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1. APRESENTAÇÃO 

A  Proposta Pedagógica do CEM 404 para 2022 estabelece novas discussões mais ampla da 

dimensão política do Projeto Político Pedagógica - PPP nas escolas do Distrito Federal, 

especificamente em relação ao Ensino Médio. Neste ano iniciamos com os 1º e 2º anos na nova 

modalidade do  Novo Ensino Médio . Na escola ainda há a  organização por semestres, conhecida 

por semestralidade em 2013. Iniciamos um debate em 2019 com diálogos sobre a formação do novo 

ensino médio nas coletivas com os professores, estudando os diagnósticos da secretaria de educação 

e avaliações internas e externas da escola. Assim, o corpo docente e a equipe pedagógica, direção da 

escola solicitam a Diretoria de Ensino Médio que o CEM 404 de Santa Maria, tem interesse de fazer 

parte das escolas que implantaram em 2020 o novo formato das escolas públicas do ensino médio. 

Ainda no final de 2019 à ( DIEM) Diretoria de Ensino Médio, repassa que apenas cinco escolas 

seriam escolhidas como: Unidades Escolares-Piloto e implementação total do novo currículo para 

2020. Sendo assim, nossa escola faria parte também do processo, mas com algumas diferenças, 

implantando apenas os Itinerários Formativos na grade curricular dos 1º anos e continuaremos a 

trabalhar com a semestralidade.  No  ano de 2021 executamos o novo formato do ensino médio por 

completo em todos os 1º anos da escola no matutino e vespertino com 15 salas.  O CEM 404 de Santa 

Maria foi convidado a participar das Unidades Escolares-Piloto da instalação do Comitê Gestor 

Intersetorial do Novo Ensino Médio assim como, o Projeto Geração faz parte do Caderno de 

sugestões de unidades eletivas para o novo ensino médio versão 2020/1º semestre. Em consequência 

dessas novas implementações curriculares o CEM 404 de Santa Maria participa das ações e sugestões 

e reivindicações na implementação da Nova Organização Pedagógica - Administrativa para o Ensino 

do Plano de Implementação do Novo Ensino Médio, conforme portaria nº 22, de 4 de fevereiro de 

2020.
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A partir de um entendimento mais amplo e aprofundado das nossas próprias Concepções 

sobre a escola de nível médio, suas atribuições, seu formato e sua relevância social, partimos para 

um novo momento na elaboração do nosso Projeto Político Pedagógica para 2020/2021/2022. A 

elaboração do PPP passa a integrar uma discussão anterior, em que diversos atores da comunidade 

escolar assumem sua responsabilidade perante a construção da escola pública que queremos na nossa 

comunidade. 

 
Nesse contexto, a metodologia sugerida por diversos documentos elaborados pela SEDF, 

dentre eles destacamos as Competências gerais da BNCC, Antigo Currículo em movimento dentro 

da semestralidade a pedido da Diretoria de Ensino Médio (DIEM) sendo que as mudanças completas 

na organização curricular só acontecerão em 2021/2022. A Coordenação Pedagógica nas Escolas, 

procura dimensionar três importantes movimentos que devem estar contidos na PPP das escolas 

públicas, o diagnóstico institucional, a visão política, pedagógica, filosófica e social que temos de 

nossa própria realidade e a elaboração de um plano de ação para 2020/2021/2022 e os próximos anos. 

 
Outro ponto de interesse na elaboração deste Projeto Político Pedagógica é a reavaliação da 

dimensão temporal, dos espaços pedagógicos para discussão e debate das práticas pedagógicas a 

partir da revitalização da coordenação pedagógica. Segundo essa reinvenção da coordenação 

pedagógica, o espaço próprio para a construção da PPP é a coordenação pedagógica, capaz de reunir 

o corpo docente e iniciar o diálogo interdisciplinar previsto na discussão do Currículo em 

Movimento, Formação Geral Básica e Itinerários Formativos. A partir desse entendimento a 

elaboração da PPP 2020/2021/2022 aproveita especialmente o espaço das coordenações pedagógicas. 

 
Como estratégias de envolvimento da comunidade escolar na elaboração deste documento, 

o conselho escolar foi a base para a comissão organizadora da PPP 2022, contemplando todos os 

setores da escola, incluindo os segmentos de pais e alunos, a
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sala de recursos, o serviço de orientação educacional (SOE), a secretaria e o administrativo, os 

auxiliares, professores, direção e coordenação, membros de todos os turnos de funcionamento da 

escola. 

 
A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) º do Artigo 1º da Lei de Diretrizes 

e Bases da Educação Nacional (LDB, Lei nº 9.394/1996), e está orientado pelos princípios éticos, políticos 

e estéticos que visam à formação humana integral e à construção de uma sociedade justa, democrática e 

inclusiva, como fundamentado nas Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Básica (DCN). 

 
Reelaborar esse documento foi uma oportunidade para a nossa escola adequar o currículo e 

organizar o espaço e o tempo de acordo com as necessidades de toda a Comunidade Escolar. Além 

da BNCC e dos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN), do Projeto Político Pedagógica do CEM 

404 considera as orientações contidas nas diretrizes curriculares propostas pelo Currículo em 

Movimento, nas diretrizes de avaliação, nas propostas de avaliação externa como o Enem, o 

vestibular tradicional, o PAS, entre outras, nas diretrizes pedagógicas, nas Orientações Pedagógicas 

(OP) para construção do PPP, bem como no regimento escolar das instituições da rede pública de 

ensino e outros documentos elaborados pela Secretaria de Estado de Educação do DF. 

 
Dessa forma, repensar a construção do Projeto Político Pedagógica para 2020/2021 exigiu 

uma reflexão por parte de toda a comunidade escolar para avaliarmos as ações planejadas e 

desenvolvidas ao longo do período de 2019. A Comunidade Escolar reuniu-se para identificar as 

dificuldades encontradas e não resolvidas, pensando nas possíveis ações que poderiam minimizá-las. 

Retomaremos as ações que se revelaram positivas, a fim de direcioná-las, favorecendo a 

concretização do novo Projeto Político Pedagógica. Assim, a construção do Projeto Político 

Pedagógica do CEM 404, além da retomada do trabalho já desenvolvido, deverá promover o estudo 

e a reflexão contínua
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sobre as experiências acumuladas para a definição de outras metas, de novos pontos de chegada e de 

metodologias diferenciadas que irão contribuir para o sucesso da escola. O foco estará no trabalho 

coletivo para que a escola planeje atividades diferenciadas, em favor de todos os alunos. Com 

propósito de contribuir para a construção de uma sociedade mais ética, democrática, responsável, 

inclusiva, sustentável, solidária, que respeite e promova a diversidade e os direitos humanos, sem 

preconceitos de qualquer natureza. 

 
A coordenação pedagógica da Educação de Jovens e Adultos do CEM 404 de Santa Maria 

vem, desde o ano letivo de 2017, realizando, nas coordenações coletivas, juntamente com o grupo de 

professores reflexões sobre o trabalho pedagógico no intuito de fazer presente na Projeto Político 

Pedagógica, a organização do segmento de EJA. Assim, o direcionamento das coordenações 

coletivas foi para temas como: relação dos conteúdos com as especificidades dos estudantes de EJA; 

estratégias de avaliação consonantes com as Diretrizes Operacionais da Educação de Jovens e 

Adultos; organização dos tempos do segmento de modo a atender às características diferenciadas dos 

sujeitos da EJA e de redefinição dos moldes do conselho de classe, de forma que este possa ser 

também ponto de partida para redirecionamento dos métodos e instrumentos de ensino e das 

avaliações . A meta da organização do trabalho pedagógico da EJA, terceiro segmento da UE, é 

buscar garantir o direito a um ensino-aprendizagem, dentro das possibilidades que a modalidade 

possa oferecer, respeitando as vivências e saberes dos estudantes. 

 
Foi com essa intenção que a Comunidade Escolar do CEM 404 colocou como indicadores 

perguntas, dentre muitas outras, que serviram de referência para construção do novo Projeto Político 

Pedagógica de 2020/2021/2022. 

● Qual o ponto de partida?
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● Qual a escola que temos? 

 
● Qual a escola que queremos? 

 
● Qual a função social da nossa escola? 

 
● Como a nossa escola interage com a comunidade? 

 
● Quais serão os pontos fundamentais em torno dos quais vamos 

trabalhar este ano? 

● Quais ações serão integradas e aperfeiçoadas para com o Novo 

Ensino Médio? 

● Quais serão os Itinerários Formativos utilizados, e em qual área de 

conhecimento serão construídos para ampliar aprendizagem dos estudantes? 

● Quais foram os aspectos de maior avanço? A que se devem esses 

avanços? 

● Que alterações consideramos necessárias na nossa forma de 

trabalho para este ano? 

● Com quais recursos contamos? 

 
 
 

Com o pensamento de fazer um trabalho organizado e planejado em que as ações 

pedagógicas sejam desenvolvidas e avaliadas continuamente e com o intuito de garantirmos uma 

articulação entre todos os segmentos da escola, é que este documento integra princípios pedagógicos 

que nortearão o contexto e a prática da sala de aula dos professores e também da nova proposta e 

ações do Plano de Implementação do Novo Ensino Médio na Rede Pública do Distrito Federal. 

Estaremos atentos às mudanças sempre que se fizerem necessárias adequando-as à nova realidade a 

fim de alcançar os nossos objetivos.
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2. ORIGEM HISTÓRICA, NATUREZA E CONTEXTO. 

 
 

Situado na CL 404 lote A área especial, o CEM 404 oficializou-se através da Resolução nº 

6.549 de 19/05/1999 pelo Conselho Diretor da Secretaria de Educação do Distrito Federal para 

atender a demanda de alunos concluintes do Ensino Fundamental e de alunos que estudavam no 

Gama, devido à falta de um Centro de Ensino Médio em Santa Maria Sul. 

 
Inicialmente era um Centro Educacional que oferecia vagas para alunos de 7ª e 8ª séries no 

turno matutino e ensino médio no turno vespertino. Quanto ao noturno, eram oferecidas 19 turmas 

de Ensino Médio regular, utilizando também a sala de vídeo e múltiplo-uso. Mesmo assim, não foi 

possível atender à demanda de alunos residentes à QR 207/307 e QR 210/310, que estavam 

ingressando no Ensino Médio. Para solucionar o problema, foi necessária a utilização de 14 salas 

cedidas pelo Centro de Ensino Fundamental 308 de Santa Maria, que já oferecia o Ensino Médio em 

caráter provisório entre 1996 e 1998. Em 1999 para suprir tal carência, foi instituído o CED 404, 

oferecendo o curso regular no diurno para 1500 alunos e no noturno para 725 alunos. Pela estratégia 

de matrícula em 2006, deixa-se de utilizar as dependências do CEF 308, permanecendo sob a 

responsabilidade do mesmo, a EJA (Educação de Jovens e Adultos – 3º segmento). 

 
Da criação do CED 404 (1999) até 2003, um dos maiores entraves enfrentados foi com a 

falta de professores efetivos, que impossibilitou a construção de um trabalho sistemático. Hoje, com 

aproximadamente 80% de professores efetivos no diurno e noturno, a escola vivencia um 

planejamento mais integrado com um espaço contínuo de socialização. Uma situação ímpar 

vivenciada nesta IE (Instituição de Ensino) foi a
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sucessão de 4 gestores no ano de 1999, sendo por último Joana Lima de Almeida Rodrigues, primeira 

gestora nomeada de fato (janeiro de 2000), permanecendo até abril de 2007. 

 
Em 2005, sob a coordenação dos professores Renan Anchises e Luciene de Jesus Maciel, foi 

desenvolvido um trabalho com o objetivo de traçar o perfil sócio-econômico-cultural dos alunos. A 

partir daí constatou-se que nossos alunos migraram de diversos estados brasileiros, principalmente 

da região nordeste. Os padrões de renda são bastante variados, porém, com certa uniformidade 

econômica e cultural típica de uma cidade de assentamento, carente e de periferia urbana. 

 
Por ser uma escola de Ensino Médio, o CEM 404 tem estudantes entre 14 e 19 anos em quase 

sua totalidade, e não há um acompanhamento efetivo por parte da maioria das famílias. Em média 

40% dos responsáveis compareciam às reuniões de pais e aos Conselhos de Classe participativos. 

Essa ausência prejudicava o processo de ensino e aprendizagem. Tínhamos aproximadamente 19% 

de alunos oriundos do Programa de Correção de Fluxo (Projeto Vereda) e 17% de alunos retidos em 

que a situação é ainda pior, pois os pais ou responsáveis destes estudantes em sua maioria não 

compareciam às reuniões marcadas. Os alunos que apresentavam defasagem de idade/série eram 

matriculados no turno noturno e avaliados conforme as estratégias de trabalho planejadas 

considerando as características peculiares destes estudantes. 

 
Em uma idade em que os sonhos são o motor que impulsiona as pessoas, grupos e até 

gerações para conquistas futuras, nossos alunos veem no presente, o tempo ideal para satisfazerem 

suas necessidades básicas imediatas e, por vezes, inadiáveis. Possibilitando, portanto, a visualização 

do mercado de trabalho em detrimento de estudos subsequentes, como o Ensino Superior ou mesmo 

uma formação em nível tecnológico.
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A partir de 2007, foram implantadas ações e Projetos na Rede de ensino do Distrito Federal 

na busca da melhoria da qualidade da educação básica, com objetivos claros, pautados em metas 

previstas no PNE e da própria Secretaria de Estado de Educação, conforme a Lei de Gestão 

Compartilhada. Neste mesmo ano se iniciou, em abril, a gestão do professor Marco Antônio 

Sobrinho, como diretor do CEM 404 e Iracelma Corrêa como vice-diretora. A gestão se estendeu até 

2011, tendo sido aclamada pela comunidade escolar em 2010, em assembleia, para continuidade até 

o fim do período previsto pela proposta de gestão compartilhada. 

 
Dentre as ações e Projetos inseridos na Rede, cabe destaque para o Programa de Correção de 

Fluxo Escolar que possibilitou o avanço de estudantes fora da faixa etária adequada para a série em 

curso. As escolas de Ensino Médio receberam em 2009, 2010 e 2011, muitos alunos oriundos do 

Projeto Vereda (Programa de Correção de Fluxo) que por vários motivos não deu a esses estudantes 

condições básicas para estarem cursando a 1ª série do Ensino Médio. Com isso, tornou-se necessário 

um trabalho diferenciado por parte das escolas para com esses estudantes. Em 2009 o CEM 404 

recebeu aproximadamente 200 estudantes nessa situação e a escola teve dificuldades para trabalhar 

os aspectos cognitivos com esses estudantes que estavam inseridos em todas as turmas de 1ª série do 

diurno e isso dificultou o trabalho, pois havia um desnível muito acentuado entre esses os estudantes 

oriundos do Projeto Vereda, os alunos retidos e os demais estudantes. Em 2010, com a chegada de 

mais aproximadamente 190 alunos com o mesmo perfil e após a avaliação realizada ao final de 2009, 

houve a necessidade, durante a semana pedagógica com a presença da Comunidade Escolar, de 

definir novas estratégias quanto aos aspectos cognitivos e também comportamentais destes 

estudantes.
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Em janeiro de 2012 os professores Ricardo da Silva Rocha e Arlene Alves Dutra foram 

nomeados diretor e vice-diretor do CEM 404. A partir da aprovação do PL 588/2011, que institui e 

regulamenta a gestão democrática das escolas públicas do Distrito Federal, transformado na Lei 

4751, de 07 de fevereiro de 2012, às escolas públicas do Distrito Federal passam a contar com o 

direito de selecionar por meio do voto a direção das escolas, bem como os conselhos escolares. 

Seguindo a regulamentação contida na Lei da Gestão Democrática das Escolas Públicas do Distrito 

Federal, em 22 de agosto de 2012 foram eleitos pelo voto direto da comunidade escolar do CEM 404 

o diretor Ricardo da Silva Rocha e a vice-diretora Arlene Alves Dutra, bem como o conselho escolar 

da instituição para um mandato de um ano. No ano seguinte, em 27 de novembro de 2013, ocorreram 

novas eleições, desta vez com a reeleição para mais três anos de gestão do diretor Ricardo e da nova 

vice-diretora Ismênia Pereira da Costa Santana, vencida com ampla maioria dos votos, cerca de 90% 

da contagem final de votos válidos, em eleição com uma chapa. 

 
Em 2013 entra em prática, por adesão, a organização do CEM 404 em semestres, conforme 

estabelecido por proposta da Secretaria de Educação do Distrito Federal, aprovada posteriormente 

pelo Conselho de Educação do Distrito Federal através do parecer 229/2013 e posteriormente 

regulamentado pela portaria 314, publicada em janeiro de 2014. 

 
O terceiro segmento da Educação de Jovens e Adultos do CEM 404 de Santa Maria Noturno 

teve seu início no ano de 2014, com as turmas que foram remanejadas do CED 310 de Santa Maria. 

A EJA esteve em atividade no CED 310 de 2010 a 2013: no primeiro ano contou com três turmas no 

primeiro semestre e o mesmo número no segundo; em 2011 e 2012, a UE contou com o quantitativo 

de quinze turmas nos dois semestres. No ano de 2013 foram doze turmas nos dois semestres, quando 

o CED 310
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de Santa Maria teve a anexação da UISM (Unidade de Internação de Santa Maria). Assim, por meio 

de um levantamento feito pela CRE (Coordenação Regional de Ensino), que revelou que muitos 

desses alunos da EJA residiam tanto nas quadras próximas do CEM 404, quanto no Condomínio 

Porto Rico, que se localiza nas imediações desta UE, realizou-se a transferência do segmento de EJA 

do CED 310 para o CEM 404. 

 
À chegada dessas turmas, a escola funcionava com seis turmas de ensino médio regular, em 

regime de semestralidade, sendo duas turmas da primeira série, duas da segunda e duas da terceira. 

Essas turmas foram extintas no ano seguinte devido ao grande índice de evasão, permanecendo no 

noturno da UE as doze turmas da Educação de Jovens e Adultos, sendo quatro turmas de cada série, 

com uma organização diferenciada por faixa etária nas turmas “D”. Para este ano letivo de 2020, 

houve redução de três turmas no segmento EJA, portanto, a organização atual consta com três turmas 

para cada etapa do terceiro segmento da EJA no CEM 404, totalizando nove turmas. Permanecendo 

o horário de funcionamento do turno das 19:00 até às 23:00 horas, de segunda a sexta-feira com uma 

carga-horária de quatro horas relógio e cem dias letivos por semestre. Sendo importante ressaltar que 

a organização diferenciada por faixa etária passa a concentrar-se nas turmas “C”. 

 
Em novembro de 2016 ocorreram novas eleições. Dessa vez foram eleitos para três anos de 

gestão o diretor Felipe de Lemos Cabral e a vice-diretora Ismênia Pereira da Costa Santana, vencida 

também com ampla maioria dos votos, cerca de 91% da contagem final de votos válidos, em eleição 

com uma chapa.  

