/ou outros materiais impressos DVD’s 
Google Classroom livros paradidáticos 
Experimentos jogos 
Aplicativos celular 

 

12. Sobre o seu relacionamento com os colegas de trabalho: 
a) Tem um bom relacionamento com os colegas. 
b) Tem um razoável relacionamento com os colegas. 
c) Não tem um bom relacionamento com os colegas. 
d) Interage com os colegas apenas quando é necessário. 

 
13. Quanto ao trabalho coletivo: 
a) Considera-se capaz de trabalhar em equipe. 
b) Considera-se incapaz de trabalhar em equipe. 
c) É indiferente ao trabalho coletivo. 

 
14. Quanto aos projetos do CEM 111, você se considera envolvido na maioria dos 
projetos da escola? ( ) sim ( ) não ( ) Às vezes 

 
15. Na sua opinião, a gestão escolar é aberta a receber e reconhecer críticas, opini- 
ões e contribuições que são dadas pelos professores? 
( ) sim ( ) não ( ) às vezes ( ) nunca 

 

16. Indique os principais motivos que levam você trabalhar no CEM 111 enumerando 
na ordem crescente. Sendo 1 para o motivo principal e 6 para o motivo menos im- 
portante. 

 
( ) O trabalho que realiza. ( ) Ambiente de trabalho. 
( ) Benefícios que a escola oferece. ( ) A clientela do CEM 111. 
( ) Proximidade do lugar que mora. ( ) Outro 

 
17. Você considera a comunidade violenta? 
( ) Sim ( ) Não ( ) Não sei dizer. 

 
18. Já sofreu algum tipo de violência nas imediações da escola? 
( ) Sim ( ) Não 

 
20. Na sua opinião, o que pode ser feito para minimizar os problemas de indisciplina 
escolar? 
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CARO REPRESENTANTE, responda as questões abaixo LEVANDO EM CONSIDERA- 
ÇÃO a opinião da maioria dos alunos da turma e não apenas a opinião de um pequeno 

APÊNDICE 03 
 

 
GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO 
DIRETORIA REGIONAL DE ENSINO DO RECANTO DAS EMAS 

CENTRO DE ENSINO MÉDIO 111 DO RECANTO DAS EMAS 

 

 

 
 

 

 

1. Em relação às aulas: atividades escolares/ comportamen- 
to/frequência/pontualidade: 
1.1- Esta turma é comprometida, participa efetivamente das aulas prestando aten- 
ção, questionando, colaborando para o bom andamento das aulas? 
( ) Sempre ( ) Quase sempre ( ) Às vezes ( ) Raramente ( ) Nunca 

 
1.2- As atividades em sala de aula e para casa têm papel importante para que a 
aprendizagem aconteça realmente. Ajuda a reter o conteúdo apresentado; ajuda a 
identificar as dificuldades; desperta para autonomia e responsabilidade; colabora 
para ter uma organização voltada para o estudo etc. No geral, os alunos desta turma 
se interessam em fazer as atividades com qualidade, preocupando-se realmente 
com a aprendizagem e evitando plágios? ( ) A maioria SIM 
( ) A maioria NÃO ( ) Apenas ALGUNS alunos ( ) A maioria copia da inter- 
net ou de outros colegas 

 
1.3- E o comportamento/ disciplina desta turma? 
( ) Ótimo ( ) Bom ( ) Razoável ( ) Péssimo. 

 
1.4- Caso o comportamento seja PÉSSIMO, cite os problemas sérios de indisciplina. 

 

 

1.5- Quanto à assiduidade (frequência) dos alunos: 
( ) Os alunos desta turma têm boa frequência nas aulas de um modo geral. 
( ) Os alunos desta turma faltam muito às aulas de um modo geral. 
( ) Os alunos desta turma têm uma frequência REGULAR. 

 
1.6- Sobre a pontualidade dos alunos, desta turma, nas aulas: 
( ) Muitos chegam atrasados no primeiro horário. 
( ) A maioria dos alunos está sempre entrando atrasada na maioria das aulas. 
( ) Poucos alunos entram atrasados na sala de aula, com exceção do primeiro ho- 
rário. 

FICHA DE PRÉ-CONSELHO 
1º BIMESTRE 2022 SÉRIE/TURMA:  

REPRESENTANTE:    

VICE-REPRESENTANTE:  

PROFESSOR(A) CONSELHEIRO(A):   
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( ) Nenhum aluno entra atrasado na sala de aula. 
 

1.7- Há pontualidade, desta turma, nas entregas dos trabalhos e atividades? 
( ) Sim ( ) Não ( ) em parte 
1.8- De acordo com a observação do dia a dia em sala e sendo coerente com as 
questões respondidas acima, como está a aprendizagem desta turma? 
a) Ótima (   ) b) Boa (    ) c) Razoável ( ) d) Insuficiente ( ) 

 

1.9- Se a resposta foi razoável ou insuficiente, o que pode ser feito pelos alunos e 
professores para que haja uma melhor aprendizagem nesta turma? 

 
2. Na opinião do grupo, há alunos com dificuldades de aprendizagem, nesta 
turma? (Falamos aqui das dificuldades de aprendizagens daqueles alunos que pres- 
tam atenção às aulas, são assíduos/frequentes, participam das aulas, tiram dúvidas 
com o professor, procuram fazer as atividades e mesmo assim continuam com dificul- 
dades). 
( ) Sim ( ) Não 

 
Quais alunos têm muitas dificuldades? E em quais componentes curricula- 
res/disciplinas? 

 

 

3. SOBRE O RELACIONAMENTO NA SALA DE AULA: 
( ) Há boa relação entre os colegas de um modo geral. 
( ) Não há uma boa relação entre todos os colegas. 
( ) A relação entre os colegas é razoável. 

 
3.1. A turma apresenta formação de muitos grupinhos que dificulta o relacionamento 

entre eles, ou há casos de estudantes que são discriminados, ou que sofrem bullying? 

( ) Sim ( ) Não 

 

3.2. Caso a resposta anterior tenha sido afirmativa, relate o que a turma sugere para 
mudar essa realidade? 

 
 

3.3. Há algum problema, nesta turma, em relação a algum/alguma professor(a)? 
( ) sim ( ) não 
Se a resposta for afirmativa, na opinião do grupo, qual seria a melhor solução para 
resolver o problema? 

 

 

 

7. A turma tem algum elogio a fazer em relação aos professores? 
 

 

8. Aponte os aspectos positivos dessa turma. 
 
 

9. AVALIANDO A ESCOLA: O que a turma tem a dizer de positivo e negativo em 
relação a sua escola? 
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POSITIVO NEGATIVO 

  

  

  

 
 

10. AVALIANDO OS ESTUDANTES QUANTO A CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔ- 
NIO ESCOLAR E OUTRAS QUESTÕES: 
Os bens materiais da escola precisam ser preservados para os anos seguintes para 
nós e para as futuras gerações. Para isso, é preciso que cada um de nós conserve- 
mos e atentemos para denunciarmos aqueles que depredam também. Lembrando 
que, no ano letivo passado, datashows e ventiladores foram danificados e, que bem 
recente, estávamos sem talheres para o lanche porque alunos jogaram nas canaletas, 
telhados. A depredação na escola obriga os gestores gastarem com o conserto e 
reposição do que foi danificado em vez de adquirir outros bens materiais que não 
possuímos ainda e que tanto precisamos. 

 

 
SUA SALA DE AULA Sim Não Em parte 

1. A pintura está conservada.    

2. As carteiras conservadas.    

3. Quadro conservado.    

4. Data show conservado.    

4. Ventilador conservado.    

5. Todas as lâmpadas funcionando.    

 
 

LIMPEZA DA SALA E PÁTIO Sem- 
pre 

Quase 
sem- 
pre 

Às 
ve- 
zes 

Rara- 
mente 

Nunca 

1. Os alunos costumam jogar o lixo no ces- 
to. 

     

2. O pátio está limpo, sem papéis de balas 
ou de embalagens de lanches. 

     

LIMPEZA DO BANHEIRO      

1. Os banheiros estão limpos.      

2. Os alunos colaboram para a conserva- 
ção do banheiro limpo. 

     

LANCHE      

1. Os alunos costumam devolver os utensí- 
lios do lanche no local adequado. 

     

2. Os alunos desperdiçam lanche.      
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Obs.: Caso tenham mais alguma observação ou sugestão a fazer sobre a sala de aula 
ou sobre a escola, utilizem uma folha anexa ou o verso desta folha. 
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REGISTRO DE CONSELHO DE CLASSE DO 1º BIMESTRE 2022 

APÊNDICE 04: Ata do Conselho de Classe 

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER 

COORDENAÇÃO REGIONAL DE ENSINO DO RECANTO DAS EMAS 

CENTRO DE ENSINO MÉDIO 111 DO RECANTO DAS EMAS 

 
 
 

 
 

Aos dias do mês de de dois mil e dezenove às h    

min., esteve reunido o Conselho de Classe do turno:  série/turma    

PRESIDENTE DO CONSELHO:    

SECRETÁRIO DO CONSELHO:     

PROFESSOR(A) CONSELHEIRO(A):     

REPRESENTANTE DE TURMA:     

VICE - REPRESENTANTE DE TURMA:     
 

DISCIPLINA PROFESSOR(A) ASSINATURA 

BIOLOGIA   

FILOSOFIA   

HISTÓRIA   

INGLÊS   

QUÍMICA   

ARTE   

ESPANHOL   

FÍSICA   

GEOGRAFIA   

SOCIOLOGIA   

PI 2 (LING.)   

ED FÍSICA   

PORTUGUÊS   

MATEMÁTICA   

PI 1 (MAT.)   

PI. LINGUAG.   

S.O.E   

SAL. RECURSOS     
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QUANTITATIVO DE ESTUDANTES 

MATRICULADOS: INFREQUENTES: TRANSFERIDOS: 

CARACTERISTICAS DA TURMA: PRINCIPAIS NECESSIDADES OU 
FRAGILIDADES DA TURMA 

Participativa( ) Assídua ( ) Crítica ( )  

Autônoma ( ) Produtiva ( ) Criativa ( )  

Desorganizada ( ) Agitada ( ) Desres- 
peitosa ( ) Defasada ( ) Outros: 

 

 

PRINCIPAIS AVANÇOS E POTENCIALIDADES DA TURMA/ ESTRATÉGIAS 
UTILIZADAS 

 

 

 

ALUNO(S) COM DIFICULDADE(S) DE APRENDIZAGEM E/ OU OUTROS PROBLEMAS: 

 

 

 

ALUNO(S) INFREQUENTE(S): ALUNO(S) FALTOSO(S): 

  

  

  

  

ALUNO(S) QUE NÃO PARTICIPA(M) EFE- 
TIVAMENTE DAS AULAS E/OU TÊM 
ATRAPALHADO O ANDAMENTO DESTAS: 

ALUNO(S) QUE NÃO INTERAGE(M) COM 
OS COLEGAS: 

 

 

 

ESTRATÉGIA(S) DE INTERVENÇÃO: 

 

 

 

ALUNO(S) COM BOM POTENCIAL: 
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Gestor/ matrícula Pedagogo/Orientador Educaciona 
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER 

COORDENAÇÃO REGIONAL DE ENSINO DO RECANTO DAS EMAS 
CENTRO DE ENSINO MÉDIO 111 DO RECANTO DAS EMAS 

 
 
 

 

ANEXO 01. Matriz Curricular do CEM 111 
 
 

MATRIZ CURRICULAR 1º ANO - ENSINO MÉDIO - 2022 

COMPONENTE(S) CURRICULAR(ES): LÍNGUA PORTUGUESA 
DIMENSÕES DO MULTILETRAMENTO: Criatividade e movimento; Apreciação estética e ética; Ciência, reflexão e análise crítica. 
EIXOS INTEGRADORES ENTRE OS DIVERSOS CONHECIMENTOS: Ciência, Tecnologia, Cultura e Mundo do trabalho. 

 

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 
 

CONTEÚDOS 
EIXOS TRANSVERSAIS ESTRATÉGIAS DE 

ENSINO - APRENDIZA- 
GEM 

ESTRATÉGIAS DE AVALIA- 
ÇÃO PARA A APRENDIZA- 
GEM 

CRONO- 
GRAMA DE 
TRABALHO 

- Propiciar ao estudante experiências 
construídas e vivenciadas por meio das 
atividades de linguagem, leitura, inter- 
pretação e produção textual. 

 

- Analisar, interpretar e aplicar os recur- 
sos expressivos das linguagens, relaci- 
onando textos e seus contextos; 

 

- Refletir sobre o caráter heterogêneo 
das línguas. 
- Favorecer práticas sociais e culturais 
marcadas por diversas linguagens; 

 
- Propiciar ao estudante experiências 
construídas e vivenciadas por meio das 
atividades de linguagem, leitura, inter- 
pretação e produção textual. 

 

- Analisar, interpretar e aplicar os recur- 
sos expressivos das linguagens, relaci- 
onando textos e seus contextos; 
- Refletir sobre o caráter heterogêneo 
das línguas. 

1º BIMESTRE 

Tipologia Textual; 
Leitura e estudo da estruturação de gêneros textuais 
de predominância narrativa 
Leitura de gêneros de textos não verbais (gráficos 
tabelas , entre outros); 
Estrutura do texto narrativo; 
Acentuação gráfica; 
Figuras de linguagem; 
Denotação e Conotação; 
Semana da Educação Para Vida; 

Leitura das Obras do subprograma 2018-2020 do 
PAS/UNB; 
Leitura e Interpretação das provas PAS/UNB; 
Semana da Conscientização do uso Sustentável da 
Água 
Projeto: LEITURAS E PRODUÇÕES: Ênfase na 
Língua Portuguesa e Matemática 
Projeto: Intervalo Cultural 
Projeto: Mundo do Trabalho “De Mãos Dadas com a 
Inclusão. 

 

Educação para a sustentabilidade 
 

Cidadania e educação em e para os 
direitos humanos 

 
Educação para a diversidade 

- Aulas expositivas e 
dialogadas; 
- Leitura: de tex- 
tos;diversos e de obras 
literárias; 
- Pesquisa e atividades 
em grupo; 
- Exibição de vídeo; 
- Audição e análise de 
letras de música e de 
textos poéticos; 
- Produções e refacções 
de textos; 
- Criação de grupos, em 
rede social para envio de 
materiais e outras ativida- 
des. 

 

- Produção Textual; 
- Avaliação escrita; 
- Seminário; 
- Trabalho escrito; 
- Produção de vídeo; 
- Estudo dirigido; 
- Dissertação. 

 

Obs.: Dependendo do envol- 
vimento em cada projeto a ser 
implemento serão atribuídas 
ou não notas. 

 

1º bimestre 

2º BIMESTRE 

Tipologia Textual; / Leitura e estudo da estruturação 
de gêneros textuais de predominância descritiva 
Leitura de gêneros de textos não verbais (gráficos 
tabelas, entre outros); / Estratégias de argumentação; 
Introdução a Literatura (Trovadorismo/ Humanismo: 
Teatro Vicentino) / Pontuação (Adjunto Adverbial 

 

Educação para a sustentabilidade 
 

Cidadania e educação em e para os 
direitos humanos 

 
Educação para a diversidade 

- Aulas expositivas e 
diálogo; 
- Produções textuais; 
- Leitura: de textos jorna- 
lísticos, literá- 
rios,publicitários, artigos 
de revistas, charges, 

 

- Produção Textual; 
- Avaliação escrita; 
- Seminário; 
- Trabalho escrito; 
- Produção de vídeo; 
- Estudo dirigido; 

 

2º bimestre 
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 Deslocado, datas, enumeração, elipse, conjunções 
coordenadas) / Novo acordo ortográfico; Acentuação 
gráfica; / Pontuação; Coesão e coerência; 
Variações linguísticas; / Níveis e funções da lingua- 
gem; 
Leitura das Obras do subprograma 2018-2020 do 
PAS/UNB: “O velho da horta” GIL VICENTE 
“Meu cupido é gari” MARÍLIA MENDONÇA 
Leitura e Interpretação das provas PAS/UNB 
Olimpíada de Matemática; 
Projeto: Ciência em Campo; 
Projeto: Semana da Educação Para Vida; 
Projeto: Mundo do Trabalho “De Mãos Dadas com a 
Inclusão 
Projeto: Ruptura: mídias, protagonismo juvenil e a 
identidade do jovem no CEM 111 – modelo de 
expressão oral. 
Leitura das Obras do subprograma 2018-2020 do 
PAS/UNB; 
Leitura e Interpretação das provas PAS/UNB. 

 cartuns etc.; 
- Pesquisa e atividades 
em grupo; 
- Exibição de vídeo; 
- Audição e análise de 
letras de música; 
- Envio de materiais e 
outras atividades no 
grupo (rede social) 

- Dissertação. 
 

Obs.: Dependendo do envol- 
vimento em cada projeto a ser 
implemento serão atribuídas 
ou não notas. 

 

3º BIMESTRE 
Dissertação; 
Estrutura do texto dissertativo; 
Estratégias de argumentação; 
Forma e grafia de algumas palavras; 
Literatura brasileira do período colonial; 
Figuras de linguagem; 
Denotação e Conotação; 
Paráfrase, paródia e intertextualidade; 
Interpretação de textos: inferências textuais. 
Literatura brasileira do período colonial; 
Leitura das Obras do subprograma 2018-2020 do 
PAS/UNB (a definir; 
Projeto: Mundo do Trabalho “De Mãos Dadas com a 
Inclusão; 
Projeto: Ruptura: mídias, protagonismo juvenil e a 
identidade do jovem no CEM 111 – modelo de 
expressão oral; 
Projeto: Sarau Cultural. 

 
 

Cidadania e educação em e para os 
direitos humanos 

 
 

Educação para a diversidade 

- Aulas expositivas e 
diálogo; 
- Produções textuais; 
- Leitura: de textos jorna- 
lísticos, literá- 
rios,publicitários, artigos 
de revistas, charges, 
cartuns etc.; 
- Pesquisa e atividades 
em grupo; 
- Exibição de vídeo; 
- Audição e análise de 
letras de música; 
- Atividades inerentes aos 
projetos a serem imple- 
mentados; 
- Envio de materiais e 
outras atividades no 
grupo (rede social) 

 

- Produção Textual; 
- Avaliação escrita; 
- Seminário; 
- Trabalho escrito; 
- Produção de vídeo; 
- Estudo dirigido; 
- Dissertação. 

 
Obs.: Dependendo do envol- 
vimento em cada projeto a ser 
implemento serão atribuídas 
ou não notas. 

 

3º bimestre 

4º BIMESTRE 

Literatura brasileira do período colonial; 
Figuras de linguagem; 
Denotação e Conotação; 
Paráfrase, paródia e intertextualidade; 
Interpretação de textos:inferências textuais. 
Leitura e declamação de poemas; 
Literatura brasileira do período colonial; 
Projeto: Mundo do Trabalho “De Mãos Dadas com a 
Inclusão 
Projeto: Ruptura: mídias, protagonismo juvenil e a 
identidade do jovem no CEM 111 – modelo de 
expressão oral, 
Semana Nacional do Livro e da Biblioteca (Decreto nº 

 
 
 

Cidadania e educação em e para os 
direitos humanos 

 
 

Educação para a diversidade 

- Aulas expositivas e 
diálogo; 
- Produções textuais; 
- Leitura: de textos jorna- 
lísticos, literá- 
rios,publicitários, artigos 
de revistas, charges, 
cartuns etc.; 
- Pesquisa e atividades 
em grupo; 
- Exibição de vídeo; 
- Audição e análise de 
letras de música; 
- Envio de materiais e 

 

- Produção Textual; 
- Avaliação escrita; 
- Seminário; 
- Trabalho escrito; 
- Produção de vídeo; 
- Estudo dirigido; 
- Dissertação. 

 
Obs.: Dependendo do envol- 
vimento em cada projeto a ser 
implemento serão atribuídas 
ou não notas. 

 

4º bimestre 
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 84.631/1980): 23 a 29/10 
Projeto: Descolonizando a Mente (Semana da Cons- 
ciência Negra) 
Semana Distrital da Orientação Profissional/1º Em- 
prego: 28/10 a 1º/11/ Leitura das Obras do subpro- 
grama 2018-2020 do PAS/UNB; 
Leitura e Interpretação das provas PAS/UNB. 

 outras atividades no 
grupo (rede social) 

  

COMPONENTE(S) CURRICULAR(ES): EDUCAÇÃO FÍSICA 
DIMENSÕES DO MULTILETRAMENTO: Criatividade e movimento; Apreciação estética e ética. 
EIXOS INTEGRADORES ENTRE OS DIVERSOS CONHECIMENTOS: Ciência, Tecnologia, Cultura e Mundo do trabalho. 

 

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 
 

CONTEÚDOS 
EIXOS TRANSVERSAIS ESTRATÉGIAS DE 

ENSINO - APRENDIZA- 
GEM 

ESTRATÉGIAS DE AVALIA- 
ÇÃO PARA A APRENDIZA- 
GEM 

CRONO- 
GRAMA DE 
TRABALHO 

Conhecer um pouco mais sobre as 
limitações e seus paradigmas. 
Vivenciar por meio de educativos a 
prática do futebol 
Entender as diferenças entre exercício 
físico e atividade física 
Compreender a atividade física e seu 
benefício na longevidade do ser. 
Conscientizar os alunos dos problemas 
ambientais contemporâneos./ Trabalhar 
a importância da água e sustentabilida- 
de. 
Entender a anatomia do corpo humano e 
seus movimentos. 
Promover a inclusão dos alunos. 
Aprender sobre os elementos do movi- 
mento utilizando como ferramenta o 
esporte basquete 
Aprender noções básicas de nutrição 
esportiva e compreender os benefícios 
de uma boa alimentação 
Vivenciar por meio de educativos a 
prática do voleibol 
Entender o eixo sexualidade e esporte 
Compreender os diversos tipos de 
distúrbios associados à imagem. 
Dotar os alunos de instrumento mental 
que os permita pensar com profundidade 
espaço-temporal; 
Dotar os estudantes de raciocínio crítico 
de modo que os levem a refletir sobre 
suas realidades histórico-sociais; 

1ºBIMESTRE 

Futebol 
Exercício físico x atividade física 
Movimentos básicos do corpo humano. 
Benefícios da prática da atividade física. 
Água: importância no corpo humano e no ambiente. 
Práticas inclusivas 
integração e cooperação 
e conhecimento sobre Ciências e sua aplicação no 
dia a dia 
Projeto de ciências 
Semana e conscientização do uso sustentável da 
água 
Projeto: Ciência em Campo; 
Projeto: Intervalo Cultural 
Projeto: Mundo do Trabalho “De Mãos Dadas com a 
Inclusão 

Educação para a sustentabilidade Aulas expositivas, Deba- 
tes, seminário e aulas 
práticas 
Aulas expositivas, deba- 
tes, seminário e aulas 
práticas 

Avaliação do desempenho 
nas aulas 
Redação: 2,0 pts 
Provão: 3,0 pts 
Aula prática: 2,0 pts 
Seminários: 3,0 pts 

 
Obs.: Dependendo do projeto 
a ser implemento será atribuí- 
do ou não notas. 

O conteúdo 
será traba- 
lhado no 
decorrer de 
todo o bi- 
mestre. 

2º BIMESTRE 

Práticas inclusivas 
integração e cooperação 
e conhecimento sobre Ciências e sua aplicação no dia 
a dia 
Semana da educação para a vida 
Projeto: Intervalo Cultural 
Projeto: Mundo do Trabalho “De Mãos Dadas com a 
Inclusão 

Educação para a sustentabilidade Aulas expositivas, deba- 
tes, seminário e aulas 
práticas 
Aulas expositivas, deba- 
tes, seminário e aulas 
práticas 

Avaliação do desempenho 
nas aulas 
Redação: 2,0 pts 
Provão: 3,0 pts 
Aula prática: 2,0 pts 
Seminários: 3,0 pts 
Dependendo do projeto a ser 
implemento será atribuído ou 
não notas. 

O conteúdo 
será traba- 
lhado no 
decorrer de 
todo o bimes- 
tre. 

3º BIMESTRE 

Basquete 
Nutrição esportiva 
estudo dos elementos do movimento: 
Criatividade, energia, velocidade 
Dissertação 
Projeto: Intervalo Cultural 
Projeto: Mundo do Trabalho “De Mãos Dadas com a 
Inclusão 
Projeto: Sarau Cultural 

Cidadania e educação em e para os 
direitos humanos 

 

Educação para a diversidade 

Aulas expositivas, deba- 
tes, seminário e aulas 
práticas 
Aulas expositivas, deba- 
tes, seminário e aulas 
práticas 

Avaliação do desempenho 
nas aulas 
Redação: 2,0 pts 

Provão: 3,0 pts 
Aula prática: 2,0 pts 
Seminários: 3,0 pts 
Dependendo do projeto a ser 
implemento será atribuído ou 
não notas. 

O conteúdo 
será traba- 
lhado no 
decorrer de 
todo o bi- 
mestre. 



125  

 
 

 4º BIMESTRE 

Voleibol 
esporte e sexualidade 
Noções de primeiros socorros 
Distúrbios associados à imagem 
Projeto: Descolonizando a Mente (Semana da Cons- 
ciência Negra) 
Semana Distrital da Orientação Profissional/1º Em- 
prego: 28/10 a 1º/11 

Cidadania e educação em e para os 
direitos humanos 

 

Educação para a diversidade 

Aulas expositivas, deba- 
tes, seminário e aulas 
práticas 
Aulas expositivas, deba- 
tes, seminário e aulas 
práticas 

Avaliação do desempenho 
nas aulas 
Redação: 2,0 pts 
Provão: 3,0 pts 
Aula prática: 2,0 pts 
Seminários: 3,0 pts 
Dependendo do projeto a ser 
implemento será atribuído ou 
não notas. 

O conteúdo 
será traba- 
lhado no 
decorrer de 
todo o bi- 
mestre. 

COMPONENTE(S) CURRICULAR(ES): ARTE 
DIMENSÕES DO MULTILETRAMENTO: Criatividade e movimento; Apreciação estética e ética; Ciência, reflexão e análise crítica 
EIXOS INTEGRADORES ENTRE OS DIVERSOS CONHECIMENTOS: Ciência, Tecnologia, Cultura e Mundo do trabalho. 

-Provocar a sensibilização e a crítica, 
-Favorecer práticas sociais e culturais; 
-Vivenciar a criatividade, inventividade e 
capacidade de gerar o novo; 
-Proporcionar o contato com a Arte e 
parte de sua história; 
-Favorecer a Reflexão; 
-contribuir para o desenvolvimento em 
realizar avaliação crítica de si mesmo, do 
outro e do mundo; 
- Permitir o entendimento do trabalho 
coletivo / -Trabalhar a inteligência emoci- 
onal do aluno. 
- Estimular o posicionamento crítico. 
- Possibilitar a aceitação da diversidade. 

1º BIMESTRE 

Indivíduo e identidade; 
Conceitos: Cultura, Arte e Linguagens Artísticas 
Elementos da Linguagem Teatral 
Percepção e expressão corporal 
Jogos Teatrais 
História do Teatro Ocidental : Teatro Grego Antigo, 
Teatro na Idade Média, Commédia dell’Art e Teatro 
Renascentista. 
Leitura das Obras do subprograma 2018-2020 do 
PAS/UNB. 

Educação para a sustentabilidade 

 
 

Cidadania e educação em e para os 
direitos humanos 

 
 

Educação para a diversidade 

-Aulas expositivas 
-Textos 
-Debates 
-Jogos Dramáticos 
-Montagens de cena 

-Teste escrito 
-Provão semestral 
-Participação em aulas práti- 
cas 
-Montagem de cena 

1º bimestre 

-Provocar a sensibilização e a crítica, 
-Favorecer práticas sociais e culturais; 
-Vivenciar a criatividade, inventividade e 
capacidade de gerar o novo; 
-Proporcionar o contato com a Arte e 
parte de sua história; 
-Favorecer a Reflexão; 
-contribuir para o desenvolvimento em 
realizar avaliação crítica de si mesmo, do 
outro e do mundo; 
- Permitir o entendimento do trabalho 
coletivo; / -Trabalhar a inteligência emo- 
cional do aluno. 
- Estimular o posicionamento crítico. 
- Possibilitar a aceitação da diversidade. 

2º BIMESTRE 

Indivíduo e identidade; 
Conceitos: Cultura, Arte e Linguagens Artísticas 
Elementos da Linguagem Teatral 
Percepção e expressão corporal 
Jogos Teatrais 
História do Teatro Ocidental : Teatro Grego Antigo, 
Teatro na Idade Média, Commédia dell’Art e Teatro 
Renascentista 
Leitura das Obras do subprograma 2018-2020 do 
PAS/UNB. 

 

Cidadania e educação em e para os 
direitos humanos 

 
Educação para a diversidade 

-Aulas expositivas 
-Textos 
-Debates 
-Jogos Dramáticos 
-Montagens de cena 

-Teste escrito 
-Provão semestral 
-Participação em aulas práti- 
cas 
-Montagem de cena 

2º bimestre 

COMPONENTE(S) CURRICULAR(ES): LEM Língua Inglesa 
DIMENSÕES DO MULTILETRAMENTO: Criatividade e movimento; Apreciação estética e ética; Ciência, reflexão e análise crítica 
EIXOS INTEGRADORES ENTRE OS DIVERSOS CONHECIMENTOS: Ciência, Tecnologia, Cultura e Mundo do trabalho. 

· Refletir sobre as questões do meio 
ambiente e a possibilidades de ações 
sustentáveis para o planeta. 
·Sistematizar aprendizagens ligadas à 
pesquisa 
·Favorecer práticas sociais e culturais 
marcadas por diversas linguagens, 

1º BIMESTRE 
Textos voltados para sustentabilidade: água, lixo... 
Cópias de pequenos textos 
Listas de vocábulos específicos da unidade 
Produção de textos escritos 
Leitura e compreensão de textos de diversos gêneros 
Aquisição de vocabulário (cognatos e falsos cogna- 

 

Educação para Sustentabilidade 

Educação para diversidade 

Cidadania e educação em e para os 
Direitos Humanos 

 

Aulas expositivas. 
Apresentação de vídeos. 
Aulas práticas treinando a 
oralidade e a escuta. 
Passeios culturais. 
Exercícios escritos 

Uso do livro didático 
Participação 
atividades escritas feitas em 
sala de aula. 
Testes de consulta 
Provão 
Trabalhos de pesquisa 

 
 
 

1º bimestre 
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mídias e tecnologias que constroem a 
dinâmica da contemporaneidade. 
· Refletir sobre a construção de sentidos 
nos textos por meio de recurso gramati- 
cais lexicais, pragmáticos, imagéticos. 
·Confrontar opiniões e pontos de vista 
sobre as diferentes linguagens. 
. Colocar-se como protagonista no 
processo de recepção e de produção dos 
conhecimentos. 

tos) 
Prática da oralidade e estrutura da língua inglesa 
Conhecimentos linguísticos: 
Estrangeirismo 
There is/there are 
Subject and object pronoun 
Some/any 
Simple present 
Present progressive 

  Projetos da PP da escola 
Dissertação (produção textual) 
Seminários 
Ditados 
Produção musical e ou teatral. 
Trabalhos de pequenos gru- 
pos./ Avaliação por pares 
Autoavaliação. 
Redação 
Recuperação contínua. 