O processo eleitoral para diretores e vice-diretores das escolas públicas do DF, 

previsto para novembro de 2019, com a Resolução nº1/2019 da Comissão Eleitoral Central, 

que organizou o pleito, foi publicada no Diário Oficial do DF com o regramento detalhado 

do processo seletivo para os novos gestores das unidades educacionais, alterando o 

mandato de três para dois anos. Esta articulação foi possível pela alteração feita na Lei nº 

4.751/2012.                

O secretário de Educação, João Pedro Ferraz, acreditava que o novo mandato de 

dois anos dos gestores iria estimular uma participação maior dos professores. O 
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encurtamento do mandato foi proposto para que a Lei de Gestão Democrática fosse feita 

se adequando ao Plano Distrital de Educação (PDE). E também para atender à solicitação 

da comunidade escolar da rede pública de ensino, em cumprimento ao que preconiza a Lei 

Distrital 5.499 (PDE), de 14 de julho de 2015.  

Sendo assim, em 2019 sucederam novas eleições com esse encurtamento do 

mandato de três anos para dois anos conforme a Lei nº4.751/2012 vencem o processo 

democrático com 85% dos votos válidos, chapa única para diretor Felipe de Lemos Cabral e 

a vice-diretora, Michelle Cristina Alves Galeno, chapa única com cerca de 85% dos votos válidos.  

Em 2020/2021/2022 Continuamos com a mesma gestão administrativa da escola, iniciando 

o ano letivo em 10/02 normalmente. A pandemia já assolava o mundo comprometendo a circulação 

das pessoas devido a pandemia do COVID-19. Nós prosseguimos em nossas aulas presenciais até o 

mês de março no dia 12/03. No dia 11/03 foi publicado o primeiro decreto que suspende as atividades 

educacionais por 5 dias.  

Decreto Nº40.509, de 11 de março de 2020, que suspende atividades educacionais por 5 

dias.  

Logo após, ao decreto iniciamos o recesso escolar do dia 16/03 a 31/03 referente 15 dias, 

conforme ART.34 da Lei nº 5.105/2013 e autorizado pelo DECRETO nº 40.520/2020.  

Decreto 40.539, de 19/03/2020. 

Decreto 40.550, de 23/03/2020. 

Decreto no 40.583, de 1/04/2020. 

Decreto 40.817, de 22/05/2020.    Portarianº132/2020, no DODFnº108, de 9/6/2020, com 

fundamento no Parecer nº47/2020–CEDF, que validou o Plano de Gestão Estratégica para a 

Realização das Atividades Pedagógicas Não Presenciais na Rede Pública de Ensino do Distrito 

Federal.  

 Período de acolhimento e ambientação dos estudantes, de 22/06 a 10/07/2020. “Realização 

de atividades de planejamento do currículo; produção de material; elaboração de avaliações 

diagnósticas; postagem de atividades de ambientação na plataforma (revisão e textos de 

esclarecimentos). Orientações aos estudantes: entrega de atividades de ambientação, mediação pela 

plataforma, vídeo conferências e etc. Acesso à plataforma para atendimento aos estudantes.  
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Dia 13/07/2020 foi retomado os dias letivos não presenciais através da plataforma google 

sala de aula, Escola em casa, e também pelas aulas televisionadas pela TV câmara.  Esclarecendo 

que as atividades que foram realizadas na TV, segundo “grade de programação de aulas 

televisionadas”, não configuraram evidentemente, os horários de aulas, já estabelecidos no início do 

ano letivo de 2020. Ou seja, a escrituração nos Diários de Classe não se deu a partir das aulas da 

programação de tele aulas. As tele aulas foram um dos instrumentos (mediadores) para fazer valer o 

Plano de Gestão Estratégica para a Realização das Atividades Pedagógicas Não Presenciais na Rede 

Pública de Ensino do Distrito Federal, da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, 

validado pela Portaria no 132, de 3/6/2020, DODF no 108, de 9/6/2020, pág.. 2, com fundamento no 

Parecer no 47/2020 – CEDF, homologado em 3/6/2020, DODF n° 107, de 8/6/2020.  

A Medida Provisória no 934, de 10 de abril de 2020, apesar de ter dispensado, em caráter 

excepcional, da obrigatoriedade de observância ao mínimo de 200 dias letivos em 2020, 

regulamentou o cumprimento da carga horária mínima anual, “observadas as normas a serem 

editadas pelos respectivos sistemas de ensino”. De toda a forma, esta Rede Pública de Ensino espera 

cumprir a carga horária de 800 (oitocentas) horas previstas na Lei no 9394/96 e citada na Medida 

Provisória, mesmo que utilizando-se de um sistema flexível de ensino: a princípio desenvolvendo, 

exclusivamente, atividades pedagógicas não presenciais; e, posteriormente, quando possível, 

garantidas as devidas medidas de segurança para professores e estudantes, utilizando atividades 

pedagógicas presenciais e atividades pedagógicas não presenciais, de forma concomitante. 

Ressalta-se que as horas destinadas ao período de acolhimento e ambientação dos estudantes, 

de 22/06 a 10/07/2020), ao final do ano letivo, foram acrescidas às 800 horas letivas.  

No dia 23/12 a 01/01 iniciou o recesso de 7 dias conforme Art.34 da Lei nº 5.105/2013. A 

recuperação final deu-se no dia 29/01 conforme Art. 215 do regimento escolar da rede pública de 

ensino do Distrito Federal.   

Em 2021 ressalta-se o DECRETO no 41.841, de 26 de fevereiro de 2021. Dispõe sobre o 

teletrabalho, em caráter excepcional e provisório, para os órgãos da administração pública direta, 

indireta, autárquica e fundacional do Distrito Federal, como medida necessária à continuidade do 

funcionamento da administração pública distrital, em virtude da pandemia da COVID-19 e de outras 

providências.  
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Decreto 41.849, de 27 de fevereiro de 2021. Dispõe sobre as medidas para 

enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente da COVID-

19 (Sars-Cov-2), e dá outras providências, regulamentando em seu Art. 2o, in verbis: CIRCULAR 

No 2/2021 – SEE/GAB (Processo SEI 00080-00032397/2021-43). 

Apresenta orientações quanto ao DECRETO No 41.841, de 26 de fevereiro de 2021. 

CIRCULAR No 22/2021 - SEE/SUBEB (Processo SEI 00080-00036735/2021-16). 

Apresenta orientações para utilização das ferramentas Google.            Decreto No 41.874, de 08 de 

março de 2021. Prorroga a vigência do Decreto No 41.849, de 27 de fevereiro de 2021, até o dia 22 

de março de 2021, entre outras providências.                                   Art. 2o Ficam suspensos até o dia 

15 de março de 2021, no âmbito do Distrito Federal, todas as atividades e estabelecimentos 

comerciais, inclusive: 

 

III – atividades educacionais presenciais em todas as creches, escolas, universidades e faculdades, 

das redes de ensino pública e privada; Orientações à Rede Pública de Ensino para o Registro das 

Atividades Pedagógicas Remotas e Presenciais – 2021 NOTA INFORMATIVA No 4/2021 - 

SEE/SUPLAV/DINE. Apresenta orientações para emissão dos documentos escolares durante o 

Ensino Remoto (Processo SEI 00080-00043922/2021-56).   

              DECRETO no 41.882, de 08/03/2021. Declara estado de calamidade pública, no âmbito da 

saúde pública do Distrito Federal, em decorrência da pandemia causada pelo Novo Coronavírus 

SARS-CoV-2 (Classificação e Codificação Brasileira de Desastres - COBRADE 1.5.1.1.0 - Doenças 

Infecciosas Virais) - DODF N.o 45, de 09/03/2021.   

          NOTA INFORMATIVA No 5/2021 - SEE/SUPLAV/DINE. Apresenta orientações para o uso 

dos Diários de Classe da Rede Pública de Ensino do Distrito Federal – Ano Letivo 2021. (Processo 

SEI 00080-00060709/2021-17).  

            Portaria No 160, de 09 de abril de 2021, publicado no DODF No 68, terça-feira, 13 de abril 

de 2021. Dispõe sobre o teletrabalho, em caráter excepcional e provisório, no âmbito das unidades 

administrativas da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, das unidades escolares, 

unidades escolares especializadas, escolas de natureza especial – UEs/UEEs/ENEs, bibliotecas 

escolares e bibliotecas escolares-comunitárias da Rede Pública de Ensino do Distrito Federal e 
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unidades parceiras, em virtude da pandemia da COVID-19.  

                  Retornamos às atividades pedagógicas, presenciais em 14 de fevereiro de 2022, como 

definido no Calendário Escolar, aprovado pela Portaria no 498/SEDF, com os cuidados de 

higienização contra a Covid.  
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2.1 Estrutura Física 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Bloco A 

● Sala de Recurso 

 
● Biblioteca 

 
● Depósitos de material de limpeza e de 

material pedagógico, 

● Mecanografia 

 
● Dois banheiros para atendimento aos 

alunos portadores de necessidades especiais 

● Salas de aula de 01 a 06 

 
● Sala do administrativo da escola 

 
● Direção, 

 
 

Bloco B 

● Auditório 

 
● Salas de aula de 07 a 11 

● dois banheiros masculinos e dois 

banheiros femininos para os estudantes 

 
 
 
 
 

 
Bloco C 

● Secretaria, 

 
● Sala da vice-direção 

 
● S.O. 

 
● Salas de aula de 12 a 17. 

 
● Dois banheiros masculinos e dois 

banheiros femininos para os estudantes 

● sala para atendimento ao aluno 

 
(disciplinar) 

 
 

 
Bloco D 

● Sala de coordenação, 

 
● Banheiros para professores 

(masculino e feminino) 

● Sala de professores, 

 
● Cantina/refeitório 
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 ● Sala para servidores, vigilantes e armários 

dos servidores em geral, 

● Sala de aula nº18, 

 
● Laboratórios de Ciências 

 
● Laboratório de Artes 

 
● Supervisão pedagógica 

 
● Praça de Alimentação 

 
● Espaço Ecológico 

 
● Quadras e sala de educação física 

 
● Praça do Estudante  

 

● Área recreativa mesa de ping pong e totó 

 
 

 

3. Diagnóstico da Realidade Escolar 

 
 
 
 

3.1 Diagnóstico Pedagógico 

 
 
 
 

A partir de dados informados pela secretaria do CEM 404 retirados do SGE em 2013 e outros 

recolhidos junto à Coordenação Regional de Ensino de Santa Maria (CRE), realizamos um 

levantamento da situação de aprovação, reprovação e evasão dos alunos do CEM 404 neste ano. 

Segundo as informações retiradas dessa pesquisa, a evasão no CEM 404 em 2013 foi maior no turno 

vespertino, em todas as séries consideradas. Essa evasão, no entanto, ainda é menor do que a média 

nacional registrada pelo MEC no ensino médio para 2013, que ficou em torno de 24,3%. Essa 

tendência já era esperada por boa parte dos professores da escola. Existe, portanto, a necessidade de 

elaborar estratégias para conter a evasão escolar nesse turno e diminuir ainda mais a evasão no turno 

matutino. 

 
Em relação ao ENEM, segundo dados coletados, a escola teve uma crescente de notas até 2010. Em 

2012 verificamos um pequeno recuo nas notas, mas um avanço na participação, que passou de 52% 
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para 54%. Essa participação é importante já que percebemos que no ano anterior, 2011, a participação 

foi abaixo dos 50%, o que impossibilitou a divulgação dos dados daquele ano. Pelos dados obtidos 

também percebemos que novamente um melhor desempenho dos alunos nas provas de humanas e 

códigos, novamente uma maior dificuldade na área de exatas e matemática, fato que corrobora com 

os números levantados anteriormente. No geral, percebemos também que a média dos alunos do 

CEM 404 fica acima da média nacional, pelo que podemos notar pelos dados disponíveis para 2010, 

quando a média nacional foi de 494 pontos. 

 
Outros dados importantes são os relativos à aprovação em exames externos como o PAS, o vestibular 

da UnB, os inscritos no PROUNI e SISU. A partir de 2009 a escola tem registrado um número 

crescente de alunos aprovados nesses exames e programas que dão acesso à universidade pública e 

universidades de qualidade em todo o Brasil, tendo aprovado pelo SISU alunos em todas as regiões 

do país, desde Roraima até o Rio Grande do Sul. Segundo dados informais coletados pelos 

professores, a partir de 2011 a escola passou a aprovar, somente na UnB, mais de 10 alunos por ano, 

chegando a cerca de 21 alunos em 2012 e até o momento foram 25 alunos aprovados em 2013, sendo 

que desses, 14 foram aprovados pelo PAS da UnB, em diversas áreas do conhecimento, desde as 

engenharias até as ciências da saúde, passando por diversas disciplinas de licenciatura, humanidades 

e outras. Em 2014 e 2015 a escola manteve esse número crescente de estudantes aprovados na 

Universidade de Brasília, especialmente através do PAS. Em 2014 e 2015 foram cerca de 30 alunos 

aprovados, sendo a metade desse número pelo PAS e em segundo lugar o desempenho foi melhor no 

vestibular tradicional da universidade. Também é expressivo nesses anos o número de alunos 

aprovados em universidades particulares de ponta no Distrito Federal, especialmente com bolsas do 

Prouni e FIES. No início de 2017 tivemos o melhor resultado de aprovação no PAS com 23 alunos 

aprovados em primeira chamada, colocando nossa escola na 11ª colocação de aprovação no PAS 

entre as 90 escolas públicas do DF. Em 2017 nossos dados foram de 41 aprovações só na UnB. 
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fonte: www.se.df.gov.br  

 

Em 2015 o CEM 404 também recebeu os dados relativos ao programa por dentro dos exames do 

ensino médio. Os alunos do 3º ano do ensino médio foram submetidos a uma prova simulada com 

questões semelhantes às do ENEM. O CEM 404 foi a escola com melhor aproveitamento dentre as 

escolas de ensino médio de Santa Maria, com rendimento superior inclusive à média das escolas 

públicas do Distrito Federal. Destacamos nesse resultado especialmente o desempenho dos nossos 

alunos na prova de redação, que teve média superior a 550 pontos, a maior entre as disciplinas 

avaliadas e o melhor desempenho entre as escolas da região.  

Em 2017, o Cem 404 promoveu o projeto interventivo, iniciando pela prova diagnóstica em língua 

portuguesa e matemática e avaliação de rendimento nas demais matérias. Será oferecido aos alunos 

com pior desempenho aulas de reforço no turno contrário, procurando assim recuperar algumas 

dificuldades de nossos estudantes, oportunizando correção de alguns pré-requisitos. No ano de 2018, 

o CEM 404 com base nos resultados da Prova Brasil 2017, foi possível calcular a proporção de alunos 

com aprendizado adequado a cada etapa escolar como podemos ver nos resultados abaixo:  

 

http://www.se.df.gov.br/


21 

 

Etapa Escolar Reprovação Abandono Aprovação 

Anos Iniciais - - - 

Anos Finais - - - 

Ensino Médio 7,4% 97 

reprovações 
6,6% 86 

abandonos 
85,9%1.113 

aprovações 

                         https://www.qedu.org.br/escola/242522-cem-404-de-santa-maria/taxas- rendimento/year=2018     

 

 

Taxa de rendimento por etapa escolar em reprovação, abandono e aprovação.  

Ensino Médio Reprovação Abandono Aprovação 

1º ano EM 12,5% 68 reprovações 10,7% 59 abandonos 76,8%418 aprovações 

2º ano EM 2,4% 11 reprovações 3,7% 16 abandonos 93,9%402 aprovações 

3º ano EM 5,6% 19 reprovações 3,7% 12 abandonos 90,7%293 aprovações 

                                                                                                   Fonte: Censo Escolar 2018, Inep.  

 

 A proporção de alunos da escola que participaram do Enem foi de 64% que se inscreveram 

em 2018 com média em ciências humanas de 547 pontos, ciências da natureza 473 pontos, linguagens 

e códigos 519 pontos, matemática 500 pontos, redação 526 pontos.  

As taxas de rendimento escolar de cada instituição são geradas a partir da soma da quantidade de 

alunos aprovados, reprovados e que abandonaram a escola ao final de um ano letivo. Elas são importantes 

porque geram o Indicador de Rendimento, utilizado no cálculo do IDEB. Indicando assim ao 

preenchimento ou não dos requisitos de aproveitamento e frequência dos alunos ao final de um ano letivo. 

Elas são formuladas a partir das taxas de aprovação, reprovação e abandono. Em 2019 tivemos os 

seguintes resultados:  

https://www.qedu.org.br/escola/242522-cem-404-de-santa-maria/taxas-%20rendimento/year=2018
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Etapa Escolar Reprovação Abandono Aprovação 

Anos Iniciais - - - 

Anos Finais - - - 

Ensino Médio 6,7% 87 reprovações 5,1% 67 abandonos 88,1%1.133 aprovações 

https://www.qedu.org.br/escola/242522-cem-404-de-santa-maria/taxas-rendimento/?year=2019 

 

Ensino Médio Reprovação Abandono Aprovação 

1º ano EM 9,1% 42 reprovações 7,5% 34 abandonos 83,4%377 aprovações 

2º ano EM 5,5% 25 reprovações 4,1% 19 abandonos 90,4%403 aprovações 

3º ano EM 5,3% 21 reprovações 3,6% 14 abandonos 91,1%354 aprovações 

                                                                      Fonte: Censo Escolar 2019, Inep. Classificação não oficial.  

 

 

Observamos que as taxas de reprovação, abandono e aprovações tiveram uma diferença 

significativa, a gestão preocupada com o abandono da escola e com as reprovações dos anos 

anteriores trabalhamos juntamente com a orientação educacional na busca dos alunos infrequentes e 

também as dificuldades de aprendizagem de cada estudante observadas nos conselhos de classe 

através das notas baixas. Foram aplicadas recuperações contínuas entre os bimestres para diminuir o 

número de reprovações no final do ano letivo.  
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A proporção de alunos que participaram do Enem em 2019 foi de 63% com pontuação de 

487 pontos em ciências humanas, ciências da natureza 453 pontos, linguagens e códigos 511 pontos, 

matemática 488 pontos e redação com 597 pontos. Neste ano tivemos 27 estudantes que passaram 

no PAS e também no ENEM e em faculdades particulares com bolsa de estudos, mas não sabemos o 

número exato de estudantes que ingressaram nas universidades.  

 

 

 

Em 2020, diante do cenário mundial de pandemia pelo novo Coronavírus, nos impôs medidas 

de distanciamento social, incluindo o fechamento das escolas públicas e privadas. Ao longo de 

praticamente três meses, as aulas presenciais foram suspensas e as tecnologias foram ganhando 

espaço como estratégia possível para manter os estudantes em contato com a aprendizagem formal 

oferecida pelas escolas. Iniciamos com reuniões não presenciais via Meet com a Coordenação 

Regional de Santa Maria CRE e com as coletivas para passar os informes aos professores.  Assim, 

os diferentes setores da SEEDF se debruçaram frente às suas respectivas temáticas a fim de viabilizar 

esse retorno de forma mais segura e eficaz. Nesse sentido, a Orientação Educacional e o Serviço 
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Especializado de Apoio à Aprendizagem fizeram um esforço conjunto de reflexão a respeito das 

temáticas de cunho sócio emocional relacionadas ao referido contexto. Foram lançados vários guias 

de acolhimento à comunidade escolar, orientações do trabalho pedagógico, orientações dos 

atendimentos presenciais na escola da gestão administrativa e secretaria escolar, assim como das 

entregas do material impresso para os estudantes que não têm acesso por meio de tecnologias. Este 

documento se integra às ações previstas na Gestão Estratégica para a Realização das Atividades 

Pedagógicas não Presenciais na Rede Pública de Ensino do Distrito Federal e visa criar um espaço 

de mapeamento, escuta e compartilhamento que possibilite um retorno formal das atividades 

mediadas pelo Escola em casa D.F, plataforma google sala de aula e pelas ferramentas que 

acompanham o Gmail.  