 

2º BIMESTRE 

Cópias de pequenos textos / Listas de vocábulos 
específicos da unidade / Produção de textos escritos 
Leitura e compreensão de textos de diversos gêneros 
Aquisição de vocabulário (cognatos e falsos cogna- 
tos) 
Prática da oralidade e estrutura da língua inglesa 
Conhecimentos linguísticos: / Regular and irregular 
verbs/ Simple past / Word order: adjective+noun 
Desenvolvimento das habilidades auditivas com 
músicas e vídeos / Uso de dicionários. 
Textos voltados aos direitos humanos: respeito à 
diversidade. 
Textos do PAS e ENEM 
Conhecimentos linguísticos: 
WH- questions; / Future with “Will” 
Future with “going to”; / Imperative 
Count and uncountable nouns 
Many/much/a lot of / A few/ a little 

Educação para diversidade 
 

Cidadania e educação em e para os 
Direitos Humanos 

Aulas expositivas. 
Apresentação de vídeos. 
Aulas práticas treinando a 
oralidade e a escuta. 
Passeios culturais. 
Exercícios escritos 

Uso do livro didático 
Participação 
atividades escritas feitas em 
sala de aula. 
Testes de consulta 
Provão 
Trabalhos de pesquisa 
Projetos da PP da escola 
Dissertação (produção textual) 
Seminários 
Ditados 
Produção musical e ou teatral. 
Trabalhos de pequenos gru- 
pos./ Avaliação por pares 
Autoavaliação. 
Redação 
Recuperação contínua 

 
 

2º bimestre 

COMPONENTE(S) CURRICULAR(ES): LEM ESPANHOL 

DIMENSÕES DO MULTILETRAMENTO: Multiletramentos, Cultura, Sociedade, Meio Ambiente, Ética, Lógica, Análise, Representação, Ciência, Tecnologia e Criatividade. 
EIXOS INTEGRADORES ENTRE OS DIVERSOS CONHECIMENTOS: Ciência, Tecnologia, Cultura e Mundo do trabalho. 

 

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 
 

CONTEÚDOS 
EIXOS TRANSVERSAIS ESTRATÉGIAS DE 

ENSINO - APRENDIZA- 
GEM 

ESTRATÉGIAS DE AVALIA- 
ÇÃO PARA A APRENDIZA- 
GEM 

CRONO- 
GRAMA DE 
TRABALHO 

 1º BIMESTRE 

-Músicas, contos.Estudo de --- vocabulário. Interpre- 
tação. / Saludar e despedirse; / ·presentarse y presen- 
tar   alguien;   /   ·estruturas   verbais   em   Presente 
do indicativo; / ·verbos: estudiar, leer, vivir, ser,/ tener 
e llamarse. / ·pronomes interrogativos e 
Acentuação; / · usos do haber, estar y tener; 
·léxicos: filmes, músicas,dança; / ·comparativos; 
· verbos irregulares no presente do indicativo; / · usos 
de muy y mucho; / · verbo gustar; / ·léxicos: descrever 
a rotina, vestuário e partes da casa. / ·éxico: relações 
familiares e / Parentesco; / ·pronúncia e entonação 
emLíngua estrangeira. / leitura e compreensão de 
Textos com tipologias / Variadas (especialmente 
Narrativa, descritiva e / Informativa) e de gêneros 
Textuais / diversos em língua / Estrangeira. 

 

Educação para Sustentabilidade 

Educação para diversidade 

Cidadania e educação em e para os 
Direitos Humanos 

Leitura, interpretação de 
diversos textos, contos, 
livros. Músicas. Livro 
didático. Vídeos. Diálogos. 
Debate sobre diversos 
temas, água, sustentabili- 
dade, etc. Uso de dados e 
vocabulário contextualiza- 
dos. Produção escrita. 
Uso de audiovisual. 

  

1º    bimestre/ 
3º bimestre 
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Permitir comunicação básica, leitura, 
audição e compreensão de textos/áudios 
básicos do espanhol e preparação para 
os exames do Enem, PAS, Vestibulares e 
concursos. Integrar e incentivar o uso de 
língua estrangeira para o trabalho. Pro- 
porcionar, incentivar contato com outras 
culturas e pessoas de outros países. 

2º BIMESTRE 

Uso de dados e vocabulário contextualizados. Produ- 
ção escrita. Uso de audiovisual./Sons diferentes do 
português. /O espanhol no mundo– Países Hispano- 
hablantes 
Nacionalidades; / Pronomes sujeito; 
Uso de tú e usted: tratamento formal e informal / 
Verbos irregulares: ser, estar, tener / Verbo pronomi- 
nal llamarse 
Diacríticos: - él e el; - tú e tu; - mí e mi 
Noções de verbos que expressam sensações e 
emoções / Género e número dos substantivos e os 
adjetivos 
Artigos definidos e indefinidos 
Contracciones; Eufonia / Colores,las vestimentas; / 
Útiles escolares 
Estados de ánimo y Características físicas; / Los 
numerales: 0 a 30; 
Los meses y estaciones del año 
Los días de la semana / Heterosemánticos / Cultura 
de los países Hispânicos / Literatura, Danza, música 
Projeto de Leitura / Projeto Mundo do Trabalho - 
Inclusão. 

 

Educação para diversidade 
 

Cidadania e educação em e para os 
Direitos Humanos 

Leitura, interpretação de 
diversos textos, contos, 
livros. Músicas. Livro 
didático. Vídeos. Diálogos. 
Debate sobre diversos 
temas, água, sustentabili- 
dade, etc. Uso de dados e 
vocabulário contextualiza- 
dos. Produção escrita. 
Uso de audiovisual. 

 

Trabalhos de pesquisa 
Projetos da PP da escola 
Dissertação 
Provão 
Trabalhos em pequenos 
grupos. 
Autoavaliação 
+Recuperação contínua 

 

2º bimestre/ 
4º bimestre 

COMPONENTE(S) CURRICULAR(ES): MATEMÁTICA 
DIMENSÕES DO MULTILETRAMENTO: Multiletramentos, Cultura, Sociedade, Meio Ambiente, Ética, Lógica, Análise, Representação, Ciência, Tecnologia e Criatividade. 
EIXOS INTEGRADORES ENTRE OS DIVERSOS CONHECIMENTOS: Ciência, Tecnologia, Cultura e Mundo do trabalho. 

 

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 
 

CONTEÚDOS 
EIXOS TRANSVERSAIS ESTRATÉGIAS DE 

ENSINO - APRENDIZA- 
GEM 

ESTRATÉGIAS DE AVALIA- 
ÇÃO PARA A APRENDIZA- 
GEM 

CRONO- 
GRAMA DE 
TRABALHO 

- Compreender os 
conceitos, procedimentos e estratégias 
matemáticas que permitam a ele desen- 
volver estudos posteriores e adquirir 
uma formação científica geral. 

 

- Aplicar seus conhecimentos matemáti- 
cos a situações diversas, utilizando-os 
na interpretação da ciência, na atividade 
tecnológica e nas atividades cotidianas. 

 
- Analisar e valorizar informações prove- 
nientes de diferentes fontes, utilizando 
ferramentas matemáticas para formar 
uma opinião própria que lhe permita 
expressar-se criticamente sobre proble- 
mas da Matemática, de outras áreas do 
conhecimento e da atualidade. 

 

- Desenvolver capacidades de raciocínio 
e resolução de problemas, de comunica- 
ção, bem como o espírito crítico e criati- 

1º BIMESTRE 

Conjuntos: Revisão de conceitos fundamentais; 
Conjuntos numéricos; Intervalos; Resolução de 
situações-problema. 
Introdução ao estudo de funções. 
Projeto: LEITURAS E PRODUÇÕES: Ênfase na 
Língua Portuguesa e Matemática 
Projeto: Intervalo Cultural 
Projeto: Mundo do Trabalho “De Mãos Dadas com a 
Inclusão 

Educação para a sustentabilidade 
 

Cidadania e educação em e para os 
direitos humanos 

 
Educação para a diversidade 

- Aulas expositivas 
- Pesquisas dirigidas 
- Vídeos 
- Debates 
- Seminários 
- Teleaulas 
- Envio de materiais e 
outras atividades no 
grupo (rede social) 

Atividades em sala com 
consulta, pesquisas (livros, 
internet). Caderno; / Redação 
Testes individuais ou em 
duplas. / Prova bimestral ou 
provão; / Critérios: A avalia- 
ção considerará o aperfeiço- 
amento do processo de ensi- 
no e aprendizagem, bem 
como a aferição do desempe- 
nho do aluno quanto à apro- 
priação de conhecimentos e o 
desenvolvimento de habilida- 
des e competências. 
Obs. A pontuação é variável 

Durante o 1º 
bimestre 

2º BIMESTRE 

Função Polinominal de Primeiro e Segundo Graus: 
definição e gráficos; Zero de função e equação de 1º 
grau; Construção de gráficos, tabelas e quadros 
utilizando informações do cotidiano. 
Função Modular; 
Projeto: Ruptura: mídias, protagonismo juvenil e a 
identidade do jovem no CEM 111 – modelo de 
expressão oral 

Educação para a sustentabilidade 
 

Cidadania e educação em e para os 
direitos humanos 

 

Educação para a diversidade 

- Aulas expositivas 
- Pesquisas dirigidas 
- Vídeos 
- Debates 
- Seminários 
- Teleaulas 
- Envio de materiais e 
outras atividades no 
grupo (rede social) 

- Durante o 
2º bimestre 
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vo. 
 

- Utilizar com confiança procedimentos 
de resolução de problemas para desen- 
volver a compreensão de conceitos 
matemáticos. 

 

- Reconhecer elementos matemáticos 
em textos diversos sobre o uso consci- 
ente da água. 

3º BIMESTRE 

Revisão de Geometria: Estudo dos polígonos; Propri- 
edades e Classificação de figuras planas; Áreas de 
figuras planas associadas à área do retângulo; Seme- 
lhança de triângulos; Traçado de bissetrizes, media- 
nas e mediatrizes com uso de régua e compasso; 
Triângulo retângulo; Relações métricas e Teorema de 
Pitágoras; Polígonos inscritos e circunscritos em uma 
circunferência.; 
Projeto: Ruptura: mídias, protagonismo juvenil 
e a identidade do jovem no CEM 111 – modelo de 

expressão oral 

Cidadania e educação em e para os 
direitos humanos 

 

Educação para a diversidade 

- Aulas expositivas 
- Pesquisas dirigidas 
- Vídeos 
- Debates 
- Seminários 
- Teleaulas 
- Envio de materiais e 
outras atividades no 
grupo (rede social) 

 Durante o 3º 
bimestre 

4º BIMESTRE 

Sequências - Progressão Aritmética e Progressão 
Geométrica; 
Projeto: Ruptura: mídias, protagonismo juvenil e a 
identidade do jovem no CEM 111 – modelo de 
expressão oral; 
Projeto: Descolonizando a Mente (Semana da Cons- 
ciência Negra) 
Semana Distrital da Orientação Profissional/1º Em- 
prego: 28/10 a 1º/11 

Cidadania e educação em e para os 
direitos humanos 

 

Educação para a diversidade 

- Aulas expositivas 
- Pesquisas dirigidas 
- Vídeos 
- Debates 
- Seminários 
- Teleaulas 
- Envio de materiais e 
outras atividades no 
grupo (rede social) 

Durante o 4º 
bimestre 

COMPONENTE(S) CURRICULAR(ES): FÍSICA 
DIMENSÕES DO MULTILETRAMENTO: Multiletramentos, ciência, cultura e ética; Multiletramentos, tecnologia, informação e criatividade; Multiletramentos, lógica, análise e representação; Multiletramentos, natureza, 
transformação e sociedade 
EIXOS INTEGRADORES ENTRE OS DIVERSOS CONHECIMENTOS: Ciência, Tecnologia, Cultura e Mundo do trabalho. 

 
OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

 
CONTEÚDOS 

EIXOS TRANSVERSAIS ESTRATÉGIAS DE ENSINO 
- APRENDIZAGEM 

ESTRATÉGIAS DE AVALIA- 
ÇÃO PARA A APRENDIZAGEM 

CRONOGRA- 
MA DE TRA- 
BALHO 

 

- Discriminar a palavra força no cotidiano 
e no conceito físico. 
- Compreender o conceito de inércia em 
situações do cotidiano. 
- Aplicar a segunda lei de Newton para 
resolver situações - problema. 
- Identificar as forças de ação e reação 
em situações reais. 
- Estudar as aplicações das leis de New- 
ton no plano horizontal e inclinado com 
atrito e sem atrito. 
- Conhecer o cálculo da força centrípeta. 
- Aplicar o princípio da conservação da 
quantidade de movimento na análise de 
situações. 
- Reconhecer mecanismos de controle de 
movimentos na prevenção de acidentes. 
- Associar formas de energia mecânica a 
movimentos reais. 
- Utilizar adequadamente e converter 
unidades de medidas de energia e po- 

1º BIMESTRE 
- .Dinâmica 
- Forças e Leis de Newton 
- Força como interação 
- A inércia e a primeira lei de Newton 
- O princípio fundamental da dinâmica e a segunda lei 
de Newton 
- O princípio da ação e reação e a terceira lei de 
Newton 
- Aplicações das leis de Newton 
- Forças no movimento circular 
- Impulso e Colisões 

- Quantidade de movimento 
- Colisões 

Projeto: LEITURAS E PRODUÇÕES: 
Ênfase na Língua Portuguesa e Matemática 
Projeto: Semana da Educação Para Vida; 
Projeto: Ciência em Campo; 
Projeto: Horta Escolar 

Educação para a sustentabilidade 

Educação para a diversidade 

- Aulas expositivas 
- Atividades em sala 
com consulta e pesquisa 
em livros, internet 
- Vídeos e apresentação 
em Power point 
- Atividades no labora- 
tório de Ciências 
- Laboratório virtual 
- Estudo dirigido 
- Leitura de textos 
- Atividades do projeto 
ciência em campo 

Atividades de avaliação 
Listas de exercícios 
Provas 
Testes individual e em grupo 
Pesquisas 
Experimentos 
Seminário 
Dissertação 
Prova bimestral 

1º 
Bimestre 

2º BIMESTRE. 

- Centro de massa 
- Alavancas. 

Educação para a sustentabilidade 
 

Cidadania e Educação em e para os 

- Aulas expositivas 
- Atividades em sala 
com consulta e pesquisa 

Atividades de avaliação 
Listas de exercícios 
Provas 

 

2º 
Bimestre 
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tência. 
- Discriminar os conceitos de peso e 
massa. 
- Reconhecer e diferenciar equilíbrio 
estático e dinâmico. 
- Relacionar o conceito de pressão a 
fenômenos naturais ou a sistemas tecno- 
lógicos. 
- Aplicar o princípio de Pascal a situações 
diversas.; / - Estimar ou calcular empuxo 
em situações - problemas. 
- Reconhecer e confrontar diferentes 
modelos cosmológicos ao longo da 
história; / - Compreender, expressar e 
aplicar as leis de Kepler 
- Compreender e expressar a lei da 
gravitação universal de Newton 
- Compreender as interações gravitacio- 
nais para explicar aspectos dos movi- 
mentos dos planetas, cometas, naves e 
satélites. 

- Energia e trabalho 
- Trabalho de uma força 
- Energia cinética 
- Energia potencial e forças conservativas 
- Energia mecânica 
- Conservação da energia total 
- Potência e rendimento 
- Estudo dos fluidos 
- Grandezas básicas no estudo dos fluidos 
- Princípios básicos no estudo dos fluidos 
- Alguns fenômenos que envolvem fluidos líquidos 
- Gravitação 
- Os primeiros modelos cosmológicos 
- Leis do movimento planetário 
- Lei da gravitação universal 
- Movimento dos satélites artificiais 
Projeto: Ciência em Campo; 
Projeto: Mundo do Trabalho “De Mãos Dadas com a 
Inclusão 
Projeto: Horta Escolar 

direitos humanos 
 

Educação para a diversidade 

em livros, internet 
- Vídeos e apresentação 
em Power point 
- Atividades no labora- 
tório de Ciências 
- Laboratório virtual 
- Estudo dirigido 
- Leitura de textos 
- Atividades do projeto- 

ciência em campo 

Testes individual e em grupo 
Pesquisas 
Experimentos 
Seminário 
Dissertação 
Prova bimestral 

 

COMPONENTE(S) CURRICULAR(ES): QUÍMICA 
DIMENSÕES DO MULTILETRAMENTO: Ciência, cultura e ética; Tecnologia, informação e criatividade; lógica, análise e representação; Natureza, transformação e sociedade 
EIXOS INTEGRADORES ENTRE OS DIVERSOS CONHECIMENTOS: Ciência, Tecnologia, Cultura e Mundo do trabalho. 

 
OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

 
CONTEÚDOS 

 
EIXOS TRANSVERSAIS 

 
ESTRATÉGIAS DE ENSINO 
- APRENDIZAGEM 

ESTRATÉGIAS DE AVALIA- 
ÇÃO PARA A APRENDIZAGEM 

CRONOGRA- 
MA DE TRA- 
BALHO 

Definir a Química e reconhecer o seu 
papel na sociedade. 
Produzir textos a partir de temas correla- 
cionados à Química. 
* Compreender as transformações 
químicas como processos em que há 
interações entre materiais ou entre 
materiais e energia, que podem ou não 
ser acompanhadas de evidências visuais 
perceptíveis. / *Aprimorar a capacidade 
de representação das transformações 
químicas em linguagem discursiva; 
*Aplicar as leis ponderais para prever as 
massas de reagentes e produtos envol- 
vidos em transformações químicas; 
*Aplicar os conhecimentos adquiridos 
para explicar as transformações envolvi- 
das na deterioração dos alimentos. / 
*Perceber que as Leis de Lavoisier e de 
Proust são obedecidas ao se balancear 
a equação de uma dada reação química. 
/ *Contextualizar e analisar o papel da 
Química na sociedade pelas suas impli- 
cações sociais, culturais e tecnológicas. 
*Aplicar as propriedades estudadas na 

1° BIMESTRE 
História da Química. 
Importância da Ciência –Tecnologia – Sociedade. 
Transformações dos Materiais. 
Leis Ponderais. 
Balanceamento por tentativas. 
Classificação e Propriedades Gerais da Matéria. 
Propriedades específicas da matéria. 
Densidade. 
Solubilidade 
Ponto de fusão e ponto de ebulição e estudo de 
gráficos. 
Métodos de Separação de Misturas. 
Projeto: Ciência em Campo. 

 *Aulas expositivas. 
*Apresentação de vídeos 
com explicações simultâ- 
nea do professor. 
*Aulas práticas no labora- 
tório. 
*Lendo, debatendo e 
respondendo questões 
sobre diversos temas. 
*Apresentação de semi- 
nários pelos alunos. 
*Jogos didáticos Ludo 
Químico. 
Projetos interdisciplinares. 

*Seminário. 
*Prova individual. 
*Prova em duplas. 
*Dissertação. 
*Trabalho de pesquisa. 
*Atividades práticas. 
*Seminários. 
*Análise de textos. 
*Trabalhos em grupo. 
*Atividades individuais. 

1º Bimestre 
3º Bimestres 

2º BIMESTRE 

Introdução aos modelos atômicos. 
Modelos atômicos de Dalton. Representação do 
modelo atômico e base experimental para as teorias. 
Reações Químicas (abordagem qualitativa). 
Grandezas Químicas (massa molar, Mol, número de 
Avogadro). Abordagem Quantitativa da Matéria. 
Transformações Gasosas./ Equação Geral dos Ga- 
ses de Clapeyron. 

 2º Bimestre 
4 - Introdução aos mode- 
los atômicos. 
4.1 Modelos atômicos de 
Dalton. Representação do 
modelo atômico e base 
experimental para as 
teorias. 
4.2 - Reações Químicas 

*Entender como o estado de 
um sistema gasoso pode ser 
definido por meio das três 
variáveis de estado: P, V e T. 
*compreender o conceito de 
pressão parcial de um gas em 
uma mistura gasosa; 
* Realizar cálculos usando a 
equação de estado de um 

2º Bimestre 

4º Bimestre 
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identificação das substâncias; 
*Diferenciar misturas de substâncias 
com base na análise das P.E dos mate- 
riais; / *Desenvolver a capacidade de 
interpretação de gráficos e tabelas com 
dados referentes às propriedades estu- 
dadas; / *Aplicar as P.E dos materiais 
para analisar processos de separação 
de misturas; / *Compreender a inserção 
dos processos de separação de mistu- 
ras em contextos tecnológicos relacio- 
nados à produção de etanol; 
*Compreender a simbologia e os códigos 
da Química. / *Representar as substân- 
cias a partir de códigos 
* Calcular as quantidades de substân- 

cias (em mol, em massa, em número de 
entidades elementares) envolvidas em 
uma reação; 
*Entender como o estado de um sistema 
gasoso pode ser definido por meio das 
três variáveis de estado: P, V e T. 
*compreender o conceito de pressão 
parcial de um gás em uma mistura 
gasosa;/ * Realizar cálculos usando a 
equação de estado de um gás. 

Projeto: Semana da Educação Para Vida; 
Projeto: Ciência em Campo. 

 (abordagem qualitativa). 
5. - Grandezas Químicas 
(massa molar, Mol, núme- 
ro de Avogadro). Aborda- 
gem Quantitativa da 
Matéria. 
6 - Transformações 
Gasosas./ Equação Geral 
dos Gases de Clapeyron. 

gás;  

COMPONENTE(S) CURRICULAR(ES): BIOLOGIA 

DIMENSÕES DO MULTILETRAMENTO: Multiletramentos, ciência, cultura e ética; Multiletramentos, tecnologia, informação e criatividade; Multiletramentos, lógica, análise e representação; Multiletramentos, natureza, 
transformação e sociedade 
EIXOS INTEGRADORES ENTRE OS DIVERSOS CONHECIMENTOS: Ciência, Tecnologia, Cultura e Mundo do trabalho. 

 

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 
 

CONTEÚDOS 
 

EIXOS TRANSVERSAIS 

 

ESTRATÉGIAS DE 
ENSINO - APRENDIZA- 
GEM 

ESTRATÉGIAS DE AVALIA- 
ÇÃO PARA A APRENDIZA- 
GEM 

CRONO- 
GRAMA DE 
TRABALHO 
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- Desenvolver uma consciência crítica 
reflexiva sobre sua ação. 
- Despertar no estudante curiosidade, 
capacidade de investigação, questiona- 
mentos para que o processo ensino- 
aprendizagem seja transformador da 
realidade. 
- Interligar conceitos da área de Ciência 
da Natureza com a realidade cotidiana. 
- Despertar no estudante a percepção 
crítica, o caráter investigativo, proporcio- 
nando um avanço em sua aprendizagem 
e formação. 

INTRODUÇÃO A BIOLOGIA: 
Conceito de vida 
Biologia como ciência 
Principais subdivisões da Biologia 
Níveis de organização em Biologia 
ECOLOGIA 
Conceitos básicos de Ecologia: Conceitos de biosfe- 
ra, população, comunidade, hábitat, nicho ecológico, 
ecossistema, fatores bióticos e abióticos 
Cadeias e Teias Alimentares 
Fluxo de energia e níveis tróficos 
Relações ecológicas entre os seres vivos (intraespe- 
cíficas e interespecíficas) 
Sustentabilidade (energias alternativas, reciclagem, 
coletas seletivas, os 3R’; 
Semana da Conscientização do uso Sustentável da 
Água 
Projeto: Intervalo Cultural 
Projeto: Ciência em Campo; 
Projeto: Horta Escolar 

- Educação para Sustentabilidade; 
- Cidadania e Educação em e para 
os Direitos Humanos; 

- Atividades em sala com 
consulta, pesquisas (li- 
vros, internet). 
- Resumo de experiências 
adquiridas em aulas 
práticas / saídas de campo 
- Vídeos e apresentações 
em Power point 
- Estudo Dirigido em 
duplas 
- Leitura de textos 
-Produções textuais (Dis- 
sertação) nos moldes do 
PAS e/ou ENEM. 
- Resolução de exercícios 
do PAS e/ou ENEM 
- Teste individual 
-Provão Interdisciplinar 
- Pesquisa para projeto 
Ciência em Campo 

A avaliação considerará o 
aperfeiçoamento do processo 
de ensino e aprendizagem, 
bem como a aferição do 
desempenho do aluno quanto 
à apropriação de conhecimen- 
tos e o desenvolvimento de 
habilidades e competências. 

 

A avaliação será realizada por 
meio de observação de ativi- 
dades em sala, provas, estu- 
dos dirigidos, atividades em 
grupo, seminários. 

 

O conteúdo 
será traba- 
lhado no 
decorrer do 
1º bimestre 
letivo 

CITOLOGIA: 
Composição química da célula Biomoléculas 
Teoria Celular (Cientistas que contribuíram com o 
estudo da Citologia) 
Características estruturais das células (Mecanismos 
de transporte celular. Citoplasmas organelas. Nú- 
cleo) 
Tipos e classificações celulares 
Ciclo Celular: mitose e meiose 
Metabolismo celular (Respiração celular, Fotossínte- 
se, Fermentação) 
REPRODUÇÃO E EMBRIOLOGIA: 
Gametogênese e fecundação animal 
Tipos de ovos, segmentação e desenvolvimento 
embrionário 
Drogas (conhecimento e prevenção) 
Sexo, sexualidade e gêneros 
DST’s e AIDS 
Projetos científicos e culturais: 
Projeto: Semana de Educação para a vida 
Projeto Ciência em Campo. 

- Educação para Sustentabilidade; 
- Cidadania e Educação em e para 
os Direitos Humanos; 
- Educação para a diversidade. 

  O conteúdo 
será traba- 
lhado no 
decorrer do 
2º bimestre 
letivo 

 
COMPONENTE(S) CURRICULAR(ES): HISTÓRIA 
DIMENSÕES DO MULTILETRAMENTO: Multiletramentos, Sociedades, Culturas e Espaço e Tempo; Multiletramentos, Indivíduos, Identidades e Diversidades. 
EIXOS INTEGRADORES ENTRE OS DIVERSOS CONHECIMENTOS: Ciência, Tecnologia, Cultura e Mundo do trabalho. 

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM CONTEÚDOS EIXOS TRANSVERSAIS ESTRATÉGIAS DE ENSI- 
NO - APRENDIZAGEM 

ESTRATÉGIAS DE AVALI- 
AÇÃO PARA A APRENDI- 

ZAGEM 

CRONO- 
GRAMA DE 
TRABALHO 
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- Dotar os alunos de instrumento mental que os 
permita pensar com profundidade espaço- 
temporal; 
- Levar os discentes a refletirem acerca das 

bases históricas da civilização brasileira e 
ocidental; 
- Problematizar historicamente conceitos soci- 

opolíticos utilizados na contemporaneidade; 
- Dotar os estudantes de raciocínio crítico de 

modo que os levem a refletir sobre suas reali- 
dades histórico-sociais; 
- Conscientizar os alunos dos problemas ambi- 

entais contemporâneos. 
- Identificar os elementos que compunham as 

sociedades medievais comparando-as às 
sociedades atuais. 

1º BIMESTRE 
introdução ao estudo da história 
Pré-História: Paleolítico e Neolítico (enfoque na 
Revolução Neolítica) 
Conceitos de “Civilização” e “Estado” na Antiguida- 
de Oriental. 
Formação do Estado. 
Antigo Egito;/ Fenícia; / O povo Hebreu; 
Antiguidade Clássica (Grécia e Roma): destaque 
aos conceitos político-sociais, ao surgimento do 
cristianismo e à escravidão. 
Política, sociedade e economia 
A Roma Antiga / A monarquia; / A República;/ 

A expansão; 
A luta plebéia por direitos;/ O Império;/ Pax 
Romana; 
Pão e Circo; / O cristianismo; 
Invasões bárbaras e queda do Império. 
Semana e conscientização do uso sustentável da 
água; 
- Redação: (todos os bimestres) 
- Leitura das Obras do subprograma 2018-2020 do 
PAS/UNB; 
Leitura e Interpretação das provas PAS/UNB; 

- Educação para a Sustentabili- 
dade. 

 

- Educação para a diversidade; 
- Cidadania e Educação em e 
para os Direitos Humanos 

- Aulas expositivas; 
- Debates 
- Atividades em 
dupla; 

- Apresentação em forma de 
seminários; 
- Saídas de campo; 

 

- Atividades a partir das 
obras do PAS - 1ª Etapa 

- Linha do tempo; 
 

- Produções textuais; 
 

- Prova objetiva; 
 

-Dissertação. 

O conteúdo 
será traba- 
lhado no 
decorrer do 
1º bimestre 
letivo 

2º BIMESTRE 
- Compreender as relações de poder medievais 
com vistas ao entendimento de laços clientelis- 
tas atuais. 
- Identificar os significados histórico- 

geográficos das relações de poder entre as 
nações; 
- Discutir a formação do Estado moderno e 

sua crise atual; 
- Comparar o significado histórico-geográfico 

das organizações políticas e socioeconômicas 
em escala regional e global. 
- Relacionar o crescimento comercial e urbano 

com a formação de novos grupos sociais; 
- Desenvolver uma atitude de tolerância religio- 
sa, em respeito à diversidade de crenças; 
- Discutir os interesses políticos, econômicos e 

religiosos que estiveram interligados no proces- 
so expansionista europeu; 
-Desenvolver atitudes de respeito e valorização 
da diversidade cultural; 

2º BIMESTRE 
ALTA IDADE MÉDIA 
Migrações bárbaras; / Reino Franco;/ Merovíngios e 

Carolíngios 
O nascimento da Cristandade Ocidental; / O Feuda- 

lismo. 
BAIXA IDADE MÉDIA 
Florescimento das cidades;/ Reativação das rotas 

comerciais; 
Semana de Educação para a Vida. Palestras, saí- 
das de campo,  oficinas. 
AS CIVILIZAÇÕES BIZANTINA E ISLÂMICA 

Império Bizantino;/ Origem e desenvolvimento do 
Islã; / O Islã na atualidade – o caso do Estado Islâ- 
mico; / A tolerância religiosa;/ As cruzadas; 

CONSOLIDAÇÃO DAS MONARQUIAS NACIO- 
NAIS; 

Formação do Estado moderno; / .Portugal, Espa- 
nha, Inglaterra e França; 

O Absolutismo monárquico; / Os teóricos Absolutis- 
tas; 

RENASCIMENTO E REFORMA 
Características gerais / Antecedentes Históricos da 

Reforma 
A invenção da imprensa;/ Crise de autoridade pa- 

pal; 

Educação para a diversidade; 
Cidadania e Educação em e para 
os Direitos Humanos; 
Educação para a Sustentabilida- 
de. 

- Aulas expositivas; 
- Debates 
- Atividades em dupla; 
- Apresentação em forma 

de seminários; 
- Saídas de campo; 
- Exibição de vídeos; 
- Produção de vídeo; 
- Pesquisa. 
- Obras do PAS. 

-Seminários; 
 

- Debates; 
- Produções textuais; 
-Prova objetiva e dissertati- 

va; 
- Trabalhos sobre filmes 

históricos; 
- Pesquisa. 

O conteúdo 
será trabalha- 
do no decorrer 
do 2º bimestre 

letivo 
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Crise moral do clero; / As reformas Luterana, Calvi- 

nista e Anglicana; / Contrarreforma;/ Sociedade de 
Jesus; / Inquisição;/ Concílio de Trento; / As diferen- 
tes religiões no Brasil. 

EXPANSÃO ULTRAMARINA EUROPEIA; 
O pioneirismo Ibérico: Portugal e Espanha; / Encon- 

tro com novas culturas: africanos e ameríndios; / A 
escravidão africana; / Filme: Atlântico negro na Rota 
dos Orixás, Renato Barbieri. / Interesses comerciais 
na América e na Ásia; / O mercantilismo; 

CULTURAS ABORÍGENES; / Os indígenas ontem 
e hoje: cultura, ocupação do espaço e políticas 
afirmativas; África e Brasil: laços histórico-culturais. 

Obs.: As turmas do primeiro e segundo semestres 
terão diferenças em relação aos projetos, 

Os projetos a seguir serão aplicados conforme 
as datas, definidas em coordenações: 
- Projeto Controladoria na Escola. 
- Projeto Mundo do Trabalho. 

- Projeto Semana de conscientização e promoção da 
educação Inclusiva aos alunos. 