Preocupados com os nossos servidores que se demonstravam ansiosos nas reuniões online e 

pelas falas no grupo de WhatsApp da escola resolvemos fazer um mapeamento através do google 

formulário para sabermos quais servidores que se enquadraram no grupo de risco e suas 

comorbidades. Dos 118 funcionários 28,6% são considerados de risco e outros 71,4% não possuem 

nenhum problema de saúde.  Foi realizado também antes da discussão do plano de ação uma pesquisa 

por formulário a comunidade escolar entre os estudantes e responsáveis sobre a volta às aulas durante 

a pandemia, obtivemos 653 respostas. Como. Observamos abaixo:  
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 Nossa unidade de ensino propôs utilizar a plataforma virtual Google Classroom, vídeos 

aulas, Meet, redes sociais, blogs, televisão, redes sociais, Youtube, bibliotecas virtuais e material 

impresso. Com o objetivo de evitar o retrocesso de aprendizagem e evasão escolar, professores e 

estudantes foram acolhidos pelos orientadores da escola para ouvi-los neste momento de isolamento 

que desencadeou ansiedade, pânico e estresse. Como é demonstrado no feedback abaixo, realizado 

pela orientadora, Núbia Gonçalves da Silva, perguntando aos professores como se sentiam com o 

início das aulas na forma virtual.  

 

Utilizamos o “Guia de acolhimento à comunidade escolar” atendendo individualmente 

estudantes que já demonstraram dificuldade com a saúde mental, inclusive os orientadores já 

acionaram as famílias e o conselho tutelar. Foram utilizadas lives, roda de conversas, Meet como 

ferramentas de apoio a essa nova forma de atendimento. Também atendemos pais que foram à escola 

para solicitar ajuda, pois alguns não têm acesso à internet. Neste caso, estamos orientando que a 

escola irá repassar aos estudantes o material impresso e o uso do livro didático como apoio.  
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Foi aplicado um formulário de pesquisa  em 30/08/2020 com o objetivo identificar os 

problemas enfrentados pelos estudantes do ensino médio na plataforma online como nas aulas 

utilizando a ferramenta meet pelos professores ,assim como o estado emocional que se encontravam 

naquele momento de isolamento social. Foram observados que 35% dos estudantes encontravam-se 

ansiosos,56,7% estavam desmotivados, 15% sentiam-se depressivos e 33,3% sentiam-se tranquilos 

e 15% ressaltavam outros problemas como perda de familiares, falta de dinheiro, emprego etc.  

 

                     

https://docs.google.com/forms/d/1vePTI4ipReJi-  

O resultado do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2020 foi divulgado em 29 de 

março de 2021 . Ainda não temos os resultados com pontuação detalhada. Mas alguns alunos 

receberam o resultado dos exames e foram chamados na UNB e em faculdades particulares do 

Distrito Federal. Seguem abaixo:  

Alunos aprovados em 2020 

Lanalaíne Gomes – Licenciatura em física - UnB 

Cleber Brant – Engenharia de software – UnB 

Kennedy Juliano – Filosofia – UnB 

Larissa Lopes 3K – Matemática – UnB 

Guilherme 3C – Engenharia Ambiental - UnB 

Guilherme 3D - Geologia – UnB 

Rebeca 3D - Fonoaudiologia-UnB 

https://docs.google.com/forms/d/1vePTI4ipReJi-
https://vestibular.brasilescola.uol.com.br/enem/
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Amanda 3D - Música- UnB 

Marcelo Freitas 3A - Farmácia – UnB 

Rodrigo Rezende 3E - Engenharia Florestal – UnB 

Julyana 3B - Psicologia – UnB 

Yasmim Rosa 3B - Engenharias – UnB 

Maria Eduarda 3F - Pedagogia – UnB 

Maria Fernanda 3F - Letras espanhol – Unb 

Arthur 3D - Educação Física - UnB 

Wesley 3B- Engenharias - UnB 

Áquila 3B - Computação - UnB 

Leticia 3F - Engenharias UnB 

Lorrany 3C - História UnB 

Marco 3E - Agronomia - UnB 

Mariane 3F - Biotec – UnB 

Narrary 3F - Física – UnB 

Samara - Comun. Organizacional – UnB 

Rafael - Adm - UnB 

Guilherme da Silva Alves - Medicina - ESCS 

Maciel Oliveira - Medicina – ESCS 

Larissa 3E - Serviço social- UFMG 

Daniel 3E - Ciências biológicas – UFG 

Evellin 3E - Educação física – UFG 
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Rafael 3F - Química – IFB / Farmácia – Uniceplac / Enem 

Júlia Maria 3A - Gestão Pública  - IFB 

Guilherme 3B - Gestão Pública - IFB 

Kezia Dias 3E - Nutrição - Uniceplac 

João 3B - Direito - Uniceplac 

Wenndel 3A - Direito – Uniceplac 

Beatriz 3E - Psicologia – Uniceplac 

Sabrina Leão 3A - Psicologia – Uniceplac 

Wellyntton - Direito – Uniceplac 

João 3B - Direito - Uniceplac 

Wenndel 3A - Direito - Uniceplac 

Lucas 3F - Gastronomia - Unieuro 

Danieli 3E - Nutrição - Anhanguera 

Ian 3D - Fisioterapia – Anhanguera 

Ian 3D - Fisioterapia - Anhanguera 

Ana Klara 3D- Educação Física- Unip 

Millena Vitória - Enfermagem - unip 

Valdineia - Direito - Mauá 

Nicolly 3F - Fonoaudiologia 

Raquel - Fisioterapia – FACESA 

Evellyn Marry da Silva 3K – Fisioterapia – Estácio de Sá 

César de Melo 3B – Direito – UDF 
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Sarah Eyshila Albuquerque Correia 

3° J -UNIDESC - Educação Física FIES 
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Mesmo com as dificuldades advindas da pandemia da Covid-19 os resultados  no Programa 

de Avaliação Seriada (PAS) 2021 da Universidade de Brasília continuaram se revelando muito 

animadores. Através das transformações trazidas pela pandemia, tivemos que reformular nossas 

metodologias.Professores e estudantes tiveram que aprender a lidar com as novas tecnologias. Segue 

abaixo o número de alunos que passaram na UNB e outras faculdades.  

Ana Beatriz Moreno- Direito 
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Danielly Reis dos Santos - Eng Mecatrônica 

Julie Giovana- direito 

Andressa Silveira - História 

Natanael - Farmácia 

Melissa - História 

Mônica Beatriz Cardoso - Artes Plásticas 

Kamylle Vitoria Santos da Silva - Farmácia 

Harleny Angéllica Araújo de Sousa - engenharia de software 

Maria Eduarda Paulino Soares - Lingua Portuguesa e Literatura 

Maryanna Miranda de Almeida - Letras Tradução 

Karine Trindade - saúde coletiva 

Mariiana Siqueira Neris - Engenharias 

Suellen Nunes - Pedagogia 

Jaqueline Dias Rocha - Odontologia 

Gustavo Irineu - História 

Nubya Gomes Lopes da Cruz - Pedagogia 

Talita de Souza Silva - Língua Portuguesa 

Mikaelly Rodrigues Pereira - Serviço Social 

Samara Cabral de Araújo - Ciências Contábeis 

Peterson Silva Pereira - Administração 

Juliana Santos de Oliveira Brito - Ciências Sociais 

Maryana Oliveira Paulo -  Direito 
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Geovanna Neres Ramos - Administração 

Lavínia Henrique da Cruz - Farmácia 

Gabriely Costa Silva - Gestão de Políticas Públicas 

Hélio Whendel Pereira da Silva - Saúde Coletiva 

Mateus Gabriel Bezerra - Engenharias 

Ryan Barbosa - Biologia 

Carlos Henrique Madeira Silva - História 

Eduarda Nascimento - Nutrição UnB / Pedagogia IFB 

Rennan Barbosa - Biologia 

Layane Mota Silva - Biologia 

Lidiane Diniz - Fonoaudiologia UnB / Química IFB 

Daniel dos Santos Barros de Sousa - Engenharias 

Kellerson Wellber Amorim Machado - Ciências Contábeis 

Mariane Bruna da Silva Neres - Administração 

Julie Giovana Pereira Rocha - Ciências Sociais 

Vinícius Félix Lima - Filosofia 

Diogo Bernardes - Filosofia 

Maycon Araújo Cabral - Engenharias 

Tainara Cardoso Nunes - Arquitetura e Urbanismo 

Bruno da Silva Rodrigues Pedro - Farmácia 

José Gabriel - Engenharias 

Ellen Geovana Araújo Matos - Química UnB/ Química UFJ Jataí 
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Outras instituições 

Tiago Almeida Alves - IFB Letras Inglês 

Ana Beatriz Bezerra Monteiro - UNIP Pedagogia 

João Pedro Almeida - Anhanguera Direito 

Mateus Gabriel Bezerra de Souza - IFB Logística/UNIP Engenharia Civil 

Mikaellen Vitória da Silva Albuquerque - UNICEPLAC Pedagogia 

 

Para uma melhor condução da organização pedagógica da Educação de Jovens e Adultos, de 

modo a oferecer uma educação de qualidade que possa atender aos anseios e perspectivas da clientela 

dessa modalidade, foi elaborado e aplicado no mês de março de 2019 um questionário 

socioeconômico aos estudantes. Os resultados serão debatidos nas coordenações coletivas para uma 

possível reorientação da organização curricular, considerando a nova realidade revelada pelos dados 

da pesquisa, a seguir apresentados:
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3.2 Setores da Escola e Horários 

 
 

 
Direção: Gerencia e supervisiona todas as ações dos vários setores que compõem a escola. 

Responsável pela articulação dos setores visando o cumprimento dos objetivos e metas estabelecidas 

pelo CEM 404. Atende a comunidade e representa a escola junto a rede. 

 

 

 
Secretaria: Responsável pelo controle de toda documentação do estudante, atendimento ao 

professor e à comunidade. Funciona de segunda a sexta-feira, em turnos diferentes conforme horário 

exposto no mural de entrada. 
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Disciplinar: Responsável pela articulação dos aspectos disciplinares, registro e orientação dos 

alunos que infringem o Regimento Interno. Fiscaliza o cumprimento do Regimento Interno e das 

ações que promovem o bom andamento das aulas. 

 

 

 
Pedagógico: Coordena as atividades pedagógicas, dando apoio aos professores e faz o elo entre o 

professor e os alunos. É responsável também pelo atendimento aos pais e alunos quanto aos aspectos 

pedagógicos e de aprendizagem dos estudantes.   Conta hoje com dois supervisores pedagógicos, um 

para o diurno  e outro para o noturno da EJA e seis coordenadores pedagógicos, sendo quatro para o 

diurno e mais dois para o noturno.  

 

Serviço de orientação Educacional: Atende os estudantes no aspecto do apoio emocional, questão 

de rendimento escolar, problemas de saúde, frequência. O Pedagogo-Orientador Educacional é 

profissional que faz parte integrante da equipe pedagógica da unidade escolar. São atribuições do 

Orientador Educacional: Planejar, implantar e implementar a Orientação Educacional, incorporando-

o ao processo educativo global; Participar do processo de conhecimento da clientela escolar, 

identificando as possibilidades concretas da comunidade, os interesses e as necessidades dos alunos;  

 

Equipe Especializada de Apoio à Aprendizagem: Atua na promoção da melhoria da qualidade do 

processo de ensino e aprendizagem, por meio das ações institucionais, preventivas e interventivas, 

visando: Atribuições I - Refletir e analisar o contexto de intervenção da sua prática, por meio da 

análise das características gerais da instituição educacional; II - Contribuir, em parceria com os 

demais profissionais da instituição educacional, para a promoção da análise crítica acerca da 

identidade profissional dos atores da instituição educacional, principalmente do corpo docente, de 

modo a resignificar suas atuações; III - Favorecer o desempenho escolar dos estudantes, com vistas 

à concretização de uma cultura de sucesso escolar, por meio de situações didáticas de apoio à 

aprendizagem e de alternativas teórico-metodológicas de ensino para a construção de habilidades e 

competências dos alunos; IV - Atuar junto à família e à comunidade escolar de forma preventiva e 
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interventiva, tornando-as corresponsáveis no desenvolvimento e na aprendizagem dos alunos. 

 

Administrativo: Responsável pelo gerenciamento de atividades técnico-administrativas e pela 

organização dos serviços de apoio. Funciona de segunda a sexta-feira, em turnos diferentes conforme 

horário exposto no mural de entrada. 

 

 

 
Cantina: Serve todos os dias a merenda aos alunos no horário de intervalo. Conta hoje com quatro 

profissionais. 

 

 

 
Mecanografia: Setor responsável pelos equipamentos audiovisuais e apoio aos professores e 

alunos quanto à copiadora e reprodução de materiais. Funciona das 7h às 21h contando com dois 

servidores. 

 

 

 
Serviços Auxiliares: Atualmente o serviço de limpeza e segurança do CEM 404 é feito por 

empresa terceirizada contratada pela SEDF. O serviço conta com 18 profissionais, sendo 14 que 

trabalham na limpeza do colégio e mais 4 que atuam na segurança patrimonial. 

 

 

 
Biblioteca Dias Gomes: O espaço atende os alunos do CEM 404 e da comunidade com um acervo 

variado que inclui obras acadêmicas e literárias, material de apoio para as aulas e consulta no local 

para todas as disciplinas. A biblioteca Dias Gomes possui todas as obras literárias do PAS e realiza 

serviço de empréstimo para a comunidade do     CEM 

404. Recentemente a biblioteca Dias Gomes adquiriu cerca de 800 novos livros na II Bienal do Livro 

e da Leitura de Brasília, contando com a participação de alunos e professores na escolha do novo 

acervo. A biblioteca do CEM 404 funciona nos turnos matutino e vespertino de segunda a sexta.  

Em 2020 sentimos que os estudantes necessitavam de um apoio para utilizar os livros didáticos 

mesmo no modo virtual. Assim, reorganizamos a biblioteca virtual pela plataforma google 
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Classroom. Abrindo tópicos de livros didáticos, museus e bibliotecas pelo mundo, material de apoio 

para o Enem, Obras do Pas, gramáticas, dicionários, além de tópicos voltados para lazer dos 

estudantes, livros e coleções do momento. Observando o currículo do novo ensino médio, além dos 

livros da formação geral básica, colocamos como tópicos livros para o desenvolvimento sócio 

emocional, para trabalhar com o projeto de vida assim como, livros que exploram a temática da busca 

do seu “EU” interior. Também foram colocados tópicos para que os alunos observassem as áreas de 

aprofundamento e escolha pessoal para o seu futuro nas áreas de linguagens e suas tecnologias, 

matemática, ciências humanas e sociais aplicadas, ciências da natureza e suas tecnologias, e também 

livros com formação profissional e técnica. Temos 522 usuários cadastrados.  

                              

Em 2021/2022 os professores participaram das escolhas dos novos livros didáticos do objeto 1 

Projeto Integradores e Projeto de Vida. Objeto - 2 livros das áreas de conhecimento. Objeto 3 - Obras 

de Formação Continuada, destinadas aos professores e equipes gestoras das escolas públicas de 

ensino médio, ocorrerão no período de 30/05 a 17/06/2022. As obras de formação continuada 

destinam-se a constituir vivências que integrem os diversos profissionais da escola. 
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3.3 CONSELHO ESCOLAR 

 
 

O Conselho Escolar do Centro de Ensino Médio 404 de Santa Maria, foi constituído segundo 

as disposições contidas no decreto nº 29.207 de junho de 2008, DODF de 27.06.2008, e possui 

estatuto próprio. Esse é um órgão colegiado, representativo da Comunidade Escolar, de natureza 

deliberativa, consultiva, avaliativa e fiscalizadora, e atua sobre a organização e realização do trabalho 

pedagógico e administrativo da instituição escolar em conformidade com as políticas e diretrizes 

educacionais da SEEDF, observando a Constituição, a LDB, o ECA, o Projeto Político-Pedagógico, 

o Regimento Escolar da rede Pública de Ensino do Distrito Federal e o Regimento da Escola, para o 

cumprimento da função social e específica da escola. A atuação e representação de qualquer dos 

integrantes do Conselho Escolar visará ao interesse maior dos alunos, inspirados nas finalidades e 

objetivos da educação pública, definidos no Projeto Político-Pedagógico, para assegurar o 

cumprimento da função da escola que é ensinar com dedicação e qualidade. 

 
O Conselho Escolar reunir-se-á periodicamente a fim de propor, renovar, acompanhar e 

avaliar, permanentemente, as ações implantadas na escola, os projetos desenvolvidos, os obstáculos 

encontrados e o nível de alcance das metas bem como, os objetivos estabelecidos no Proposta 

Pedagógica da Escola.



45 

 

As reuniões acontecerão ordinariamente uma vez por mês, durante o período letivo; e, 

extraordinariamente, com pauta claramente definida e por solicitação, por convocação do Presidente 

ou quando solicitado pelo Diretor da instituição educacional, conselheiro nato, tantas vezes quantas 

forem necessárias, com a devida antecedência de no mínimo três dias letivos. 

Neste ano de 2017 ocorreram as eleições do novo conselho escolar com a seguinte gestão: 

Adilamar José de Souza Batista segmento magistério, Rosane do Rocio Manente segmento 

magistério, Michelle Fabiane Carvalho Tenório de Sousa segmento magistério, José Reginaldo Lins 

de Albuquerque segmento assistência, Silvanira de Freitas Milhomens segmento assistência, Karina 

Mazza Bernardes e Cleide Cândido da Silva como segmento pais. Em 2022 a servidora Karina Mazza 

Bernardes deixou de fazer parte do conselho escolar porque se aposentou.   

 

3.4 ORGANIZAÇÃO PEDAGÓGICA 

 
 

Atualmente o CEM 404 oferece as três séries do ensino médio, nos três turnos, distribuídas 

da seguinte maneira: 

 
▪ Matutino: 06 turmas de 1ª ano, 06 turmas de 2ª ano e 06 turmas de 3ª ano, todas do 

ensino regular, atendendo a 731 alunos. 

▪ Vespertino: 06 turmas de 1ª ano, 08 turmas de 2º ano e 04 turmas de 3ª ano, todas 

também do ensino regular, atendendo a 647 alunos.   

▪  O turno noturno oferece também em 2021/2022 a modalidade de ensino para o 

Terceiro Segmento da  de Jovens e Adultos (EJA) com matrículas semestrais distribuídas em 09 

turmas, totalizando 407 alunos neste 1º semestre. 

                     

▪ O ensino médio regular no turno diurno é oferecido em regime semestral em três 

séries, com 200 dias letivos e carga horária anual de 1000 horas/ relógio.  

 

▪ Em 2021 Iniciamos nas turmas do matutino e vespertino com os 1º anos do NEM e 

2022  com os 1° anos e 2° anos.O currículo do Novo Ensino Médio tem matrículas semestrais e está 

dividido em duas grandes partes:  



46 

 

 

▪ Formação Geral Básica 1800 horas= 60% da carga horária total 108 créditos (18 

créditos por período)  

 

▪ Itinerários Formativos 1200 horas = 40% da carga horária total 72 créditos (12 

créditos por período). O currículo do Ensino Médio, na sua nova estrutura, é organizado por Áreas 

do Conhecimento que contemplam a Formação Geral Básica - FGB e os Itinerários Formativos - IF. 

Na FGB, o professor aborda conhecimentos, habilidades e competências próprias das diferentes 

Áreas do Conhecimento, conforme previstas pela Base Nacional Comum Curricular - BNCC: 

Linguagens e suas Tecnologias (Arte, Educação Física, Língua Inglesa e Língua Portuguesa); 

Matemática; Ciências da Natureza (Biologia, Física e Química); e Ciências Humanas e Sociais 

Aplicadas (História, Geografia, Sociologia e Filosofia). Por sua vez, os IF são compostos por 

unidades curriculares - Eletivas e Trilhas de Aprendizagem - que buscam aproximar os estudantes 

de situações complexas do mundo contemporâneo, em prol da construção de seu Projeto de Vida, 

bem como do caminho escolhido por eles, de forma orientada, para o desenvolvimento de seus 

objetivos de aprendizagem. No Distrito Federal, o regime do Novo Ensino Médio é anual e seriado, 

disposto em duas fases: 1 (1ª e 2ª séries) e 2 (3ª série) e duas ofertas curriculares distintas alternadas 

entre os semestres. Caderno orientador: Avaliação para as Aprendizagens - Novo Ensino Médio - 

Rede Pública de Ensino do Distrito Federal. A divisão em Fases busca contemplar o período de 

adaptação do estudante à nova etapa da Educação Básica, possibilitando acolhimento e compreensão 

quanto às diferenças na organização do trabalho pedagógico na FGB e nos IF, bem como quanto ao 

seu envolvimento para a construção do seu Projeto de Vida. 

 

▪ O turno noturno oferece também em 2021/2022 a modalidade de ensino para o 

Terceiro Segmento da Educação de Jovens e Adultos (EJA) com matrículas semestrais distribuídas 

em 09 turmas, totalizando 407 alunos neste 1º semestre. 
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4. Função Social 

 
 

O CEM 404 está situado em uma região onde há um alto índice de violência e população de 

baixa renda. Existe um considerável índice de repetência e evasão escolar. O impacto das reprovações 

e da evasão é mais frequente no 1° ano do ensino médio. A estrutura física da escola apresenta boa 

estrutura para um melhor desempenho das atividades pedagógicas. Nesse sentido, desenvolver e 

entender mecanismos que possam levar o estudante a querer permanecer na escola e a participar 

ativamente do ambiente escolar é fator preponderante para o avanço nos processos de aprendizagem 

e construção da qualidade social que sonhamos. Sendo assim, a implementação do Novo ensino 

médio justamente veio para reduzir a evasão escolar e defasagem de ensino, suas principais 

mudanças incluem uma divisão da carga horária e a flexibilização do currículo através dos 

Itinerários Formativos e escolhas dos estudantes em seus projetos de vida.  

 
Embora um pouco desacreditada, a escola é ainda reconhecida como um instrumento 

importantíssimo nos aspectos referentes à qualidade e desenvolvimento social como podemos sentir 

com a pandemia que assolou o mundo inteiro. Tanto os pais e alunos perceberam que os professores 

e a socialização escolar é parte importante na vida dos filhos.  Para os estudantes, objetivamente 

falando, a escola valorosa é aquela que lhe permite ter acesso ao mercado de trabalho e/ou ao ensino 

superior após a conclusão da educação básica; entretanto, o estudante que permanece na escola 

pública necessita desenvolver suas potencialidades de forma que a educação que ele recebe não seja 

um processo meramente conteudista. As práticas educativas devem, portanto, integrar os anseios 

particulares dos estudantes em convergência com os interesses coletivos da sociedade como um todo.
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5. Princípios Orientadores das Práticas Pedagógicas 

 
 

A sociedade contemporânea passa por expressivas transformações de caráter social, político, 

econômico e cultural. Nesse contexto, surgem alguns questionamentos junto aos educadores: Qual a 

função social da escola? Qual a melhor forma de organização do trabalho pedagógico? 

 
Em consonância com os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN), Base Nacional Comum 

Curricular (BNCC) a escola tem o papel de empreender esforços para expandir e melhorar a 

qualidade do ensino - especialmente na rede pública - diante desses novos desafios, uma vez que é 

responsável por parte importante da formação dos jovens. 

 
Tendo em vista a discussão sobre esses questionamentos fundamentais para a elaboração da 

PPP foi proposto aos professores que discutem nas coordenações coletivas e por área as suas 

Concepções sobre diversos aspectos da educação e da sociedade. Os resultados mostram que existe 

uma grande variedade de Concepções entre os profissionais que atuam no CEM 404, no entanto, 

podemos verificar alguns pontos de referência que podem nos ajudar a traçar o perfil de sociedade e 

de escola que temos e que pretendemos construir junto a nossa comunidade. 

 
A partir dessa visão conjunta queremos responder a diversos questionamentos, mas a nossa 

principal pergunta é qual escola nós temos e qual escola nós queremos? Para tanto devemos nos 

perguntar qual a visão de nossa comunidade sobre a sociedade em que vivemos e como a escola se 

insere nesse contexto social? A partir das respostas dos professores destacamos alguns pontos que 

apresentamos a seguir. 

 
A sociedade é uma organização humana, necessária, mas fundamentalmente opressora e 

excludente. Os professores entendem que as famílias participam pouco da
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vida escolar dos alunos, apesar de fazerem parte de uma sociedade periférica não compreenderam 

bem o seu papel na educação dos jovens que estudam no CEM 404. 

 
A relação entre escola e sociedade segundo essas Concepções, portanto é da possibilidade de 

mudança, de libertação da realidade social desfavorável que nossos alunos são colocados 

diariamente. A escola, porém, não pode e não consegue atuar sozinha, ela faz parte de um todo social 

que envolve toda a sociedade e especialmente as famílias, portanto ela carece da participação de 

todos no processo de ensino-aprendizagem. No geral os profissionais consideram que a escola é 

pouco valorizada pela sociedade. Não é papel da escola apenas reproduzir discursos ideológicos, a 

escola deve desenvolver a consciência crítica nos alunos para ser o agente de mudança que se propõe, 

apesar do baixo nível de conhecimento, participação social e envolvimento da sociedade com a 

escola. 

 
O ensino e a aprendizagem possíveis nesse contexto social, segundo os professores do CEM 

404, é resultado de uma interação entre as possibilidades dos professores e do contexto social onde 

estão colocados. Ainda que a educação de maneira geral apresenta dificuldades, alguns profissionais 

acreditam que a nossa prática ainda é extremamente conteudista e focada no professor, a chamada 

educação bancária, enquanto outros acreditam que o ensino deve ser integral, os professores do CEM 

404 acreditam que existe um sentido no trabalho que realizamos. O ensino e aprendizagem dos alunos 

está focado não apenas na educação com vistas ao vestibular, ainda que essa seja sim uma das 

pretensões de nossa escola, mas também em uma relação entre ensino e aprendizagem capaz de 

promover a cidadania e o pensamento crítico, seja através dos projetos que a escola realiza, seja 

através dos conteúdos trabalhados em sala de aula. Nesse sentido existe uma preocupação 

fundamental entre os professores do CEM 404 com a qualidade do processo de ensino-aprendizagem.
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No que diz respeito aos aspectos administrativos da nossa prática, os professores consideram 

que a gestão escolar deve ser democrática, conhecer a realidade da escola e traçar objetivos para a 

comunidade escolar. No geral consideram avanços na gestão a partir da implementação da gestão 

democrática, e que a gestão, assim como os professores e alunos, tem se preocupado com a qualidade 

do processo ensino-aprendizagem, ainda que muitas vezes a gestão da escola também seja mais uma 

vítima de um sistema social muitas vezes perverso, com práticas individualistas e excludentes. 

 
Com relação à inclusão na escola, a maioria dos professores considera que existem 

deficiências nesse processo. Essas deficiências se devem especialmente a estrutura muitas vezes 

insuficiente das escolas, a falta de formação específica dos professores, quando se trata de alunos 

com alguma deficiência. A educação, na perspectiva da Inclusão, perpassa todas as etapas e 

modalidades de ensino. Dessa forma, a sala de aula representa o espaço real de inclusão no contexto 

escolar. A proposta curricular para os estudantes com Deficiências, Transtorno do Espectro Autista 

(TEA) ou com comportamento de Altas Habilidades/Superdotação visa a garantia das condições de 

acessibilidade, permanência e promoção das aprendizagens. Assim, a educação especial/inclusiva 

expressa um compromisso coletivo, com ações que promovam a redução das barreiras físicas, sociais 

e psicológicas, que possam dificultar o desenvolvimento global desses estudantes.  

Destacamos o atendimento educacional especializado que no CEM 404 recebeu em 

2020/2021 13 alunos especiais acima de 18 anos que estavam em uma sala única 2º H, porque 

estavam estudando juntos a vários anos em outra escola. Em 2022 estes alunos especiais foram 

transferidos para turmas comuns visando a estratégia de matrícula sendo que a nossa escola não pode 

abrir sala de aula de EJA interventivo, pois estamos na modalidade de Ensino Médio. Também em 

2020/2021/2022 recebemos o apoio da Servidora Suêna Mary D. dos Santos Pedagoga/SEAA  que 

trabalha com os estudantes com TFE- Transtornos funcionais específicos. O apoio especializado e o 

atendimento educacional não é restrito apenas a sala de recursos, pois todos os professores trabalham 

com estratégias diferentes, material adaptado, diversidade de recursos, possibilitando efetivação da 

proposta curricular para todos os outros trinta e três alunos que estão distribuídos em salas regulares. 

    A escola atende na medida do possível a heterogeneidade que chega até nossas salas de 

aula, especialmente no que diz respeito à inclusão de grupos historicamente excluídos, com discussão 
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relevante de gênero, sexualidade, classe social e diferenças étnicas. As desigualdades de gêneros 

presentes em nossa sociedade e as violências a partir delas perpetradas contra nossas meninas, 

mulheres e pessoas LGBTQI+ são estruturantes para as relações de poder que se estabelecem dentro 

e fora do ambiente escolar. Nesse sentido, para além das normativas internacionais, como a 

Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher, realizada 

em 1996, o Currículo e orientado pela: 

● Lei Distrital no 5.806/2017, que “dispõe sobre a valorização das mulheres e o combate ao 

machismo na rede pública de ensino do Distrito Federal”; 

● Lei no 6.325, de 10 de julho de 2019, que “institui a Semana Maria da Penha nas Escolas”; 

● Lei no 6.367, de 28 de agosto de 2019, que “dispõe sobre a inclusão do ensino de noções 

básicas sobre a Lei Maria da Penha como conteúdo transversal do currículo nas escolas públicas do 

Distrito Federal”. 

● Lei Distrital no 5.714/2016, que “Institui e inclui no calendário oficial de eventos do 

Distrito Federal a Semana Distrital de Conscientização e Promoção da Educação Inclusiva aos 

Alunos com Necessidades Educacionais Especiais”. 

 
Com relação aos aspectos mais presentes na prática cotidiana dos professores em sala de 

aula, o currículo e a avaliação, a elaboração desta PPP propôs um trabalho mais aprofundado. Foram 

diversos encontros, especialmente nas coordenações por área, onde foram propostos vários temas e 

estudos, especialmente sobre os cadernos teórico e específico do currículo em movimento, Currículo 

Novo Ensino Médio, Referenciais Curriculares para a elaboração de Itinerário Formativos   para 

chegar a alguns princípios comuns aos professores de diversas áreas e matizes ideológicos que 

apresentamos a seguir. 

 
Inicialmente foi proposto aos professores um estudo mais aprofundado do caderno de 

pressupostos teóricos do Currículo em Movimento da Educação Básica. Na primeira semana de 

discussão o tema central foi a visão de educação, cidadania e direitos humanos, contidas em um dos 

textos do Currículo em Movimento do novo Ensino Médio . Os professores teceram uma série de 

considerações sobre a relação entre currículo, cidadania e direitos humanos. No geral, os professores 
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do CEM 404 consideram de grande importância e um avanço a abordagem da cidadania e dos direitos 

humanos como fundamento do currículo proposto para o ensino médio, já que esses temas permitem 

discutir com os estudantes uma série de questões éticas, do direito e dos deveres de todos os cidadãos 

e da necessidade de uma postura aberta a inclusão do diferente. Serve, portanto, para uma educação 

que supere as desigualdades, pois permite a abordagem do ser humano de um ponto de vista menos 

individualista, mais completo, inserindo em sala de aula a afetividade e o respeito pelo outro. 

 
Com relação à prática do ensino pautado na cidadania e direitos humanos, os professores 

consideram que o melhor caminho é a contextualização, o debate e o diálogo com a experiência dos 

estudantes. Essa contextualização deve, portanto, sair da sala de aula e atingir a prática cotidiana dos 

alunos, dos professores e da comunidade escolar em geral, em diversas situações que exigem não 

apenas o conhecimento dos direitos e deveres essenciais aos cidadãos, inclusive o respeito aos 

direitos humanos em geral, mas também a prática desses conhecimentos. 

 
Segundo as reflexões promovidas pelos professores, a escola integral vai na direção da 

ampliação dos tempos e espaços educacionais com o objetivo de alcançar o estudante como um todo 

e não diversas partes que não interagem entre si, como é comum no modelo tradicional das disciplinas 

específicas. O objetivo prático, porém, é a qualidade da aprendizagem. Em geral existe o 

entendimento que o modelo tradicional de ensino não atende as necessidades de inclusão social, 

preparação para a formação acadêmica e para o mundo do trabalho. Ainda que exista essa 

necessidade, os professores percebem algumas dificuldades, especialmente do ponto de vista prático 

para a implementação de uma escola integral de qualidade. Essa dificuldade não se expressa somente 

pela questão física e estrutural, evidentemente inadequada para a prática da integralidade no ensino, 

mas também para a necessidade de elaboração e oferta de projetos pedagógicos viáveis e de qualidade 

para o atendimento integral. Nesse sentido, os profissionais reconhecem que o projeto é bastante 

interessante e necessário, mas sua efetiva viabilidade no contexto do CEM 404 está condicionada a 

reformulação do Novo Ensino Médio correspondendo ao estudo das 13 disciplinas específicas, 

básicas e obrigatórias, que compõem as quatro áreas do conhecimento do Ensino Médio, distribuídos 

em dois blocos semestrais de estudo que se alternam com 09 disciplinas por semestre, é ofertada em 
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03 dias de aula por semana de matrícula obrigatória e cursada igualmente por todos os alunos. Sendo 

02 dias destinados a curso técnico ou eletivas e trilhas.  

 
Ainda sobre a discussão em relação a práticas dos professores do CEM 404 sobre o currículo 

foi proposto que verificassem o caderno IV do Currículo em Movimento da Educação Básica que foi 

debatido e redigido no ano anterior. Em geral, foi discutido que o currículo apresentado amplia as 

possibilidades de interação com os aspectos relacionados no caderno de pressupostos teóricos. Os 

conteúdos possuem em geral conexões possíveis com os temas propostos, como a sustentabilidade, 

a cidadania, os direitos humanos e favorecem a interdisciplinaridade. No entanto, algumas 

dificuldades foram consideradas, como muitas vezes a especificação demasiada dos conteúdos o que 

pode dificultar a interdisciplinaridade e a falta de propostas práticas de aplicação desse conteúdo no 

contexto da sala de aula. 

 
Em geral os professores do CEM 404 já se utilizam e seguem a maioria dos conteúdos 

propostos no caderno IV do Currículo em Movimento da Educação Básica e não perceberam muitas 

diferenças com o que foi apresentado, apesar de apontarem a dificuldade de muitas vezes adequar o 

currículo proposto com as avaliações externas, reconhecidamente um dos focos principais da escola, 

como o PAS e o ENEM, além de vencer em tempo hábil toda a extensão da maioria dos conteúdos, 

considerados muitas vezes exagerados.  

Também iniciamos os estudos em 2020 com o curso de formação da EAPE do Novo Ensino 

Médio nos propondo a novos estudos e práticas através da BNCC e do Currículo do Novo Ensino 

Médio. Em 2022 continuamos com os estudos de formação com todos os professores que não fizeram 

o curso do Novo Ensino Médio. Estamos inseridos num mundo volátil, incerto, que demanda cada 

vez mais competências como pensamento crítico, criatividade, abertura ao novo, colaboração e 

trabalho coletivo. Essas competências não fazem só o aluno acessar o conhecimento, mas saber 

selecioná-los, relacioná-los e criá-los. A BNCC A Base Nacional Comum fortalece o trabalho e o 

compromisso com a educação, na visão de um estudante que seja protagonista da sua vida e construa 

o seu projeto de vida, sendo um cidadão crítico e mais solidário. Para isso o PPP anuncia desde o ano 

de 2020 uma nova conduta na gestão através do acolhimento dos estudantes, ouvindo seus desejos e 
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anseios. Iniciando com formulários para escolha de itinerários formativos, assim como foi realizado 

uma live de apresentação de todos os professores e suas respectivas eletivas nas áreas de ciências 

humanas, sociais e aplicadas, matemática e suas tecnologias e linguagens e suas tecnologias. 

Voltamo-nos a trabalhos colaborativos entre os professores e suas pertinentes áreas de modo 

interdisciplinar partindo para metodologias ativas estudando as competências do século XXI, eixos 

transversais e também pequenas discussões para as estratégias de avaliação formativa e processual.   

No período de educação remota, organização educacional implementada pela SEEDF no 

período pandêmico, o segmento de EJA, adequando-se a essa nova realidade, foi organizado, em 

relação ao controle de frequência, como orientado pela rede e pautando-se nos documentos que 

regulamentaram a organização das atividades escolares remotas, apresentados nas referências 

bibliográficas deste documento. 

Assim, o trabalho pedagógico na EJA está organizado de modo a contemplar as 

peculiaridades do modelo remoto e do segmento. Desse modo, foram organizados encontros online, 

via Google Meet, como forma de garantia do direito - preconizado nos documentos da rede -  dos  

estudantes a ter encontros síncronos com os docentes. Para tanto, está organizada uma grade horária, 

com divisão equânime dos tempos para os componentes curriculares, durante três noites da semana. 

As noites sem aulas online são reservadas para o planejamento e a elaboração de materiais pelos 

docentes e para os encontros pedagógicos online entre gestão, coordenação pedagógica e corpo 

docente. 