- Projeto Semana Nacional de Consciência Negra: 
segundo semestre, com envolvimento de todos os 
alunos. 
- Leitura das Obras do subprograma 2018-2020 do 
PAS/UNB; 
Leitura e Interpretação das provas PAS/UNB 

    

COMPONENTE(S) CURRICULAR(ES): FILOSOFIA 
DIMENSÕES DO MULTILETRAMENTO: Multiletramentos, Sociedades, Culturas e Espaço e Tempo; Multiletramentos, Indivíduos, Identidades e Diversidades. 
EIXOS INTEGRADORES ENTRE OS DIVERSOS CONHECIMENTOS: Ciência, Tecnologia, Cultura e Mundo do trabalho. 

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM CONTEÚDOS 
CULTURAIS 

EIXOS TRANSVERSAIS ESTRATÉGIAS DE ENSI- 
NO - APRENDIZAGEM 

ESTRATÉGIAS DE AVALI- 
AÇÃO PARA A APRENDI- 
ZAGEM 

CRONO- 
GRAMA DE 
TRABALHO 

-Desenvolver o senso crítico 
-Diferenciar mito e fábula 
- Compreender a importância e influência da mitologia grega 
e cultural ocidental 
- Compreender o sentido e identificar os mitos modernos e 
suas influências 
- Compreender o contexto histórico, político e cultural do 
nascimento da filosofia ocidental 
- Identificar os pré-socráticos e sua importância. 
- Identificar e conhecer Sócrates, Platão e Aristóteles, suas 
ideias principais e sua importância. 

1º BIMESTRE 
-Origem e significado da palavra 
Filosofia 
-O Filósofo 
-Atitudes filosóficas. 
-Por que estudar filosofia? 
. senso comum e senso crítico 
- Mitologia 

. Mito e fábula 

.Consciência mítica 

. Mitologia grega 

. Mitos Modernos 
- Leitura das Obras do subprograma 
2018-2020 do PAS/UNB; 
Leitura e Interpretação das provas 
PAS/UNB 

-Educação para a 
Diversidade 

-Cidadania e educação em e 
para os direitos humanos 
-Educação para a 
sustentabilidade 

- Aulas expositivas 
- Leitura, interpretação e 
debate de textos. 
-Aulas figurativas com 
slides. 
-Debates em grupo, sobre 
temas relacionados ao 
conteúdo. 
- Leitura e questões do livro 
Filosofando. 
- Exibição de vídeos. 

-Atividades interpretativas 
sobre textos. 
-Atividades avaliativas 
individuais e em grupo. 
-Atividades de pesquisa. 
-Trabalho individual 
- Seminários 
- Provão 
- Redação 

O conteúdo 
será traba- 
lhado no 
decorrer do 
1º bimestre 
letivo 
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- Conhecer Maquiavel e a história do “Príncipe” 
-Trabalhar argumentação e o pensamento crítico 
-Percepção de si e do outro 
-Incentivar cooperação e trabalho de grupo. 

2º BIMESTRE 
- O nascimento da filosofia ocidental 
- Carta a Meneceu (Epicuro) 
- Os pré-socráticos; / -Sócrates / - A 
apologia de Sócrates / - Platão; / - O 
mundo das ideias / - O mito da caver- 
na 
- Aristóteles 
- Leitura das Obras do subprograma 
2018-2020 do PAS/UNB; 
Leitura e Interpretação das provas 
PAS/UNB 

-Educação para a 
Diversidade 

-Cidadania e educação em e 
para os direitos humanos 
-Educação para a 
sustentabilidade 

- Participação oral nas aulas 
através de perguntas. 
-Vídeos 
- Trabalhar os projetos da 
escola, dentro e fora de 
sala,de forma interdiscipli- 
nar. 

 
O conteúdo 
será traba- 
lhado no 
decorrer do 
2º bimestre 
letivo 

COMPONENTE(S) CURRICULAR(ES): GEOGRAFIA 

DIMENSÕES DO MULTILETRAMENTO: Sociedade, culturas, espaço, ciências, meio ambiente, educação, indivíduos, identidade,, diversidade, Estado, política e trabalho. 
EIXOS INTEGRADORES ENTRE OS DIVERSOS CONHECIMENTOS: Ciência, Tecnologia, Cultura e Mundo do trabalho. 

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM CONTEÚDOS EIXOS 
TRANS- 

VERSAIS 

ESTRATÉGIAS DE ENSINO - 
APRENDIZAGEM 

ESTRATÉGIAS DE AVALIAÇÃO PARA A APRENDIZA- 
GEM 

CRONOGRA- 
MA DE TRA- 

BALHO 

Estudar o espaço geográfico de forma 
crítica e reflexiva por meio da contextuali- 
zação e análise de fatos e fenômenos do 
Brasil e do Mundo; 
Criar situações de aprendizagem e cons- 
trução de conhecimentos geográficos com 
base na aplicação de categorias e concei- 
tos fundamentais da Geografia, tais como 
lugar, paisagem, território, região, entre 
outras; 
Perceber e analisar criticamente a realida- 
de, com ela interagir e compará-la com 
outras realidades espaço-temporais; 
Contribuir para a construção da cidadania, 
colaborando para que o aluno se torne 
sujeito da construção de seu conhecimento 
por meio da interação consciente com a 
realidade; 
Permitir ao estudante compreender o 
espaço ocupado pela sociedade como 
espaço construído e modificado a partir de 
suas interferências, entendendo-se também 
como produto dessas relações. 

As categorias de análise da geografia: 
lugar, paisagem, território, região,espaço 
geográfico e rede; 
A localização no espaço geográfico (As 
direções no espaço geográfico e as coor- 
denadas geográficas:importância e aplica- 
ção); 
A medida do tempo no espaço geográfico 
(O movimento de rotação e translação); 
A representação do espaço geográfico 
(Cartografia e tecnologia e A construção de 
mapas); 
A linguagem cartográfica e a leitura de 
mapas ( Tipos de mapas ou cartas e A 
linguagem dos mapas ; 
Litosfera: evolução geológica da Terra (As 
esferas da Terra;O tempo geológi- 
co;Origem, formação e as camadas da 
Terra e A origem dos continentes) 
A Terra: estrutura geológica e formas de 
relevo (A constituição da crosta terrestre e 
O relevo Terrestre); 
Agentes formadores e modeladores do 
relevo terrestre (A dinâmica interna e 
externa da Terra); 
Erosão e contaminação dos solos (O pro- 
cesso do intemperismo; A erosão dos solos 
e A contaminação 
dos solos pelo lixo); 
Leitura das Obras do subprograma 2018- 
2020 do PAS/UNB; 
Leitura e Interpretação das provas 
PAS/UNB; 

 

. Educa- 
ção para 
a susten- 
tabilida- 
de; 

 
Educação 
para a 
diversi- 
dade; 

 
.Cidadani 
a e 
educação 
para os 
direitos 
humanos. 

Aula expositiva/dialogada com 
auxílio do Datashow; 
Estímulo  a    expressão  das 
opiniões dos alunos sobre os 
assuntos relativos aos conteú- 
dos trabalhados em sala; 
Resolução de listas de exercí- 
cios e de estudos dirigidos 
sobre os conteúdos trabalhados 
em sala de aula, como meio 
para fixação dos conteúdos 
trabalhados em sala; 
Realização de variadas dinâmi- 
cas em grupo, como meio de 
estímulo à interação social entre 
os estudantes e participação em 
grupo na resolução de situa- 
ções-problema; 
Realização de produções textu- 
ais, como meio de estímulo para 
o desenvolvimento da expres- 
são escrita dos alunos; 
Realização de simulado multi- 
disciplinar, como meio de se 
trabalhar os conteúdos de forma 
interdisciplinar; 
Pesquisas para a o Projeto de 
Ciências. 

As formas de avaliação no componente curricular geografia 
para os Primeiros Anos do Ensino Médio serão as seguin- 
tes: 

 

Realização de dinâmicas diversas; 
Resolução de listas de exercícios; 
Resolução de estudos dirigidos; 
Realização de provas bimestrais; 
Realização de simulados interdisciplinares; 
Realização de produções textuais (dissertações); 
Participação, envolvimento e comprometimento. 
apresentação de trabalhos. 
pesquisas na internet 
leituras e produções com ênfase ao PAS/ENEM e vestibu- 
lares. 

O cronograma 
de trabalho do 
componente 

curricular 
geografia será 
desenvolvido 

no 
1º BIMESTRE 
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 Projeto: Ciência em Campo; 
Projeto: Horta Escolar 

    

O tempo meteorológico e os elementos do 
clima (A atmosfera e os fenômenos climáti- 
cos); 
Fatores do clima e os tipos climáticos 
(Fatores que modificam o clima e Principais 
tipos de clima do mundo); 
A poluição do ar atmosférico e as mudan- 
ças climáticas (A poluição do ar e os im- 
pactos ambientais; Fenômenos naturais e 
novos padrões climáticos); 
Hidrosfera (A redução da disponibilidade 
de água para consumo humano); A hidros- 
fera e a hidrografia; A Poluição e o desper- 
dício das águas continentais; Oceanos e 
mares e sua poluição e As guerras pela 
água); 
A biosfera e os grandes biomas terrestre 
(Os principais biomas mundiais); 
A população da Terra (Crescimento demo- 
gráfico ou populacional; Estrutura da popu- 
lação mundial; Distribuição da população 
mundial e As diversidades Culturais da 
população mundial); 
Migrações: diversidade e desigualdade 
(Movimentos migratórios); 
A urbanização mundial (O processo de 
urbanização e o fenômeno urbano); 
Leitura das Obras do subprograma 2018- 
2020 do PAS/UNB; 
Leitura e Interpretação das provas 
PAS/UNB; 
Projeto: Semana da Educação Para Vida; 
Projeto: Ciência em Campo; 
Projeto: Horta Escolar 

 Aula expositiva/dialogada com 
auxílio do Datashow; 
Estímulo  a    expressão  das 
opiniões dos alunos sobre os 
assuntos relativos aos conteú- 
dos trabalhados em sala; 
Resolução de listas de exercí- 
cios e de estudos dirigidos 
sobre os conteúdos trabalhados 
em sala de aula, como meio 
para fixação dos conteúdos 
trabalhados em sala; 
Realização de variadas dinâmi- 
cas em grupo, como meio de 
estímulo à interação social entre 
os estudantes e participação em 
grupo na resolução de situa- 
ções-problema; 
Realização de produções textu- 
ais, como meio de estímulo para 
o desenvolvimento da expres- 
são escrita dos alunos; 
Realização de simulado multi- 
disciplinar, como meio de se 
trabalhar os conteúdos de forma 
interdisciplinar; 

  

O cronograma 
de trabalho do 
componente 

curricular 
geografia será 
desenvolvido 

no 1º e 2º 
Bimestre de 
cada semes- 
tre letivo de 

2019. 
 

2º BIMESTRE 

 
COMPONENTE(S) CURRICULAR(ES): SOCIOLOGIA 
DIMENSÕES DO MULTILETRAMENTO: Sociedade, culturas, espaço, ciências, meio ambiente, educação, indivíduos, identidade,, diversidade, Estado, política e trabalho. 
EIXOS INTEGRADORES ENTRE OS DIVERSOS CONHECIMENTOS: Ciência, Tecnologia, Cultura e Mundo do trabalho. 

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM CONTEÚDOS EIXOS TRANSVERSAIS ESTRATÉGIAS DE 
ENSINO - APREN- 
DIZAGEM 

ESTRATÉGIAS DE AVALIAÇÃO 
PARA A APRENDIZAGEM 

CRONOGRAMA 
DE TRABALHO 
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Identificar mudanças sociais e políticas ao longo 
da história 
Reconhecer conceitos básicos dos clássicos. 
Aplicar os conceitos sociológicos de forma 
crítica diante de problemas sociais. 
Refletir sobre as construções sociais nas socie- 
dades. 
Propor soluções para situações sociais diversas 
a partir dos conceitos sociológicos trabalhados. 
Aplicar as teorias sociológicas para refletir sobre 
problemas sociais (corrupção e participação 
política); 

 

Elencar as principais características da demo- 
cracia. 
Propor soluções para situações sociais diversas 
a partir dos conceitos sociológicos trabalhados. 

1º BIMESTRE 

Introdução às Ciências Sociais; 
Senso crítico X senso comum; 
Contexto histórico de surgimento da socio- 
logia/ a questão social; 
Augusto Comte e o positivismo; 
Sociologia clássica – Émile Durkheim (o 
fato social e suas características, solidarie- 
dade orgânica e solidariedade mecânica, 
anomia, a divisão social do trabalho); 
A relação indivíduo - sociedade (perspecti- 
vas clássicas e contemporâneas 
Socialização e controle social: o processo 
de socialização 
Leitura das Obras do subprograma 2018- 
2020 do PAS/UNB; 
Leitura e Interpretação das provas 
PAS/UNB 

A Constituição Federal (Artigo 
5º); 
Sustentabilidade (exploração 
de recursos naturais X desen- 
volvimento/crescimento eco- 
nômico; 
Identidade e individualidade X 
padrões sociais; 
Desigualdade social; 
Projeto leitura e produções em 
integração com os professores 
de língua portuguesa (trabalho 
com textos e obras do PAS- 
UnB); 
Projeto Mundo do Trabalho 
“De Mãos Dadas com a Inclu- 
são”; 
Projeto controladoria na esco- 
la: escola de atitude - o exercí- 
cio da cidadania. 

Aula expositiva; 
Debates; 
Vídeos; 
Textos. 

Debates; 
Seminários; 
Questionários (com consulta e em 
dupla); 
Testes; 
Provão bimestral conforme previsto 
na PP; 
Dissertação bimestral conforme 
previsto no PPP; 
Teatro; 
Avaliação contínua (participação e 
atuação nos projetos); 
Pesquisa como atividade de casa 
(internet, livros); 
Resumos do livro didático. 

Durante o decorrer 
do primeiro bimes- 
tre ( de 15/02/2018 
a 26/04/2018) 
busca-se trabalhar 
as noções básicas 
de ciências sociais 
e construir a noção 
de senso crítico: 
discutir a necessi- 
dade e viabilidade 
de regras para a 
convivência social e 
de que maneira isso 
impacta a tanto a 
individualidade 
quanto o processo 
de mudança social 

Conceituar cultura e o olhar da diferença cultural 
a partir de diferentes pontos de vista; 
Refletir sobre a perspectiva da diversidade 
cultural, étnica e religiosa contrapondo perspec- 
tivas etnocentristas e relativistas. 
Identificar e reconhecer hábitos culturais brasi- 
leiros a partir de uma perspectiva sociológica; 

 

Repensar as desigualdades de gênero nas 
sociedades em geral; 
Propor soluções a partir de um pensamento 
crítico. 

2º BIMESTRE 
Padrões, normas e cultura; 
Civilização x cultura; 
Cultura, etnocentrismo e relativismo; 
Padrões culturais; 
Conceito de cultura; 
Outras formas de pensar a diferença (soci- 
edades simples e complexas; identidade e 
alteridade); 
Raça, etnia, multiculturalismo: o mito da 
democracia racial. 
Diversidade cultural e religiosa; 
Sociologia do gênero e da sexualidade: 
sexo e gênero como construção social; 
Conceitos básicos: patriarcado, gênero, 
sexo; 
Leitura das Obras do subprograma 2018- 
2020 do PAS/UNB; 
Leitura e Interpretação das provas 
PAS/UNB; 
Projeto: Semana da Educação Para Vida 

Racismo; 
Diversidade cultural; 
Identidade, diversidade e 
gênero 
Intolerância e diversidade 
religiosa 
Cidadania e participação 
política; 
Projeto leitura e produções em 
integração com os professores 
de língua portuguesa (trabalho 
com textos e obras do PAS- 
UnB); 
Semana de Educação para a 
Vida: palestras sobre mundo 
do trabalho, gênero e sexuali- 
dade; 

Aula expositiva; 
Debates; 
Vídeos; 
Textos. 

Debates; 
Seminários; 
Questionários (com consulta e em 
dupla); 
Testes; 
Provão bimestral conforme previsto 
no PPP; 
Dissertação bimestral conforme 
previsto no PPP; 
Teatro; 
Avaliação contínua (participação e 
atuação nos projetos); 
Pesquisa como atividade de casa 
(internet, livros…); 
Resumos do livro didático. 

No decorrer do 
segundo bimestre 
( de 27/04/2018 a 
09/07/2018), busca- 
se o aprofundamen- 
to da noção do 
senso crítico, com 
foco nas diferenças 
culturais, com o 
objetivo do reco- 
nhecimento de 
expressão e dife- 
renças como aspec- 
tos formadores de 
uma sociedade 
humana complexa. 
Desconstruir ações 
e discursos automá- 
ticos e preconceitu- 
osos. 

COMPONENTE(S) CURRICULAR(ES): PD – MATEMÁTICA 

DIMENSÕES DO MULTILETRAMENTO: Multiletramentos, criatividade e movimento; Multiletramentos, apreciação estética e ética; Multiletramentos, ciência, reflexão e análise crítica. 

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM CONTEÚDOS EIXOS TRANSVERSAIS ESTRATÉGIAS DE 
ENSINO - APRENDI- 

ZAGEM 

ESTRATÉGIAS DE AVALIAÇÃO 
PARA A APRENDIZAGEM 

CRONOGRAMA 
DE TRABALHO 

- Viabilizar ações e estratégias metodológicas 
que possibilitar aos estudantes um maior domí- 
nio do raciocínio lógico; 

1º BIMESTRE 
Números Naturais 
Números Inteiros 

Educação para a susten- 
tabilidade. 

Exercícios em classe 
e extraclasse 

Avaliações em classe 
Avaliações extraclasse 
Produções textuais 

1º bimestre 
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- Revisar conteúdos defasados e imprescindí- 
veis para a aprendizagem de conteúdos mate- 
máticos; 
- Evidenciar a aplicabilidade concreta da mate- 
mática no dia a dia; 
Desenvolver habilidades em cálculos; 
- Ensinar os estudantes a utilizarem algumas 
ferramentas tecnológicas: gráficos, calculadora, 
entre outros. 
- Aprender o conteúdo, para estar bem prepara- 
do para o vestibular e observar o uso da mate- 
mática no cotidiano. A revisão de matemática 
básica tem por objetivo reduzir o déficit do aluno 
e ajudar no aprendizado nas disciplinas de 
ciências da natureza 
- Implementar o Projeto: “Conexão Matemáti- 
ca” 
- Reduzir o déficit do aluno e ajudar no aprendi- 
zado nas disciplinas de ciências da natureza. 

Números Racionais 
Números Irracionais 
Números Reais 
Operações de Adição, Subtração, Multi- 
plicação, Divisão, Potenciação e Radici- 
ação envolvendo todos as classificações 
numéricas. 

 Aula expositiva   

 

2º BIMESTRE 
Razão e Proporção 
Regra de 3 simples e composta 
Porcentagem 
Equações de 1º e 2º graus 
Resoluções de equações e inequações 
Noções de funções de 1º e 2º graus. 
Implementação do Projeto de PD “Cone- 
xão Matemática”; 
Projeto: Semana da Educação Para Vi- 
da; 
Projeto: Ciência em Campo; 
Projeto: Horta Escolar 

Cidadania e Educação 
em e para os Direito Hu- 
manos; 

 

Educação para a diversi- 
dade; 

Exercícios em 
classe e ex- 
traclasse 
Aula expositiva 

Avaliações em classe 
Avaliações extraclasse 
Produções textuais 

2º bimestre 

 
 
 
 

MATRIZ CURRICULAR 2º ANO - ENSINO MÉDIO - 2022 
COMPONENTE(S) CURRICULAR(ES): LÍNGUA PORTUGUESA 
DIMENSÕES DO MULTILETRAMENTO: Criatividade e movimento; Apreciação estética e ética; Ciência, reflexão e análise crítica. 
EIXOS INTEGRADORES ENTRE OS DIVERSOS CONHECIMENTOS: Ciência, Tecnologia, Cultura e Mundo do trabalho. 

 

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 
 

CONTEÚDOS 
EIXOS TRANS- 
VERSAIS 

ESTRATÉGIAS DE ENSINO - 
APRENDIZAGEM 

ESTRATÉGIAS DE 
AVALIAÇÃO PARA A 
APRENDIZAGEM 

CRONO- 
GRAMA DE 
TRABALHO 

 

- Preparar alunos para o exercício da cidada- 
nia e ascensão ao mundo do conhecimento e 
aos cursos superiores; 
- Preparar alunos para o exercício da cidada- 
nia e ascensão ao mundo do conhecimento e 
aos cursos superiores; 
Formar cidadãos críticos e atuantes na cons- 
trução e reconstrução do conhecimento e da 
sua realidade sócio-cultural. 
Formar cidadãos críticos e atuantes na cons- 
trução e reconstrução do conhecimento e da 
sua realidade sócio-cultural. 
- Propiciar ao estudante experiências construí- 
das e vivenciadas por meio das atividades de 
linguagem, leitura, interpretação e produção 

1º BIMESTRE 

Morfossintaxe 
Estrutura do texto dissertativo 
Períodos literários: romantismo, realismo e naturalismo 
Semana da Educação Para Vida; 
Leitura das Obras do PAS/UNB; 
Leitura e Interpretação das provas PAS/UNB; 
Semana da Conscientização do uso Sustentável da Água 
Projeto: LEITURAS E PRODUÇÕES: Ênfase na Língua 
Portuguesa e Matemática 
Projeto: Intervalo Cultural 
Projeto: Mundo do Trabalho “De Mãos Dadas com a Inclusão 

Educação para a 
sustentabilidade 

 
 
 

Cidadania e educa- 
ção em e para os 
direitos humanos 

 
 

Educação para a 
diversidade 

- Aulas expositivas e dialoga- 
das; 
- Leitura: de textos;diversos e de 
obras literárias; 
- Pesquisa e atividades em 
grupo; 
- Exibição de vídeo; 
- Audição e análise de letras de 
música e de textos poéticos; 
- Produções e refacções de 
textos; 
- Criação de grupos, em rede 
social para envio de materiais e 
outras atividades. 
- Leitura de jornais e revistas, 
leitura de charges e cartoons 

- Produção Textual; 
- Avaliação escrita; 
- Seminário; 
- Trabalho e avaliação 
escrita; 
- Produção de vídeo; 
- Estudo dirigido e de 
campo; 
- Dissertação. 
- Autoavaliação 

 
Obs.: Dependendo do 
envolvimento em cada 
projeto a ser implemento 
serão atribuídas ou não 
notas. 

 

1º bimestre 
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textual. 
- Analisar, interpretar e aplicar os recursos 
expressivos das linguagens, relacionando 
textos e seus contextos; 
- Refletir sobre o caráter heterogêneo das 
línguas. 
- Favorecer práticas sociais e culturais marca- 
das por diversas linguagens; 
- Propiciar ao estudante experiências construí- 
das e vivenciadas por meio das atividades de 
linguagem, leitura, interpretação e produção 
textual. 
- Analisar, interpretar e aplicar os recursos 
expressivos das linguagens, relacionando 
textos e seus contextos; 
- Refletir sobre o caráter heterogêneo das 
línguas. 

  pesquisa e atividades em grupo; 
visitas à biblioteca quadro 
data show 
músicas. 

  

2º BIMESTRE 

Leitura e interpretação de textos; 
Estrutura do texto dissertativo; 
Sintaxe do período simples 
Morfossintaxe dos termos integrantes e acessórios; 
Colocação pronominal; 
Produções textuais; 
Períodos literários Romantismo: poemas 
Olimpíada de Matemática; 
Projeto: Ciência em Campo/ 
Temática: “Bioeconomia: Diversidade e Riqueza para o 
Desenvolvimento Sustentável” 
Projeto: Semana da Educação Para Vida; 
Projeto: Mundo do Trabalho “De Mãos Dadas com a Inclusão 
Projeto: Ruptura: mídias, protagonismo juvenil e a identidade 
do jovem no CEM 111 – modelo de expressão oral; 
Projeto Sarau Cultural 
Leitura das Obras do PAS/UNB; 
Leitura e Interpretação das provas PAS/UNB.´ 

Educação para a 
sustentabilidade 

 
 

Cidadania e educa- 
ção em e para os 
direitos humanos 

 
 

Educação para a 
diversidade 

- Aulas expositivas e diálogo; 
- Produções textuais; 
- Leitura: de textos jornalísticos, 
literários,publicitários, artigos de 
revistas, charges, cartuns etc.; 
- Pesquisa e atividades em 
grupo; 
- Exibição de vídeo; 
- Audição e análise de letras de 
música; 
- Envio de materiais e outras 
atividades no grupo (rede social) 

 

- Produção Textual; 
- Avaliação escrita; 
- Seminário; 
- Trabalho escrito; 
- Produção de vídeo; 
- Estudo dirigido; 
- Dissertação. 

 
Obs.: Dependendo do 
envolvimento em cada 
projeto a ser implemento 
serão atribuídas ou não 
notas. 

 

2º bimestre 

3º BIMESTRE 

Concordância verbal; 
Leitura e interpretação de textos; 
Períodos literários: Realismo, 
Contos machadianos, Adolfo Caminha - O bom crioulo. 
Produção textual; 
Dissertação; 
Estrutura do texto dissertativo; 
Estratégias de argumentação; 
Leitura das Obras do PAS/UNB (a definir; 
Projeto: Mundo do Trabalho “De Mãos Dadas com a Inclusão; 
Projeto: Ruptura: mídias, protagonismo juvenil e a identidade 
do jovem no CEM 111 – modelo de expressão oral; 
Projeto: Sarau Cultural. 

 
 

Cidadania e educa- 
ção em e para os 
direitos humanos 

 
 

Educação para a 
diversidade 

- Aulas expositivas e diálogo; 
- Produções textuais; 
- Leitura: de textos jornalísticos, 
literários,publicitários, artigos de 
revistas, charges, cartuns etc.; 
- Pesquisa e atividades em 
grupo; 
- Exibição de vídeo; 
- Audição e análise de letras de 
música; 
- Atividades inerentes aos 
projetos a serem implementa- 
dos; 
- Envio de materiais e outras 
atividades no grupo (rede social) 

 

- Produção Textual; 
- Avaliação escrita; 
- Seminário; 
- Trabalho escrito; 
- Produção de vídeo; 
- Estudo dirigido; 
- Dissertação. 

 

Obs.: Dependendo do 
envolvimento em cada 
projeto a ser implemento 
serão atribuídas ou não 
notas. 

 

3º bimestre 
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 4º BIMESTRE 

 
Períodos literários: Naturalismo, 
Parnasianismo; 
Interpretação de textos: inferências textuais. 
Leitura e declamação de poemas; 
Morfossintaxe; 
Projeto: Mundo do Trabalho “De Mãos Dadas com a Inclusão 
Projeto: Ruptura: mídias, protagonismo juvenil e a identidade 
do jovem   no CEM 111 – modelo de expressão oral, 
Semana Nacional do Livro e da Biblioteca (Decreto nº 
84.631/1980): 23 a 29/10 
Projeto: Descolonizando a Mente (Semana da Consciência 
Negra) 
Semana Distrital da Orientação Profissional/1º Emprego: 
28/10 a 1º/11/ Leitura das Obras do PAS/UNB; 
Leitura e Interpretação das provas PAS/UNB. 

 
 

Cidadania e educa- 
ção em e para os 
direitos humanos 

 
 

Educação para a 
diversidade 

- Aulas expositivas e diálogo; 
- Produções textuais; 
- Leitura: de textos jornalísticos, 
literários,publicitários, artigos de 
revistas, charges, cartuns etc.; 
- Pesquisa e atividades em 
grupo; 
- Exibição de vídeo; 
- Audição e análise de letras de 
música; 
- Envio de materiais e outras 
atividades no grupo (rede social) 

 

- Produção Textual; 
- Avaliação escrita; 
- Seminário; 
- Trabalho escrito; 
- Produção de vídeo; 
- Estudo dirigido; 
- Dissertação. 

 
Obs.: Dependendo do 
envolvimento em cada 
projeto a ser implemento 
serão atribuídas ou não 
notas. 

 

4º bimestre 

COMPONENTE(S) CURRICULAR(ES): EDUCAÇÃO FÍSICA 
DIMENSÕES DO MULTILETRAMENTO: Criatividade e movimento; Apreciação estética e ética. 
EIXOS INTEGRADORES ENTRE OS DIVERSOS CONHECIMENTOS: Ciência, Tecnologia, Cultura e Mundo do trabalho. 

 

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 
 

CONTEÚDOS 
EIXOS TRANS- 
VERSAIS 

ESTRATÉGIAS DE ENSINO - 
APRENDIZAGEM 

ESTRATÉGIAS DE 
AVALIAÇÃO PARA A 
APRENDIZAGEM 

CRONO- 
GRAMA DE 
TRABALHO 

- Despertar interesse sobre o funcionamento do 
corpo humano e suas capacidades fisiológicas, 
motoras e afetivas; Criar hábito de vida 
saudável, diferenciando os tipos de trabalho 
diferenciando os tipos de trabalho. 
-Despertar interesse sobre o funcionamento do 
corpo humano e suas capacidades fisiológicas, 
motoras e afetivas; 
-Compreender a diversidade de padrões de 
saúde, beleza e estética corporal, analisando 
criticamente os padrões divulgados pela mídia 
- Criar hábito de vida saudável, diferenciando 
os tipos de trabalho. 
-Despertar interesse sobre o funcionamento do 
corpo humano e suas capacidades fisiológicas, 
motoras e afetivas; 
-Aprender noções básicas de nutrição esportiva 
e compreender os benefícios de uma boa 
alimentação. 
-Reconhecer os distúrbios alimentares(filme) 

1ºBIMESTRE 
Jogos cooperativos; 
Cooperação como prática social; 
Jogos; 
Funcionamento do organismo 
humano: capacidades fisiológicas, 
motoras, psíquicas e afetivas. 
Exercícios aeróbicos e anaeróbicos: 
Caminhada, corrida e exercícios localizados. 
Projeto: “O uso consciente da água”. 
Semana e conscientização do uso sustentável da água 
Projeto: Ciência em Campo / 
Temática: “Bioeconomia: Diversidade e Riqueza para o 
Desenvolvimento Sustentável” 
Projeto: Intervalo Cultural 
Projeto: Mundo do Trabalho “De Mãos Dadas com a Inclusão 

Educação para a 
sustentabilidade 

Apresentação com data 
show; 

 
Aulas expositivas; 

Aulas práticas. 

Avaliação do desempe- 
nho nas aulas 
Redação: 
Provão: 
Aula prática: Aula prática 
(participação e envolvi- 
mento do aluno 
Seminários: 

 

Dependendo do projeto a 
ser implemento será 
atribuído ou não notas 

O conteúdo 
será traba- 
lhado no 
decorrer de 
todo o bi- 
mestre. 

2º BIMESTRE 
Jogos cooperativos; 
Cooperação como prática social; 
Jogos; 
Funcionamento do organismo 
humano: capacidades fisiológicas, 
motoras, psíquicas e afetivas. 
Exercícios aeróbicos e anaeróbicos: 
Caminhada, corrida e exercícios localizados. 

Cultura afro brasileira esporte: desenvolver os mitos em rela- 
ção aos negros no esporte 
Jogos corporais: consciência e expressão corporal; 
Capoeira 

Educação para a 
sustentabilidade 

Apresentação com data 
show; 

 
Aulas expositivas; 

Aulas práticas. 

Avaliação do desempe- 
nho nas aulas 
Redação: 
Provão: 
Aula prática: Aula prática 
(participação e envolvi- 
mento do aluno 
Seminários: 

 

Dependendo do projeto a 
ser implemento será 
atribuído ou não notas. 

O conteúdo 
será traba- 
lhado no 
decorrer de 
todo o bimes- 
tre. 
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 Semana da educação para a vida 
Projeto: Intervalo Cultural 
Projeto: Mundo do Trabalho “De Mãos Dadas com a Inclusão 

    

3º BIMESTRE 

Noções de nutrição e alimentação saudável 
Diversidade de padrões de saúde, beleza e estética corporal; 
Analise critica dos padrões divulgados pela mídia; 
Dissertação 
Projeto: Intervalo Cultural 
Projeto: Mundo do Trabalho “De Mãos Dadas com a Inclusão 
Projeto: Sarau Cultural 

Cidadania e educa- 
ção em e para os 
direitos humanos 

 

Educação para a 
diversidade 

Aulas expositivas, debates, 
seminário e aulas práticas 

Avaliação do desempe- 
nho nas aulas 
Redação: 
Provão: 
Aula prática: Aula prática 
(participação e envolvi- 
mento do aluno 
Seminários: 
Dependendo do projeto a 
ser implemento será 
atribuído ou não notas 

O conteúdo 
será traba- 
lhado no 
decorrer de 
todo o bi- 
mestre. 

4º BIMESTRE 

Jogos cooperativos; 
Cooperação como prática social; 
Jogos; 
Funcionamento do organismo 
humano: capacidades fisiológicas, 
motoras, psíquicas e afetivas. 
Exercícios aeróbicos e anaeróbicos: 
Caminhada, corrida e exercícios localizados. 
Projeto: Descolonizando a Mente (Semana da Consciência 
Negra) 
Semana Distrital da Orientação 
Projeto: Ruptura: mídias, protagonismo juvenil e a identidade 
do jovem no CEM 111 – modelo de expressão oral 
Profissional/1º Emprego: 28/10 a 1º/11 

Cidadania e educa- 
ção em e para os 
direitos humanos 

 

Educação para a 
diversidade 

Aulas expositivas, debates, 
seminário e aulas práticas 

Avaliação do desempe- 
nho nas aulas 
Redação: 
Provão: 
Aula prática: Aula prática 
(participação e envolvi- 
mento do aluno 
Seminários: 

 

Dependendo do projeto a 
ser implemento será 
atribuído ou não notas. 

O conteúdo 
será traba- 
lhado no 
decorrer de 
todo o bi- 
mestre. 

COMPONENTE(S) CURRICULAR(ES): ARTE 
DIMENSÕES DO MULTILETRAMENTO: Criatividade e movimento; Apreciação estética e ética; Ciência, reflexão e análise crítica 
EIXOS INTEGRADORES ENTRE OS DIVERSOS CONHECIMENTOS: Ciência, Tecnologia, Cultura e Mundo do trabalho. 

Favorecer práticas sociais e culturais marcadas 
por diversas linguagens, mídias e tecnologias 
que constroem a dinâmica da contemporanei- 
dade. 
- Conscientizar os alunos sobre necessidade de 
utilização racional da água e conhecer os 
meios para se fazer isso. 
- Desenvolver a compreensão da diversidade 
artística e cultural; 
Construir uma relação de autoconfiança com a 
produção artística pessoal e conhecimento 
estético; 
-Identificar, relacionar e compreender diferentes 
funções de arte. 
- Pesquisar e organizar informações sobre arte 
em contato com artistas, obras, fontes de 
comunicação e informação. 
- Associar os princípios das tecnologias da 
comunicação e da informação a conhecimentos 

1º BIMESTRE 

Linguagens artísticas e tecnologia. Sustentabili- 
dade. 
Semana de conscientização do uso sustentável da água. 
Início e desenvolvimento da fotografia. 
História do Teatro Ocidental. 
Teatro Grego e Antigo. 
Espaço bidimensional, tridimensional e noções de perspecti- 
va. 
Semana de Educação para a vida. 
Leitura das Obras do PAS/UNB. 
Semana da Conscientização do uso Sustentável da Água 
Projeto: LEITURAS E PRODUÇÕES: Ênfase na Língua 
Portuguesa e Matemática 
Projeto: Intervalo Cultural 
Projeto: Ciência em Campo/Temática: “Bioeconomia: Diversi- 
dade e Riqueza para o Desenvolvimento Sustentável” 
Projeto: Mundo do Trabalho “De Mãos Dadas com a Inclusão 

Educação para a 
sustentabilidade 

 
 

Cidadania e educa- 
ção em e para os 
direitos humanos 

 
 

Educação para a 
diversidade 

Aulas expositivas com meios 
midiáticos; / Atividades xerocopi- 
adas; 
Pinturas de obras estudadas; 
Pesquisas; / Releituras; 
Elaboração de trabalhos bimes- 
trais em grupos; 
Criação de desenhos de acordos 
com os conceitos aprendidos; 
Análise de imagens como méto- 
do de observação; / Leitura 
oral/verbal; / Leituras de ima- 
gens; 
Releituras de imagens através 
de pinturas; / Produções artísti- 
cas, experimentando, na prática, 
técnicas e conceitos aprendidos 
na unidade em questão; 
Montagem através de diferentes 

Ocorrerá de acordo com a 
organização dos conteú- 
dos, a reelaboração do 
conhecimento adquirido, 
a ampliação dos sentidos 
e a percepção na resolu- 
ção de uma proposta de 
leitura, representação 
artística e criação seguin- 
do critérios como: ele- 
mentos de criação, ele- 
mentos de expressão, 
conhecimento reelabora- 
do e estética. Sendo que 
o aluno será avaliado 
diariamente. 
A média resultará da 
soma do estudo dirigido 
somado a apresentação 

1º bimestre 
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científicos, linguagens que lhes dão suporte e a 
problemas que se propõem a solucionar. 
- Propiciar ao estudante experiências artísticas 
construídas e vivenciadas por meio das ativida- 
des de linguagem, leitura, interpretação etc.; 
- Analisar, interpretar e aplicar os recursos 
expressivos das linguagens; 
- Construção de sentidos por meios imagéticos. 
- Recuperar as representações artísticas canô- 
nicas universais, as contribuições de origem 
africana e indígena e favorecer a fruição estéti- 
ca das manifestações culturais populares e 
locais. 
- Respeitar e preservar as diferentes manifes- 
tações da linguagem utilizadas por diferentes 
grupos sociais, em suas esferas de socializa- 
ção. 
- Colocar-se como protagonista no processo de 
recepção e de produção dos conhecimentos. 

  técnicas (mosaico, colagem, 
recortes); / Criação de conceitos; 
Apresentações de peças tea- 
trais; 
Produção textual. 

oral com um valor de 2,0 
(dois) pontos, mais diver- 
sas atividades em sala, 
extra sala somando um 
valor de 3,0 (três) pontos, 
mais uma avaliação 
(provão) valendo 3 (três) 
pontos e uma redação 
valendo 2,0 (dois) pon- 
tos, fazendo somatória de 
10,0 pontos. 

 

2º BIMESTRE 

Relação entre as novas tecnologias e as produções artísticas. 
Cultura popular brasileira (visuais, música, teatro, dança). 
Arte e meios de comunicação de massa. 

Consciência Negra. 
Papel político e social da arte. 
Teatro na Idade Média. 
Teatro Renascentista. 
Arte Brasileira no Século XX. 
Relação entre as novas tecnologias e 
produções artísticas. 
Arte e Cultura Popular. 
Estudo das obras recomendadas pelo 
PAS. 
Leitura das Obrasdo PAS/UNB. 
Projeto: Semana da Educação Para Vida; 
Projeto: Mundo do Trabalho “De Mãos Dadas com a Inclusão 
Projeto: Ruptura: mídias, protagonismo juvenil e a identidade 
do jovem no CEM 111 – modelo de expressão oral; 
Projeto: Sarau Cultural 

 

Cidadania e educa- 
ção em e para os 
direitos humanos 

 
Educação para a 
diversidade 

Aulas expositivas com meios 
midiáticos; 
Atividades xerocopiadas; 
Pinturas de obras estudadas; 
Pesquisas; / Releituras; 
Elaboração de trabalhos bimes- 
trais em grupos; 
Criação de desenhos de acordos 
com os conceitos aprendidos; 
Análise de imagens como méto- 
do de observação; / Leitura 
oral/verbal; / Leituras de ima- 
gens; 
Releituras de imagens através 
de pinturas; / Produções artísti- 
cas, experimentando, na prática, 
técnicas e conceitos aprendidos 
na unidade em questão; 
Montagem através de diferentes 
técnicas (mosaico, colagem, 
recortes); 
Criação de conceitos; 
Apresentações de peças tea- 
trais; 
Produção textual. 

Ocorrerá de acordo com a 
organização dos conteú- 
dos, a reelaboração do 
conhecimento adquirido, 
a ampliação dos sentidos 
e a percepção na resolu- 
ção de uma proposta de 
leitura, representação 
artística e criação seguin- 
do critérios como: ele- 
mentos de criação, ele- 
mentos de expressão, 
conhecimento reelabora- 
do e estética. Sendo que 
o aluno será avaliado 
diariamente. 
A média resultará da 
soma do estudo dirigido 
somado a apresentação 
oral com um valor de 2,0 
(dois) pontos, mais diver- 
sas atividades em sala, 
extra sala somando um 
valor de 3,0 (três) pontos, 
mais uma avaliação 
(provão) valendo 3 (três) 
pontos e uma redação 
valendo 2,0 (dois) pon- 
tos, fazendo somatória de 
10,0 pontos. 

2º bimestre 

COMPONENTE(S) CURRICULAR(ES): LEM LÍNGUA INGLESA 
DIMENSÕES DO MULTILETRAMENTO: Criatividade e movimento; Apreciação estética e ética; Ciência, reflexão e análise crítica 
EIXOS INTEGRADORES ENTRE OS DIVERSOS CONHECIMENTOS: Ciência, Tecnologia, Cultura e Mundo do trabalho. 

 

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 
 

CONTEÚDOS 
EIXOS TRANS- 
VERSAIS 

ESTRATÉGIAS DE ENSINO - 
APRENDIZAGEM 

ESTRATÉGIAS DE 
AVALIAÇÃO PARA A 
APRENDIZAGEM 

CRONO- 
GRAMA DE 
TRABALHO 

Ler e compreender textos de diferentes gêne- 
ros literários; 
Fluência oral de vocábulos em LEM; 
Usar e manusear adequadamente dicionários, 
gramáticas e obras de língua inglesa. 

1º BIMESTRE 

Leitura e Compreensão de textos de diversos gêneros; 
Pronúncia e entonação em língua estrangeira. 
Uso de dicionário, gramáticas e outras obras de referência 
em língua estrangeira. 

 

Educação para 
Sustentabilidade 

 
Educação para 

Aulas Expositiva; 
Uso de datashow e outros recur- 
sos audiovisuais; 
Amostra de vídeos; 
Music Classes 

Uso do livro didático 
Participação de atividades 
escritas feitas em sala de 
aula. 
Testes de consulta 

 
 
 

1º bimestre 
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Conhecer mais sobre países que falam a língua 
inglesa; 
Apreender novos vocábulos em inglês; 
Conhecer, Reconhecer e produzir sentenças 
nas formas afirmativa, negativa e interrogativa 
dos tempos verbais em frases, textos e contex- 
tos diversos; 
Identificar e usar adequadamente os adjetivos 
para fazer comparações em diversas formas. 
Conscientizar os estudantes sobre a importân- 
cia do uso sustentável da água; 
Refletir sobre sustentabilidade e a importância 
de pequenas atitudes; 
Conhecer melhor as doenças provocada pelo 
mosquito Aedes Aegypti. 

Leitura e debate de textos acerca de aspectos da atualidade 
nos países em que se fala a língua estrangeira em estudo. 
Uso de tradutores online. 
Estudo crítico e contextualizado dos principais aspectos 
gramaticais da língua estrangeira em estudo: 
Review (Simple Present/ Simple Past); 
Adjectives (Comparatives and Superlative Forms; 
Present Perfect. 
Semana da Conscientização do uso Sustentável da Água 
Projeto: LEITURAS E PRODUÇÕES: Ênfase na Língua 
Portuguesa e Matemática 
Projeto: Intervalo Cultural 
Projeto: Ciência em Campo; 
Projeto: Mundo do Trabalho “De Mãos Dadas com a Inclusão 

diversidade 
 

Cidadania e educa- 
ção em e para os 
Direitos Humanos 

Apresentação de vídeos. 
Aulas práticas treinando a orali- 
dade e a escuta. 
Exercícios escritos 

Provão 
Trabalhos de pesquisa 
Projetos da PP da escola 
Dissertação (produção 
textual); / Seminários 
Ditados 
Produção musical e ou 
teatral. 
Trabalhos de pequenos 
grupos./ Avaliação por 
pares 
Autoavaliação. 
Redação 
Recuperação contínua. 

 

Produzir textos simples em LEM com coerência 
e coesão; 
Interpretar com entonação, respiração e pausa 
adequada textos em inglês; 
Ampliar os conhecimentos a cerca de diversos 
aspectos (histórico, político, sociocultural) sobre 
países que têm o inglês como língua oficial; 
Apreender novos vocábulos em inglês; 
Ler e compreender textos literários; 
Reconhecer, compreender e usar adequada- 
mente os pronomes em LEM; 
Entender os usos e empregar corretamente 
verbos em língua estrangeira + infinitivo e 
verbos + ing;/ 
Utilizar os “Tag Questions” em frases afirmati- 
vas e negativas 

Produção de textos simples em língua estrangeira. 
Dramatização de textos em língua estrangeira. 
Contextos históricos, políticos, econômicos e socioculturais 
dos países em que se fala a língua estrangeira em estudo. 
Leitura de textos variados de literatura em língua estrangeira. 
Estudo crítico e contextualizado dos principais aspectos 
gramaticais da língua estrangeira em estudo: 
Pronouns (Personal Pronouns; Possessive Pronouns; Pos- 
sessive Adjectives); 
Verb + infinitive; Verb + ing; 
Tag Questions. 
Projeto: Semana da Educação Para Vida; 
Projeto: Mundo do Trabalho “De Mãos Dadas com a Inclusão 
Projeto: Ruptura: mídias, protagonismo juvenil e a identidade 
do jovem no CEM 111 – modelo de expressão oral; 
Projeto: Descolonizando a Mente (Semana da Consciência 
Negra) 
Projeto: Sarau Cultural 

Educação para 
diversidade 

 

Cidadania e educa- 
ção em e para os 
Direitos Humanos 

 

Aulas Expositiva; 
Uso de datashow e outros recur- 
sos audiovisuais; 
Amostra de vídeos; 
Music Classes 
Apresentação de vídeos. 
Aulas práticas treinando a orali- 
dade e a escuta. 
Exercícios escritos 

Uso do livro didático 
Participação de atividades 
escritas feitas em sala de 
aula. 
Testes de consulta 
Provão 
Trabalhos de pesquisa 
Projetos da PP da escola 
Dissertação (produção 
textual); / Seminários 
Ditados 
Produção musical e ou 
teatral. 
Trabalhos de pequenos 
grupos./ Avaliação por 
pares 
Autoavaliação. 
Redação 
Recuperação contínua. 

 
 

2º bimestre 

COMPONENTE(S) CURRICULAR(ES): LEM ESPANHOL 
DIMENSÕES DO MULTILETRAMENTO: Multiletramentos, Cultura, Sociedade, Meio Ambiente, Ética, Lógica, Análise, Representação, Ciência, Tecnologia e Criatividade. 
EIXOS INTEGRADORES ENTRE OS DIVERSOS CONHECIMENTOS: Ciência, Tecnologia, Cultura e Mundo do trabalho. 

 

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 
 

CONTEÚDOS 
EIXOS TRANS- 
VERSAIS 

ESTRATÉGIAS DE ENSINO - 
APRENDIZAGEM 

ESTRATÉGIAS DE 
AVALIAÇÃO PARA A 
APRENDIZAGEM 

CRONO- 
GRAMA DE 
TRABALHO 

Selecionar, organizar, interpretar, relacionar 
dados e informações, para tomada de decisões 
e enfrentar situações. A partir de textos literá- 
rios, estabelecer contextos históricos, sociais, 
políticos e culturais. Comparar processos de 
formação social, relacionando-os com contexto 
histórico e social. Preparar os alunos para os 
exames de entrada em cursos superiores. 
Analisar, confrontar interpretações diversas de 
situações, com diferentes pontos de vista. 
Valorizar a diversidade étnica cultural, identifi- 
cando e valorizando suas manifestações e 

1º BIMESTRE 
Elementos coesivos, pronomes pessoais, possessivos e 
demonstrativos. Advérbios de lugar. Sufixos. Adjetivos. Impe- 
rativos afirmativo e negativo. Verbos reflexivos. Verbo gustar. 
Expressões para descrever alguém. Marcadores textuais. 
Conectores . 
Leitura e interpretação de contos em literatura estrangeira; 
Estudo de obras do subprograma do PAS/UNB; 
Leitura e interpretação das provas do PAS/UNB e ENEM; 
Uso Sustentável da Água; 
Semana de Educação para a vida; 
Projeto de Ciências; 

 
Educação para 
Sustentabilidade 

 
Educação para 
diversidade 

 
Cidadania e educa- 
ção em e para os 
Direitos Humanos 

Leitura, interpretação de diver- 
sos textos, contos, livros. Músi- 
cas. Livro didático. Vídeos. 
Diálogos. Debate sobre diversos 
temas, água, sustentabilidade, 
etc. Uso de dados e vocabulário 
contextualizados. Produção 
escrita. Uso de audiovisual. 

Trabalhos de pesquisa 
Projetos da PP da escola 
Dissertação 
Provão 
Trabalhos em pequenos 
grupos. 
Autoavaliação 
+Recuperação continua 

 
1º    bimestre/ 
3º bimestre 
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representações. Selecionar, organizar, interpre- 
tar, relacionar dados e informações representa- 
dos de diferentes formas, enfrentar situações 
problema, como uso de drogas ilícitas. Contex- 
tualizar e ordenar os fatos registrados, compre- 
endendo a importância dos fatores sociopolíti- 
cos. Preparar os alunos para os exames de 
entrada em cursos superiores. 

     

Permitir comunicação básica, leitura, audição e 
compreensão de textos/áudios básicos do 
espanhol e preparação para os exames do 
Enem, PAS, Vestibulares e concursos. Integrar 
e incentivar o uso de língua estrangeira para o 
trabalho. Proporcionar, incentivar contato com 
outras culturas e pessoas de outros países. 

2º BIMESTRE 

Uso de dados e vocabulário contextualizados. Produção 
escrita. 
O espanhol no mundo– Países Hispanohablantes/ Nacionali- 
dades; 
Pronomes sujeito; 
Noções de verbos que expressam sensações e emoções; 
Tempo verbal futuro, presente do futuro e pretérito indefinido 
Cultura de los países Hispânicos 
Literatura, Danza, música 
Projeto: Ciência em Campo; 
Projeto: Semana da Educ. Para Vida; 
Projeto: Mundo do Trabalho “De Mãos Dadas com a Inclusão 
Projeto: Ruptura: mídias, protagonismo juvenil e a identidade 
do jovem no CEM 111 – modelo de expressão oral, 
Projeto: Descolonizando a Mente (Semana da Consciência 
Negra) 
Semana Distrital da Orientação Profissional/1º Emprego 

Educação para 
diversidade 

 

Cidadania e educa- 
ção em e para os 
Direitos Humanos 

Leitura, interpretação de diver- 
sos textos, contos, livros. Músi- 
cas. Livro didático. Vídeos. 
Diálogos. Debate sobre diversos 
temas, água, sustentabilidade, 
etc. Uso de dados e vocabulário 
contextualizados. Produção 
escrita. Uso de audiovisual. 

Trabalhos de pesquisa 
Projetos da PP da escola 
Dissertação 
Provão 
Trabalhos em pequenos 
grupos. 
Autoavaliação 

+Recuperação contínua 

 

2º bimestre/ 
4º bimestre 

COMPONENTE(S) CURRICULAR(ES): MATEMÁTICA 
DIMENSÕES DO MULTILETRAMENTO: Multiletramentos, Cultura, Sociedade, Meio Ambiente, Ética, Lógica, Análise, Representação, Ciência, Tecnologia e Criatividade. 
EIXOS INTEGRADORES ENTRE OS DIVERSOS CONHECIMENTOS: Ciência, Tecnologia, Cultura e Mundo do trabalho. 

 

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 
 

CONTEÚDOS 
EIXOS TRANS- 
VERSAIS 

ESTRATÉGIAS DE ENSINO - 
APRENDIZAGEM 

ESTRATÉGIAS DE 
AVALIAÇÃO PARA A 
APRENDIZAGEM 

CRONO- 
GRAMA DE 
TRABALHO 

a) Compreender os conceitos, procedimentos e 
estratégias matemáticas que permitam a ele 
desenvolver estudos posteriores e adquirir uma 
formação científica geral. 
b) Aplicar seus conhecimentos matemáticos a 
situações diversas, utilizando-os na interpreta- 
ção da ciência, na atividade tecnológica e nas 
atividades cotidianas. 
c) Analisar e valorizar informações provenientes 
de diferentes fontes, utilizando ferramentas 
matemáticas para formar uma opinião própria 
que lhe permita expressar-se criticamente 
sobre problemas da Matemática, de outras 
áreas do conhecimento e da atualidade. 
d) Desenvolver capacidades de raciocínio e 
resolução de problemas, de comunicação, bem 
como o espírito crítico e criativo. 
e) Utilizar com confiança procedimentos de 
resolução de problemas para desenvolver a 

1º BIMESTRE: 

Teorema de Pitágoras, trigonometria básica. Conceitos trigo- 
nométricos básicos. Unidades de medir arcos: O grau e o 
radiano. Circunferência trigonométrica. 
Arcos Côngruos. 
A ideia de seno, cosseno e tangente. 
Valores notáveis do seno e cosseno. 
Redução ao 1º quadrante. 
A ideia geométrica da tangente. 
Lei dos Senos e dos cossenos. 
Estudo da função seno. 
Estudo da função cosseno. 
Estudo da função tangente. 
Relações trigonométricas. 
Semana da Conscientização do uso Sustentável da Água 
Projeto: LEITURAS E PRODUÇÕES: Ênfase na Língua 
Portuguesa e Matemática 
Projeto: Ciência em Campo -Temática: “Bioeconomia: Diver- 
sidade e Riqueza para o Desenvolvimento Sustentável” 

Educação para a 
sustentabilidade 

 

Cidadania e educa- 
ção em e para os 
direitos humanos 

 
Educação para a 
diversidade 

- Aulas expositivas 
- Pesquisas dirigidas 
- Vídeos 
- Debates 
- Seminários 
- Teleaulas 
- Envio de materiais e outras 
atividades no grupo (rede social) 

- Atividades em sala com 
consulta, pesquisas 
(livros,internet);caderno. 
-Avaliação dissertativa. 
- Testes individuais ou 
duplas./ - Provão 
Critérios: A avaliação 
considerará o aperfeiço- 
amento do processo de 
ensino e aprendizagem, 
bem como a aferição do 
desempenho do aluno 
quanto à apropriação de 
conhecimentos e o de- 
senvolvimento de habili- 
dades e competências. 

Durante o 1º 
bimestre 
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compreensão de conceitos matemáticos. 
f) Reconhecer elementos matemáticos em 
textos diversos sobre o uso consciente da água 
a) Compreender os conceitos, procedimentos e 
estratégias matemáticas que permitam a ele 
desenvolver estudos posteriores e adquirir uma 
formação científica geral. 
b) Aplicar seus conhecimentos matemáticos a 
situações diversas, utilizando-os na interpreta- 
ção da ciência, na atividade tecnológica e nas 
atividades cotidianas. 
c) Analisar e valorizar informações provenien- 
tes de diferentes fontes, utilizando ferramentas 
matemáticas para formar uma opinião própria 
que lhe permita expressar-se criticamente 
sobre problemas da Matemática, de outras 
áreas do conhecimento e da atualidade. 
d) Desenvolver capacidades de raciocínio e 
resolução de problemas, de comunicação, bem 
como o espírito crítico e criativo. 
e) Utilizar com confiança procedimentos de 
resolução de problemas para desenvolver a 
compreensão de conceitos matemáticos. 

2º BIMESTRE: 

Polígonos inscritos e áreas 
Áreas: medidas de superfícies. 
Geometria espacial de posição: uma abordagem intuitiva./ 
Poliedros. 
Relação de Euler;/ Poliedros regulares;/ Prismas;/ Ideia 
intuitiva de volume; / Princípio de Cavalieri;/ Volume do pris- 
ma./ Pirâmides. / Corpos redondos./ O cilindro;/O cone; 
A esfera; 
Olimpíada de Matemática; 
Projeto: Ciência em Campo -Temática: “Bioeconomia: Diver- 
sidade e Riqueza para o Desenvolvimento Sustentável” 
Projeto: Semana da Educação Para Vida; 
Olimpíada de Matemática; 
Projeto: Mundo do Trabalho “De Mãos Dadas com a Inclusão 
Projeto: Ruptura: mídias, protagonismo juvenil e a identidade 
do jovem no CEM 111 – modelo de expressão oral. 

Educação para a 
sustentabilidade 

 

Cidadania e educa- 
ção em e para os 
direitos humanos 

 

Educação para a 
diversidade 

- Aulas expositivas 
- Pesquisas dirigidas 
- Vídeos 
- Debates 
- Seminários 
- Teleaulas 
- Envio de materiais e outras 
atividades no grupo (rede social) 

- Atividades em sala com 
consulta, pesquisas 
(livros,internet);caderno. 
-Avaliação dissertativa. 
- Testes individuais ou 
duplas./ - Provão 
Critérios: A avaliação 
considerará o aperfeiço- 
amento do processo de 
ensino e aprendizagem, 
bem como a aferição do 
desempenho do aluno 
quanto à apropriação de 
conhecimentos e o de- 
senvolvimento de habili- 
dades e competências. 

- Durante o 
2º bimestre 

3º BIMESTRE 

Matrizes./ Introdução a matrizes. 
Definição de uma matriz. 
Representação genérica de uma matriz./ Matrizes especiais. 
Igualdade de matrizes. 
Adição e subtração de matrizes. 

Multiplicação de número real por matriz./ Matriz transposta. 
Multiplicação de matrizes. 
Determinante de uma matriz. 
Matriz inversa de uma matriz dada. 
Aplicação de Matrizes. 
Sistemas Lineares; / Sistemas 2 x 2 
Sistemas 3 x 3./ Equações lineares. 
Sistemas de equações lineares. 
Escalonamento./ Regra de Cramer. 

Cidadania e educa- 
ção em e para os 
direitos humanos 

 

Educação para a 
diversidade 

- Aulas expositivas 
- Pesquisas dirigidas 
- Vídeos 
- Debates 
- Seminários 
- Teleaulas 
- Envio de materiais e outras 
atividades no grupo (rede social) 

- Atividades em sala com 
consulta, pesquisas 
(livros,internet);caderno. 
-Avaliação dissertativa. 
- Testes individuais ou 
duplas./ - Provão 
Critérios: A avaliação 
considerará o aperfeiço- 
amento do processo de 
ensino e aprendizagem, 
bem como a aferição do 
desempenho do aluno 
quanto à apropriação de 
conhecimentos e o de- 
senvolvimento de habili- 
dades e competências. 

Durante o 3º 
bimestre 

4º BIMESTRE 

Revisão de potência;/ Equações e inequações Exponenciais; 
O logaritmo;/ Definição e propriedades. 
Aplicação de logaritmos na matemática financeira. 
O logaritmo em outras disciplinas; 
Função logarítmica. 
Projeto: Mundo do Trabalho “De Mãos Dadas com a Inclusão 
Projeto: Ruptura: mídias, protagonismo juvenil e a identidade 
do jovem no CEM 111 – modelo de expressão oral, 
Projeto: Descolonizando a Mente (Semana da Consciência 
Negra) 
Semana Distrital da Orientação Profissional/1º Emprego 

Cidadania e educa- 
ção em e para os 
direitos humanos 

 

Educação para a 
diversidade 

- Aulas expositivas 
- Pesquisas dirigidas 
- Vídeos 
- Debates 

- Seminários 
- Teleaulas 
- Envio de materiais e outras 
atividades no grupo (rede social) 

- Atividades em sala com 
consulta, pesquisas 
(livros,internet);caderno. 
-Avaliação dissertativa. 
- Testes individuais ou 
duplas./ - Provão 
Critérios: A avaliação 
considerará o aperfeiço- 
amento do processo de 
ensino e aprendizagem, 
bem como a aferição do 
desempenho do aluno 
quanto à apropriação de 
conhecimentos e o de- 
senvolvimento de habili- 
dades e competências.é 
variável 

Durante o 4º 
bimestre 
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COMPONENTE(S) CURRICULAR(ES): FÍSICA 
DIMENSÕES DO MULTILETRAMENTO: Ciência, cultura e ética; Tecnologia, informação e criatividade; Lógica, análise e representação; Natureza, transformação e sociedade 
EIXOS INTEGRADORES ENTRE OS DIVERSOS CONHECIMENTOS: Ciência, Tecnologia, Cultura e Mundo do trabalho. 

 
OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

 
CONTEÚDOS 

EIXOS TRANSVER- 
SAIS 

ESTRATÉGIAS DE ENSINO - 
APRENDIZAGEM 

ESTRATÉGIAS DE AVALI- 
AÇÃO PARA A APRENDI- 
ZAGEM 

CRONOGRA- 
MA DE TRA- 
BALHO 

 

- Discriminar a palavra força no cotidiano e no 
conceito físico. 
- Compreender o conceito de inércia em situa- 
ções do cotidiano. 
- Aplicar a segunda lei de Newton na resolução 
de situações - problema. 
- Identificar as forças de ação e reação em 
situações reais. 
- Estudar as aplicações das leis de Newton; 
- Conhecer o cálculo da força centrípeta; 
- Aplicar o princípio da conservação da quanti- 
dade de movimento na análise de situações. 
- Reconhecer mecanismos de controle de 
movimentos na prevenção de acidentes. 
- Associar formas de energia mecânica a mo- 
vimentos reais. 
- Utilizar adequadamente e converter unidades 
de medidas de energia e potência. 
- Discriminar os conceitos de peso e massa. 
- Reconhecer e diferenciar equilíbrio estático e 
dinâmico. 
- Identificar torques em sistemas reais. 
- Determinar condições de equilíbrio em um 
sistema de alavancas. 
- Relacionar o conceito de pressão a fenôme- 
nos naturais ou a sistemas tecnológicos. 
- Aplicar o princípio de Pascal a situações 
diversas. 
- Estimar ou calcular empuxo em situações - 
problemas. 
- Reconhecer e confrontar diferentes modelos 
cosmológicos ao longo da história 
- Compreender, expressar e aplicar as leis de 
Kepler 
- Compreender e expressar a lei da gravitação 
universal de Newton 
- Compreender as interações gravitacionais 
para explicar aspectos dos movimentos dos 
planetas, cometas, naves e satélites. 

1º BIMESTRE 

- Escalas termométricas 
- Processos de transmissão de calor 
- Estados físicos da matéria 
- Dilatação térmica 
- Máquinas térmicas 
- Conceitos básicos de ondas 
Semana da Conscientização do uso Sustentável da Água 
Projeto: LEITURAS E PRODUÇÕES: Ênfase na Língua 
Portuguesa e Matemática 
Projeto: Intervalo Cultural 
Projeto: Horta Escolar 
Projeto: Mundo do Trabalho “De Mãos Dadas com a Inclusão 

Educação para a 
sustentabilidade 

 
 

Educação para a 
diversidade 

- Vídeos 
- Projetos de ciências 
- Pesquisas 
- Debates 
- Simulações 
- Leituras 
- Aulas expositivas 
- Mural com informações cientí- 
ficas 
- Experimentos 
- Projeto Ciência em Campo 

- Produção de textos 
- Atividades em sala e em 
laboratório; 
- Vídeos (análise) 
- Provão 
- Trabalhos em grupos 
- Trabalho de campo 

Ao longo do 
1º e 3º 
bimestre. 

2º BIMESTRE. 