Como garantia da frequência dos estudantes, é considerado, de acordo com as orientações 

documentais: para os estudantes com acesso à internet, o acesso à plataforma Google Classroom; 

para os estudantes com dificuldade para esse acesso, a elaboração, duplicação e entrega de atividades 

impressas. 

Para as informações e orientações aos estudantes que não fazem uso da plataforma 

educacional utilizada, dispõe-se do grupo de Alunos EJA, atendidos pela ferramenta tecnológica 

Whatsapp, da qual fazem parte, além da coordenação pedagógica e dos estudantes, os gestores 

escolares e os docentes que manifestaram interesse em participar do grupo, como orientadores na 

resolução de atividades impressas e, até mesmo, de atividades postadas na plataforma Google 

Classroom. 
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O processo de ensino-aprendizagem se realiza através dos encontros síncronos, via Google 

Meet; pela postagem de materiais diferenciados na plataforma, tais como: vídeos, mapas conceituais, 

textos, tirinhas, charges, atividades com formulários e outros; por meio da entrega de atividades 

impressas para os estudantes que não acessam a plataforma ou se identificam mais com esse formato 

de atividade. A orientação para o caso das atividades impressas é de que, na medida do possível, 

sejam reflexo do processo ofertado pela interação síncrona e das atividades postadas no AVA. 

Quanto à avaliação, o formato recomendado é o contido no Currículo em Movimento da 

Educação Pública da SEEDF, ou seja, o da Avaliação Formativa. Assim, a verificação da 

aprendizagem e atribuição de notas ocorre por meio de devolutivas na plataforma seja das atividades 

postadas seja das atividades impressas, as quais foram definidas num cronograma, que constou de 

quatro entregas e três recebimentos e cuja incumbência é dos coordenadores pedagógicos. Após o 

período de quarentena, em que permanecem esses materiais impressos, procede-se à devolução 

dessas atividades aos professores. Acerca da Avaliação Diagnóstica, os docentes analisam dados a 

partir da primeira atividade postada no AVA e, em relação aos estudantes que não acessam a 

plataforma, após o recebimento da devolução da primeira atividade impressa. 

Sendo assim, para as primeiras são prorrogados os prazos para que o estudante possa fazer 

várias tentativas de resposta às atividades com teste, e para as impressas são levadas em conta no ato 

de avaliar, as condições de assimilação do conteúdo pelo estudante, dada a distância do contexto 

escolar e de alcance da interação docente/aluno. 

Desse modo, a verificação da aprendizagem é realizada pelos docentes por meio da correção 

das atividades postadas na plataforma e do aproveitamento das atividades impressas que atestam a 

frequência. 

O Pré-Conselho de Classe, instrumento que, anteriormente ao período pandêmico, era 

empregado pela UE para afinar o controle de frequência e de participação dos estudantes nas 

atividades escolares, serviu, nesse novo formato de educação, para sintonizar dados e informações 

referentes à frequência, de modo a garantir plenamente esse direito dos estudantes. 

Como continuidade e conclusão das ações iniciadas no pré-conselho, a UE realiza no 

segmento da EJA, conforme o documento de orientação “Diretrizes Operacionais da EJA”, o 

Conselho de Classe, que visa, além do devido ajuste da situação de frequência e condições de 
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aprovação, reprovação e evasão de estudantes, identificar questões pontuais de fragilidades no 

processo de ensino-aprendizagem com vistas a  um redirecionamento das ações pedagógicas para o 

semestre letivo subsequente. 

A modalidade de EJA é norteada pelas Diretrizes Operacionais da Educação de Jovens e 

Adultos da Rede Pública de Ensino do Distrito Federal. Quanto às relações entre os conteúdos e os 

sujeitos da EJA, o trabalho da UE é pautado pelos pressupostos teóricos contidos na proposta de 

educação para a modalidade EJA em que os saberes trazidos das vivências dos estudantes são 

considerados como ponto de partida para as aprendizagens, respeitando as condições e o tempo de 

cada sujeito para o aprendizado, as características e objetivos diversos ao ingressar na modalidade 

de estudo. O conhecimento prévio advindo da experiência e não sistematizado, quando explorado, 

representa uma ferramenta pedagógica para o docente, podendo ser um facilitador para o 

planejamento didático. A vida profissional e as experiências de vida, como os diversos 

relacionamentos sociais e a economia doméstica podem ser facilitadores da aprendizagem, como os 

cálculos matemáticos, a resolução de problemas e as tomadas de decisões. 

 
Uma proposta de ensino que leve em conta os fatores mencionados colabora para a 

desconstrução de um processo histórico de exclusão que caracteriza a interrupção do percurso escolar 

desses estudantes. Assim, conforme referendam os Pressupostos Teóricos para a Educação de Jovens 

e Adultos no Currículo em Movimento da Educação de Jovens e Adultos 

 
 

É importante reconhecer que os estudantes da EJA são sujeitos da classe 

trabalhadora com tempos diferenciados, que têm no trabalho a prioridade para a 

organização dos demais tempos da vida. Assim sendo, pensar a aprendizagem na 

perspectiva desses distintos tempos também implica em reconhecer que cada um 

tem o seu ritmo para aprender, de acordo com a sua trajetória de tempo ontem e 

suas condições de tempo hoje. (DISTRITO FEDERAL, 2014 p. 26 ) 

 

 

 
Para o aprimoramento das experiências em prol do desenvolvimento da criticidade, alguns 

saberes tecnológicos podem ser explorados para produzir mais conhecimento. Essa relação pode 
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também ser estabelecida em debates sobre leituras de temas das propostas de redação; análise e 

interpretação de textos; análise crítica de algumas obras literárias, tendo como ponto de partida as 

experiências diversas, a cultura de origem, as dificuldades na luta pela sobrevivência, alguns casos 

de violência sofrida por razões diversas. 

 

Assim, tendo as experiências adquiridas como resultado das vivências, podem ser 

consideradas como ponto de partida para o aprendizado, visto que a maioria tem trabalho, profissão 

e muitos conhecimentos com números, reações químicas, engrenagens, oferecendo muitos 

conhecimentos que podem ser pré-requisitos para o desenvolvimento das aprendizagens. Quanto aos 

mais jovens, como estão mais envolvidos com o uso da tecnologia, da música, o que representa outras 

possibilidades de ensino-aprendizagem nas áreas de conhecimento. 

 

Nesse sentido, a aquisição de conhecimentos deverá estar voltada para o contexto dos saberes 

e necessidades desses alunos, ou seja, despertar o seu interesse para conhecimentos que possibilitem 

melhorar as condições de vida desses estudantes em diversos aspectos, aprimorando o olhar sobre as 

suas potencialidades. Assim o trabalho com a Educação de Jovens e Adultos deve direcionar o olhar 

para os anseios desses estudantes, seja para um aprimoramento, visando o mercado de trabalho, seja 

para se preparar para os certames que possibilitam a continuidade da sua formação, seja com o 

objetivo meramente de conclusão da Educação Básica. Por isso, faz-se necessário que a organização 

e seleção curricular define conteúdos que sejam relevantes, com objetivos claros, pedagogicamente 

relacionados às vivências e tempos desses indivíduos. 

Diante de tudo que foi discutido e debatido para a formulação deste PPP, o pressuposto, o 

foco fundamental perseguido por nossa escola é a qualidade no processo de ensino-aprendizagem. 

Todas as nossas ações são voltadas para atingir uma escola pública de qualidade que atenda os 

interesses dos estudantes de nossa comunidade e procure superar as contradições sociais enfrentadas 

por uma escola de periferia. 

 
A qualidade da escola é condição essencial para inclusão e democratização das 

oportunidades. Nesta visão, torna-se essencial a oferta de uma educação básica de qualidade que 
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proporcione a inserção do aluno para que, se aprofundando em seus conhecimentos, possa ter 

consolidada sua cidadania, com uma aprendizagem autônoma e contínua ao longo da vida, 

adquirindo uma condição que possibilitará a formação de sua identidade. 

 
Por meio do planejamento pedagógico, esta escola de ensino médio propõe ao aluno tratar, 

analisar e selecionar as informações obtidas no ensino fundamental e possibilitar ao mesmo aprender, 

criar, formular e analisá-las criticamente e, dessa maneira, construir novos conhecimentos. 

 
Esta escola assume a responsabilidade de atuar na transformação e na busca do 

desenvolvimento social, observando (...) “na dimensão pedagógica a possibilidade da 

efetivação da intencionalidade da escola, que é a formação do cidadão participativo, 

responsável, compromissado, crítico e criativo, definindo ações educativas e adquirindo 

características necessárias para cumprirem seus propósitos e sua intencionalidade" 

(Veiga, 1995), com a consequente construção de novas formas de pensamento. Do contrário, a 

escola não estará efetivamente cumprindo o seu papel, socializando o conhecimento e investindo na 

qualidade do ensino. A escola tem um papel bem mais amplo do que passar conteúdos. Porém, deve 

modificar a sua própria prática, muitas vezes fragmentada e individualista, reflexo da divisão social 

em que está inserida. 

 

6. Objetivos 

 
 

Os objetivos centrais da PPP do CEM 404 de Santa Maria é adequar o modelo de currículo 

da escola pública às novas necessidades dos nossos estudantes, tornar a escola pública um espaço 

mais atraente para os estudantes e renovar o sentido de ensino médio, integrar os conhecimentos 

adquiridos por nossos estudantes às possibilidades de continuar seus estudos em alto nível no ensino 

superior, bem como permiti-los realizar suas potencialidades em todas as possibilidades que se 

seguem ao ensino médio. 

 
O PPP pretende integrar as habilidades e competências adquiridas por nossos estudantes ao 

longo de todo o processo escolar com os conteúdos específicos do ensino médio. Nosso objetivo é, 

portanto, que o estudante agregue o conhecimento técnico e científico, em essencial para sua vida 
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acadêmica, à sua experiência de vida e as habilidades para a vida em geral. Entendemos que a 

aprendizagem dos conteúdos contidos no Currículo em Movimento do Novo Ensino Médio  é mais 

significativo com esta abordagem. 

 

7. Concepções Teóricas 

 
 

O artigo 35 da Lei de Diretrizes e Bases (LDB) estabelece como finalidades para o ensino 

médio: a consolidação e o aprofundamento dos conhecimentos adquiridos no ensino fundamental, 

possibilitando o prosseguimento de estudos; e a preparação básica para o trabalho e a cidadania do 

educando. As escolas de ensino médio por muito tempo perderam- se em longos debates acerca 

desses objetivos. O CEM 404 passou por esse processo de debate, ora privilegiando a chamada 

"educação para a vida", ora enfatizando o mercado de trabalho e ora orientando os estudantes para o 

prosseguimento dos estudos no nível superior. Analisando essas questões tão salutares para o 

processo de aprendizagem, elaboramos uma proposta de trabalho pedagógico fundamentada no 

Programa de Avaliação Seriada (PAS) da Universidade de Brasília (UnB). Percebemos que o PAS 

não é apenas um modelo de avaliação para ingressar na UnB, mas sim uma possibilidade concreta 

de transformar o currículo e os conteúdos desenvolvidos em sala de aula. O exame utiliza diversos 

temas integradores que buscam o desenvolvimento de competências e habilidades no educando que 

levam em conta não apenas a integração entre conteúdos, mas possibilitam ao estudante se 

desenvolver integrando o conhecimento adquirido em sala de aula com aquelas necessárias para o 

seu desenvolvimento na vida em sociedade. 

 
A partir desse entendimento entre a comunidade escolar, inclusive colhendo a opinião de 

pais e alunos em uma plataforma online desenvolvida especificamente para estreitar essa interação, 

e as discussões com o corpo docente da escola, passamos a adotar os objetos de avaliação do PAS, 

de forma permanente, incluída no Projeto Político Pedagógica do CEM 404, que incluem obras 

literárias, artigos científicos, músicas e obras de arte ao cotidiano da escola, culminando todo esse 

movimento no projeto do Sarau Poético, onde os alunos e docentes têm a oportunidade de expandir, 

compartilhar e externalizar todo o conhecimento adquirido ao longo do ano escolar em apresentações 

culturais, teatrais, musicais e artísticas. O Sarau poético, nesse contexto, é a culminância de um 
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processo mais amplo que busca extrair do currículo sua força geradora de ações concretas de 

aprendizagem do corpo discente do CEM 404. 

 
Outro pressuposto de atuação que rege a atividade pedagógica do CEM 404 é adoção dos 

parâmetros contidos na composição do Currículo em Movimento das escolas públicas do Distrito 

Federal. Nesse sentido gostaríamos de nos referir especialmente aos eixos transversais e aos temas 

sugeridos pela SEEDF na execução dos trabalhos escolares para 2020 e 2021, em especial fazendo 

referência às circulares encaminhadas para discussão sobre o uso consciente da água, discriminação 

racial, conscientização e promoção da educação inclusiva, exploração e abuso sexual de crianças e 

adolescentes e temática indígena, educação ambiental, semana de educação para a vida, orientação 

profissional/1º emprego ( Lei Distrital nº 5.953/2017). Essas temáticas são desenvolvidas ao longo 

do ano especialmente na realização de projetos já previstos no PPP do CEM 404, como o Sarau 

Poético, a GINCEM 404, a feira de ciências e o Consciência Negra, mas também em outros 

momentos, como os dias letivos temáticos em sala de aula. Através das orientações pedagógicas 

vigentes de 2020 e 2021 com os trabalhos desenvolvidos remotamente na plataforma Google sala de 

aula, os projetos foram trabalhados de forma diferenciada, roda de conversas pelo Meet , produções 

de e-book, gamificação, produção de vídeos, lives , etc.  

 
Todas as discussões desenvolvidas ao longo de 2020 devem ter em mente os princípios 

contidos nos pressupostos teóricos do Currículo em Movimento e do Currículo em Movimento do 

Novo Ensino Médio e BNCC. Nesse sentido, é importante ressaltar a centralidade desses 

pressupostos na pedagogia histórico-crítica e na psicologia histórico-cultural. Esses princípios estão 

fortemente contemplados no planejamento estratégico das ações do CEM 404, como já ressaltado 

acima, que passa pela discussão sobre a função histórica e cultural da escola, especialmente levando 

em consideração as condições materiais de nossa comunidade. Esse debate que coloca em evidência 

a função social da escola deve chegar até a prática escolar, materializada na organização curricular e 

no planejamento pedagógico do CEM 404. Nesse sentido, nossos alunos devem ser encorajados a 

fazer uma leitura crítica de sua própria realidade e ressignificar seu contexto através das ações 

pedagógicas promovidas pela escola, seja no campo da ciência, da tecnologia, do conhecimento 
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social e humano, da matemática, dos códigos e das práticas. A pedagogia histórico-crítica e a 

psicologia histórico-cultural devem ser, portanto princípios metodológicos permanentes na prática e 

no planejamento das ações do CEM 404. A organização espaço-temporal do CEM 404 segue os 

princípios da integralidade com a ressignificação dos tempos e dos espaços do CEM 404. A começar 

pela coordenação pedagógica, espaço fundamental do diálogo, planejamento e prática das ações 

pedagógicas da escola. A coordenação contém em si o potencial de elaboração de um currículo 

integrado entre as disciplinas e é o espaço para o diálogo que tenta romper o velho conceito 

pedagógico de separação do conhecimento. No CEM 404 a coordenação pedagógica realiza essa 

necessidade através das discussões sobre os objetos de avaliação do PAS, como ressaltado acima, e 

o planejamento das aulas, levando em conta a interdisciplinaridade necessária das ações. Nesse 

sentido, a escolha dos objetos usados na avaliação multidisciplinar leva necessariamente a um 

diálogo franco entre as disciplinas e ao planejamento conjunto. A questão temporal também se 

materializa no debate e no planejamento pedagógico por bimestre e semestre. A semestralidade entra 

como uma organização do tempo e dos espaços da escola, que deve a partir dessa nova organização 

romper com o paradigma do currículo estanque, devendo dialogar entre si de maneira a aproveitar 

melhor as potencialidades dos alunos, dos profissionais e de cada disciplina. Assim, devemos 

ressaltar que o CEM 404 participa em 2021 como Escola piloto na aplicação do Novo Ensino Médio 

em todas turmas de 1ºanos. A Base Nacional Comum Curricular (BNCC) garante aprendizagens 

comuns e obrigatórias, conectadas a competências que preparam os jovens para a vida. A BNCC será 

a base para os currículos, formação de professores e o ENEM.  

Os estudantes podem escolher se aprofundar naquilo que mais se relaciona com os seus 

interesses e talentos, por meio dos Itinerários Formativos, e as áreas de conhecimento (Linguagens e 

suas tecnologias, ciências da natureza e suas tecnologias, ciências humanas e sociais aplicadas) e 

com a formação técnica e profissional.  

 
Outro momento de ressignificação dos tempos e espaços pedagógicos é o espaço dedicado 

ao reagrupamento das turmas, em 2021 a priorização se apresenta como uma ferramenta de apoio 

curricular às unidades escolares em regime de semestralidade que permite enfrentar e minimizar as 

consequências adversas que emergiram da situação mundial de pandemia do novo coronavírus – 
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COVID 19. Foi sugerido, para as unidades escolares-piloto do Novo Ensino Médio, núcleos de 

estudos de matemática, ciências da natureza e núcleo de ciências sociais replanejando o currículo e 

priorizando os conteúdos de cada componente curricular do Ensino Médio, mantendo os objetivos 

de aprendizagem previstos no Currículo em Movimento da Educação Básica -Ensino Médio. 

Este replanejamento se apresenta como ferramenta de apoio curricular às unidades escolares 

em regime de semestralidade que permite enfrentar e minimizar as consequências adversas que 

emergiram da situação mundial de pandemia do novo coronavírus – COVID 19.  

 O Replanejamento Curricular não é um novo currículo, sendo válido até o final de 2021. 

Portanto, o Currículo atual não sofre alteração formal, sendo ainda a fonte basilar da organização do 

trabalho pedagógico. Além disso, a proposta de replanejamento promove o desenvolvimento integral 

assim como o Currículo vigente, considerando todos os objetivos de aprendizagem e eixos 

transversais, garantindo que os estudantes continuem a aprender de uma forma acolhedora, respeitosa 

e inclusiva. 

 Para o Biênio Letivo 2020-2021, é proposto uma priorização curricular com foco em 

aprendizagens essenciais que fornecem flexibilidade para cada contexto e realidade. O ano de 2021 

será um ano atípico, no qual a retomada do aprendizado essencial do ano anterior com foco na prática 

pedagógica.  Para cada série foram elencados os conteúdos essenciais para avançar para a série 

subsequente. Esses conteúdos funcionarão como um primeiro nível mínimo que permitirá às 

unidades escolares organizar e tomar decisões de acordo com as necessidades reais e possibilidades 

no contexto atual. As unidades escolares devem garantir que cada estudante atinja os objetivos de 

aprendizagem previstos no Currículo em Movimento, atentando-se para os conteúdos elencados no 

Replanejamento Curricular. Assim, além dos conteúdos essenciais previstos para a série em que o 

estudante está matriculado e, mediante realização de avaliação diagnóstica, recomendou-se dedicar 

parte da carga horária para o trabalho dos conteúdos essenciais da série anterior. Em 2022 iniciamos 

com o replanejamento curricular com foco no resgate e na consolidação das aprendizagens, foi 

realizado o diagnóstico prévio, o qual possibilitou a verificação de lacunas das aprendizagens dos 

estudantes dos anos de 2020/2021. O diagnóstico é um instrumento fundamental para a elaboração 

de metas e objetivos da organização do trabalho pedagógico pela unidade escolar e está previsto, 

também, no Currículo em Movimento do Distrito Federal, nas Diretrizes para a Organização do 
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Trabalho Pedagógico na Semestralidade - Ensino Médio - e nas Diretrizes de Avaliação da Secretaria 

de Estado da Educação do Distrito Federal - SEEDF.  

 

 
 

8. Organização do Trabalho Pedagógico da Escola 

 
 

8.1 Semestralidade e Novo Ensino Médio  

 
 

Em 2012 foi apresentada às escolas públicas do Distrito Federal a proposta da 

reorganização do trabalho escolar em semestres no Ensino Médio e em ciclos no Ensino 

Fundamental. A proposta foi debatida na SEDF em grupos de trabalho e só foi efetivamente 

finalizada e colocada em prática no início do ano letivo de 2013. Nesse ano foi dado às escolas o 

direito de aderir ao sistema. No CEM 404, após avaliação e debate sobre o tema realizado na semana 

pedagógica de 2013, foi aceita a proposta de organização em semestres, a semestralidade, levando 

em consideração diversos fatores, inclusive a necessidade de seguir a orientação dada pela CRE e o 

fato de que todas as escolas de Ensino Médio de Santa Maria estavam passando pelo mesmo processo 

e aderindo. Além disso, cabe ressaltar que a semestralidade pode ser considerada uma tentativa válida 

de mudar a forma como tratamos o conteúdo e o tempo de aprendizado dentro da escola tradicional.  

A semestralidade é uma proposta de reorganização curricular que modifica a forma de 

ensinar e aprender no Ensino Médio. Entende-se que o conceito de ciclos de aprendizagem é mais 

que uma "desserização" da escolaridade e a transformação de períodos escolares mais longos. 

Apresenta-se por ser, também, uma nova forma de organização do tempo escolar. 

No ensino médio o que prevalece é a semestralidade. Durante esse período o ensino é 

dividido por semestres, sendo alternado a cada seis meses entre dois blocos constituídos de conteúdos 

tanto das ciências humanas, quanto das exatas. Matemática, Educação Física e Língua Portuguesa 

são disciplinas que se repetem nos dois blocos. As aprendizagens se caracterizam “por ser uma 

experiência em que as mudanças no currículo, nos aspectos pedagógicos, na avaliação, na 

organização da escola oportunizam a formatação de um novo tipo de escola baseada na lógica da 

aprendizagem e não da mera classificação e reprovação de estudantes” (STREMEL, 2012) 
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Na proposta de semestralidade, construída coletivamente com professores do Ensino 

Médio público do Distrito Federal, o regime e a matrícula continuam anuais em séries. 

No entanto, a organização do tempo escolar e dos componentes curriculares do Ensino 

Médio passam a ter outra configuração, visto que em parte dos componentes curriculares, a dedicação 

do estudante ocorrerá no semestre em que ela será ofertada, podendo, assim, se dedicar ao outro 

conjunto de componentes curriculares no semestre seguinte. Os principais argumentos para a 

implementação de ciclos também são mantidos na semestralidade, quais sejam: redução do fracasso 

escolar, mais tempo de trabalho entre professor e estudante e regularização do fluxo de estudantes 

ao longo dos três anos do Ensino Médio, entre outros. Contudo, esta não é a única razão. Nos ciclos 

o elemento cultural também é fundamental. A semestralidade, portanto, propõe-se trabalhar na 

perspectiva do multiletramento, qual seja: o reconhecimento do pluralismo cultural e semiótico 

(diversas linguagens) na escola. 

Para Cope e Kalantzis (2001) o conceito de multiletramento focaliza duas mudanças 

importantes: uma é a relevância atribuída à diversidade linguística e cultural e a outra é a influência 

das novas tecnologias. Tais elementos promovem a busca por leitores de mundo questionadores e 

que reconheçam que os discursos são permeados de ideologia. 

Outro ponto a ser levado em consideração é a democratização do ensino, uma vez que 

a universalização do ensino médio é meta oficial brasileira implementada pela Emenda 

Constitucional 59/2010. 

Além da Lei nº 13.415/2017 é conhecida como Novo Ensino Médio. O normativo 

alterou a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), para mudar o Ensino Médio, 

inserindo dispositivos como o aumento da carga horária mínima e possibilidade de que os estudantes 

escolham em quais áreas querem aprofundar os estudos e uma profissão de nível técnico. No qual 

em 2020 estamos participando apenas com a formação das unidades eletivas nos 1º anos do ensino 

médio.  

Sendo assim, neste ano 2022, continuamos com turmas de 3º anos na semestralidade e 

a organização dos componentes curriculares no tempo (semestral) nos 1º anos e 2º anos estamos 
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trabalhando com o Novo Ensino Médio de forma integral, pois iniciamos em 2021 implementação 

do novo ensino médio sendo o CEM 404 a única escola piloto da Santa Maria a iniciar os trabalhos 

pedagógicos neste formato. Através dos marcos legais, a SEEDF apresenta uma nova proposta de 

organização curricular para o Ensino Médio, que tem como objetivo possibilitar o aprofundamento 

das aprendizagens para prosseguimento dos estudos e a preparação para o mundo do trabalho, 

mediante a oferta de arranjos curriculares diversificados, conforme o projeto de vida dos estudantes 

e as possibilidades das Unidades de Ensino, estimulando o protagonismo juvenil e o sucesso escolar.  

A SEEDF iniciou, em 2019 a implantação de uma nova organização pedagógico-

administrativa para o Ensino Médio em unidades escolares-piloto, propondo mudanças que buscam 

ampliar as oportunidades de aprendizagem dos estudantes, com o objetivo de desenvolver uma 

organização curricular mais dinâmica, integrada e personalizada, respeitando as potencialidades e 

necessidades pedagógicas de cada estudante. 

 A Formação Geral Básica (1.800 horas) é composta pelos componentes curriculares 

das quatro áreas do conhecimento, sendo norteada pelas competências e habilidades da BNCC e 

pelos Objetivos de Aprendizagem do Currículo em Movimento da SEEDF.  

Os Itinerários Formativos (1.200 horas) são formados por um conjunto de unidades 

curriculares que possibilitam a ampliação das aprendizagens nas áreas do conhecimento e/ou na 

Educação Profissional Técnica, de forma a garantir a apropriação das competências transversais e o 

uso de metodologias que favoreçam a participação estudantil. 

A composição das unidades curriculares dos Itinerários Formativos é mais flexível e 

será personalizada para cada estudante, que contará com uma orientação a fim de realizar escolhas 

que estejam de acordo com suas necessidades e aspirações. A oferta dos Itinerários Formativos está 

subdividida em 3 partes: Projeto de Vida, Eletivas Orientadas e Trilhas de Aprendizagem. A unidade 

curricular Projeto de Vida tem como objetivo instituir na carga horária do estudante um espaço 

orientado à reflexão sobre seu presente e futuro, de forma a contribuir para o processo de 

autoconhecimento e desenvolvimento da autoestima, estimulando escolhas mais assertivas ao longo 

do Ensino Médio, conforme seus interesses e suas necessidades pedagógicas. 
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As Eletivas Orientadas são unidades curriculares que podem ser ministradas de diversas 

estratégias de aprendizagem, como projetos, oficinas, núcleos de estudo, acompanhamento das 

aprendizagens, entre outras situações de trabalho. Possuem duração semestral e devem propiciar ao 

estudante o desenvolvimento de habilidades das áreas de conhecimento e/ou da Educação 

Profissional e Técnica que poderão ser ofertadas tanto para habilitação profissional técnica (Cursos 

Técnicos) quanto para a qualificação profissional (Cursos de Formação Inicial e Continuada – FIC). 

A oferta das Eletivas Orientadas deve estar em consonância com as habilidades e competências dos 

quatro eixos estruturantes dos Referenciais dos Itinerários Formativos (Investigação Científica, 

Processos Criativos, Mediação e Intervenção Sociocultural e Empreendedorismo), respeitando a 

autonomia das Unidades Escolares e observando o interesse e a necessidade dos estudantes. 

Para apresentação das Eletivas Orientadas aos estudantes os professores planejaram os 

projetos ofertando atividades nas quatro áreas de conhecimento. Foram organizadas lives no 

Facebook da escola com o intuito dos professores explicarem os projetos aos estudantes para que 

eles pudessem fazer as escolhas. Também organizamos templates para colocarmos nas redes sociais 

e na plataforma google sala de aula. Para fazer a inscrição das eletivas os estudantes baixaram o APP 

Edukio na play store ou acesso no computador pelo site https://edukio.com/ 

entrando com a conta google e @estudante com a mesma senha que o estudante usa para entrar no 

@estudante da plataforma google sala de aula.  
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8.2 Relação Escola Comunidade                                       

Em 2013 foi lançado o site do CEM 404 (www.cem404.com.br), um novo meio de 
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comunicação com a finalidade de aproximar as ações promovidas pela escola e a comunidade 

escolar. No site são colocadas informações importantes para o dia a dia dos alunos e professores, 

pais e servidores do CEM 404, avisos, agenda, calendário, entre outros serviços. O site disponibiliza 

ainda a possibilidade de fazer enquetes, blogs e utilizar uma plataforma de aprendizagem a distância, 

o moodle. 

 
Em 2014, o site foi aprimorado, sendo lançada uma nova plataforma de apoio, interligada a 

um sistema de controle de entrada e saída dos alunos por meio eletrônico. A nova plataforma 

(www.cem 404 santa maria.com.br) entrou em operação juntamente com o sistema de controle 

eletrônico de entrada e saída dos alunos. Esse sistema é aprovado todo ano pelo Conselho Escolar do 

CEM 404 e em reunião com os pais em ata específica. Além da funcionalidade de registrar a entrada 

e saída dos alunos com a utilização de uma carteirinha com códigos de barra, o sistema entrega 

também informações de qualquer registro disciplinar ou pedagógico que a equipe da escola queira 

fazer, em tempo real para os pais dos alunos, via mensagem no celular. Com esses recursos foi 

possível verificar uma maior curiosidade e atenção dos pais dos alunos em procurar a escola, já que 

são melhor informados do andamento disciplinar e pedagógico dos alunos. No ano de 2018/2019 o 

site foi aprimorado com uma plataforma mais dinâmica e interativa (www.midiacem404.com). Essas 

novas tecnologias auxiliam o trabalho do professor e direção da escola, e se somam às tradicionais e 

insubstituíveis reuniões com os pais.   

Com os problemas de saúde crescentes no nosso país, em 2020 a forma do trabalho que nos 

era atribuído no presencial foi trocado pelo regime de teletrabalho. O planejamento mudou em todas 

as nossas formas de trabalho pedagógico. O acompanhamento dos professores ao acesso da 

plataforma google sala de aula, utilização das ferramentas meet para dar aula online. Todos os 

recursos disponíveis foram utilizados para que o estudante tivesse acesso às aprendizagens 

significativas.  

  Outras atividades também foram executadas como lives, videoconferências para passar 

informações tanto ao corpo docente como também para os pais ou responsáveis. Além disso, foi 

necessário organizar material impresso para os alunos que não tem acesso a internet para que eles 

também possam dar continuidade às suas aprendizagens, esta organização ficou a cargo dos 
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coordenadores, supervisão e direção escolar.  

As redes sociais como Facebook, Instagram, Whatsapp, site da escola, foram utilizadas como 

ferramentas de apoio para repassar informações a toda comunidade escolar, como: reuniões de pais, 

Lives de explicação do Novo Ensino Médio. Mesmo utilizando todos esses meios de comunicação 

observamos dificuldades para que os estudantes recebessem as informações passadas aos estudantes.   

 

Participação da Comunidade Escolar  
 
 
 

A inovação tecnológica não garante, contudo, a participação efetiva de toda a comunidade 

escolar nas ações da escola. Nesse sentido é necessário aprimorar os meios e canais de participação 

dos alunos. Uma das propostas para aumentar essa participação é a criação em 2014 do Fórum 

Permanente de Representantes de Sala, uma forma de chamar diretamente os estudantes a 

participarem da solução dos problemas da escola, expor suas opiniões, apontar os problemas e 

solucionar os conflitos. Outra ação colocada em prática no CEM 404 desde 2012 é o pré-conselho, 

onde os alunos são convidados a dar sua opinião direta sobre o andamento pedagógico e disciplinar 

de cada turma. Inicialmente realizado em forma de debate junto ao professor conselheiro de cada 

turma, posteriormente passou a ser realizado pela equipe gestora, a coordenação pedagógica e 

direção, para aproximar mais esses setores das demandas dos alunos. 

 
Por fim, um importante e tradicional canal de participação dos alunos é o grêmio estudantil 

do CEM 404. Em 2015 ocorreram as eleições diretas para o grêmio estudantil que aconteceu em 

abril, com a participação de duas chapas, cada uma contando com 13 membros, com alunos do 1º, 2º 

e 3º anos. A disputa foi acirrada e a chapa vencedora venceu com uma diferença de apenas 01 voto, 

numa eleição que contou com uma votação de mais de 800 alunos votantes nos três turnos. Um 

trabalho que contou com a colaboração do SOE e da coordenação pedagógica da escola. No ano de 

2017 era prevista uma nova eleição para o grêmio estudantil, mas não houve formação de chapa. No 

ano de 2018 passamos por mais um processo eleitoral do Grêmio estudantil, também orientado pelo 

SOE. Foram eleitos 13 estudantes, com alunos do 1º, 2º e 3º anos. A chapa teve 50% dos votos 

válidos mais um, num total de 1.109 votantes. 
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Para resgatar o protagonismo juvenil em 2020/2021 em plena pandemia não foi nada fácil, 

pois, uns dos maiores problemas é o acesso a internet. O aplicativo escola em casa não conseguiu 

abranger todas as empresas de telecomunicações e os alunos tiveram muita dificuldade ao utilizar os 

dados, pois reclamavam ser lento e não acessar determinadas atividades que os professores postam 

na plataforma Google sala de aula.      Com essa dificuldade de acesso à internet muitos alunos e os 

próprios pais têm dificuldade de comunicação com a escola. A falta de emprego assola as famílias e 

assim, os pais escolhem ter comida na mesa do que pagar uma conta de internet. Percebeu-se um 

aumento dos estudantes na busca de emprego para ajudar nas contas de casa.  

Todas essas dificuldades apresentadas foram coletadas pela escuta ativa prestando atenção 

nas falas dos pais ou responsáveis pelos estudantes, mostrando-nos sensíveis aos problemas afetados 

pelas famílias. A “busca ativa” tem um papel preponderante neste momento da pandemia porque é 

através dela que entramos em contato com os familiares, ou estudantes para contermos a evasão 

escolar e a inércia dos estudantes quanto às atividades executadas na plataforma ou na entrega do 

material impresso.  

Outra forma de mantermos a comunicação com a comunidade escolar foi com a distribuição 

de 600(seiscentas) cestas verdes e outra de 800 (oitocentas) em 2020, em 2021 foram entregues 800 

(oitocentas) cestas verdes. Nos dias das entregas utilizamos os momentos para fazer uma força tarefa 

para falarmos com as famílias quanto ao acesso dos estudantes na plataforma e também aos alunos 

que ainda estavam sem acesso ao email @estudante, ou material impresso.  
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8.3 Atuação de Equipes Especializadas e Outros 

Profissionais 

SALA DE RECURSOS 

 
 

O CEM 404 conta ainda, com uma SALA DE RECURSOS que faz atendimento a alunos 

com necessidades especiais com Deficiência Mental Leve, Deficiência de múltiplas funções, alguns 

tipos de deficiência visual e deficiência auditiva, síndrome de down, autistas, cadeirante ossos de 

vidro, asperger, TGD,( transtornos globais do desenvolvimento) ao todo são quarenta e três alunos 

especiais recebidos em 2021. 

 
Os trabalhos com estes alunos são desenvolvidos pelas professoras Débora Cavalcante Belz, 

Professora de Língua Portuguesa e Marselda O. Albuquerque Gomes, Professora de Matemática, as 

quais realizam atividades de acompanhamento pedagógico, jogos para desenvolvimento do 

raciocínio lógico e a socialização destes alunos, bem como o andamento de seu desempenho 

cognitivo em trabalho conjunto com os professores regentes, atendendo às adequações curriculares 

propostas para ANEEs (Alunos com Necessidades Educacionais Especiais). 

 
A sala de recursos desenvolve projetos de acordo com o atendimento oferecido aos alunos, 

como artesanatos em E.V.A., oficina de culinária e jogos educativos, porém o tempo destinado às 

oficinas é limitado, uma vez que a demanda do ensino médio é extensa, no entanto, o trabalho das 

professoras visa desenvolver todas as habilidades percebidas nos alunos. Cabe ressaltar que os alunos 

especiais participam dos projetos da escola, respeitadas suas limitações, e busca adequar as atividades 

sempre que forem necessárias. 

 
Em 2020/2021 os alunos estão sendo atendidos pelas professoras da sala de recursos através 

do grupo de WhatsApp, alguns assistem aulas na plataforma. Todos recebem atividades adaptadas e 

impressas organizadas pela equipe de apoio e coordenação pedagógica. Também a professora de 

matemática Michelle Fabiane os atende através de jogos no WhatsApp utilizando a gamificação.  

O atendimento aos alunos com deficiência auditiva é realizado pelos professores da Sala de 
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Recursos que contam com a ajuda de outros alunos na utilização da Linguagem Brasileira de Sinais 

(LIBRAS). Os alunos com deficiência auditiva e visual são ainda acompanhados por professoras 

itinerantes. As professoras itinerantes estão participando da vida escolar dos estudantes na plataforma 

google sala de aula. 

Os estudantes da EJA com necessidades especiais recebem atendimento do recurso 

itinerante, por meio do trabalho dos professores Andréia e Douglas, que, periodicamente, 

comparecem às coordenações coletivas para orientar as adequações curriculares necessárias a serem 

feitas para os alunos com atendimento especial e para acompanhar esses estudantes em avaliações e 

outras necessidades que se apresentem. 

Contamos com o apoio de dois educadores Sociais neste setor. 

 

 

SERVIÇO DE ORIENTAÇÃO EDUCACIONAL (SOE) 

 
 

O Serviço de Orientação Educacional do Cem 404 de Santa Maria, teve início no ano de 

2008, em que contava com duas orientadoras educacionais (Anita e Marizete), sendo a carga 

horária das mesmas distribuídas nos três turnos da escola. O Plano de Ação do Orientador 

Educacional tem como objetivo intervir de forma significativa, oportunizando ao aluno a reflexão 

sobre novas perspectivas, condutas e valores que o ajudarão em sua vida acadêmica e 

principalmente em relação ao contexto familiar e social ao qual está inserido, em parceria com a 

família em termos de conscientização, responsabilidades, regras e limites a serem trabalhados, 

formando pessoas que atuem de forma ativa na vida social e cultural, que respeitem os direitos, as 

liberdades fundamentais do ser humano e os princípios de convivência democrática, que se 

percebam como integrantes do meio ambiente e agentes de transformações. 