- Conceitos de ondas eletromagnéticas e seu espectro. 
- Luz e Visão 
- Espelhos 

- Lentes 
- Luz como partícula ou onda. 
Projeto: Semana da Educação Para Vida; 
Projeto: Ciência em Campo - Temática: “Bioeconomia: Diver- 
sidade e Riqueza para o Desenvolvimento Sustentável” 
Projeto: Horta Escolar 
Olimpíada de Matemática; 
Projeto: Mundo do Trabalho “De Mãos Dadas com a Inclusão 
Projeto: Ruptura: mídias, protagonismo juvenil e a identidade 
do jovem no CEM 111 – modelo de expressão oral. 

Educação para a 
sustentabilidade 

 

Cidadania e Edu- 
cação em e para os 
direitos humanos 

 
Educação para a 
diversidade 

- Vídeos 
- Projetos de ciências 
- Pesquisas 
- Debates 

- Simulações 
- Leituras 
- Aulas expositivas 
- Mural com informações cientí- 
ficas 
- Experimentos 
- Projeto Ciência em Campo 

- Produção de textos 
- Atividades em sala e em 
laboratório; 
- Vídeos (análise) 
- Provão 
- Trabalhos em grupos 
- Trabalho de campo 

 

Ao longo do 
2º e 4º 
bimestre. 

COMPONENTE(S) CURRICULAR(ES): QUÍMICA 

DIMENSÕES DO MULTILETRAMENTO: Multiletramentos, ciência, cultura e ética; Multiletramentos, tecnologia, informação e criatividade; Multiletramentos, lógica, análise e representação; Multiletramentos, natureza, 
transformação e sociedade 
EIXOS INTEGRADORES ENTRE OS DIVERSOS CONHECIMENTOS: Ciência, Tecnologia, Cultura e Mundo do trabalho. 
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OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

 
CONTEÚDOS 

 
EIXOS TRANSVER- 
SAIS 

 
ESTRATÉGIAS DE ENSINO 
- APRENDIZAGEM 

ESTRATÉGIAS DE AVALI- 
AÇÃO PARA A APRENDI- 
ZAGEM 

CRONOGRA- 
MA DE TRA- 
BALHO 

• Reconhecer as mudanças ocorridas na evolução 
dos modelos atômicos de Dalton, Thompson, Ruther- 
ford-Bohr, ressaltando suas limitações. 
• Depreender como um núcleo instável adquire esta- 
bilidade por meio de emissões de partículas. 
• Interpretar fenômenos radioativos que ocorrem no 
cotidiano, descritos em textos. 
• Associar a estabilidade atômica à fusão e fissão 
nuclear, com envolvimento de energia. 
• Julgar perigos e benefícios provocados pelas radia- 
ções, tanto as dos raios X, quanto as emitidas por 
substâncias radioativas. 
• Discutir sobre os cuidados que devem ter com as 
radiações e particularmente com raios X. 
• Associar a posição dos elementos na Tabela Perió- 
dica às suas propriedades (eletronegatividade e raio 
atômico). 
• Reconhecer e analisar a importância social, tecno- 
lógica e econômica dos metais. 
• Ler, interpretar e representar as ligações químicas 
por meio das fórmulas de Lewis, estrutural e molecu- 
lar. 
• Identificar a polaridade das moléculas em função de 
sua geometria. 

1° BIMESTRE 

Classificação dos elementos químicos: História e evolução 
da classificação; 
Tabela periódica Moderna; 
Relação com os subníveis energéticos; 
Estudo das propriedades periódicas e aperiódicas; 
Ligações químicas: ligações intermoleculares, ligações 
intramoleculares; 

Modelos atômicos: evolução do modelo atômico de Dalton a 
Rutherford-Bohr; 
Estrutura Atômica e Radioatividade: benefícios e riscos em 
uma perspectiva cidadã; 
Geometria Molecular (abordagem qualitativa); 
Polaridade; 
Funções inorgânicas: óxidos, bases, ácidos, reações de 
neutralização, sais; 
Reações de Combustão; 
Poluição ambiental; 
Estudo do carbono e suas propriedades. 
Semana da Conscientização do uso Sustentável da Água 
Projeto: LEITURAS E PRODUÇÕES: Ênfase na Língua 
Portuguesa e Matemática 
Projeto: Intervalo Cultural 
Projeto: Horta Escolar 
Projeto: Mundo do Trabalho “De Mãos Dadas com a Inclu- 
são 

1º BIMESTRE: 

• Aulas expositivas. 
• Debates. 
• Vídeos. 
• Simulações. 
• computacionais. 
• Projeto interdiscipli- 
nar. 
• Leituras temáticas. 
• Experimentos. 
•Seminários. 

 
 

 
2º BIMESTRE: 
• Aulas expositivas. 
• Debates. 
• Vídeos. 
• Simulações. 
• computacionais. 

• Projeto interdiscipli- 
nar. 
• Leituras temáticas. 
• Experimentos. 
•Seminários. 

1º BIMESTRE: 

• Dissertação. 
• Atividades individuais. 
• Atividade em grupo. 
• Relatórios. 
• Provas. 
• Análise e interpretação 

de textos. 
• Ficha de avaliação. 

*Seminário. 
*Prova individual. 
*Prova em duplas. 
*Dissertação. 
*Trabalho de pesquisa. 
*Atividades práticas. 
*Seminários. 
*Análise de textos. 
*Trabalhos em grupo. 
*Atividades individuais. 

1º Bimestre 
3º Bimestres 

• Correlacionar as propriedades físico-químicas das 
substâncias com as interações intermoleculares e 
intramoleculares. 
• Reconhecer e nomear (usual e oficialmente) as 
substâncias inorgânicas de acordo com suas fun- 
ções: óxidos, ácido, bases e sais. 
• Utilizar a leitura, a compreensão e a interpretação 
das fórmulas químicas para identificar e diferenciar as 
substâncias químicas. 
• Identificar, no cotidiano, ácidos e bases, por meio de 
indicadores naturais. 
Reconhecer através do conceito de Arrhenius, a 
ionização de ácidos e dissociação de bases. 
• Reconhecer e representar as reações de neutraliza- 
ção. 
• Julgar usos racional da energia, com base na leitura 
de textos. 
• Identificar contribuições das reações de combustão 
na poluição ambiental. 
• Identificar e nomear os hidrocarbonetos (usual e 
IUPAC). 
• Identificar as aplicações tecnológicas, e as implica- 
ções ambientais 

2º BIMESTRE 
Introdução aos modelos atômicos. 
Modelos atômicos de Dalton. Representação do modelo 
atômico e base experimental para as teorias. 
Reações Químicas (abordagem qualitativa). 
Grandezas Químicas (massa molar, Mol, número de Avo- 
gadro). Abordagem Quantitativa da Matéria. 
Transformações Gasosas./ Equação Geral dos Gases de 
Clapeyron. 
Projeto: Semana da Educação Para Vida; 
Projeto: Ciência em Campo - Temática: “Bioeconomia: 
Diversidade e Riqueza para o Desenvolvimento Sustentá- 
vel” 
Projeto: Horta Escolar 
Olimpíada de Matemática; 
Projeto: Mundo do Trabalho “De Mãos Dadas com a Inclu- 
são 
Projeto: Ruptura: mídias, protagonismo juvenil e a identida- 
de do jovem no CEM 111 – modelo de expressão oral. 

2º BIMESTRE: 
• Aulas expositivas. 
• Debates. 
• Vídeos. 
• Simulações. 
• computacionais. 
• Projeto interdiscipli- 
nar. 
• Leituras temáticas. 
• Experimentos. 
•Seminários. 

2º BIMESTRE: 
• Dissertação. 
• Atividades individuais. 
• Atividade em grupo. 
• Relatórios. 
• Provas. 
• Análise e interpretação 

de textos. 
• Ficha de avaliação. 

*Entender como o estado 
de um sistema gasoso 
pode ser definido por 
meio das três variáveis de 
estado: P, V e T. 
*compreender o conceito 
de pressão parcial de um 
gas em uma mistura 
gasosa; 
* Realizar cálculos usan- 
do a equação de estado 
de um gás; 

2º Bimestre 

4º Bimestre 
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COMPONENTE(S) CURRICULAR(ES): BIOLOGIA 

DIMENSÕES DO MULTILETRAMENTO: Multiletramentos, ciência, cultura e ética; Multiletramentos, tecnologia, informação e criatividade; Multiletramentos, lógica, análise e representação; Multiletramentos, natureza, 
transformação e sociedade 
EIXOS INTEGRADORES ENTRE OS DIVERSOS CONHECIMENTOS: Ciência, Tecnologia, Cultura e Mundo do trabalho. 

 

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 
 

CONTEÚDOS 
 

EIXOS TRANS- 
VERSAIS 

 

ESTRATÉGIAS DE ENSINO - 
APRENDIZAGEM 

ESTRATÉGIAS DE 
AVALIAÇÃO PARA A 
APRENDIZAGEM 

CRONO- 
GRAMA DE 
TRABALHO 

-Reconhecer a importância da classifi- 
cação biológica para a organização e 
compreensão da enorme diversidade 
dos seres vivos; 
- Conhecer e utilizar os principais 
critérios de classificação, as regras de 
nomenclatura e as categorias taxonô- 
micas reconhecidas atualmente. 
-Conscientizar os alunos sobre neces- 
sidade de utilização racional da água e 
conhecer os meios para se fazer isso. 

 

- Reconhecer as características gerais 
dos vírus , destacando as que os 
diferenciam e os aproximam dos seres 
vivos. 
-Identificar os critérios de divisão dos 
seres vivos em grandes grupos. 
-Reconhecer aspectos básicos da 
anatomia microscópica e macroscópi- 
ca de vírus, bactérias, algas, fungos e 
protozoários. 
-Reconhecer aspectos básicos da 
etiologia e da profilaxia das principais 
doenças causadas por vírus e bacté- 
rias. 
-Caracterizar os ciclos de vida de 
bactérias, algas, fungos e protozoários 
relacionando-os à adaptação desses 
organismos aos diferentes ambientes. 
-Reconhecer, em situações do cotidia- 
no, a importância ecológica e econô- 
mica de vírus, bactérias, algas, fungos, 
protozoários, plantas e animais. 

1° BIMESTRE 

Classificação biológica dos seres vivos: 
Sistema de classificação de Carlos Lineu 
Categorias taxonômicas 
Regras de nomenclatura 
Classificação dos seres vivos em reinos e domínios 
Semana de conscientização do uso sustentável da água (trabalhar 
obras do PAS: “Sal da Terra” de Beto Guedes; “Cabaça d´água” de 
Alberto Salgado e “O rompimento da barragem de Mariana e seus 
impactos socioambientais” - de Luciano M.N. Lopes) 
Estudo dos vírus / Características gerais 
Ciclos reprodutivos / Doenças 
Sistemas de defesa (noções de imunologia) 
Estudo das bactérias 
Características gerais / Reprodução 
Tipos de nutrição (metabolismo) 
Doenças / Antibióticos e mecanismos de resistência bacteriana / 
Importância ecológica e econômica 
Estudo dos protistas / Características gerais 
Classificação / Reprodução / Doenças 
Importância ecológica e econômica 
Semana da Conscientização do uso Sustentável da Água 
Projeto Controladoria na Escola 
Projeto: LEITURAS E PRODUÇÕES: Ênfase na Língua Portuguesa e 
Matemática 
Projeto: Intervalo Cultural 
Projeto: Horta Escolar 
Projeto: Mundo do Trabalho “De Mãos Dadas com a Inclusão 

- Educação para 
Sustentabilidade; 
- Cidadania e 
Educação em e 
para os Direitos 
Humanos; 

-Aulas expositivas com auxílio 
de imagens e vídeos (uso de 
datashow) 
-Aulas práticas 

-Leitura de textos complementa- 
res 
-Resolução de exercícios 
complementares 
-Resolução de exercícios do 
livro didático adotado 
-Resolução de questões de 
vestibulares, PAS e ENEM 
- Pesquisas 
-Elaboração de jogos pedadógi- 
cos 

- Observação de ativida- 
des em sala de aula 
-Prova escrita 
-Prova oral 
-Estudo Dirigido 
-Trabalho escrito 
-Elaboração de relatório 
de aulas práticas 
-Apresentação de semi- 
nário 
-Trabalho em grupo 
-Resolução de listas de 
exercícios de revisão 
-Desempenho nos proje- 
tos coletivos como o 
provão multidisciplinar e a 
avaliação dissertativa. 

 

O conteúdo 
será traba- 
lhado no 
decorrer do 
1º bimestre 
letivo 

2º BIMESTRE 
Estudo dos fungos 
Características gerais / Classificação / Reprodução 
Relações ecológicas – líquens e micorrizas 
Doenças / Importância ecológica e econômica 
Estudo dos vegetais 
Características gerais / Classificação /Anatomia 
Fisiologia / Reprodução / Importância ecológica e econômica (traba- 
lhar obras do PAS “Conservar a Amazônia é questão ambiental, social 
e econômica” - documentário da Agência Fapesp e “Parque Nacional 
da Serra da Canastra” - documentário Parques do Brasil) 
Estudo dos animais invertebrados (Poríferos, Cnidários, Platelmin- 
tos, Nematelmintos, Moluscos, Anelídeos, Artrópodes e Equinoder- 
mos) 
Características gerais Classificação 
Reprodução / Doenças / Importância ecológica e econômica 
Estudo dos animais vertebrados (Peixes, Anfíbios, Répteis, Aves e 

- Educação para 
Sustentabilidade; 
- Cidadania e 
Educação em e 
para os Direitos 
Humanos; 
- Educação para a 
diversidade. 

-Aulas expositivas com auxílio 
de imagens e vídeos (uso de 
datashow) 
-Aulas práticas 
-Leitura de textos complementa- 
res 
-Resolução de exercícios 
complementares 
-Resolução de exercícios do 
livro didático adotado 
-Resolução de questões de 
vestibulares, PAS e ENEM 
- Pesquisas 
-Elaboração de jogos pedadógi- 
cos 

- Observação de ativida- 
des em sala de aula 
-Prova escrita 
-Prova oral 
-Estudo Dirigido 
-Trabalho escrito 
-Elaboração de relatório 
de aulas práticas 
-Apresentação de semi- 
nário 
-Trabalho em grupo 
-Resolução de listas de 
exercícios de revisão 
-Desempenho nos proje- 
tos coletivos como o 
provão multidisciplinar e a 
avaliação dissertativa. 

O conteúdo 
será traba- 
lhado no 
decorrer do 
2º bimestre 
letivo 
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 Mamíferos) 
Características gerais / Classificação / Reprodução 
Importância ecológica e econômica 
Projeto: Semana da Educação Para Vida; 
Projeto: Ciência em Campo - Temática: “Bioeconomia: Diversidade e 
Riqueza para o Desenvolvimento Sustentável” 
Olimpíada de Matemática; 
Projeto: Mundo do Trabalho “De Mãos Dadas com a Inclusão. 
Projeto Sarau Cultural 

    

 
COMPONENTE(S) CURRICULAR(ES): HISTÓRIA 
DIMENSÕES DO MULTILETRAMENTO: Multiletramentos, Sociedades, Culturas e Espaço e Tempo; Multiletramentos, Indivíduos, Identidades e Diversidades. 
EIXOS INTEGRADORES ENTRE OS DIVERSOS CONHECIMENTOS: Ciência, Tecnologia, Cultura e Mundo do trabalho. 

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM CONTEÚDOS EIXOS TRANSVERSAIS ESTRATÉGIAS DE 
ENSINO - APRENDIZA- 
GEM 

ESTRATÉGIAS DE AVA- 
LIAÇÃO PARA A APREN- 
DIZAGEM 

CRO- 
NO- 
GRA- 
MA DE 
TRA- 
BALHO 

- Motivação para o caminho do saber. 
· Motivação para o mundo do trabalho em 

consonância ao estudo. 
· Preparar para a academia, serviço público 

(concursos), bem como mundo do trabalho. 
· Formar cidadãos cônscios de seus direitos e 

deveres. 
· Despertar o senso crítico dentro do sistema 

social de que fazem parte. 
· Ter a fácil compreensão de tempo e espaço. 
- Compreender os complexos de complexos 

do tecido social. 
- Aumentar sua visão de mundo conjugado às 

demais disciplinas 

1º BIMESTRE 
A Colonização da América Espanhola; 

A Colonização da América Inglesa; 
Organização político-administrativa na América Portuguesa; 
A economia na América portuguesa e o Brasil holandês; 
A mineração no Brasil Colônia; 
Religião e sociedade na América portuguesa; 

Constituição Federal, Capítulo II, Direitos Fundamentais, artigo 6º ao 
11º.Declaração Universal dos Direitos Humanos (ONU, 1948). 
Semana da Conscientização do uso Sustentável da Água 
Projeto: LEITURAS E PRODUÇÕES: Ênfase na Língua Portuguesa 
e Matemática 
Projeto: Intervalo Cultural 
Projeto: Ciência em Campo; 
Projeto: Mundo do Trabalho “De Mãos Dadas com a Inclusão 

- Educação para a Sus- 
tentabilidade. 

 
- Educação para a diver- 
sidade; 
- Cidadania e Educação 
em e para os Direitos 
Humanos 

· Aula expositiva. 
· Vídeo-aulas: filmes 
históricos; documentá- 
rios. 
. Atividades, debates a 
partir das obras do PAS: 
. Saída de campo: 
museus, unidades histó- 
ricas (IHGDF; Catetinho; 
Arquivo Público; Centro 
Cultural Três Poderes; 
Espaço Niemeyer; Me- 
morial dos Povos Indíge- 
nas; Memorial JK; Museu 
da Imprensa; Museu de 
Valores; Museu Memória 
Candanga; Panteão da 
Pátria etc. 

- · Provas; 
· Testes; 
. Dissertação; 
· Estudos dirigidos; 
· Seminários; 
· Resenhas; 

 

Demais trabalhos e projetos 
pedagógicos desenvolvidos 
no coletivo EM 111 

O 
conteú- 
do será 
traba- 
lhado 
no 
decor- 
rer do 
1º 
bimes- 
tre 
letivo 

2º BIMESTRE 
. Iluminismo; 

Das Revolução Inglesa; 
Das Revoluções Francesa e Napoleônicas; 
Independência (lutas) na América; 
.Independência na América portuguesa; 
Primeiro Reinado e Período Regencial; 
Segundo Reinado; 
O Movimento operário e o advento do socialismo; 
EUA e América-hispânica no pós-independência. 

- Educação para a diver- 
sidade; 
- Cidadania e Educação 
em e para os Direitos 
Humanos; 
- Educação para a Sus- 
tentabilidade. 

- Aulas expositivas; 
- Debates 
- Atividades em dupla; 
- Apresentação em forma 
de seminários; 
- Saídas de campo; 
- Exibição de vídeos; 
- Produção de vídeo; 
- Pesquisa. 
- Obras do PAS. 

-· Provas; 
· Testes; 
. Dissertação; 
· Estudos dirigidos; 
· Seminários; 
· Resenhas; 

 
Demais trabalhos e projetos 
pedagógicos desenvolvidos 
no coletivo CEM 111 

O 
conteú- 
do será 
traba- 
lhado 
no 
decor- 
rer do 
2º 
bimes- 
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- Leitura das Obras do PAS/UNB; 
Leitura e Interpretação das provas PAS/UNB 
Os projetos a seguir serão aplicados conforme as datas, definidas 
em coordenações: 
Os projetos a seguir serão aplicados conforme as datas, definidas 
em coordenações: 
- Projeto Controladoria na Escola. 
- Projeto Mundo do Trabalho. 
- Projeto Semana de conscientização e promoção da educação 
Inclusiva aos alunos. 
- Projeto Semana Nacional de Consciência Negra: segundo semes- 
tre, com envolvimento de todos os alunos. 
Projeto: Ruptura: mídias, protagonismo juvenil e a identidade do 
jovem no CEM 111 – modelo de expressão oral. 

   
tre 
letivo 

COMPONENTE(S) CURRICULAR(ES): FILOSOFIA 
DIMENSÕES DO MULTILETRAMENTO: Multiletramentos, Sociedades, Culturas e Espaço e Tempo; Multiletramentos, Indivíduos, Identidades e Diversidades. 
EIXOS INTEGRADORES ENTRE OS DIVERSOS CONHECIMENTOS: Ciência, Tecnologia, Cultura e Mundo do trabalho. 

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM CONTEÚDOS 
CULTURAIS 

EIXOS TRANS- 
VERSAIS 

ESTRATÉGIAS DE ENSI- 
NO - APRENDIZAGEM 

ESTRATÉGIAS DE 
AVALIAÇÃO PARA A 

APRENDIZAGEM 

CRONOGRA- 
MA DE TRA- 

BALHO 

Percepção e reflexão crítica dos acontecimentos históricos. 
Possibilidade de conscientização e emancipação crítica. 
Conscientização, 
Senso crítico e 
Argumentção. 
Compreensão das formas de desenvolvilmento das teorias 
do conhecimento. 
Distinção entre as teorias empírica e racionalista. 
Assimilação das forma de governo e dos modos de desen- 
volvimento das teorias filosóficas - políticas na história. 
Compreensão sobre a importância da conduta ética, tendo 
como paralelo, uma compreensão ampla da importância da 
alteridade. 
Análise do discurso científico, e suas possibilidades éticas e 
de direcionamento ao equilíbrio humano. 
Compreensão do processo de participação coletiva na 
realidade política moderna e contemporânea, como meio de 
entendimento sobre a importância do envolvimento do 
sujeito crítico dentro da realidade das questões coletivas e 
políticas, sejam elas formais ou informais. 
Percepber a necessidade do agir ético, como meio de alcan- 
ce do equilíbrio coletivo. 
Desenvolver consciência ética para a aplicação de ações de 
natureza sustentáveis. 
Compreensão sobre os problemas do liberalismo econômi- 
co, diante da escassez de recursos naturais. 
Refletir sobre a importância dos valores familiares e dos 
processos de relacionamentos interpessoais, a partir de uma 

1º BIMESTRE 
 

Percepção e reflexão crítica dos acontecimentos históri- 
cos. 
Possibilidade de conscientização e emancipação crítica. 
Conscientização, 
Senso crítico e 
Argumentção. 
Compreensão das formas de desenvolvilmento das 
teorias do conhecimento. 
Distinção entre as teorias empírica e racionalista. 
Assimilação das forma de governo e dos modos de 
desenvolvimento das teorias filosóficas - políticas na 
história. 
Compreensão sobre a importância da conduta ética, 
tendo como paralelo, uma compreensão ampla da 
importância da alteridade. 
- Leitura das Obras do PAS/UNB (a definir); 
- Leitura e Interpretação das provas PAS/UNB 

- Semana da Conscientização do uso Sustentável 
da Água 
Projeto: LEITURAS E PRODUÇÕES: Ênfase na 
Língua Portuguesa e Matemática 
Projeto: Intervalo Cultural 
Projeto: Ciência em Campo; 
Projeto: Horta Escolar 
Projeto: Mundo do Trabalho “De Mãos Dadas com a 
Inclusão 

-Educação para a 
Diversidade 

-Cidadania e educa- 
ção em e para os 
direitos humanos 
-Educação para a 
sustentabilidade 

Aplicação de conteúdos em 
estrutura de esquemas, para 
compreensão de pontos 
fundamentais aplicados no 
PAS e no ENEM. 
Utilização de questões 
específicas de exames de 
Filosofia, para preparação 
direcionada ao PAS e 
ENEM. 
Debates tematizados por 
meio dos conteúdos traba- 
lhados em sala de aula, 
para a formação de uma 
consciência crítica, diante 
de questões concretas da 
vivência dos alunos. 
Utilização de músicas com 
temas específicos sobre as 
questões éticas e políticas. 
Análise de temas contempo- 
râneos que se relacionem 
às questões desenvolvidas 
em sala de aula. 

1° BIMESTRE 
Realização de texto 
subjetivo e temático 
correlacionando a 
temas envolvidos com 
a construção do 
conhecimento empíri- 
co, dentro de uma 
abordagem relaciona- 
da à vivência dos 
alunos 

 
Participação em 
debates de sala de 
aula e conferência de 
atividades realizadas 
no caderno. 

 

Produção de texto 
dissertativo. 

1° BIMESTRE 
A proposta 
apresentada 
para as turmas 
referidas, no 
desenvolvimen- 
to dos temas 
específicos da 
área de Filoso- 
fia, será aplica- 
da dentro do 
período referen- 
te ao curso do 
bimestre. 
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dimensão ética concreta. 
Perceber as questões comunitárias e de emancipação 
individual, dentro das decisões comunitárias,. 
Desenvolver uma prática de ordem altruística, por meio da 
reflexão do pensamento kantiano. 
Desenvolver autonomia da consciência política, através da 
reflexão sobre a importância dos direitos individuais, tendo 
como base as questões de cor, gênero, sexualidade e de 
liberdade religiosa. 

2º BIMESTRE 
- O nascimento da filosofia ocidental 
- Carta a Meneceu (Epicuro) 
- Os pré-socráticos 
-Sócrates 
- A apologia de Sócrates 
- Platão 
- O mundo das ideias 
- O mito da caverna 
- Aristóteles 
- Leitura das Obras do PAS/UNB (a definir); 
- Leitura e Interpretação das provas PAS/UNB 
Projeto Controladoria na Escola. 
Projeto: Mundo do Trabalho “De Mãos Dadas com a 
Inclusão; 
Projeto Semana de conscientização e promoção da 
educação Inclusiva aos alunos. 
Projeto Semana Nacional de Consciência Negra: se- 
gundo semestre, com envolvimento de todos os alunos. 
Projeto: Ruptura: mídias, protagonismo juvenil e a 
identidade do jovem no CEM 111 – modelo de expres- 
são oral; 
Projeto: Sarau Cultural. 

-Educação para a 
Diversidade 

-Cidadania e educa- 
ção em e para os 
direitos humanos 
-Educação para a 
sustentabilidade 

Aplicação de conteúdos em 
estrutura de esquemas, para 
compreensão de pontos 
fundamentais aplicados no 
PAS e no ENEM. 
Utilização de questões 
específicas de exames de 
Filosofia, para preparação 
direcionada ao PAS e 
ENEM. 
Debates tematizados dos 
conteúdos trabalhados em 
sala de aula; / Utilização de 
músicas com temas especí- 
ficos sobre as questões 
éticas e políticas; 
Análise de temas contempo- 
râneos. 

1° BIMESTRE 
Realização de texto 
subjetivo e temático 
correlacionando a 
temas envolvidos com 
a construção do 
conhecimento empíri- 
co, dentro de uma 
abordagem relaciona- 
da à vivência dos 
alunos 
Participação em 
debates de sala de 
aula e conferência de 
atividades realizadas 
no caderno. 
Produção de texto 
dissertativo. 

2° BIMESTRE 
A proposta 
apresentada 
para as turmas 
referidas, no 
desenvolvi- 
mento dos 
temas específi- 
cos da área de 
Filosofia, será 
aplicada dentro 
do período 
referente ao 
curso do bi- 
mestre 

COMPONENTE(S) CURRICULAR(ES): GEOGRAFIA 
DIMENSÕES DO MULTILETRAMENTO: Sociedade, culturas, espaço, ciências, meio ambiente, educação, indivíduos, identidade,, diversidade, Estado, política e trabalho. 
EIXOS INTEGRADORES ENTRE OS DIVERSOS CONHECIMENTOS: Ciência, Tecnologia, Cultura e Mundo do trabalho. 

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM CONTEÚDOS EIXOS TRANS- 
VERSAIS 

ESTRATÉGIAS DE ENSINO - 
APRENDIZAGEM 

ESTRATÉGIAS DE AVALIAÇÃO PARA 
A APRENDIZAGEM 

CRONO- 
GRAMA DE 
TRABALHO 

Possibilitar que o estudante entenda a socie- 
dade em que vive como fruto da ação huma- 
na, que se faz e refaz num processo dotado 
de historicidade. 
Permitir ao estudante compreender o espaço 
ocupado pela sociedade como espaço cons- 
truído e modificado a partir de suas interfe- 
rências, entendendo-se também como produ- 
to dessas relações. 
Proporcionar experiências para que o estu- 
dante compreenda os processos de sociali- 
zação e coletividade, conscientizando-se dos 
diferentes espaços de interação social e 
refletindo sobre as individualidades e diversi- 
dades culturais e individuais neles presentes. 
Possibilitar que o estudante reflita e proble- 
matize mudanças advindas das tecnologias 
no desenvolvimento e na estruturação da 
sociedade. 
Propiciar ao estudante o desenvolvimento da 

Natureza, sociedade e espaço geográfico; 
Indústria e espaço geográfico; 
Fontes de energia; 
População mundial; 
População brasileira; 
Formação e evolução do espaço brasileiro 
Caracterização ambiental do Brasil: 
Geomorfologia 
Climatologia 
Hidrografia 
Vegetação, Biomas e domínios morfoclimáti- 
cos 
Problemas ambientais 
Desenvolvimento sustentável e sustentabili- 
dade. 
Leitura das Obras do PAS/UNB; 
Leitura e Interpretação das provas PAS/UNB; 
Projeto: Ciência em Campo - Temática: 
“Bioeconomia: Diversidade e Riqueza para o 
Desenvolvimento Sustentável” 

 

. Educação para a 
sustentabilidade; 

 
Educação para a 
diversidade; 

 
.Cidadania e 
educação para os 
direitos humanos. 

Aula expositiva/dialogada com auxílio 
do Datashow; 
Estímulo a expressão das opiniões 
dos alunos sobre os assuntos relativos 
aos conteúdos trabalhados em sala; 
Resolução de listas de exercícios 
como meio de fixação dos conteúdos 
trabalhados em sala; 
Realização de atividades em grupo 
que estimulem a interação social. 
Produção textual para o desenvolvi- 
mento da expressão escrita dos alu- 
nos; 
Leitura de jornais, revistas charges e 
cartuns. 

Provão interdisciplinar; 
Atividades em grupo; 
Lista de exercício; 
Produção textual; 
Testes individuais; 
Participação e envolvimento do aluno. 

1º e 3º 
bimestre 
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consciência crítica sobre conhecimento, 
razão e realidade sócio-histórica, cultural e 
política. 
Promover a apropriação de ferramentas 
tecnológicas para a produção do conheci- 
mento da área. 
Instigar o estudante a entender as relações 
de produção e consumo como potencializado- 
ras das desigualdades sociais e o papel das 
ideologias nesse contexto. 

Urbanização; 
Urbanização e industrialização no Brasil; 
A urbanização brasileira e seus problemas; 
Regionalização do espaço brasileiro: macror- 
regiões do IBGE. 
A agricultura no mundo; 
O espaço agrário brasileiro; 
Geografia do Distrito Federal e entorno. 
Corrupção: o público e o privado no mundo 
do trabalho.Leitura das Obras do subprogra- 
ma 2018-2020 do PAS/UNB; 
Leitura e Interpretação das provas PAS/UNB; 
Projeto: Semana da Educação Para Vida; 

 

Educação para a 
diversidade; 

 
.Cidadania e 
educação para os 
direitos humanos. 

Aula expositiva/dialogada com auxílio 
do Datashow; 
Estímulo a expressão das opiniões 
dos alunos sobre os assuntos relativos 
aos conteúdos trabalhados em sala; 
Resolução de listas de exercícios e de 
estudos dirigidos sobre os conteúdos 
trabalhados em sala de aula, como 
meio para fixação dos conteúdos 
trabalhados em sala; 
Realização de variadas dinâmicas em 
grupo, como meio de estímulo à 
interação social entre os estudantes e 
participação em grupo na resolução de 
situações-problema; 
Realização de produções textuais, 
como meio de estímulo para o desen- 
volvimento da expressão escrita dos 
alunos; 
Realização de simulado multidiscipli- 
nar, como meio de se trabalhar os 
conteúdos de forma interdisciplinar; 

Provão interdisciplinar; 
Atividades em grupo; 
Lista de exercício; 
Produção textual; 
Testes individuais; 
Participação e envolvimento do aluno. 