 
Para além desse suporte, o Serviço de Orientação Educacional também promove projetos 

de orientação vocacional, que ajudam os alunos – principalmente no Terceiro Ano do Ensino 

Médio – a aprofundarem seu conhecimento sobre as diferentes áreas de interesse profissional, 

auxiliando na escolha de carreiras. Cabe ressaltar que entre 2010 e 2012 esta instituição contava 

com apenas uma Orientadora atuando nos turnos Vespertino e Noturno o que não contemplava a 
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necessidade e a realidade do CEM 404. 

 
Em 2020 o Serviço de Orientação Educacional (SOE) do CEM 404 contou com três 

profissionais (Núbia, Sandro e Washington), que atenderam os três turnos de funcionamento da 

escola.  

No final de 2020 a orientadora Núbia faz o remanejamento interno e deixa o trabalho no 

CEM 404, assim como o orientador Washington também troca de escola com a orientadora 

Cristiellen. O Serviço de Orientação Educacional em 2021 está trabalhando em teletrabalho com 

os orientadores Cristiellen e Sandro. Sendo desenvolvido com atendimentos de estudantes em 

rodas de conversas, acolhimento e escuta sensível através do WhatsApp, meet, outras ferramentas 

digitais, e também a busca ativa de estudantes que estão fora da plataforma ou que estão com 

problemas de aprendizagem. Em 2022 a Orientação Educacional (OE) do CEM 404 conta com 

dois profissionais (Sandro Ferreiro da Cunha ( Matrícula - 212. 451-3) e Cristiellen de Oliveira 

Guedes (Matrícula – 243.043-6), que atendem o horário diurno da escola.  

 
O Serviço de Orientação Educacional trabalha integrado às áreas pedagógica e disciplinar. 

 
São atribuições do Orientador Educacional: 

 

 
1. Planejar, implantar e implementar o Serviço de Orientação Educacional, incorporando-o 

ao processo educativo global; 

2. Participar do processo de conhecimento da clientela escolar, identificando as 

possibilidades concretas da comunidade, os interesses e as necessidades dos alunos; 

3. Participar do processo de elaboração, execução e acompanhamento da Proposta 

Pedagógica, promovendo ações que contribuam para a implantação e implementação do currículo 

em vigor na Rede Pública de Ensino do Distrito Federal; 

4. Estimular a participação dos alunos para o desenvolvimento da capacidade de criticar, 

opinar e assumir responsabilidades; 

5. Realizar a Orientação Vocacional, em ação integrada com os demais serviços 

pedagógicos, a partir de uma análise crítica do contexto socioeconômico, cultural e mercado de 
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trabalho; Auxiliar na sensibilização do corpo escolar para educação inclusiva; Proporcionar 

reflexões com a comunidade escolar sobre a prática pedagógica, por meio de discussões quanto 

ao sistema de avaliação, questões de evasão, repetência, aplicação de normas disciplinares e 

outros; 

6. Identificar e encaminhar de forma sistematizada os alunos que apresentem problemas de 

conduta e dificuldades específicas de aprendizagem; 

7. Participar ativamente do processo de integração escola-família-comunidade, realizando 

ações que favoreçam o envolvimento nas questões escolares dos alunos; 

8. Sensibilizar as famílias para maior participação e envolvimento nas questões escolares 

dos alunos; 

9. Apoiar e subsidiar os segmentos escolares como: Conselho Escolar, Grêmio Estudantil e 

Associação de Pais e Mestres; 

10. Diagnosticar e trabalhar, junto à comunidade escolar, as causas que impedem o avanço do 

processo de ensino e de aprendizagem; 

11. Supervisionar estágios na área de Orientação Educacional; 
 

12. Integrar suas ações ao Apoio à Aprendizagem; 

 
13. Desenvolver ações ligadas à valorização do ser humano considerando os aspectos 

inerentes; 

14. Realizar ações integradas, com o corpo docente, no desenvolvimento de projetos como: 

saúde, educação sexual, prevenção ao uso indevido de drogas, meio ambiente, ética, cidadania, 

cultura de paz e outros priorizados pela instituição educacional. 

 

8.4 Equipe Especializada de Apoio a Aprendizagem  
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ESTRATÉGIAS DE SUPORTE AO ENSINO E A APRENDIZAGEM 

 

ESTRATÉGIAS NA SALA DE AULA PARA ESTUDANTES COM PROBLEMAS DE 

ATENÇÃO: 

 

● Os estudantes que apresentam dificuldades atencionais e aqueles que já foram 

diagnosticados com TDAH têm dificuldade para estruturar-se internamente e para se organizar. 

Devido a isso elas precisam de ambientes ordenados, consistentes e previsíveis com normas e limites 

muito claros. 

● Sentar o aluno em local silencioso, longe de luminosidade e ruídos, perto de alguém que 

seja um bom modelo a seguir e que possa apoiá-la na sua aprendizagem. Evite colocar alunos nos 

cantos da sala.  

● Chamar a atenção do aluno para a tarefa que será iniciada. É importante ajudá-lo a 

descobrir e selecionar a informação mais importante, organizá-la e sistematizá-la. 
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● É necessário dar a ela regras consistentes sobre o que deve fazer; as instruções devem ser 

parceladas. Em alguns casos, é conveniente enumerar as instruções para que seja mais fácil para 

elas segui-las. 

● As rotinas de atividades devem ser claras. Devem ser evitadas, na medida do possível, 

variações imprevistas. 

● Permitir um tempo extra para completar suas atividades e trabalhos. 

● Encurtar períodos de execução das atividades de modo a coincidirem com seus períodos 

de atenção. 

● Dividir as atividades que lhes sejam dadas em partes menores de modo que elas possam 

completá-las. 

● Dar assistência ao aluno para que ele se coloque metas em curto prazo. 

● Entregar as atividades uma de cada vez; Reduzir a quantidade de deveres e trabalhos. 

● Dar instruções tanto orais como escritas, claras e concisas. 

● Tentar envolver o aluno na apresentação dos temas. 

● Estabelecer sinais entre o aluno e o professor para poder fazê-lo notar quando está 

começando a se distrair. 

● É importante que estes alunos estejam em ambientes motivadores, com tarefas que sejam 

significativas para elas. Deve-se atrair o seu interesse e apresentar a ela tarefas que sejam desafiantes. 

Existia a crença que seria conveniente que estivessem em ambientes com poucos estímulos, porque 

tudo lhes chamava a atenção; no entanto, agora se sabe que é importante proporcionar-lhes uma 

estimulação adequada, num ambiente que seja interessante para estes estudantes. 

● Desenvolva um jogo ou código com o aluno que a ajude a retomar a atenção;  

● Ande pela sala enquanto os alunos estiverem na atividade de leitura e discretamente aponte 

para a página ou lugar o livro onde a atenção deve estar focada;  

 

ESTRATÉGIAS NA SALA DE AULA PARA ESTUDANTES IMPULSIVOS: 

 

● Tentar ignorar comportamentos inapropriados menores. 

● Incrementar a imediata correlação entre prêmios e consequências. 
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● Quando não se comportar adequadamente na sala de aula, recomenda-se que se dê um tempo 

para meditar sobre o que fez (time out). 

● Aconselha-se supervisão nos recreios e horários livres. 

● Tentar evitar críticas e “sermões”. É preferível chamar-lhe a atenção de uma forma prudente 

e calma quando ele não estiver se comportando corretamente. 

● Reforçar seu comportamento positivo com cumprimentos, reconhecimento, etc. 

● Sentá-lo próximo do(a) professor(a) ou de algum colega que possa ser visto como um líder 

positivo. 

● Firmar um “contrato de comportamento positivo” com ele, incluindo aquelas condutas que 

estão ao seu alcance. 

● Motivá-la quando não consegue reprimir um impulso, por exemplo, na sala de aula, quando 

consegue levantar a mão para responder ao invés de responder impulsivamente. 

 

ESTRATÉGIAS NA SALA DE AULA PARA ESTUDANTES COM GRANDE ATIVIDADE 

MOTORA: 

 

● Incrementar a imediata correlação entre prêmios e consequências. 

● Permitir descansos curtos entre as diferentes atividades de classe. 

● Aconselha-se supervisão nos recreios e horários livres. 

● Acostumá-lo a revisar e checar seus trabalhos e provas para poder corrigir os erros 

cometidos por realizar o trabalho ou prova de uma forma apressada e descuidada. 

● Permitir um tempo extra para completar seus trabalhos. 

● Permitir que se levantem de vez em quando enquanto realizam as atividades. 

 

 

POSSIBILIDADES DE INTERVENÇÕES EM SALA DE AULA PARA ADEQUAR 

COMPORTAMENTOS 

 

● Facilmente distraído pelas atividades da classe ou por estar perto de janelas e/ou portas- 
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sente-o na frente ou no centro,  próximo de você distante das distrações.  

● Não consegue completar as tarefas no tempo determinado- então permita mais tempo para 

que finalize.  

● Começa bem um trabalho, mas a qualidade não é a mesma ao final-  divida o trabalho em 

partes menores, em trabalhos menores ou períodos de trabalho menores.  

● Tem dificuldade em seguir instruções- forneça instruções orais e escritas.  

● Inábil em manter atenção durante a aula- Pense em ter um colega assistente para ajudar a 

tomar notas e encoraje o aluno na participação na aula.  

● Reclama que as aulas estão “chatas”- procure envolver o aluno nas apresentações das lições.  

● Facilmente distraído- combine com o aluno um sinal pessoal para mantê-lo na tarefa.  

● Comete erros por falta de atenção- marque cinco minutos de verificação antes de entregar 

trabalhos e provas.  

● Tem dificuldade para lembrar das tarefas e trabalhos- reforce a necessidade da agenda. 

Supervisione as anotações.  

● Constantemente envolvido em comportamentos para chamar atenção- ignore os 

comportamentos inapropriados, que forem possíveis.  

● Comportamento social inadequado- estabeleça os objetivos com o aluno e implemente um 

sistema de recompensas.  

● Responder abruptamente ou interromper outros- permita e aceite as respostas apenas quando 

a mão estiver levantada e o aluno for chamado.  

● Não trabalha bem com outros- encoraje-o a fazer tarefas que envolvam cooperação.  

● Não é respeitado pelos colegas- atribua responsabilidades especiais na frente do grupo.  

 

Quanto à avaliação para estudantes com TDAH, TPAC, DISLEXIA, outros. 

 

1. Ampliar o tempo de desenvolvimento das provas; 

2. Que o professor ou ledor mediador leia oralmente as questões das provas; 

3. Utilizar nas avaliações enunciados curtos para as perguntas; provas objetivas são mais 

favoráveis; 
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4. Fazer a avaliação sozinho, sem limite de tempo em alguns casos;  

5. O professor ao receber as avaliações, deverá revisar as respostas dadas pelo aluno e conferir 

se realmente estas refletem o conhecimento do mesmo, incluindo as questões deixadas em branca; 

6. Orientamos que chame o aluno e refaça as questões absurdas e ou em branco, oralmente, 

para verificar se foi devido à atenção prejudicada que o levou a esquecer ou não responder ou se, 

realmente não o fez por não saber a resposta. Realizar a autoavaliação favorece o estudante a refletir 

sobre seu desempenho. 

7. Evitar escrever no verso da folha as questões; é importante destacar trechos importantes da 

avaliação; 

8. Ao retirá-lo da sala para realizar as avaliações parciais e globalizantes com a presença de 

um ledor/mediador, conforme acordado entre escola/família. O ambiente que o aluno for enviado 

não pode ter distrações que atrapalhem seu raciocínio, atenção e concentração. Respeitar, caso o 

aluno não queira sair de sala, porém, atenção maior deve ser dada a condução da avaliação e, 

principalmente, na correção da mesma. 

9. Elaborar provas com questões curtas, claras e objetivas, visando o conhecimento e não 

“pegadinhas” que possam confundir o desenvolvimento das questões; Evitar correções ortográficas 

demasiadas; 

10. Aceitar respostas objetivas, diretas, curtas, desde que contenham a resposta solicitada; 

11.  Observar todo o desenrolar das questões, verificando quando e onde houve o erro, 

considerando pontos relevantes, ao invés de anular toda questão, principalmente nas avaliações com 

gabarito. 

12. Utilizar as mesmas fontes (tamanho ideal 12), por facilitar a leitura.  

13. Se possível, sentar o aluno em lugar menos iluminado, por exemplo: debaixo da lâmpada 

ou próximo a janelas abertas. A claridade reduz a capacidade do processamento visual.  

14. Utilizar frases curtas e, sempre que possível, fornecer pistas visuais (gestos, material escrito, 

leitura em voz alta, instruções verbais, descrições verbais, vocabulário familiar) - para não 

sobrecarregar a memória; 

15. Indicar os objetivos a atingir para que os seus esforços sejam orientados numa determinada 

direção; escola. As educadoras atuarão como tutoras dos alunos nas seções de reforço em turno 
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contrário, a partir do resultado dos alunos na avaliação diagnóstica. 

Org. Neuropsicopedagoga: Suêna Mary 

Fontes: “No Mundo da Lua – Perguntas e Respostas sobre o Transtorno de Déficit de Atenção com 

Hiperatividade em Crianças, Adolescentes e Adultos” – Paulo Mattos – 4 ed.  – São Paulo: Lemos 

Editorial, 2005. 

“Dificuldades de Aprendizagem – Detecção e Estratégias de Ajuda” – Ana Maria Salgado Gómez e 

Nora Espinosa Terán – Grupo Cultural.   

  CRE: SANTA MARIA  

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL   

Secretaria de Estado de Educação   

Subsecretaria de Educação Básica   

Diretoria de Serviços e Projetos Especiais de Ensino Gerência de Serviço Especializado de Apoio à 

Aprendizagem  Coordenação Regional de Ensino de Santa Maria  

Plano de Ação -2021  

Equipe de Apoio –SEAA/EEAA   

Unidade Escolar: CENTRO DE ENSINO MÉDIO 404 Telefone: 3901-6618 

secretariacem404@gmail.com Área Urbana RA: XIII – Santa Maria   

Endereço: Cl 404 Lt A – Santa Maria, Brasília – DF – 72504-240   

Código INEP: 53012623   

Pedagogos Responsável: SUÊNA MARY DIAS DOS SANTOS Matrícula SEEDF: 0208477-5  

Psicólogo: XXX   

E-mail: suena.santos@edu.se.df.gov.br Celular: (61) 9-8210-1098   

Turno(s) de atendimento: Matutino/Vespertino  

EIXOS INTEGRADORES DE AÇÃO:   

1. Coordenação Coletiva 7. Planejamento EEAA  2. Observação do contexto escolar 8. Eventos   

3. Observação em sala de aula 9. Reunião com a Gestão Escolar 4. Ações voltadas à relação família-

escola 10. Estudos de Caso 5. Formação continuada de professores 11. Conselhos de Classe 6. 

Reunião EEAA 12. Projeto e ações institucionais  

GSEAA – Gerência de Serviço Especializado de Apoio à Aprendizagem -   SBN QD 02 Bloco C – 
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6 º Andar - Edifício Phenícia- Brasília/DF - Telefone: 3901-7611   

Diagnóstico inicial (breve histórico sobre a Unidade Escolar) 

 

 

As reuniões de pais e aos Conselhos de Classe participativos. Essa ausência prejudicava o processo 

de ensino e aprendizagem e os estudantes que apresentavam defasagem de idade/série eram 

matriculados no turno noturno e avaliados conforme as estratégias de trabalho planejadas 

considerando as características peculiares destes estudantes. E, para subsidiar o trabalho pedagógico 

com vistas à  melhoria da qualidade de ensino numa perspectiva inclusiva, o CEM 404 conta 

atualmente com profissionais da Orientação Educacional,  Sala de Recursos, contudo não havia 

profissional específico do SEAA-EEAA- Serviço Especializado de Apoio à Aprendizagem, o qual 

foi  implementado na escola no presente ano com fins de subsidiar o trabalho pedagógico e 

institucional atuando junto a comunidade escolar:  professores, família e estudantes conforme 

orientações do PAIQUE previsto na OP- Orientação Pedagógica do SEAA.  

 

ESPECIALIZADA DE APOIO À APRENDIZAGEM – EEAA – 2021   

JUSTIFICATIVA   

 O Plano de Ação do Serviço Especializado de Apoio à Aprendizagem está norteado pela OP- 

Orientação Pedagógica do SEAA (2010) nas três dimensões de atuações: Mapeamento Institucional, 

Assessoria ao trabalho coletivo e Acompanhamento do Processo de Ensino e Aprendizagem.  

Regimento Escolar da Rede Pública de Ensino (2015) e a Portaria n° 03/2020 proposta pela SEEDF 

vem por meio deste documento relatar a sua forma de trabalho durante o ano vigente. Ressalta-se 

que o presente plano visa ações para o trabalho a ser desenvolvido para contemplar três formas de  

ensino: ensino presencial ensino remoto e ensino híbrido de acordo com as diretrizes e orientações 

previstas nos seguintes documentos: Gestão  Estratégica para a Realização das Atividades 

Pedagógicas não presenciais na Rede Pública de Ensino do Distrito Federal; Plano de Gestão de 

Pessoas  da SUGEP; Portaria nº 133/2020; Circular nº 137/2020 (com normativas específicas de cada 

etapa); Circular nº 141/2020 com o Plano de Ação e Guia  de Acolhimento à Comunidade Escolar e 

Circular nº 16/2020 da SINOVA. Portanto, face aos normativos legais destacados o Plano de Ação 
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do SEAA será desenvolvido durante o ano letivo de 2021, abrangendo as três dimensões de atuação 

da EEAA concomitantemente para melhor atender as demandas da unidade escolar.    

DIMENSÕES DE ATUAÇÃO   

1- Mapeamento Institucional;    

OBJETIVOS Organizar e sistematizar o trabalho a ser realizado no CEM 404 pelos Serviços de 

Apoio Especializado a aprendizagem EEAA.  

Refletir e analisar o contexto de intervenção da sua prática, por meio da análise das características 

gerais da instituição educacional;  

Compreender e analisar o contexto educacional e as práticas pedagógicas face ao ensino remoto 

decorrente do contexto da pandemia de COVID 19.  

Analisar os processos de ensino e de aprendizagem sob perspectivas inclusiva e realizar a análise do 

currículo, da metodologia e avaliação permitindo reflexão sobre o fazer pedagógico.  

AÇÕES PROCEDIMENTOS  Apresentar as atribuições e função do SEAA/EEAA junto à 

comunidade escolar.   