 

2º e 4º bimes- 
tre 

 
COMPONENTE(S) CURRICULAR(ES): SOCIOLOGIA 
DIMENSÕES DO MULTILETRAMENTO: Sociedade, culturas, espaço, ciências, meio ambiente, educação, indivíduos, identidade,, diversidade, Estado, política e trabalho. 
EIXOS INTEGRADORES ENTRE OS DIVERSOS CONHECIMENTOS: Ciência, Tecnologia, Cultura e Mundo do trabalho. 

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM CONTEÚDOS EIXOS TRANSVER- 
SAIS 

ESTRATÉGIAS 
DE ENSINO - 

APRENDIZAGEM 

ESTRATÉGIAS DE AVALIA- 
ÇÃO PARA A APRENDIZA- 

GEM 

CRONOGRA- 
MA DE TRA- 

BALHO 

Apresentar conceitos sociológicos 
fundamentais para compreensão do 
mundo do trabalho. 
Estimular o debate e o senso crítico do 
estudante com relação as formas de 
regulação do trabalho no contexto 
contemporâneo. 
Compreender o fenômeno político 
como fenômeno humano, histórico. 
Estimular o uso de conceitos sociológi- 
cos na interpretação das relações de 
poder 
Ampliar a perspectiva de compreensão 
do estudante com relação ao fenôme- 
no da desigualdade. 
Identificar no contexto contemporâneo, 
manifestações de racismo e sexismo 
na sociedade brasileira. 

1º BIMESTRE 

Introdução às Ciências Sociais; 
Senso crítico X senso comum; 
Contexto histórico de surgimento da sociologia/ a questão social; 
Augusto Comte e o positivismo; 
Sociologia clássica – Émile Durkheim (o fato social e suas características, 
solidariedade orgânica e solidariedade mecânica, anomia, a divisão social do 
trabalho); 
A relação indivíduo - sociedade (perspectivas clássicas e contemporâneas 
Socialização e controle social: o processo de socialização 
Leitura das Obras do PAS/UNB; 
Leitura e Interpretação das provas PAS/UNB 
Projeto: Ciência em Campo - Temática: “Bioeconomia: Diversidade e Rique- 
za para o Desenvolvimento Sustentável” 
Projeto: Mundo do Trabalho “De Mãos Dadas com a Inclusão 
Projeto: Ruptura: mídias, protagonismo juvenil e a identidade do jovem no 
CEM 111 – modelo de expressão oral, 

 

. Educação para a 
sustentabilidade; 

 
Educação para a 
diversidade; 

 

.Cidadania e educa- 
ção para os direitos 
humanos. 

Aula expositiva; 
Debates; 
Vídeos; 
Textos. 

Debates; 
Seminários; 
Questionários (com consulta e 
em dupla); 
Testes; 
Provão bimestral conforme 
previsto na PP; 
Dissertação bimestral confor- 
me previsto no PPP; 
Teatro; 
Avaliação contínua (participa- 
ção e atuação nos projetos); 
Pesquisa como atividade de 
casa (internet, livros); 
Resumos do livro didático. 

1º e 3º bimes- 
tre 
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Apresentar modelos de análise socio- 
lógicos da fenômeno urbano. 
Desconstruir representações do senso 
comum acerca da formação da capital 
federal. 
Refletir sobre as questões de gênero e 
sexualidade a partir de uma perspecti- 
va sociológica, construtivista. 

2º BIMESTRE 

Democracia, cidadania e direitos humanos; 
Movimentos sociais. 
Mundo do trabalho e desigualdade social. 
trabalho e sociedade; 
Estratificação e desigualdade social; 
Globalização e desigualdade no século XVI: dilemas e perspectivas; 
Globalização e integração regional 
A vida nas cidades do século XXI - Questões centrais de uma sociedade em 
construção. 
Sociedade e espaço urbano; 
Gêneros, sexualidades e identidade; 
sociedade e meio ambiente. 
A questão das minorias sexuais e o preconceito.Leitura das Obras do sub- 
programa 2018-2020 do PAS/UNB; 
Leitura e Interpretação das provas PAS/UNB; 
Projeto: Semana da Educação Para Vida 
Projeto: Mundo do Trabalho “De Mãos Dadas com a Inclusão 
Projeto: Ruptura: mídias, protagonismo juvenil e a identidade do jovem no 
CEM 111 – modelo de expressão oral, 
Projeto: Descolonizando a Mente (Semana da Consciência Negra) 
Semana Distrital da Orientação Profissional/1º Emprego: 28/10 a 1º/11 

 

Educação para a 
diversidade; 

 
.Cidadania e educa- 
ção para os direitos 
humanos. 

Aula exposi- 
tiva; 
Debates; 
Vídeos; 
Textos. 

Debates; 
Seminários; 
Questionários (com consulta e 
em dupla); 
Testes; 
Provão bimestral conforme 
previsto no PPP; 
Dissertação bimestral confor- 
me previsto no PPP; 
Teatro; 
Avaliação contínua (participa- 
ção e atuação nos projetos); 
Pesquisa como atividade de 
casa (internet, livros…); 
Resumos do livro didático. 

 

2º e 4º bimestre 

COMPONENTE(S) CURRICULAR(ES): PD – MATEMÁTICA 
DIMENSÕES DO MULTILETRAMENTO: cultura, sociedade e ética; Tecnologia, informação e criatividade; Lógica, análise e representação 
EIXOS INTEGRADORES ENTRE OS DIVERSOS CONHECIMENTOS: Ciência, Tecnologia, Cultura e Mundo do trabalho. 

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM CONTEÚDOS EIXOS TRANSVER- 
SAIS 

ESTRATÉGIAS 
DE ENSINO - 

APRENDIZAGEM 

ESTRATÉGIAS DE AVALIA- 
ÇÃO PARA A APRENDIZA- 

GEM 

CRONOGRA- 
MA DE TRA- 

BALHO 

- Viabilizar ações e estratégias metodo- 
lógicas que possibilitar aos estudantes 
um maior domínio do raciocínio lógico; 
- Revisar conteúdos defasados e im- 
prescindíveis para a aprendizagem de 
conteúdos matemáticos; 
- Evidenciar a aplicabilidade concreta 
da matemática no dia a dia; 
Desenvolver habilidades em cálculos; 
- Ensinar os estudantes a utilizarem 
algumas ferramentas tecnológicas: 
gráficos, calculadora, entre outros. 
reduzir o déficit do aluno e ajudar no 

1º BIMESTRE 

Números Naturais 
Números Inteiros 
Números Racionais 
Números Irracionais 
Números Reais 
Operações de Adição, Subtração, Multiplicação, Divisão, Potenciação e 
Radiciação envolvendo todos as classificações numéricas. 
Implementação do Projeto: LEITURAS E PRODUÇÕES: Ênfase na Lín- 
gua Portuguesa e Matemática 
Semana da Conscientização do uso Sustentável da Água 

Educação para a 
sustentabilidade. 

Exercícios em 
classe e ex- 
traclasse 
Aula expositiva 

Avaliações em classe 
Avaliações extraclasse 
Produções textuais 

1º bimes- 
tre 
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aprendizado nas disciplinas de ciências 
da natureza 
- Implementar os projetos coletivos; 
- Reduzir o déficit do aluno e ajudar no 
aprendizado nas disciplinas de ciências 
da natureza. 

 

A revisão de matemática básica tem 
por objetivo reduzir o déficit do aluno e 
ajudar no aprendizado nas disciplinas 
de ciências da natureza 

2º BIMESTRE 

Razão e Proporção 
Regra de 3 simples e composta 
Porcentagem 
Equações de 1º e 2º graus 
Resoluções de equações e inequações 
Noções de funções de 1º e 2º graus. 
Implementaação do Projeto: LEITURAS E PRODUÇÕES: Ênfase na Lín- 
gua Portuguesa e Matemática 
Olimpíada de Matemática 
Projeto: Semana da Educação Para Vida; 
Projeto: Ciência em Campo - Temática: “Bioeconomia: Diversidade e Ri- 
queza para o Desenvolvimento Sustentável” 

Cidadania e Educa- 
ção em e para os 
Direito Humanos; 

 

Educação para a 
diversidade; 

Exercícios em 
classe e ex- 
traclasse 
Aula expositiva 

Avaliações em classe 
Avaliações extraclasse 
Produções textuais 

2º bimes- 
tre 

COMPONENTE(S) CURRICULAR(ES): PI.2 – LINGUAGENS 
DIMENSÕES DO MULTILETRAMENTO: Multiletramentos, criatividade e movimento; Multiletramentos, apreciação estética e ética; Multiletramentos, ciência, reflexão e análise crítica. 
EIXOS INTEGRADORES ENTRE OS DIVERSOS CONHECIMENTOS: Ciência, Tecnologia, Cultura e Mundo do trabalho. 

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM CONTEÚDOS 
CULTURAIS 

EIXOS TRANSVER- 
SAIS 

ESTRATÉGIAS 
DE ENSINO 
APRENDIZA- 
GEM 

ESTRATÉGIAS DE AVALIA- 
ÇÃO PARA A APRENDIZA- 
GEM 

CRONOGRA- 
MA DE TRA- 
BALHO 

Formar leitores de obras literárias e 
não-literárias. 

 
Produzir textos a partir de leituras de 
textos diversos. 
Implementaação do Projeto: LEITU- 
RAS E PRODUÇÕES: Ênfase na 
Língua Portuguesa e Matemática 

Leitura de contos da literatura brasileira. 
Leitura de textos jornalísticos. 
Obras do PAS 
Projeto: LEITURAS E PRODUÇÕES: Ênfase na Língua Portuguesa e Ma- 
temática 
Projeto: Ruptura: mídias, protagonismo juvenil e a identidade do jovem no 
CEM 111 – modelo de expressão oral. 
Projeto:Semana da Educação Para Vida; 

Cidadania e educa- 
ção em e para os 
direitos humanos; 

 
Educação para a 
sustentabilidade; 

 

Educação para a 
diversidade 

Leitura crítica de 
textos literários e 
não literários. 
Produção escrita 
de gêneros 
diversos, entre 
outros. 

Desempenho nas atividades 
propostas de leitura e produ- 
ção textual e de outras ativi- 
dades propostas. 

1º BIMESTRE: 

. 

 
 

 
MATRIZ CURRICULAR 3º ANO - ENSINO MÉDIO - 2022 

COMPONENTE(S) CURRICULAR(ES): LÍNGUA PORTUGUESA 
DIMENSÕES DO MULTILETRAMENTO: Criatividade e movimento; Apreciação estética e ética; Ciência, reflexão e análise crítica. 
EIXOS INTEGRADORES ENTRE OS DIVERSOS CONHECIMENTOS: Ciência, Tecnologia, Cultura e Mundo do trabalho. 

 

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 
 

CONTEÚDOS 
EIXOS TRANS- 
VERSAIS 

ESTRATÉGIAS DE ENSINO - 
APRENDIZAGEM 

ESTRATÉGIAS DE AVALIA- 
ÇÃO PARA A APRENDIZA- 
GEM 

CRONOGRA- 
MA DE TRA- 
BALHO 

Favorecer práticas sociais e culturais 
marcadas por diversas linguagens; 
Propiciar ao estudante experiência 
construídas e vivenciadas por meio das 
atividades de linguagem, leitura, inter- 
pretação e produção textual. 
Analisar, interpretar e aplicar os recur- 
sos expressivos das linguagens, relaci- 
onando texto e seus contextos; 

1º BIMESTRE 

Conteúdos filosóficos e estéticos na literatura, Pré- 
modernismo, Modernismo brasileiro. 
Leitura de autores representativos da literatura brasileira. 
Semana do uso sustentável da água; 
Semana de Arte Moderna e Vanguardas artísticas e euro- 
peias. 
Filmes: Tempos modernos e Macunaíma. 
Semana de Educação para a vida; 

Educação para a 
sustentabilidade 

 
 

Cidadania e educa- 
ção em e para os 
direitos humanos 

- Aulas expositivas e dialogadas; 
- Leitura: de textos;diversos e de 
obras literárias; 
- Pesquisa e atividades em grupo; 
- Exibição de vídeo; 
- Audição e análise de letras de 
música e de textos poéticos; 
- Produções e refacções de textos; 
- Criação de grupos, em rede 

- Produção Textual; 
- Avaliação escrita; 
- Seminário; 
- Trabalho e avaliação escrita; 
- Produção de vídeo; 
- Estudo dirigido e de campo; 
- Dissertação. 
- Autoavaliação 

 

1º bimestre 
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Refletir sobre o caráter heterogêneo das 
línguas. 
Favorecer práticas sociais e culturais 
marcadas por diversas linguagens; 
Analisar, interpretar e aplicar os recur- 
sos expressivos das linguagens, relaci- 
onando textos e seus contextos; 
Refletir sobre a construção de sentidos 
nos textos por meio de recursos grama- 
ticais, lexicais, pragmáticos imagéticos. 

Documentário ou artigos de opinião sobre 
Gramática: Diferenças entre o período composto por su- 
bordinação e coordenação. Orações coordenadas assindé- 
ticas e sindéticas (aditivas, adversativas, alternativas, 
conclusivas e explicativas). 
Redação dissertativa. 
- Leitura das Obras do PAS/UNB (a definir); 

- Leitura e Interpretação das provas PAS/UNB 
Semana da Conscientização do uso Sustentável da Água 
Projeto: LEITURAS E PRODUÇÕES: Ênfase na Língua 
Portuguesa e Matemática 
Projeto: Intervalo Cultural 
Projeto: Ciência em Campo; 

 

Educação para a 
diversidade 

social para envio de materiais e 
outras atividades. 
- Leitura de jornais e revistas, 
leitura de charges e cartoons 
pesquisa e atividades em grupo; 
visitas à biblioteca quadro 
Slides, músicas , Google Sala de 
Aula. 

Obs.: Dependendo do envol- 
vimento em cada projeto a ser 
implemento serão atribuídas 
ou não notas. 

 

2º BIMESTRE 
Primeira, Segunda e Terceira Geração Modernista brasileira; 
Tendências contemporâneas da literatura de expressão 
portuguesa e de expressão brasileira; 
Concordância Verbal 
Concordância Nominal 
Regência Verbal 
Crase 
Colocação pronominal 
Orações Subordinadas ( substantiva, adjetivas e adverbiais). 
Projeto: Semana da Educação Para Vida; 
- Leitura das Obras do PAS/UNB (a definir); 
- Leitura e Interpretação das provas PAS/UNB 
Projeto: Ciência em Campo - Temática: “Bioeconomia: 
Diversidade e Riqueza para o Desenvolvimento Sustentá- 
vel” 
Projeto: Mundo do Trabalho “De Mãos Dadas com a Inclu- 
são 
Projeto: Ruptura: mídias, protagonismo juvenil e a identida- 
de do jovem no CEM 111 – modelo de expressão oral, 

Educação para a 
sustentabilidade 

 
 

Cidadania e educa- 
ção em e para os 
direitos humanos 

 
 

Educação para a 
diversidade 

- Aulas expositivas e dialogadas; 
- Leitura: de textos;diversos e de 
obras literárias; 
- Pesquisa e atividades em grupo; 
- Exibição de vídeo; 
- Audição e análise de letras de 
música e de textos poéticos; 
- Produções e refacções de textos; 
- Criação de grupos, em rede 
social para envio de materiais e 
outras atividades. 
- Leitura de jornais e revistas, 
leitura de charges e cartoons 
pesquisa e atividades em grupo; 
visitas à biblioteca quadro 
Slides, músicas , Google Sala de 
Aula.; 

 

- Produção Textual; 
- Avaliação escrita; 
- Seminário; 
- Trabalho escrito; 
- Produção de vídeo; 
- Estudo dirigido; 
- Dissertação. 

 

Obs.: Dependendo do envol- 
vimento em cada projeto a ser 
implemento serão atribuídas 
ou não notas. 

 

2º bimestre 

3º BIMESTRE 

Primeira, Segunda e Terceira Geração Modernista brasilei- 
ra; 
Tendências contemporâneas da literatura de expressão 
portuguesa e de expressão brasileira; 
Concordância Verbal 
Concordância Nominal 
Regência Verbal 
Leitura e interpretação de textos; 
Produção textual; 
Dissertação; 
Estrutura do texto dissertativo; 
Estratégias de argumentação; 
- Leitura das Obras do PAS/UNB (a definir); 
- Leitura e Interpretação das provas PAS/UNB 
Leitura das Obras do PAS/UNB (a definir); 
Projeto: Mundo do Trabalho “De Mãos Dadas com a Inclu- 
são; 
Projeto: Ruptura: mídias, protagonismo juvenil e a identida- 

 
 

Cidadania e educa- 
ção em e para os 
direitos humanos 

 
 

Educação para a 
diversidade 

- Aulas expositivas e dialogadas; 
- Leitura: de textos;diversos e de 
obras literárias; 
- Pesquisa e atividades em grupo; 
- Exibição de vídeo; 
- Audição e análise de letras de 
música e de textos poéticos; 
- Produções e refacções de textos; 
- Criação de grupos, em rede 
social para envio de materiais e 
outras atividades. 
- Leitura de jornais e revistas, 
leitura de charges e cartoons 
pesquisa e atividades em grupo; 
visitas à biblioteca quadro 
Slides, músicas , Google Sala de 
Aula. 

 

- Produção Textual; 
- Avaliação escrita; 
- Seminário; 
- Trabalho escrito; 
- Produção de vídeo; 
- Estudo dirigido; 
- Dissertação. 

 
Obs.: Dependendo do envol- 
vimento em cada projeto a ser 
implemento serão atribuídas 
ou não notas. 

 

3º bimestre 
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 de do jovem no CEM 111 – modelo de expressão oral; 
Semana Nacional do Livro e da Biblioteca (Decreto nº 
84.631/1980): 23 a 29/10 
Semana Distrital da Orientação Profissional/1º Emprego: 
28/10 a 1º/11 
Projeto: Sarau Cultural. 

    

4º BIMESTRE 
 

Primeira, Segunda e Terceira Geração Modernista brasilei- 
ra; 
Tendências contemporâneas da literatura de expressão 
portuguesa e de expressão brasileira; 
Crase 
Colocação pronominal 
Orações Subordinadas ( substantiva, adjetivas e adverbi- 
ais). 
- Leitura das Obras do PAS/UNB (a definir); 
- Leitura e Interpretação das provas PAS/UNB 
Semana Distrital da Orientação Profissional/1º Emprego: 
28/10 a 1º/11/ Leitura das Obras do PAS/UNB; 
Leitura e Interpretação das provas PAS/UNB. 
Leitura das Obras do PAS/UNB (a definir); 
Projeto: Mundo do Trabalho “De Mãos Dadas com a Inclu- 
são; 
Projeto: Ruptura: mídias, protagonismo juvenil e a identida- 
de do jovem no CEM 111 – modelo de expressão oral; 
Projeto: Descolonizando a Mente (Semana da Consciência 
Negra) 

 
 

Cidadania e educa- 
ção em e para os 
direitos humanos 

 
 

Educação para a 
diversidade 

- Aulas expositivas e dialogadas; 
- Leitura: de textos;diversos e de 
obras literárias; 
- Pesquisa e atividades em grupo; 
- Exibição de vídeo; 
- Audição e análise de letras de 
música e de textos poéticos; 
- Produções e refacções de textos; 
- Criação de grupos, em rede 
social para envio de materiais e 
outras atividades. 
- Leitura de jornais e revistas, 
leitura de charges e cartoons 
pesquisa e atividades em grupo; 
visitas à biblioteca quadro 
Slides, músicas , Google Sala de 
Aula. 

 

- Produção Textual; 
- Avaliação escrita; 
- Seminário; 
- Trabalho escrito; 
- Produção de vídeo; 
- Estudo dirigido; 
- Dissertação. 

 

Obs.: Dependendo do envol- 
vimento em cada projeto a ser 
implemento serão atribuídas 
ou não notas. 

 

4º bimestre 

COMPONENTE(S) CURRICULAR(ES): EDUCAÇÃO FÍSICA 
DIMENSÕES DO MULTILETRAMENTO: Criatividade e movimento; Apreciação estética e ética. 
EIXOS INTEGRADORES ENTRE OS DIVERSOS CONHECIMENTOS: Ciência, Tecnologia, Cultura e Mundo do trabalho. 

 

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 
 

CONTEÚDOS 
EIXOS TRANS- 
VERSAIS 

ESTRATÉGIAS DE ENSINO - 
APRENDIZAGEM 

ESTRATÉGIAS DE AVALIA- 
ÇÃO PARA A APRENDIZA- 
GEM 

CRONOGRA- 
MA DE TRA- 
BALHO 

*Entender o conceito de saúde, saúde 
mental, saúde física e saúde social. 
Entender como o padrão de beleza 
interfere na saúde da pessoa e como a 
mídia corrobora para que isso piore. 
*Trabalhar o uso consciente da água . 
*Promover a integração e aprendizado 

coletivo através da gincana. 
*Saber elaborar atividades recreativas 

para grupos. 
*Trabalhar questões que envolvam meio 

ambiente, educação para o trânsito, 
sexualidade, ECA , e direitos do consu- 
midor. 
* Aprender a escrever uma dissertação 

para vestibulares e concursos. 
*Aprender a respeitar as diferenças e as 

1ºBIMESTRE 

Saude mental, física e mental 
padrão de beleza e discursos midiáticos 
Projeto: ” O uso Consciente da água na escola”. 
Semana e conscientização do uso sustentável da água 
Projeto: Ciência em Campo / Temática: “Bioeconomia: 
Diversidade e Riqueza para o Desenvolvimento Sustentá- 
vel” 
Projeto: Intervalo Cultural 

Educação para a 
sustentabilidade 

Apresentação com data 
show; 

 
Aulas expositivas; 

Aulas práticas. 

Avaliação do desempenho 
nas aulas 
Redação: Dissertação 
Provão: 
Aula prática (participação e 
envolvimento do aluno) 
Seminários: 
Dependendo do projeto a ser 
implemento será atribuído ou 
não notas 

No decorrer de 
todo o bimes- 
tre. 

2º BIMESTR 

*Planejamento de eventos esportivos. 
*Brinquedos e brincadeiras da cultura juvenil. 
*Basquetebol. 
*Esportes olímpicos.Semana da educação para a vida 

Projeto: Intervalo Cultural 
Projeto: Mundo do Trabalho “De Mãos Dadas com a Inclu- 

Educação para a 
sustentabilidade 

Apresentação com data 
show; 

Aulas expositivas; 

Aulas práticas. 

Avaliação do desempenho 
nas aulas 
Redação: Dissertação 
Provão: 
Aula prática (participação e 
envolvimento do aluno) 
Seminários: 

No decorrer de 
todo o bimestre. 
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ncessidades de outras pessoas. 
 

*Ser capaz de diferenciar atividades 
aeróbicas e anaeróbicas e seus benefí- 
cios para o nosso organismo. 

 

*Conhecer a história da dança e conhe- 
cer diferentes ritmos e estilos. 

 

* Aprender a escrever uma dissertação 
para vestibulares e concursos. 

 
*Promover a integração e a interdiscipli- 
naridade. 

 

*Despertar a curiosidade sobre a cultura 
afro- brasileira. 

 

*Despertar a cooperação em jogos de 
equipe. 

 

*Promover a interação social. 
 

*Resgatar a cultura popular através de 
jogos e brincadeiras 

são   Dependendo do projeto a ser 
implemento será atribuído ou 
não notas 

 

3º BIMESTRE 

Educação física para pessoas com necessidade especial. 
Esportes adaptados. 
Caminhadas e corridas: trabalho aeróbico e anaeróbico. 
Elementos formais e morfológicos da linguagem corporal 
(dança): corpo,expressão corporal, ritmo e movimento. 
Projeto: Semana da Educação Para Vida; 
Projeto: Ciência em Campo - Temática: “Bioeconomia: 
Diversidade e Riqueza para o Desenvolvimento Sustentá- 
vel” 
Projeto: Mundo do Trabalho “De Mãos Dadas com a Inclu- 
são 
Projeto: Ruptura: mídias, protagonismo juvenil e a identida- 
de do jovem no CEM 111 – modelo de expressão oral, 

Cidadania e educa- 
ção em e para os 
direitos humanos 

 

Educação para a 
diversidade 

Aulas expositivas, debates, semi- 
nário e aulas práticas 

Avaliação do desempenho 
nas aulas 
Redação: Dissertação 
Provão: 
Aula prática (participação e 
envolvimento do aluno) 
Seminários: 

 

Dependendo do projeto a ser 
implemento será atribuído ou 
não notas 

No decorrer de 
todo o bimes- 
tre. 

4º BIMESTRE 
Jogos cooperativos. 
Cooperação como prática social. 
Cultura afro-brasileira e esporte. 
Brinquedos e brincadeiras da cultura afro-brasileira e seu 

contexto. 
Jogos e brincadeiras antigas e regionais. 
Basquete. 
Projeto: Descolonizando a Mente (Semana da Consciência 
Negra) 
Semana Distrital da Orientação Profissional Profissional/1º 
Emprego: 28/10 a 1º/11 
Projeto: Ruptura: mídias, protagonismo juvenil e a identida- 
de do jovem no CEM 111 – modelo de expressão oral. 

Cidadania e educa- 
ção em e para os 
direitos humanos 

 
Educação para a 
diversidade 

Aulas expositivas, debates, semi- 
nário e aulas práticas 

Avaliação do desempenho 
nas aulas 
Redação: Dissertação 
Provão: 
Aula prática (participação e 
envolvimento do aluno) 
Seminários: 
Dependendo do projeto a ser 
implemento será atribuído ou 
não notas 

No decorrer de 
todo o bimes- 
tre. 

COMPONENTE(S) CURRICULAR(ES): ARTE 
DIMENSÕES DO MULTILETRAMENTO: Criatividade e movimento; Apreciação estética e ética; Ciência, reflexão e análise crítica 
EIXOS INTEGRADORES ENTRE OS DIVERSOS CONHECIMENTOS: Ciência, Tecnologia, Cultura e Mundo do trabalho. 

Favorecer práticas sociais e culturais 
marcadas por diversas linguagens, 
mídias e tecnologias que constroem a 
dinâmica da contemporaneidade. 
- Conscientizar os alunos sobre necessi- 
dade de utilização racional da água e 
conhecer os meios para se fazer isso. 
- Desenvolver a compreensão da diver- 
sidade artística e cultural; 
Construir uma relação de autoconfiança 
com a produção artística pessoal e 
conhecimento estético; 
-Identificar, relacionar e compreender 
diferentes funções de arte. 
- Pesquisar e organizar informações 
sobre arte em contato com artistas, 
obras, fontes de comunicação e informa- 

1º BIMESTRE 

Linguagens artísticas e tecnologia. Sustentabi- 
lidade. 
Semana de conscientização do uso sustentável da água. 
Início e desenvolvimento da fotografia. 
História do Teatro Ocidental. 
Teatro Grego e Antigo. 
Espaço bidimensional, tridimensional e noções de perspec- 
tiva. 
Estudo das obras recomendadas para PAS (a definir); 
Semana de Educação para a vida. 
Semana da Conscientização do uso Sustentável da Água 
Projeto: LEITURAS E PRODUÇÕES: Ênfase na Língua 
Portuguesa e Matemática 
Projeto: Intervalo Cultural 
Projeto: Ciência em Campo/Temática: “Bioeconomia: Diver- 
sidade e Riqueza para o Desenvolvimento Sustentável” 

Educação para a 
sustentabilidade 

 
 

Cidadania e educa- 
ção em e para os 
direitos humanos 

 
 

Educação para a 
diversidade 

Aulas expositivas com meios 
midiáticos; / Atividades xerocopia- 
das; 
Pinturas de obras estudadas; 
Pesquisas; / Releituras; 
Elaboração de trabalhos bimestrais 
em grupos; 
Criação de desenhos de acordos 
com os conceitos aprendidos; 
Análise de imagens como método 
de observação; / Leitura 
oral/verbal; / Leituras de imagens; 
Releituras de imagens através de 
pinturas; / Produções artísticas, 
experimentando, na prática, técni- 
cas e conceitos aprendidos na 
unidade em questão; 

Ocorrerá de acordo com a 
organização dos conteúdos, a 
reelaboração do conhecimen- 
to adquirido, a ampliação dos 
sentidos e a percepção na 
resolução de uma proposta de 
leitura, representação artística 
e criação seguindo critérios 
como: elementos de criação, 
elementos de expressão, 
conhecimento reelaborado e 
estética. Sendo que o aluno 
será avaliado diariamente. 
A média resultará da soma do 
estudo dirigido somado a 
apresentação oral com um 
valor de 2,0 (dois) pontos, 

1º bimestre 
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ção. 
- Associar os princípios das tecnologias 
da comunicação e da informação a 
conhecimentos científicos, linguagens 
que lhes dão suporte e a problemas que 
se propõem a solucionar. 
- Propiciar ao estudante experiências 
artísticas construídas e vivenciadas por 
meio das atividades de linguagem, 
leitura, interpretação etc.; 
- Analisar, interpretar e aplicar os recur- 
sos expressivos das linguagens; 
- Construção de sentidos por meios 
imagéticos. 
- Recuperar as representações artísticas 
canônicas universais, as contribuições 
de origem africana e indígena e favore- 
cer a fruição estética das manifestações 
culturais populares e locais. 
- Respeitar e preservar as diferentes 
manifestações da linguagem utilizadas 
por diferentes grupos sociais, em suas 
esferas de socialização. 
- Colocar-se como protagonista no 
processo de recepção e de produção 
dos conhecimentos. 

Projeto: Mundo do Trabalho “De Mãos Dadas com a Inclu- 
são” 

 Montagem através de diferentes 
técnicas (mosaico, colagem, recor- 
tes); / Criação de conceitos; 
Apresentações de peças teatrais; 
Produção textual. 

mais diversas atividades em 
sala, extra sala somando um 
valor de 3,0 (três) pontos, 
mais uma avaliação (provão) 
valendo 3 (três) pontos e uma 
redação valendo 2,0 (dois) 
pontos, fazendo somatória de 
10,0 pontos. 

 

2º BIMESTRE 

Relação entre as novas tecnologias e as produções artísti- 
cas. 
Cultura popular brasileira (visuais, música, teatro, dança). 
Arte e meios de comunicação de massa. 
Consciência Negra. 
Papel político e social da arte. 
Teatro na Idade Média. 
Teatro Renascentista. 
Arte Brasileira no Século XX. 
Relação entre as novas tecnologias e 
produções artísticas. 
Arte e Cultura Popular. 
Estudo das obras recomendadas para PAS (a definir); 
Projeto: Semana da Educação Para Vida; 
Projeto: Mundo do Trabalho “De Mãos Dadas com a Inclu- 
são 
Projeto: Ruptura: mídias, protagonismo juvenil e a identida- 
de do jovem no CEM 111 – modelo de expressão oral; 
Projeto: Sarau Cultural 

 

Cidadania e educa- 
ção em e para os 
direitos humanos 

 
Educação para a 
diversidade 

Aulas expositivas com meios 
midiáticos; 
Atividades xerocopiadas; 
Pinturas de obras estudadas; 
Pesquisas; / Releituras; 
Elaboração de trabalhos bimestrais 
em grupos; 
Criação de desenhos de acordos 
com os conceitos aprendidos; 
Análise de imagens como método 
de observação; / Leitura 
oral/verbal; / Leituras de imagens; 
Releituras de imagens através de 
pinturas; / Produções artísticas, 
experimentando, na prática, técni- 
cas e conceitos aprendidos na 
unidade em questão; 
Montagem através de diferentes 
técnicas (mosaico, colagem, recor- 
tes); 
Criação de conceitos; 
Apresentações de peças teatrais; 
Produção textual. 

Ocorrerá de acordo com a 
organização dos conteúdos, a 
reelaboração do conhecimen- 
to adquirido, a ampliação dos 
sentidos e a percepção na 
resolução de uma proposta de 
leitura, representação artística 
e criação seguindo critérios 
como: elementos de criação, 
elementos de expressão, 
conhecimento reelaborado e 
estética. Sendo que o aluno 
será avaliado diariamente. 
A média resultará da soma do 
estudo dirigido somado a 
apresentação oral com um 
valor de 2,0 (dois) pontos, 
mais diversas atividades em 
sala, extra sala somando um 
valor de 3,0 (três) pontos, 
mais uma avaliação (provão) 
valendo 3 (três) pontos e uma 
redação valendo 2,0 (dois) 
pontos, fazendo somatória de 
10,0 pontos. 

2º bimestre 

COMPONENTE(S) CURRICULAR(ES): LEM Língua Inglesa 
DIMENSÕES DO MULTILETRAMENTO: Criatividade e movimento; Apreciação estética e ética; Ciência, reflexão e análise crítica 
EIXOS INTEGRADORES ENTRE OS DIVERSOS CONHECIMENTOS: Ciência, Tecnologia, Cultura e Mundo do trabalho. 

 

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 
 

CONTEÚDOS 
EIXOS TRANS- 
VERSAIS 

ESTRATÉGIAS DE ENSINO - 
APRENDIZAGEM 

ESTRATÉGIAS DE AVALIA- 
ÇÃO PARA A APRENDIZA- 
GEM 

CRONOGRA- 
MA DE TRA- 
BALHO 

Ler e compreender textos de diferentes 
gêneros literários; 
Fluência oral de vocábulos em LEM; 
Usar e manusear adequadamente dicio- 
nários, gramáticas e obras de língua 
inglesa. 
Conhecer mais sobre países que falam a 
língua inglesa; 
Apreender novos vocábulos em inglês; 
Conhecer, Reconhecer e produzir sen- 
tenças nas formas afirmativa, negativa e 
interrogativa dos tempos verbais em 
frases, textos e contextos diversos; 

1º BIMESTRE 

Leitura e Compreensão de textos de diversos gêneros; 
Pronúncia e entonação em língua estrangeira. 
Uso de dicionário, gramáticas e outras obras de referência 
em língua estrangeira. 
Leitura e debate de textos acerca de aspectos da atualidade 
nos países em que se fala a língua estrangeira em estudo. 
Uso de tradutores online. 
Estudo crítico e contextualizado dos principais aspectos 
gramaticais da língua estrangeira em estudo: 
Review (Simple Present/ Simple Past); 
Adjectives (Comparatives and Superlative Forms; 
Present Perfect. 

 

Educação para 
Sustentabilidade 

 

Educação para 
diversidade 

 
Cidadania e educa- 
ção em e para os 
Direitos Humanos 

Aulas Expositiva; 
Uso de datashow e outros recursos 
audiovisuais; 
Amostra de vídeos; 
Music Classes 
Apresentação de vídeos. 
Aulas práticas treinando a oralida- 
de e a escuta. 
Exercícios escritos 

Uso do livro didático 
Participação de atividades 
escritas feitas em sala de aula. 
Testes de consulta 
Provão 
Trabalhos de pesquisa 
Projetos da PP da escola 
Dissertação (produção textu- 
al); / Seminários 
Ditados 
Produção musical e ou teatral. 
Trabalhos de pequenos gru- 
pos./ Avaliação por pares 

 
 
 

1º bimestre 
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Identificar e usar adequadamente os 
adjetivos para fazer comparações em 
diversas formas. 
Conscientizar os estudantes    sobre a 
importância do uso sustentável da água; 
Refletir sobre sustentabilidade e a impor- 
tância de pequenas atitudes; 
Conhecer melhor as doenças provocada 
pelo mosquito Aedes Aegypti. 

Semana da Conscientização do uso Sustentável da Água 
Projeto: LEITURAS E PRODUÇÕES: Ênfase na Língua 
Portuguesa e Matemática 
Projeto: Intervalo Cultural 
Projeto: Ciência em Campo; 
Projeto: Mundo do Trabalho “De Mãos Dadas com a Inclu- 
são 

  Autoavaliação. 
Redação 
Recuperação contínua. 

 

Produzir textos simples em LEM com 
coerência e coesão; 
Interpretar com entonação, respiração e 
pausa adequada textos em inglês; 
Ampliar os conhecimentos a cerca de 
diversos aspectos (histórico, político, 
sociocultural) sobre países que têm o 
inglês como língua oficial; 
Apreender novos vocábulos em inglês; 
Ler e compreender textos literários; 
Reconhecer, compreender e usar ade- 
quadamente os pronomes em LEM; 
Entender os usos e empregar correta- 
mente verbos em língua estrangeira + 
infinitivo e verbos + ing;/ 
Utilizar os “Tag Questions” em frases 
afirmativas e negativas 

Produção de textos simples em língua estrangeira. 
Dramatização de textos em língua estrangeira. 
Contextos históricos, políticos, econômicos e socioculturais 
dos países em que se fala a língua estrangeira em estudo. 
Leitura de textos variados de literatura em língua estrangei- 
ra. 
Estudo crítico e contextualizado dos principais aspectos 
gramaticais da língua estrangeira em estudo: 
Pronouns (Personal Pronouns; Possessive Pronouns; 
Possessive Adjectives); 
Verb + infinitive; Verb + ing; 
Tag Questions. 
Projeto: Semana da Educação Para Vida; 
Projeto: Mundo do Trabalho “De Mãos Dadas com a Inclu- 
são 
Projeto: Ruptura: mídias, protagonismo juvenil e a identida- 
de do jovem no CEM 111 – modelo de expressão oral; 
Projeto: Descolonizando a Mente (Semana da Consciência 
Negra) 
Projeto: Sarau Cultural 

Educação para 
diversidade 

 

Cidadania e educa- 
ção em e para os 
Direitos Humanos 

 

Aulas Expositiva; 
Uso de datashow e outros recursos 
audiovisuais; 
Amostra de vídeos; 
Music Classes 
Apresentação de vídeos. 
Aulas práticas treinando a oralida- 
de e a escuta. 
Exercícios escritos 

Uso do livro didático 
Participação de atividades 
escritas feitas em sala de aula. 
Testes de consulta 
Provão 
Trabalhos de pesquisa 
Projetos da PP da escola 
Dissertação (produção textu- 
al); / Seminários 
Ditados 
Produção musical e ou teatral. 
Trabalhos de pequenos gru- 
pos./ Avaliação por pares 
Autoavaliação. 
Redação 
Recuperação contínua. 

 
 

2º bimestre 

COMPONENTE(S) CURRICULAR(ES): LEM Espanhol 

DIMENSÕES DO MULTILETRAMENTO: Multiletramentos, Cultura, Sociedade, Meio Ambiente, Ética, Lógica, Análise, Representação, Ciência, Tecnologia e Criatividade. 
EIXOS INTEGRADORES ENTRE OS DIVERSOS CONHECIMENTOS: Ciência, Tecnologia, Cultura e Mundo do trabalho. 

 

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 
 

CONTEÚDOS 
EIXOS TRANS- 
VERSAIS 

ESTRATÉGIAS DE ENSINO - 
APRENDIZAGEM 

ESTRATÉGIAS DE AVALIA- 
ÇÃO PARA A APRENDIZA- 
GEM 

CRONOGRA- 
MA DE TRA- 
BALHO 

Selecionar, organizar, interpretar, relaci- 
onar dados e informações, para tomada 
de decisões e enfrentar situações. A 
partir de textos literários, estabelecer 
contextos históricos, sociais, políticos e 
culturais. Comparar processos de forma- 
ção social, relacionando-os com contex- 
to histórico e social. Preparar os alunos 
para os exames de entrada em cursos 
superiores. 
Analisar, confrontar interpretações diver- 
sas de situações, com diferentes pontos 
de vista. Valorizar a diversidade étnica 
cultural, identificando e valorizando suas 
manifestações e representações. Seleci- 
onar,   organizar,   interpretar,   relacionar 
dados e informações representados de 

1º BIMESTRE 

Pretérito indefinido, imperfeito e perfeito composto. Preposiçoes 
de tempo, verbos pronominais (pasado).,,, clasificação de pala- 
vras (agudas, llanas e esdrújulas). Ditado de textos e compreen- 
são leitora. 
Leitura e interpretação de contos em literatura estrangeira; 
Estudo de obras do subprograma 2018-2020 do PAS/UNB; 
Leitura e interpretação das provas do PAS/UNB e ENEM; 
Uso Sustentável da Água; 

Semana de Educação para a vida; 
Projeto da festa da cultura popular.Semana Distr. de consc. e 
promoção da educação. 
Uso Sustentável da Água; 
Semana de Educação para a vida; 
Projeto de Ciências; 

 

Educação para 
Sustentabilidade 

 
Educação para 
diversidade 

 

Cidadania e educa- 
ção em e para os 
Direitos Humanos 

Leitura, interpretação de diversos 
textos, contos, livros. Músicas. 
Livro didático. Vídeos. Diálogos. 
Debate sobre diversos temas, 
água, sustentabilidade, etc. Uso de 
dados e vocabulário contextualiza- 
dos. Produção escrita. Uso de 
audiovisual. 

Trabalhos de pesquisa 
Projetos da PP da escola 
Dissertação 
Provão 
Trabalhos em pequenos 
grupos. 
Autoavaliação 
+Recuperação continua 

 

1º bimestre/ 3º 
bimestre 
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diferentes formas, enfrentar situações 
problema, como uso de drogas ilícitas. 
Contextualizar e ordenar os fatos regis- 
trados, compreendendo a importância 
dos fatores sociopolíticos. Preparar os 
alunos para os exames de entrada em 
cursos superiores. 

     

Permitir comunicação básica, leitura, 
audição e compreensão de textos/áudios 
básicos do espanhol e preparação para 
os exames do Enem, PAS, Vestibulares e 
concursos. Integrar e incentivar o uso de 
língua estrangeira para o trabalho. Pro- 
porcionar, incentivar contato com outras 
culturas e pessoas de outros países. 

2º BIMESTRE 

Uso de dados e vocabulário contextualizados. Produção 
escrita. 

Condicional simples. O artigo neutro “lo”. Os adjetivos. Fazer 
ligações em espanhol. Verbos no presente do subjuntivo. expres- 
sões de opinião e juízo de valor com presente do subjuntivo. 
advérbios de modo. Expressões segundo, de acordo com, con- 
forme. Sufixos diminutivos e aumentativos. Orações de relativo. 
Pronomes complemento objeto direto e indireto. Verbos que 
expressam mudança. 
Literatura, Danza, música 
Projeto: Ciência em Campo; 
Projeto: Semana da Educ. Para Vida; 
Projeto: Mundo do Trabalho “De Mãos Dadas com a Inclu- 
são 
Projeto: Ruptura: mídias, protagonismo juvenil e a identida- 
de do jovem no CEM 111 – modelo de expressão oral, 
Projeto: Descolonizando a Mente (Semana da Consciência 
Negra) 
Semana Distrital da Orientação Profissional/1º Emprego 

Educação para 
diversidade 

 

Cidadania e educa- 
ção em e para os 
Direitos Humanos 

Leitura, interpretação de diversos 
textos, contos, livros. Músicas. 
Livro didático. Vídeos. Diálogos. 
Debate sobre diversos temas, 
água, sustentabilidade, etc. Uso de 
dados e vocabulário contextualiza- 
dos. Produção escrita. Uso de 
audiovisual. 

Trabalhos de pesquisa 
Projetos da PP da escola 
Dissertação 
Provão 
Trabalhos em pequenos 
grupos. 
Autoavaliação 
+Recuperação contínua 

 

2º bimestre/ 
4º bimestre 

COMPONENTE(S) CURRICULAR(ES): MATEMÁTICA 
DIMENSÕES DO MULTILETRAMENTO: Multiletramentos, Cultura, Sociedade, Meio Ambiente, Ética, Lógica, Análise, Representação, Ciência, Tecnologia e Criatividade. 
EIXOS INTEGRADORES ENTRE OS DIVERSOS CONHECIMENTOS: Ciência, Tecnologia, Cultura e Mundo do trabalho. 

 

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 
 

CONTEÚDOS 
EIXOS TRANS- 
VERSAIS 

ESTRATÉGIAS DE ENSINO - 
APRENDIZAGEM 

ESTRATÉGIAS DE AVALIA- 
ÇÃO PARA A APRENDIZA- 
GEM 

CRONOGRA- 
MA DE TRA- 
BALHO 

Já que vivemos em uma sociedade 
tecnológica, informatizada e globalizada, 
é fundamental que se desenvolva nos 
alunos do ensino médio a capacidade 
de: 
- Comunicar-se em várias linguagens; 
Investigar, resolver e elaborar proble- 
mas; 
- Tomar decisões, fazer conjecturas, 
hipóteses e inferências; 
Criar estratégias e procedimentos; 

- Adquirir e aperfeiçoar conhecimentos e 
valores; 
-Trabalhar solidária e cooperativamente 
conceitos matemáticos; 
- Trabalhar a matemática como um 
sistema abstrato de ideias. 

1º BIMESTRE: 

Análise Combinatória e Probabilidades. 
Semana do uso sustentável da água; 
Estatística: 
Termos de uma pesquisa estatística; 
Representação gráfica; 
Texto Dissertativo; 
Medidas de tendência central; 
Medidas de dispersão; 
Estatística e probabilidade. 
Geometria Analítica: 
Sistema cartesiano ortogonal; 
Distância entre dois pontos; 
Coordenadas do ponto médio de um segmento de reta; 
Condição de alinhamento de três pontos; 
Inclinação de uma reta; 
Semana da Conscientização do uso Sustentável da Água 
Projeto: LEITURAS E PRODUÇÕES: Ênfase na Língua 
Portuguesa e Matemática 

Educação para a 
sustentabilidade 

 

Cidadania e educa- 
ção em e para os 
direitos humanos 

 
Educação para a 
diversidade 

- Aulas expositivas 
- Pesquisas dirigidas 
- Lista de exercícios,filmes, pales- 
tras sobre o ENEM/PAS. Avalia- 
ções periódicas para acompanhar 
melhor a aprendizagem dos 
alunos. Plantões de tira dúvidas e 
revisões para as provas. 
- Seminários 
- Envio de materiais e outras 
atividades no grupo (rede social) 
- Laboratório de informática para 
execução de testes on line (formu- 
lários); 
- Trabalhos em sala de aula. 

- Atividades de Pesquisas 
- Seminários 
- Atividades no grupo (rede 
social) 
Testes on line (formulários); 
- Trabalhos em sala de au- 
la;aderno (atividades diárias) 
-Prova dissertativa. (Reda- 
ção). 
-Provão bimestral. 
-Caderno (atividades diárias 

Durante o 1º 
bimestre 
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 Projeto: Ciência em Campo -Temática: “Bioeconomia: 
Diversidade e Riqueza para o Desenvolvimento Sustentá- 
vel” 

    

2º BIMESTRE: 

Coeficiente angular de uma reta; 
Equação fundamental da reta; 
Formas da equação da reta; 
Posições relativas de duas retas no plano; 
Perpendicularidade de duas retas; 
Distância de um ponto a uma reta; 
Perpendicularidade de duas retas; 
Distância de um ponto a uma reta; 
Área de uma região triangular. 
A circunferência 
Secções Cônicas: Parábola, Elipse e Hipérbole./ Origem; 
Olimpíada de Matemática; 
Projeto: Ciência em Campo -Temática: “Bioeconomia: 
Diversidade e Riqueza para o Desenvolvimento Sustentá- 
vel” 
Projeto: Semana da Educação Para Vida; 
Olimpíada de Matemática; 
Projeto: Mundo do Trabalho “De Mãos Dadas com a Inclu- 
são 
Projeto: Ruptura: mídias, protagonismo juvenil e a identida- 
de do jovem no CEM 111 – modelo de expressão oral. 

Educação para a 
sustentabilidade 

 

Cidadania e educa- 
ção em e para os 
direitos humanos 

 

Educação para a 
diversidade 

- Aulas expositivas 
- Pesquisas dirigidas 
- Lista de exercícios,filmes, pales- 
tras sobre o ENEM/PAS. Avalia- 
ções periódicas para acompanhar 
melhor a aprendizagem dos 
alunos. Plantões de tira dúvidas e 
revisões para as provas. 
- Seminários 
- Envio de materiais e outras 
atividades no grupo (rede social) 
- Laboratório de informática para 
execução de testes on line (formu- 
lários); 
- Trabalhos em sala de aula 
- Teleaulas 

- Atividades de Pesquisas 
- Seminários 
- Atividades no grupo (rede 
social) 
Testes on line (formulários); 
- Trabalhos em sala de au- 
la;aderno (atividades diárias) 
-Prova dissertativa. (Reda- 
ção). 
-Provão bimestral. 
-Caderno (atividades diárias 

- Durante o 2º 
bimestre 

3º BIMESTRE 
Definição e elementos; /Equação 
Polinômios: Definição; Função polinomial; Valor numérico 
de um polinômio; Igualdade de polinômios; 
Raiz de um polinômio;/ Operações com polinômios. 
Equações Algébricas: Definição e elementos; Teorema 
fundamental da álgebra; Decomposição em fatores de 1º 
grau; Relações de Girard; Pesquisa de raízes racionais de 
uma equação algébrica de coeficientes inteiros; 
Raízes complexas não reais em uma equação algébrica de 
coeficientes reais. 
Projeto: Descolonizando a Mente (Semana da Consciência 
Negra) 
Semana Distrital da Orientação Profissional Profissional/1º 
Emprego: 28/10 a 1º/11 
Projeto: Ruptura: mídias, protagonismo juvenil e a identida- 
de do jovem no CEM 111 – modelo de expressão oral. 

Cidadania e educa- 
ção em e para os 
direitos humanos 

 
Educação para a 
diversidade 

- Aulas expositivas 
- Pesquisas dirigidas 
- Lista de exercícios,filmes, pales- 
tras sobre o ENEM/PAS. Avalia- 
ções periódicas para acompanhar 
melhor a aprendizagem dos 
alunos. Plantões de tira dúvidas e 
revisões para as provas. 
- Seminários 
- Envio de materiais e outras 
atividades no grupo (rede social) 
- Laboratório de informática para 
execução de testes on line (formu- 
lários); 
- Trabalhos em sala de aula. 

- Atividades de Pesquisas 
- Seminários 
- Atividades no grupo (rede 
social) 
Testes on line (formulários); 
- Trabalhos em sala de au- 
la;aderno (atividades diárias) 
-Prova dissertativa. (Reda- 
ção). 
-Provão bimestral. 
-Caderno (atividades diárias 

Durante o 3º 
bimestre 

4º BIMESTRE 

Números Complexos: 
Revisão sobre conjuntos numéricos; 
Conjunto dos números complexos; 
Conjugado de um número complexo; 
Divisão de números complexos; 
Representação geométrica dos números complexos; 
Módulo de um número complexo; 
Forma trigonométrica dos números complexos; 

Cidadania e educa- 
ção em e para os 
direitos humanos 

 

Educação para a 
diversidade 

- Aulas expositivas 
- Pesquisas dirigidas 
- Vídeos 
- Debates 
- Seminários 
- Teleaulas 
- Envio de materiais e outras 
atividades no grupo (rede social) 

- Atividades de Pesquisas 
- Seminários 
- Atividades no grupo (rede 
social) 
Testes on line (formulários); 
- Trabalhos em sala de au- 
la;aderno (atividades diárias) 
-Prova dissertativa. (Reda- 
ção). 

Durante o 4º 
bimestre 
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 Aplicação de números complexos à Geometria 
Projeto: Mundo do Trabalho “De Mãos Dadas com a Inclu- 
são 
Descolonizando a Mente (Semana da Consciência Negra) 
Semana Distrital da Orientação Profissional/1º Emprego 
Projeto: Ruptura: mídias, protagonismo juvenil e a identida- 
de do jovem no CEM 111 – modelo de expressão oral, 
Projeto 

  -Provão bimestral. 
-Caderno (atividades diárias 

 

COMPONENTE(S) CURRICULAR(ES): FÍSICA 
DIMENSÕES DO MULTILETRAMENTO: Ciência, cultura e ética; Tecnologia, informação e criatividade; Lógica, análise e representação; Natureza, transformação e sociedade 
EIXOS INTEGRADORES ENTRE OS DIVERSOS CONHECIMENTOS: Ciência, Tecnologia, Cultura e Mundo do trabalho. 

 
OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

 
CONTEÚDOS 

EIXOS TRANSVER- 
SAIS 

ESTRATÉGIAS DE ENSINO - 
APRENDIZAGEM 

ESTRATÉGIAS DE AVALIA- 
ÇÃO PARA A APRENDIZAGEM 

CRONOGRAMA 
DE TRABALHO 

 

- Discriminar a palavra força no cotidiano 
e no conceito físico. 
- Compreender o conceito de inércia em 
situações do cotidiano. 
- Aplicar a segunda lei de Newton na 
resolução de situações - problema. 
- Identificar as forças de ação e reação 
em situações reais. 
- Estudar as aplicações das leis de 
Newton; 
- Conhecer o cálculo da força centrípeta; 
- Aplicar o princípio da conservação da 
quantidade de movimento na análise de 
situações. 
- Reconhecer mecanismos de controle 
de movimentos na prevenção de aciden- 
tes. 
- Associar formas de energia mecânica a 
movimentos reais. 
- Utilizar adequadamente e converter 
unidades de medidas de energia e 
potência. 
- Discriminar os conceitos de peso e 
massa. 
- Reconhecer e diferenciar equilíbrio 
estático e dinâmico. 
- Identificar torques em sistemas reais. 
- Determinar condições de equilíbrio em 
um sistema de alavancas. 
- Relacionar o conceito de pressão a 
fenômenos naturais ou a sistemas 
tecnológicos. 
- Aplicar o princípio de Pascal a situa- 
ções diversas. 
- Estimar ou calcular empuxo em situa- 
ções - problemas. 
- Reconhecer e confrontar diferentes 

1º BIMESTRE 

- Escalas termométricas 
- Processos de transmissão de calor 
- Estados físicos da matéria 
- Dilatação térmica 
- Máquinas térmicas 
- Conceitos básicos de ondas 
Semana da Conscientização do uso Sustentável da Água 
Projeto: LEITURAS E PRODUÇÕES: Ênfase na Língua 
Portuguesa e Matemática 
Projeto: Intervalo Cultural 
Projeto: Horta Escolar 
Projeto: Mundo do Trabalho “De Mãos Dadas com a Inclu- 
são 

Educação para a 
sustentabilidade 

 
 

Educação para a 
diversidade 

- Vídeos 
- Projetos de ciências 
- Pesquisas 
- Debates 
- Simulações 
- Leituras 
- Aulas expositivas 

- Mural com informações científi- 
cas 
- Experimentos 
- Projeto Ciência em Campo 

- Produção de textos 
- Atividades em sala e em 
laboratório; 
- Vídeos (análise) 
- Provão 
- Trabalhos em grupos 
- Trabalho de campo 

Ao longo do 1º 
e 3º bimestre. 

2º BIMESTRE. 

- Conceitos de ondas eletromagnéticas e seu espectro. 
- Luz e Visão 
- Espelhos 
- Lentes 
- Luz como partícula ou onda. 
Projeto: Semana da Educação Para Vida; 
Projeto: Ciência em Campo - Temática: “Bioeconomia: 
Diversidade e Riqueza para o Desenvolvimento Sustentá- 
vel” 
Projeto: Horta Escolar 
Olimpíada de Matemática; 
Projeto: Mundo do Trabalho “De Mãos Dadas com a Inclu- 
são 
Projeto: Ruptura: mídias, protagonismo juvenil e a identida- 
de do jovem no CEM 111 – modelo de expressão oral. 

Educação para a 
sustentabilidade 

 

Cidadania e Edu- 
cação em e para os 
direitos humanos 

 
Educação para a 
diversidade 

- Vídeos 
- Projetos de ciências 
- Pesquisas 
- Debates 

- Simulações 
- Leituras 
- Aulas expositivas 
- Mural com informações científi- 
cas 
- Experimentos 
- Projeto Ciência em Campo 

- Produção de textos 
- Atividades em sala e em 
laboratório; 
- Vídeos (análise) 
- Provão 
- Trabalhos em grupos 
- Trabalho de campo 

 

Ao longo do 2º 
e 4º bimestre. 
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modelos cosmológicos ao longo da 
história 
- Compreender, expressar e aplicar as 
leis de Kepler 
- Compreender e expressar a lei da 
gravitação universal de Newton 
- Compreender as interações gravitacio- 
nais para explicar aspectos dos movi- 
mentos dos planetas, cometas, naves e 
satélites. 

     

COMPONENTE(S) CURRICULAR(ES): QUÍMICA 

DIMENSÕES DO MULTILETRAMENTO: Multiletramentos, ciência, cultura e ética; Multiletramentos, tecnologia, informação e criatividade; Multiletramentos, lógica, análise e representação; Multiletramentos, natureza, 
transformação e sociedade 
EIXOS INTEGRADORES ENTRE OS DIVERSOS CONHECIMENTOS: Ciência, Tecnologia, Cultura e Mundo do trabalho. 

 
OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

 
CONTEÚDOS 

 
EIXOS TRANSVER- 
SAIS 

 
ESTRATÉGIAS DE ENSINO - 
APRENDIZAGEM 

ESTRATÉGIAS DE AVALIA- 
ÇÃO PARA A APRENDIZAGEM 

CRONOGRAMA 
DE TRABALHO 

*Conhecer e diferenciar as unidades de 
calor no SI (Joule e quilojoule) e em 
calorias. 
*Identificar e relacionar as reações que 
liberam e absorvem calor com situações 
do dia a dia. 
*Utilizar a linguagem gráfica na interpre- 
tação de cálculos de pH de uma reação. 
*Determinar os fatores que alteram o pH 
de uma reação. 
*Distinguir, em situações reais e hipotéti- 
cas, soluções diluídas, concentradas, 
saturadas e insaturadas. 
*Interpretar graficamente a influência da 
temperatura e da pressão na solubilida- 
de. 
*Reconhecer e relacionar o aspecto 
dinâmico no equilíbrio químico às con- 
centrações dos reagentes e produtos. 
*Analisar, em situações dadas, segundo 
o princípio de Le Chatelier, os fatores 
que podem afetar a condição de equilí- 
brio de um sistema. 
*Efetuar cálculos de pH e pOH em 
situações reais e hipotéticas. 
*Conhecer as características do átomo 
do carbono. 
*Identificar as principais características 
dos compostos do carbono, bem como 
suas propriedades físicas. 
*Identificar as funções orgânicas e suas 
principais aplicações. 
*Compreender o conceito e os tipos de 
isomeria. 
*Conhecer os principais 

1° BIMESTRE 
Termoquímica: 
Noções de reações exotérmicas e Endotérmicas. 
Lei de Hess. 
Solubilidade dos Materiais: 
Composição e Classificação. 
Concentrações. 
- Diluições. 
Equilíbrio Químico: 
Estado de Equilíbrio. 
Caráter dinâmico das interações químicas. 
Fatores que afetam o Equilíbrio. 
pH e pOH. 
*Semana de Educação para a vida; 
*Semana para conscientização do uso sustentável    da 
Água. 
*Projeto: Ciência em Campo 

 
 

2º BIMESTRE 
Eletroquímica: 
Aspectos Energéticos das Reações Químicas.Oxidação- 
Redução. 
Pilhas e baterias. 
Química dos Compostos Orgânicos: 
Características, Classificação e Nomenclatura (principais 
funções orgânicas). 
Isomeria dos compostos orgânicos. 
Principais reações 
- Semana da Conscientização do uso Sustentável da Água 
Projeto: LEITURAS E PRODUÇÕES: Ênfase na Língua 
Portuguesa e Matemática 
Projeto: Intervalo Cultural 
Projeto: Ciência em Campo; 
Projeto: Mundo do Trabalho “De Mãos Dadas com a Inclu- 

1º BIMESTRE: 
- Educação para a 
Sustentabilidade 
- Cidadania e 
Educação em e 
para os Direitos 
Humanos; 
- Educação para a 
diversidade. 

 
 
 
 
 
 
 
 

2º BIMESTRE: 
- Educação para a 

Sustentabilidade 
- Cidadania e 
Educação em e 
para os Direitos 
Humanos; 
- Educação para a 
diversidade. 

1º BIMESTRE: 
 

*Aulas expositivas. 
*Apresentação de vídeos com 

explicações simultânea do profes- 
sor. 

*Aulas práticas no laboratório. 
*Lendo, debatendo e respon- 

dendo questões 
Dissertação. 

• Atividades individuais. 
• Atividade em grupo. 

 
 
 
 
 

*Aulas expositivas. 
*Apresentação de vídeos com 

explicações simultânea do profes- 
sor. 

*Aulas práticas no laboratório. 
*Lendo, debatendo e respon- 

dendo questões 
Dissertação. 

• Atividades individuais. 
• Atividade em grupo. 

*Seminário. 
*Prova individual. 
*Prova em duplas. 
*Dissertação. 
*Trabalho de pesquisa. 
*Atividades práticas. 
*Seminários. 
*Análise de textos. 
*Trabalhos em grupo. 
*Atividades individuais. 

 
 
 
 
 
 
 

*Seminário. 
*Prova individual. 
*Prova em duplas. 
*Dissertação. 
*Trabalho de pesquisa. 
*Atividades práticas. 
*Seminários. 
*Análise de textos. 
*Trabalhos em grupo. 
*Atividades individuais. 

1º Bimestre 
3º Bimestres 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2º Bimestre 

4º Bimestre 
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 são     

Projeto: Semana da Educação Para Vida; 
Projeto: Ciência em Campo - Temática: “Bioeconomia: 
Diversidade e Riqueza para o Desenvolvimento Sustentá- 
vel” 
Projeto: Horta Escolar 
Olimpíada de Matemática; 
Projeto: Mundo do Trabalho “De Mãos Dadas com a Inclu- 
são 
Projeto: Ruptura: mídias, protagonismo juvenil e a identida- 
de do jovem no CEM 111 – modelo de expressão oral. 

2º BIMESTRE: 

• Aulas expositivas. 
• Debates. 
• Vídeos. 
• Simulações. 
• computacionais. 
• Projeto interdisci- 
plinar. 
• Leituras temáti- 
cas. 
• Experimentos. 
•Seminários. 

2º BIMESTRE: 

• Dissertação. 
• Atividades individuais. 
• Atividade em grupo. 
• Relatórios. 
• Provas. 
• Análise e interpretação de textos. 
• Ficha de avaliação. 

*Entender como o estado de 
um sistema gasoso pode ser 
definido por meio das três 
variáveis de estado: P, V e T. 
*compreender o conceito de 
pressão parcial de um gas em 
uma mistura gasosa; 
* Realizar cálculos usando a 
equação de estado de um 
gás; 

2º Bimestre 

4º Bimestre 

 

COMPONENTE(S) CURRICULAR(ES): BIOLOGIA 
DIMENSÕES DO MULTILETRAMENTO: Multiletramentos, ciência, cultura e ética; Multiletramentos, tecnologia, informação e criatividade; Multiletramentos, lógica, análise e representação; Multiletramentos, natureza, 
transformação e sociedade 
EIXOS INTEGRADORES ENTRE OS DIVERSOS CONHECIMENTOS: Ciência, Tecnologia, Cultura e Mundo do trabalho. 

 

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 
 

CONTEÚDOS 
 

EIXOS TRANS- 
VERSAIS 

 

ESTRATÉGIAS DE ENSINO - 
APRENDIZAGEM 

ESTRATÉGIAS DE AVALIA- 
ÇÃO PARA A APRENDIZA- 
GEM 

CRONOGRA- 
MA DE TRA- 
BALHO 

- Conhecer o material genético dos seres 
vivos, sua organização nas células, os 
processos que possibilitam a expressão 
das diversas características do organis- 
mo e as leis que regem a transmissão 
das características hereditárias (desta- 
que para o genoma humano). 
- Analisar diversos exemplos de heran- 
ça, sendo capaz de prever a probabili- 
dade de transmissão das características 
em diferentes cruzamentos. 
- Conhecer as diversas aplicações da 
Engenharia Genética e adotar um posi- 
cionamento crítico sobre as mesmas. 
- Conhecer as diversas estruturas com- 
ponentes do corpo humano, o seu funci- 
onamento fisiológico, as principais 
patologias que acometem o funciona- 
mento dos diferentes sistemas do corpo 
humano e as ações que promovem a 
manutenção da saúde do organismo 
humano. 
- Conscientizar os alunos sobre a neces- 
sidade de 

1º BIMESTRE 

 
Fundamentos da Genética; 
Ácidos nucleicos e biossíntese de proteínas; 
Cromossomos humanos (cariótipo, cromossomos sexuais, 
autossomos, aneuploidias); 
Mutações genéticas; 
1ª Lei de Mendel; 
2ª Lei de Mendel; 
Pleitropia e interação gênica; 
Engenharia Genética; 
*Semana para conscientização do uso sustentável da 

Água. 
*Projeto: Ciência em Campo 

- Educação para a 
Sustentabilidade 
- Cidadania e 
Educação em e 
para os Direitos 
Humanos; 
- Educação para a 
diversidade. 

- Relatórios (aulas práticas) 
-Textos complementares (interpre- 
tação/produção/ avaliação oral) 
- Seminários 
- Pesquisas 
- Atividades em sala com consulta, 
pesquisas (livros, internet). 
- Resumo de experiências adquiri- 
das em aulas práticas / saídas de 
campo 
- Vídeos e apresentações em 
power point 
- Estudo Dirigido em duplas 
- Leitura de textos 
-Produções textuais (Dissertação) 
nos moldes do PAS e/ou ENEM. 
- Resolução de exercícios do PAS 
e/ou ENEM 
- Teste individual 
-Provão Interdisciplinar 
- Pesquisa para projeto Ciência 
em Campo 
- Pesquisa para Gincana Esportiva 
e Cultural 

A avaliação irá considerar o 
aperfeiçoamento do processo 
de ensino-aprendizagem, bem 
como a aferição do desempe- 
nho do aluno quanto à apro- 
priação de conhecimentos e o 
desenvolvimento de habilida- 
des e competências. 
Seminários; provão; 
pesquisas; resolução de 
exercícios; Estudo dirigido. 

Ao longo do 1º 
e 3º bimestre. 

2º BIMESTRE 
2.1. Semana de Educação para a vida. 
3. Origem e Evolução da Vida 
3.1. Experimentações e hipóteses para a origem da vida 
3.2. Teorias Evolucionistas 
3.3. Mecanismos da Evolução 

Educação para a 
Sustentabilidade 
- Cidadania e 
Educação em e 
para os Direitos 
Humanos; 

- Seminários 
- Pesquisas 
- Relatórios (aulas práticas) 
- Estudo Dirigido 
-Texto (interpretação/produção/ 
avaliação oral) 

A avaliação irá considerar o 
aperfeiçoamento do processo 
de ensino-aprendizagem, bem 
como a aferição do desempe- 
nho do aluno quanto à apro- 
priação de conhecimentos e o 

Ao longo do 2º 
e 4º bimestre. 
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 3.4. Origem de novas espécies (Especiação) 
3.5. Evolução dos grandes grupos biológicos 
4. Morfofisiologia humana 
4.1. Sistema Sensorial 
4.2. Sistema Respiratório 
4.3. Sistema Cardiovascular 
4.4. Sistema Digestório 
4.5. Sistema Urinário 
4.6.Sistema Endócrino 
4.7.Sistema Nervoso 
4.7.1.Sistema Nervoso Periférico (Simpático e Parassimpá- 

tico) 
4.8. Sistema muscular 
4.9. Sistema esquelético 
4.10. Homeostase 
5. A necessidade da água para a manutenção da vida: 
reações químicas, dissolução e distribuição de substâncias; 
excreção e secreção de substâncias; controle da temperatu- 
ra corporal dos seres homeotérmicos. 
6. Leituras e produções: ênfase na língua portuguesa e 
matemática. 
Projeto: Ciência em Campo - Temática: “Bioeconomia: 
Diversidade e Riqueza para o Desenvolvimento Sustentá- 
vel” 
Projeto: Horta Escolar 
Olimpíada de Matemática; 
Projeto: Mundo do Trabalho “De Mãos Dadas com a Inclu- 
são 
Projeto: Ruptura: mídias, protagonismo juvenil e a identida- 
de do jovem no CEM 111 – modelo de expressão oral. 

- Educação para a 
diversidade. 

- Resolução de exercícios de 
vestibulares, do PAS e do ENEM 
Provão 
- Estudo dirigido. 

desenvolvimento de habilida- 
des e competências. 
Teste dissertativo; Seminá- 
rios; pesquisas; resolução de 
exercícios. 

 



165  

 
 
 

COMPONENTE(S) CURRICULAR(ES): HISTÓRIA 
DIMENSÕES DO MULTILETRAMENTO: Multiletramentos, Sociedades, Culturas e Espaço e Tempo; Multiletramentos, Indivíduos, Identidades e Diversidades. 
EIXOS INTEGRADORES ENTRE OS DIVERSOS CONHECIMENTOS: Ciência, Tecnologia, Cultura e Mundo do trabalho. 

OBJETIVOS DE 
APRENDIZAGEM 

CONTEÚDOS EIXOS 
TRANSVER- 

SAIS 

ESTRATÉGIAS DE ENSINO - 
APRENDIZAGEM 

ESTRATÉGIAS DE AVALIA- 
ÇÃO PARA A APRENDIZA- 

GEM 

CRONOGRA- 
MA DE TRA- 

BALHO 

- Motivação para o 
caminho do saber. 
· Motivação para o 

mundo do trabalho em 
consonância ao estudo. 
· Preparar para a 

academia, serviço 
público (concursos), 
bem como mundo do 
trabalho. 
· Formar cidadãos 

cônscios de seus direi- 
tos e deveres. 
· Despertar o senso 

crítico dentro do sistema 
social de que fazem 
parte. 
· Ter a fácil compreen- 

são de tempo e espaço. 
- Compreender os 

complexos de comple- 
xos do tecido social. 
- Aumentar sua visão 

de mundo conjugado às 
demais disciplinas 

1º BIMESTRE 
A Colonização da América Espanhola; 

A Colonização da América Inglesa; 
Organização político-administrativa na América Portuguesa; 
A economia na América portuguesa e o Brasil holandês; 
A mineração no Brasil Colônia; 
Religião e sociedade na América portuguesa; 
Constituição Federal, Capítulo II, Direitos Fundamentais, artigo 6º ao 11º.Declaração 
Universal dos Direitos Humanos (ONU, 1948). 
Semana da Conscientização do uso Sustentável da Água 
Projeto: LEITURAS E PRODUÇÕES: Ênfase na Língua Portuguesa e Matemática 
Projeto: Intervalo Cultural 
Projeto: Ciência em Campo; 
Projeto: Mundo do Trabalho “De Mãos Dadas com a Inclusão 

- Educação 
para a Sus- 
tentabilidade. 

 

- Educação 
para a diver- 
sidade; 
- Cidadania e 
Educação em 
e para os 
Direitos Hu- 
manos 

· Aula expositiva. 
· Vídeo-aulas: filmes históri- 
cos; documentários. 
. Atividades, debates a partir 
das obras do PAS: 
. Saída de campo: museus, 
unidades históricas (IHGDF; 
Catetinho; Arquivo Público; 
Centro Cultural Três Poderes; 
Espaço Niemeyer; Memorial 
dos Povos Indígenas; Memori- 
al JK; Museu da Imprensa; 
Museu de Valores; Museu 
Memória Candanga; Panteão 
da Pátria etc. 

- · Provas; 
· Testes; 
. Dissertação; 
· Estudos dirigidos; 
· Seminários; 
· Resenhas; 

 

Demais trabalhos e projetos 
pedagógicos desenvolvidos no 
coletivo EM 111 

O conteúdo 
será trabalhado 
no decorrer do 
1º bimestre 
letivo 

2º BIMESTRE 
. Iluminismo; 

Das Revolução Inglesa; 
Das Revoluções Francesa e Napoleônicas; 
Independência (lutas) na América; 
.Independência na América portuguesa; 
Primeiro Reinado e Período Regencial; 
Segundo Reinado; 
O Movimento operário e o advento do socialismo; 
EUA e América-hispânica no pós-independência. 
- Leitura das Obras do PAS/UNB; 
Leitura e Interpretação das provas PAS/UNB 

Os projetos a seguir serão aplicados conforme as datas, definidas em coordenações: 
Os projetos a seguir serão aplicados conforme as datas, definidas em coordenações: 

- Projeto Controladoria na Escola. 
- Projeto Mundo do Trabalho. 
- Projeto Semana de conscientização e promoção da educação Inclusiva aos alunos. 

- Projeto Semana Nacional de Consciência Negra: segundo semestre, com envolvimento 
de todos os alunos. 
Projeto: Ruptura: mídias, protagonismo juvenil e a identidade do jovem no CEM 111 – 
modelo de expressão oral. 

Educação para 
a diversidade; 
Cidadania e 
Educação em 
e para os 
Direitos Hu- 
manos; 
Educação para 
a Sustentabi- 
lidade. 

- Aulas expositivas; 
- Debates 
- Atividades em dupla; 
- Apresentação em forma de 

seminários; 
- Saídas de campo; 
- Exibição de vídeos; 
- Produção de vídeo; 
- Pesquisa. 
- Obras do PAS. 

-· Provas; 
· Testes; 
. Dissertação; 
· Estudos dirigidos; 
· Seminários; 
· Resenhas; 

O conteúdo 
será trabalhado 
no decorrer do 

2º bimestre 
letivo 

 
Demais trabalhos e projetos 
pedagógicos desenvolvidos no 
coletivo CEM 111 
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COMPONENTE(S) CURRICULAR(ES): FILOSOFIA 
DIMENSÕES DO MULTILETRAMENTO: Multiletramentos, Sociedades, Culturas e Espaço e Tempo; Multiletramentos, Indivíduos, Identidades e Diversidades. 
EIXOS INTEGRADORES ENTRE OS DIVERSOS CONHECIMENTOS: Ciência, Tecnologia, Cultura e Mundo do trabalho. 

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM CONTEÚDOS 
CULTURAIS 

EIXOS TRANS- 
VERSAIS 

ESTRATÉGIAS DE ENSI- 
NO - APRENDIZAGEM 

ESTRATÉGIAS DE 
AVALIAÇÃO PARA A 

APRENDIZAGEM 

CRONO- 
GRAMA DE 
TRABALHO 

Percepção e reflexão crítica dos acontecimentos históricos. 
Possibilidade de conscientização e emancipação crítica. 
Conscientização, 
Senso crítico e 
Argumentção. 
Compreensão das formas de desenvolvilmento das teorias 
do conhecimento. 
Distinção entre as teorias empírica e racionalista. 
Assimilação das forma de governo e dos modos de desen- 
volvimento das teorias filosóficas - políticas na história. 
Compreensão sobre a importância da conduta ética, tendo 
como paralelo, uma compreensão ampla da importância da 
alteridade. 
Análise do discurso científico, e suas possibilidades éticas e 
de direcionamento ao equilíbrio humano. 
Compreensão do processo de participação coletiva na 
realidade política moderna e contemporânea, como meio de 
entendimento sobre a importância do envolvimento do 
sujeito crítico dentro da realidade das questões coletivas e 
políticas, sejam elas formais ou informais. 
Percepber a necessidade do agir ético, como meio de alcan- 
ce do equilíbrio coletivo. 
Desenvolver consciência ética para a aplicação de ações de 
natureza sustentáveis. 
Compreensão sobre os problemas do liberalismo econômi- 
co, diante da escassez de recursos naturais. 
Refletir sobre a importância dos valores familiares e dos 
processos de relacionamentos interpessoais, a partir de uma 
dimensão ética concreta. 
Perceber as questões comunitárias e de emancipação 
individual, dentro das decisões comunitárias,. 
Desenvolver uma prática de ordem altruística, por meio da 
reflexão do pensamento kantiano. 
Desenvolver autonomia da consciência política, através da 
reflexão sobre a importância dos direitos individuais, tendo 
como base as questões de cor, gênero, sexualidade e de 
liberdade religiosa. 

1º BIMESTRE 
 

Percepção e reflexão crítica dos acontecimentos históri- 
cos. 
Possibilidade de conscientização e emancipação crítica. 
Conscientização, 
Senso crítico e 
Argumentção. 
Compreensão das formas de desenvolvilmento das teorias 
do conhecimento. 
Distinção entre as teorias empírica e racionalista. 
Assimilação das forma de governo e dos modos de de- 
senvolvimento das teorias filosóficas - políticas na história. 
Compreensão sobre a importância da conduta ética, tendo 
como paralelo, uma compreensão ampla da importância 
da alteridade. 

 

- Projeto Controladoria na Escola. 
- Projeto Mundo do Trabalho. 
- Projeto Semana de conscientização e promoção da 
educação Inclusiva aos alunos. 

- Projeto Semana Nacional de Consciência Negra: segundo 
semestre, com envolvimento de todos os alunos. 
- Leitura das Obras do PAS/UNB; 
Leitura e Interpretação das provas PAS/UNB 

-Educação para a 
Diversidade 

-Cidadania e educa- 
ção em e para os 
direitos humanos 
-Educação para a 
sustentabilidade 

Aplicação de conteúdos em 
estrutura de esquemas, para 
compreensão de pontos 
fundamentais aplicados no 
PAS e no ENEM. 
Utilização de questões 
específicas de exames de 
Filosofia, para preparação 
direcionada ao PAS e 
ENEM. 
Debates tematizados por 
meio dos conteúdos traba- 
lhados em sala de aula, 
para a formação de uma 
consciência crítica, diante 
de questões concretas da 
vivência dos alunos. 
Utilização de músicas com 
temas específicos sobre as 
questões éticas e políticas. 
Análise de temas contempo- 
râneos que se relacionem 
às questões desenvolvidas 
em sala de aula. 

1° BIMESTRE 
Realização de texto 
subjetivo e temático 
correlacionando a 
temas envolvidos com 
a construção do 
conhecimento empíri- 
co, dentro de uma 
abordagem relaciona- 
da à vivência dos 
alunos 

 
Participação em 
debates de sala de 
aula e conferência de 
atividades realizadas 
no caderno. 

 

Produção de texto 
dissertativo. 

1° BIMES- 
TRE 

2º BIMESTRE 
- O nascimento da filosofia ocidental 
- Carta a Meneceu (Epicuro) 
- Os pré-socráticos 
-Sócrates 
- A apologia de Sócrates 
- Platão 
- O mundo das ideias 
- O mito da caverna 
- Aristóteles 
- Projeto Controladoria na Escola. 
- Projeto Mundo do Trabalho. 
- Projeto Semana de conscientização e promoção da 
educação Inclusiva aos alunos. 

- Projeto Semana Nacional de Consciência Negra: segundo 
semestre, com envolvimento de todos os alunos. 
- Leitura das Obras do PAS/UNB; 
Leitura e Interpretação das provas PAS/UNB 

-Educação para a 
Diversidade 

-Cidadania e educa- 
ção em e para os 
direitos humanos 
-Educação para a 
sustentabilidade 

Aplicação de conteúdos em 
estrutura de esquemas, para 
compreensão de pontos 
fundamentais aplicados no 
PAS e no ENEM. 
Utilização de questões 
específicas de exames de 
Filosofia, para preparação 
direcionada ao PAS e 
ENEM. 
Debates tematizados dos 
conteúdos trabalhados em 
sala de aula; / Utilização de 
músicas com temas especí- 
ficos sobre as questões 
éticas e políticas; 
Análise de temas contempo- 
râneos. 

1° BIMESTRE 
Realização de texto 
subjetivo e temático 
correlacionando a 
temas envolvidos com 
a construção do 
conhecimento empíri- 
co, dentro de uma 
abordagem relaciona- 
da à vivência dos 
alunos 
Participação em 
debates de sala de 
aula e conferência de 
atividades realizadas 
no caderno. 
Produção de texto 
dissertativo. 

2° BIMES- 
TRE 



167  

 
 

COMPONENTE(S) CURRICULAR(ES): GEOGRAFIA 
DIMENSÕES DO MULTILETRAMENTO: Sociedade, culturas, espaço, ciências, meio ambiente, educação, indivíduos, identidade,, diversidade, Estado, política e trabalho. 
EIXOS INTEGRADORES ENTRE OS DIVERSOS CONHECIMENTOS: Ciência, Tecnologia, Cultura e Mundo do trabalho. 

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM CONTEÚDOS EIXOS TRANS- 
VERSAIS 

ESTRATÉGIAS DE ENSINO - APRENDIZA- 
GEM 

ESTRATÉGIAS DE AVALIAÇÃO 
PARA A APRENDIZAGEM 

CRONO- 
GRAMA DE 
TRABALHO 

Possibilitar ao aluno um resgate sobre os 
principais conceitos utilizados pela ciência 
geográfica; 
-Estimular a compreensão da dinâmica históri- 
ca responsável pela atual organização do 
espaço mundial 
-Compreender as formas de regionalização 
econômicas mundiais; 
-Compreender o processo de desenvolvimento 
industrial, estudando sua história, suas carac- 
terísticas, os fatores responsáveis pela concre- 
tização da industrialização 
-Promover o estudo da formação da popula- 
ção, sua identidade étnica e cultural e seus 
aspectos demográficos, além de questões 
relacionadas a características socioeconômi- 
cas; 
-Aprofundar o estudo sobre as características e 
problemas socioambientais das médias e 
grandes cidades 
-Apresentar e discutir os conceitos necessários 
para a compreensão das redes, com destaque 
para os transportes e os meios de comunica- 
ção, e suas implicações na transformação do 
espaço geográfico mundial 

Fases do capitalismo 
- Capitalismo e globalização; 
- Expansão do comércio internacional; 
- Blocos econômicos 
-Capitalismo e desigualdades e exclusão 
-EUA 
-União Européia; 
-Reino Unido; 

-França; 
-Japão; 
-Alemanha; 
-China; 
- Projeto Controladoria na Escola. 
- Projeto Mundo do Trabalho. 

 

. Educação para a 
sustentabilidade; 

 
Educação para a 
diversidade; 

 

.Cidadania e 
educação para os 
direitos humanos. 

Aula expositiva/dialogada com auxílio do 
Datashow; 
Estímulo a expressão das opiniões dos alunos 
sobre os assuntos relativos aos conteúdos 
trabalhados em sala; 
Resolução de listas de exercícios como meio 
de fixação dos conteúdos trabalhados em sala; 
Realização de atividades em grupo que estimu- 
lem a interação social. 
Produção textual para o desenvolvimento da 
expressão escrita dos alunos; 
Leitura de jornais, revistas charges e cartuns. 

1. Provão interdisciplinar; 
2. Atividades em grupo; 
3.Lista de exercício; 
4. Produção textual (Dissertação); 
5. testes individuais; 
6. participação e envolvimento do 
aluno. 
7. Apresentação de trabalhos 
individuais e em grupos. 

1º e 3º 
bimestre 

-China 
-India; 
-Rússia; 
-Tigres Asiáticos; 
-Primeira Guerra Mundial; 
-Segunda Guerra Mundial; 
-Guerra Fria; 
-Conflito no mundo 
-Desenvolvimento sustentável; 
- A degradação ambiental e seus impac- 
tos. 
-Leitura das Obras do PAS/UNB; 
-Leitura e Interpretação das provas - 
PAS/UNB; 
-Projeto: Semana da Educação Para 
Vida; 
-- Projeto Semana Nacional de Consci- 
ência Negra: segundo semestre, com 
envolvimento de todos os alunos. 

 

Educação para a 
diversidade; 

 
.Cidadania e 
educação para os 
direitos humanos. 

Aula expositiva/dialogada com auxílio do 
Datashow; 
Estímulo a expressão das opiniões dos alunos 
sobre os assuntos relativos aos conteúdos 
trabalhados em sala; 
Resolução de listas de exercícios e de estudos 
dirigidos sobre os conteúdos trabalhados em 
sala de aula, como meio para fixação dos 
conteúdos trabalhados em sala; 
Realização de variadas dinâmicas em grupo, 
como meio de estímulo à interação social entre 
os estudantes e participação em grupo na 
resolução de situações-problema; 
Realização de produções textuais, como meio 
de estímulo para o desenvolvimento da ex- 
pressão escrita dos alunos; 
Realização de simulado multidisciplinar, como 
meio de se trabalhar os conteúdos de forma 
interdisciplinar; 

1. Provão interdisciplinar; 
2. Atividades em grupo; 
3.Lista de exercício; 
4. Produção textual (Dissertação); 
5. testes individuais; 
6. participação e envolvimento do 
aluno. 
7. Apresentação de trabalhos 
individuais e em grupos. 

 

2º e 4º bimes- 
tre 
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COMPONENTE(S) CURRICULAR(ES): SOCIOLOGIA 
DIMENSÕES DO MULTILETRAMENTO: Sociedade, culturas, espaço, ciências, meio ambiente, educação, indivíduos, identidade,, diversidade, Estado, política e trabalho. 
EIXOS INTEGRADORES ENTRE OS DIVERSOS CONHECIMENTOS: Ciência, Tecnologia, Cultura e Mundo do trabalho. 

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM CONTEÚDOS EIXOS TRANSVERSAIS ESTRATÉGIAS DE 
ENSINO - APREN- 

DIZAGEM 

ESTRATÉGIAS DE AVALI- 
AÇÃO PARA A APRENDI- 

ZAGEM 

CRONO- 
GRAMA 
DE TRA- 
BALHO 

1º Bimestre 
Compreender a Antropologia, a Ciên- 
cia Política e a Sociologia, como pro- 
posta de interpretação e interferência 
na realidade social,  seja 
ção;para modificá-la ou Identificar 
situações representativas de conceitos 
de igualdade e desigualdade em 
situações histórico sociais específicas; 
Identificar os principais grupos sociais 
atingidos pela desigualdade social da 
mobilização coletiva para sua supera 
Reconhecer o Estado como a institui- 
ção responsável por exercer funções e 
ações públicas legais. 

1º Bimestre 
Política, poder, Estado: as ideologias políticas; formas e sistemas de gover- 
no. 
Movimentos sociais: movimentos conservadores X movimentos reformis- 
tas/revolucionários. 
Sociologia do trabalho: Terceirização, reforma trabalhista. A acumulação 
flexível. 

Educação para a diversi- 
dade; 

 
Cidadania e Educação 
em e para os Direitos 
Humanos; 

 
Educação para Sustenta- 
bilidade. 

1º Bimestre 
Filmes; 
Vídeos, 
Documentários; 
Análises 
e reflexões de 
textos, Aula exposi- 
tiva; 
literários e jornalís- 
ticos; 
Debates; 

Provões; 
Testes; 
Estudos dirigidos; 
Exercícios; 
Pesquisas; 
Seminários; 
Produções de textos 

(dissertações). 

1º e 3º 
bimestre 

2º Bimestre 

Indústria cultural e padrões de consumo; 
Globalização e suas dimensões política, cultural e econômica; 
Sociologia urbana: violência e privatização do espaço público; sociedade e 
espaço urbano; 
Gênero e sexualidade; 
Sociologia e meio ambiente. 
Leitura das Obras do PAS/UNB; 
Leitura e Interpretação das provas -PAS/UNB; 
Projeto: Semana da Educação Para Vida; 
Projeto Semana Nacional de Consciência Negra 

Indivíduo; 
Trabalho; 
Diversidade; 

 

Aula expositiva; 
Vídeos; 
Documentários; 
Análises e refle- 
xões de textos 
literários 
e jornalísticos; 
Debates. 

Provões; 
Testes; 
Estudos dirigidos; 
Exercícios; 
Pesquisas; 
Seminários; 
Produções de textos 

(dissertações). 

 

2º e 4º 
bimestre 

COMPONENTE(S) CURRICULAR(ES): PD – MATEMÁTICA 
DIMENSÕES DO MULTILETRAMENTO: cultura, sociedade e ética; Tecnologia, informação e criatividade; Lógica, análise e representação 
EIXOS INTEGRADORES ENTRE OS DIVERSOS CONHECIMENTOS: Ciência, Tecnologia, Cultura e Mundo do trabalho. 

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM CONTEÚDOS EIXOS TRANSVERSAIS ESTRATÉGIAS DE 
ENSINO - APREN- 

DIZAGEM 

ESTRATÉGIAS DE AVALI- 
AÇÃO PARA A APRENDI- 

ZAGEM 

CRONO- 
GRAMA 
DE TRA- 
BALHO 

- Viabilizar ações e estratégias metodo- 
lógicas que possibilitar aos estudantes 
um maior domínio do raciocínio lógico; 
- Revisar conteúdos defasados e im- 
prescindíveis para a aprendizagem de 
conteúdos matemáticos; 
- Evidenciar a aplicabilidade concreta 
da matemática no dia a dia; 
Desenvolver habilidades em cálculos; 
- Ensinar os estudantes a utilizarem 
algumas ferramentas tecnológicas: 
gráficos, calculadora, entre outros. 

1º BIMESTRE 

Números Naturais 
Números Inteiros 
Números Racionais 
Números Irracionais 
Números Reais 
Operações de Adição, Subtração, Multiplicação, Divisão, Potenciação e 
Radiciação envolvendo todos as classificações numéricas. 
Implementação do Projeto: LEITURAS E PRODUÇÕES: Ênfase na Lín- 
gua Portuguesa e Matemática 
Semana da Conscientização do uso Sustentável da Água 

Educação para a susten- 
tabilidade. 

Exercícios em 
classe e extraclasse 
Aula expositiva 

Avaliações em classe 
Avaliações extraclasse 
Produções textuais 

1º 
bi- 
mes- 
tre 
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reduzir o déficit do aluno e ajudar no 
aprendizado nas disciplinas de ciências 
da natureza 
- Implementar os projetos coletivos; 
- Reduzir o déficit do aluno e ajudar no 
aprendizado nas disciplinas de ciências 
da natureza. 

 
A revisão de matemática básica tem 
por objetivo reduzir o déficit do aluno e 
ajudar no aprendizado nas disciplinas 
de ciências da natureza 

2º BIMESTRE 

Razão e Proporção 
Regra de 3 simples e composta 
Porcentagem 
Equações de 1º e 2º graus 
Resoluções de equações e inequações 
Noções de funções de 1º e 2º graus. 
Implementação do Projeto: LEITURAS E PRODUÇÕES: Ênfase na Lín- 
gua Portuguesa e Matemática 
Olimpíada de Matemática 
Projeto: Semana da Educação Para Vida; 
Projeto: Ciência em Campo - Temática: “Bioeconomia: Diversidade e Ri- 
queza para o Desenvolvimento Sustentável” 

Cidadania e Educação em 
e para os Direito Huma- 
nos; 

 

Educação para a diversi- 
dade; 

Exercícios em 
classe e extraclas- 
se 
Aula expositiva 

Avaliações em classe 
Avaliações extraclasse 
Produções textuais 

2º 
bi- 
mes- 
tre 

COMPONENTE(S) CURRICULAR(ES): PI.2 – LINGUAGENS 
DIMENSÕES DO MULTILETRAMENTO: Multiletramentos, criatividade e movimento; Multiletramentos, apreciação estética e ética; Multiletramentos, ciência, reflexão e análise crítica. 
EIXOS INTEGRADORES ENTRE OS DIVERSOS CONHECIMENTOS: Ciência, Tecnologia, Cultura e Mundo do trabalho. 

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM CONTEÚDOS 
CULTURAIS 

EIXOS TRANSVERSAIS ESTRATÉGIAS DE 
ENSINO APREN- 
DIZAGEM 

ESTRATÉGIAS DE AVA- 
LIAÇÃO PARA A APREN- 
DIZAGEM 

CRONO- 
GRAMA 
DE TRA- 
BALHO 

Formar leitores de obras literárias e 
não-literárias. 

 
Produzir textos a partir de leituras de 
textos diversos. 
Implementaação do Projeto: LEITU- 
RAS E PRODUÇÕES: Ênfase na 
Língua Portuguesa e Matemática 

Leitura de contos da literatura brasileira. 
Leitura de textos jornalísticos. 
Obras do PAS 
Implementação do Projeto: LEITURAS E PRODUÇÕES: Ênfase na Língua 
Portuguesa e Matemática 
Projeto: Ruptura: mídias, protagonismo juvenil e a identidade do jovem no 
CEM 111 – modelo de expressão oral. 
Projeto:Semana da Educação Para Vida; 

Cidadania e educação 
em e para os direitos 
humanos; 

 
Educação para a susten- 
tabilidade; 

 

Educação para a diversi- 
dade 

Leitura crítica de 
textos literários e 
não literários. 
Produção escrita 
de gêneros diver- 
sos, entre outros. 

Desempenho nas ativida- 
des propostas de leitura e 
produção textual e de 
outras atividades propos- 
tas. 

1º BI- 
MESTRE: 
. 
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ANEXO 05.  Roteiro do trababalho com os Eixos Transversais Integradores na organização curricular do CEM 111 
 
 

EIXOS TRANS- 
VERSAIS 

EIXO INTE- 
GRADOR 

PROJETO INTEGRADOR E/OU OBRAS DO PAS E/OU 
OUTRAS 

MULTILETRAMENTOS MODAL- 
IDADE 
DE EN- 
SINO 

 
 
 

Educação para 
Sustentabilidade. 

 
 
 
 

CIÊNCIA 

- Semana da Conscientização do uso Sustentável da Água 
- Projeto: Ciência em Campo 
- Horta Escolar 
- Semana da Educação Para Vida 
- Projeto: Mundo do Trabalho “De Mãos Dadas com a Inclu- 
são 
- O Apanhador de Desperdício (Manoel de Barros) 
- Psicologia de um vencido (Augusto dos Anjos) 
- Man 
- O Sal da Terra (Beto Guedes) 

Ciência, reflexão e análise crítica 

Ciência, cultura e ética; 

Lógica, análise e representação; 
natureza, 

 

Transformação e sociedade 
 

Ciências, meio ambiente e edu- 
cação 

 

1º,2º, 3º 
do Ensino 
Médio 

 
 
 
 
 

 
Cidadania e Edu- 
cação em e para 
os Direitos Huma- 
nos 

 
 
 
 

TECNOLOGIA 

 

- Semana da Educação Para Vida 
- Projeto: Mundo do Trabalho “De Mãos Dadas com a Inclu- 
são 
- O ódio que você semeia (Angie Thomas) 
- Man 
- O Sonho Africano (Castro Alves) 
- Medida por Medida (William Shakespeare) 
- Um Inimigo do Povo (Henrik Ibsen) 

Tecnologia, informação e criativi- 
dade 

 

Lógica, análise e representação 

 

1º,2º, 3º 
do Ensino 
Médio 

 
 

MUNDO DO 
TRABALHO 

 

- Semana da Educação Para Vida; 
- Projeto: Mundo do Trabalho “De Mãos Dadas com a Inclu- 
são” 
- A Cidade é uma Só? (Documentário) 

Sociedades, culturas e espa- 
ço/tempo 

 

Indivíduos, 
identidades e diversidade 

 
Estado, política e trabalho 

 

1º,2º, 3º 
do Ensino 
Médio 
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Educação para a 
diversidade 

 
 
 

CULTURA 

- Projeto: Intervalo Cultural 
- Sarau Cultural 
- Semana da Educação Para Vida; 
- Projeto: Mundo do Trabalho “De Mãos Dadas com a Inclu- 
são 
- Projeto:eSarau Cultural 
- Povos Indígenas do Brasil (Cristian Wariu) 
- Vidas Secas (Graciliano Ramos) 
- Geração Coca-cola (Legião Urbana) 
- Canção do Exílio (Gonçalves Dia) 
- Marieta (Castro Alves) 
- O Sonho Africano ( Francisca Júlia) 

Criatividade e movimento 
apreciação estética e ética 

 

Cultura, sociedade e ética 
 
Sociedades, culturas e espa- 
ço/tempo 

 

1º,2º, 3º 
do Ensino 
Médio 
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