Revisar os formulários de adequação dos formulários, instrumentos de registros e rotina de 

arquivamento; Realizar o mapeamento institucional da escola, detalhando o perfil das turmas, 

quantitativo de estudantes, estrutura física e funcional;   

Realizar o mapeamento do perfil das turmas para o agrupamento e reagrupamento de acordo com a 

rota de aprendizagem.  Manter comunicação ativa e atualizada com a comunidade escolar sobre as 

ações da EEAA, SAA.  Análise de documentos legais da educação e diretrizes pedagógicas 

(Regimento Escolar, ECA, LDB, Resoluções da CNE, Portarias da SEDF, OP-SEAA);  

 

 

PROFISSIONAIS  ENVOLVIDOS   

Sistematizar os dados escolares para organizar o trabalho a ser realizado na instituição educacional, 

Mapeamento escolar; Incluir e desenvolver nas coordenações coletivas ações de desenvolvimento de 

equipe, reflexivas, esclarecedoras, sobre temáticas demandadas pelo corpo docente;   

Participar efetivamente da Coordenação Coletiva Semanal (C.C.S), das coordenações pedagógicas e 

reuniões de pais, acolhendo as demandas e subsidiando as demandas escolares.   
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Atendimentos dos Encaminhamentos ao SEAA; integrar ações do SEAA ao do professor, como 

colaboração no processo de aprendizagem e no desenvolvimento do educando;   

Elaborar Plano de Ação e cronograma anual da EEAA, que contribua para o alcance das metas 

definidas no PPP da escola, assim como atender às diretrizes pedagógicas e legislações.   

Elaborar e apresentar relatório das atividades desenvolvidas pela EEAA aos gestores escolares e 

gestores da CRE.  Estudar o Regimento Interno da Escola e contribuir coletivamente para as normas 

da escola apontadas pelo corpo docente; Verificar junto a supervisão escolar e ou coordenação de 

todas as unidades, quais são os estudantes com diagnóstico que estão tendo maiores dificuldades 

(déficit idade/ano escolar, retenção, etc) para listarmos as prioridades do atendimento.  Analisar a 

documentação e histórico escolar dos discentes e social do estudante, mostrando dos aspectos do 

desenvolvimento do mesmo.   

Realizar mapeamento dos estudantes com TFE para serem encaminhados a SAA- Sala de Apoio a 

Aprendizagem (Preencher os formulários da SAA: ficha de mapeamento, ficha de prioridades, 

elaborar os relatórios de encaminhamento individual de cada estudante).   

Mapear entre os estudantes da U.E sobre o acesso à internet, a dispositivos eletrônicos e às 

plataformas oficiais da SEEDF.  Entrevistar os professores e coordenadores da escola. -Atuação nos 

três níveis do PAIQUE- Procedimentos de Avaliação e Intervenção das Queixas Escolares- Escola, 

Família e Estudante.  

Pedagoga EEAA- Equipe Especializada de Apoio à Aprendizagem   

Equipe gestora e administrativa.    

Cronograma De março a junho - durante o período de atividades do ensino presencial, ensino remoto 

ou ensino híbrido. 

AVALIAÇÃO  Feedback das ações desenvolvidas no contexto educacional pelos atores envolvidos.   

Reavaliação das ações sempre que for necessário de acordo com as demandas da unidade escolar.  

 

 

DIMENSÕES DE ATUAÇÃO   

PLANO DE AÇÃO EQUIPE ESPECIALIZADA DE APOIO À APRENDIZAGEM – EEAA – 2021 

2- Assessoria ao trabalho coletivo   
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OBJETIVOS Criar espaços de escutas virtuais, inspirados por metodologias colaborativas, podendo-

se utilizar ferramentas não presenciais ou presenciais na forma híbrida de comunicação que 

propiciem a escuta e debate coletivo, considerando sempre o horário de trabalho dos profissionais 

envolvidos.   

Mapear as necessidades dos estudantes para promover intervenções e evitar o aumento das diferenças 

de aprendizado e desempenho entre os estudantes;   

Promover o acolhimento às necessidades educacionais e emocionais junto às famílias, estudantes e 

professores, encaminhando para os parceiros da rede externa sempre que a demanda extrapolar o 

domínio da educação;   

Conhecer as necessidades e analisar os processos de ensino e de aprendizagem sob múltiplas 

perspectivas e a análise do currículo, da metodologia e da própria avaliação adotada, permitindo uma 

reavaliação da prática.   

Compreender a relação que os estudantes desenvolvem com o conhecimento e como gerenciam a 

vida escolar para propor as intervenções adequadas.   

Integrar as ações do SEAA como colaboração para os professores no processo de ensino-

aprendizagem no contexto do ensino presencial, ensino remoto ou híbrido.   

Fazer Mapeamento Institucional da estrutura física, organizacional e funcional da UE numa 

perspectiva inclusiva e de ensino híbrido.   

Conhecer as especificidades dos estudantes com necessidades especiais e suas características na 

escola, sala de aula e no convívio familiar para melhor atendê-los.   

Contribuir, em parceria com os demais profissionais da instituição educacional, para a promoção da 

análise crítica acerca da identidade profissional dos atores da instituição educacional, principalmente 

do corpo docente, de modo a ressignificar suas atuações e sua práxis pedagógica.   

Orientar e assistir os professores regentes em suas práticas pedagógicas com os estudantes com TFE 

e dificuldades de aprendizagem. 

AÇÕES PROCEDIMENTOS   

        Apoiar a gestão da unidade escolar na tomada de decisões, para rediscutir as práticas 

pedagógicas junto aos professores, pais, responsáveis e demais servidores, utilizando a escuta 

qualificada dos sujeitos e a análise dos resultados obtidos nas avaliações.   
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Realizar ações de acolhimento dos grupos de professores e estudantes por meio das redes sociais, 

prioritariamente pelo WhatsApp, prestar suporte e subsidiar o ensino e a aprendizagem.   

Realizar ações de assessoramento: Pesquisar em sites educativos sugestões de estratégias, materiais 

e ferramentas para trabalhar por meio de sala de aula virtual com os professores, repensando que 

novas maneiras de atuação são possíveis e qual a prioridade educativa para esse momento.   

Criar espaços de escuta pedagógica com foco no desenvolvimento das habilidades emocionais para 

favorecer o bem-estar individual e coletivo.   

Proporcionar acolhimento e apoio emocional aos professores, demais servidores da O.E e as famílias, 

motivando-os e incentivando-os diante dos novos desafios.   

Auxiliar o grupo docente e gestão escolar em relação ao processo de ensino aprendizagem e 

contribuir e trabalhar em parceria com os demais serviços de apoio da UE.   

Integrar suas ações às do professor, como colaboração no processo de aprendizagem e no 

desenvolvimento do educando.  Fortalecer parcerias com outros setores da escola para o 

desenvolvimento de ações conjuntas, com vistas à qualidade do ensino na instituição de ensino.   

Favorecer a formação continuada dos professores, subsidiar as práticas pedagógicas, estimular as 

reflexões pedagógicas; Favorecer o acesso e a permanência estudante com necessidades educacionais 

específicas na escola.  Apoiar os professores na execução das adequações curriculares para cada 

estudante com necessidades educacionais; Solicitar aos professores e pais o preenchimento virtual 

de formulário de entrevista/pesquisa sobre sua turma e dificuldades; Utilizar os dados do 

mapeamento realizado durante escuta sensível feita, para embasamento e planejamento das ações 

pedagógicas por meio de aulas interativas, uso de recursos digitais, reformulação de atividades para 

adequação ao ambiente virtual e físico. Dicas de aplicativos, gravação de vídeos, tutoriais de uso dos 

recursos digitais.   

Entrevistar as famílias que estejam com dificuldades de acessar a plataforma ou realizarem as 

atividades assim como de entregá-las, mediante levantamento destas, compartilhar as informações 

junto aos demais serviços de apoio e a Equipe Gestora para juntos criarmos estratégias para 

solucionarmos as dificuldades;   

Contribuir com o ensino remoto, como: compartilhar vídeos motivadores, colaborar nas atividades 

dos estudantes, manter diálogos abertos, compartilhar sugestões de jogos on-line para enviarem ou 
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realizarem com os estudantes de acordo com a demanda de cada turma e promover lives com temas 

previamente levantados;   

Realizar estudo sobre as Concepções do desenvolvimento e aprendizagem, na coordenação coletiva 

da UE.  Revisão conjuntamente com os professores e demais seguimentos do CEM 404 o Projeto 

Político Pedagógico; Incluir e desenvolver nas coordenações coletivas ações de desenvolvimento de 

equipe, reflexões, esclarecedoras, sobre  temáticas demandadas pelo corpo docente;   

Participar efetivamente da Coordenação Coletiva Semanal para a orientação e assistência aos 

professores de classe comum.  Encaminhamentos a EEAA;   

Trabalhar os eixos transversais: Educação para a Diversidade, Cidadania, Educação em e para os 

Direitos Humanos e Educação para a Sustentabilidade com base na Pedagogia Histórico-Crítica e a 

Psicologia Histórico-cultural.  Propor ações de formação continuada aos profissionais da escola. 

Realizar trabalho articulado com AEE e SOE no planejamento e realização de palestras e oficinas 

pedagógicas.   

Desenvolver palestras e oficinas pedagógicas sobre os seguintes temas: Educação Inclusiva; 

Adequação Curricular;  Transtornos Funcionais Específicos; Dificuldades de aprendizagem; PPN-

Programa de Atendimento Psicoeducacional de  Neurocognição aos Transtornos Funcionais 

Específicos- desenvolvendo com o objetivo de desenvolver estratégias de acesso  à aprendizagem 

aos estudantes com TFE e subsidiando o fazer docente, desenvolvendo junto a professores e a 

estudantes  oficinas de Habilidades Emocionais; raciocínio lógico, técnicas de estudo.   

Realizar mapeamento dos Estilos de aprendizagem-Rota de Aprendizagem /Perfil Cognitivo. Oficina 

de lateralidade. Oficina de tempo de leitura e desenvolver temas afins, como: condições básicas para 

aprender, plasticidade cerebral, ginástica cerebral, funções executivas que fazem parte do PPN-

autora Santos, Suêna Mary, 2012.   

Realizar palestras/oficinas sobre mediação da aprendizagem, intervenções pedagógicas, adequação 

curricular e estratégias de intervenção para a sala de aula. O papel dos profissionais (suporte aos 

estudantes com dificuldades de aprendizagem).  Elaboração do Relatório de atendimentos semestral 

da EEAA para disponibilização junto a unidade escolar e a CRE. Pedagoga da EEAA  Contribuição: 

Sala de Recursos/ SOE/Serviços de Apoio  Equipe Gestora,  Coordenadores pedagógicos,  

Professores .   
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Cronograma De março a dezembro - durante o período de atividades do ensino presencial, ensino 

remoto ou ensino híbrido.   

AVALIAÇÃO  Elaborar relatório, estabelecendo o de aprendizagem, as conquistas escolares, as 

capacidades e as áreas onde o estudante necessita de intervenções por parte dos professores da 

Unidade de ensino.   

Feedback da comunidade escolar, familiares, estudantes, professores para ressignificar as ações de 

acordo com as  necessidades do contexto escolar. 

 

 

PLANO DE AÇÃO EQUIPE ESPECIALIZADA DE APOIO À APRENDIZAGEM – EEAA - 2022   

DIMENSÕES DE ATUAÇÃO   

3-Acompanhamento do Processo de Ensino e Aprendizagem  

 

OBJETIVOS  Promover o desenvolvimento da inteligência emocional, auto imagem, 

autoconhecimento e motivação, contribuindo para o bem estar emocional, contribuindo para os 

desafios e identificando suas habilidades e como utilizá-las para avançar no desenvolvimento 

pessoal, profissional e familiar dos estudantes.   

Conhecer os estudantes com necessidades específicas e suas características na escola, sala de aula e 

no convívio familiar, pontuando assim suas necessidades educativas para melhor atendê-los.   

Promover ações que colaborem com as famílias quanto ao acompanhamento dos filhos no que se 

refere às aprendizagens no ensino presencial, ensino remoto ou híbrido.   

Avaliar juntamente com o apoio dos professores a adaptação do estudante ao meio educacional 

(virtual ou híbrido) em que está inserido e sobre as possibilidades de reorientação das ações face ao 

ensino e a aprendizagem.  Contribuir para o desenvolvimento integral do educando, ampliando suas 

possibilidades de interagir no meio escolar e social, como ser autônomo, crítico e participativo.   

Acompanhar e subsidiar o trabalho pedagógico, atendendo às especificidades, necessidades dos 

profissionais da escola  

 

AÇÕES     PROCEDIMENTOS  
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Participar dos conselhos de classe, realizando as respectivas intervenções e devolutivas individuais 

antes, durante e depois dos conselhos; participar das reuniões de pais.   

Promover os estudos de caso dos estudantes com diagnóstico de TFE junto aos demais segmentos da 

escola e dos responsáveis conforme estratégia de matrícula vigente.   

Entregar devolutiva mensalmente à Equipe Gestora um Relatório Formal das Ações realizadas pelo 

serviço do SEAA/EEAA.  Criar um espaço para fala, escuta e devolutivas aos professores acerca dos 

estudantes TFE’s e Encaminhados; Visitar as salas de aula para apresentação do trabalho 

institucional, pedagógico: preventivo e interventivo Compartilhar materiais de apoio aos professores 

e coordenadores na plataforma-Google Sala de Aula/whatsapp/outros; Realizar o atendimento aos 

estudantes em grupo (reagrupamento) respeitando suas potencialidades e limitações , por meio  do 

meet, whatsapp, ligações, outros;   

Estabelecer contato com os coordenadores acerca do acompanhamento e ações aos estudantes TFE’s; 

Promover espaço para formações do corpo docente por meio de rodas de conversas, palestras e 

outros; Realizar ações de maneira conjunta com os demais Serviços de Apoio (SOE e AEE) : 

Palestras e Rodas de conversas com  temáticas em comum aos Serviços para professores, estudantes 

e família ;   

Auxiliar os professores quanto à construção das Adequações Pedagógicas aos estudantes TFE’s e 

com dificuldades de Aprendizagem;   

Conversar com os professores periodicamente ou quando necessário acerca do estudante 

encaminhado ou TFE’s a fim de colher informações sobre seus rendimentos nas aulas, bem como 

em meus atendimentos;   

Disponibilizar materiais na plataforma, whatsapp e outros sobre rotina escolar, planejamento de 

estudos, planners, técnicas e metodologias de estudos, entre outros;   

Realizar a Avaliação Pedagógica dos Estudantes Encaminhados e TFE’s;   

Reunir de forma virtual mensalmente ou quando necessário com os responsáveis pelos estudantes 

com dificuldades de aprendizagem e TFE’s;   

Avaliar quais as limitações no processo de aprendizagem dos estudantes com o objetivo de intervir 

significativamente promovendo seu desenvolvimento;   

Distribuir folders com as atribuições e função do SEAA com intuito de reforçar o papel da EEAA.  
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Realizar o Mapeamento do perfil das turmas com o auxílio dos professores;   

Realizar pesquisa sobre o acesso dos estudantes no uso das tecnologias de acesso a plataforma e 

aulas remotas, como captação de informação sobre necessidade de material impresso para os 

estudantes com TFE que não possuem acesso a tecnologia.   

Realizar reuniões com toda a comunidade Escolar para apresentação da Equipe e suas respectivas 

funções com reunião dirigida pela EEAA e demais serviços de apoio.   

Realizar intervenções em sala, individualmente e em grupo, utilizando textos reflexivos, vivências, 

dinâmicas de grupo, etc. Preparar e promover encontros para reflexão nas turmas demandadas com 

temas focados nas necessidades indicadas pelo corpo discente.   

Atendimento individual/coletivo aos professores, pais e estudantes quando necessário.   

Elaborar, propor e desenvolver projetos (junto ao coletivo da escola) e de acordo com o PPP da 

escola que favoreçam a  

aprendizagem e a mediação de conflitos sobre tais temáticas;  

aprendizagem e a mediação de conflitos sobre tais temáticas;  

Atender, individual e coletivamente os estudantes com dificuldades de aprendizagem acentuada. 

coletivamente os estudantes com dificuldades de aprendizagem acentuada.  

Coletivamente os estudantes com dificuldades de aprendizagem acentuada.  

Realizar oficinas de técnicas de estudos com estudantes   

Realizar oficinas de técnicas de estudos com estudantes   

Encaminhar os estudantes com significativas dificuldades de aprendizagem para receber atendi 

Encaminhar os estudantes com significativas dificuldades de aprendizagem para receber atendimento 

na SAA no contraturno   

Encaminhar os estudantes com significativas dificuldades de aprendizagem para receber 

atendimento de acordo com a disponibilidade de vaga.   

Sensibilizar sobre a participação da família no acompanhamento acadêmico do estuda   

Sensibilizar sobre a participação da família no acompanhamento acadêmico do processo de ensino 

e aprendizagem com reuniões, vivências; processo de ensino e aprendizagem com reuniões, 

vivências;  
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PROFISSIONAIS  ENVOLVIDOS   

Atuar junto à família e à comunidade escolar de forma preventiva e interventiva, tornando-as 

corresponsáveis no Atuar junto à família e à comunidade escolar de forma preventiva e interventiva. 

Realizar roda de conversas com os pais, desenvolver temas como: Habilidades Emocionais;   Família 

e Escola: como atuar nas  dificuldades de aprendizagem;  

  

CRONOGRAMA De março a dezembro - durante o período de atividades do ensino presencial, 

ensino remoto ou ensino híbrido. Feedback das ações desenvolvidas para as famílias e professores.  
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8.4 Estratégia de Matrícula 

 
 

Desde 2014 adotamos critérios pedagógicos para garantir a preferência de turno entre os 

alunos. Essa demanda se tornou imprescindível na nossa organização visto a crescente procura pela 

nossa escola e preferência de cerca de 80% pelo turno matutino por parte dos alunos. A preferência 

pelo turno matutino é dos alunos que estão dentro da faixa etária correta para aquela série, dando 

preferência ao aluno que segue corretamente o fluxo das séries. Os alunos que têm muita distorção 

idade/série não garantem a preferência no matutino e são matriculados logo no início do ano no 

vespertino. Nesse sentido os alunos reprovados não garantem sua vaga no matutino para atendermos 

a grande demanda dos alunos que seguem regularmente o fluxo. Esse critério pedagógico nos garante 

mais comprometimento dos alunos inclusive com maior compromisso disciplinar. Tudo isso foi 

aprovado e registrado em ata específica em reunião do Conselho Escolar, na Semana Pedagógica e 

na construção dessa PPP. Segundo os registros das atividades remotos presenciais do ano 2020/2021 

segue as seguintes instruções:  

        Para emissão de Declarações ou afins, as equipes de Secretarias Escolares deverão seguir 

as orientações constantes na Nota Informativa nº 4/2021 – SEE/SUPLAV/DINE , durante a vigência 

do Decreto nº 41.841, de 26 de fevereiro de 2021, o Decreto nº 41.849, de 27 de fevereiro de 2021 e 

do Decreto nº 41.874, de 8 de março de 2021.   Enquanto persistirem as atividades exclusivamente 

remotas, para emissão de transferências, antes de fechamento de bimestres e/ou semestres, compete 

ao Chefe de Secretaria Escolar, além de seguir os protocolos para emissão da documentação no 

Sistema de Gestão i-Educar, registrar na DEPROV. 

 Decreto nº 41.874, de 8 de março de 2021, mantêm as atividades educacionais presenciais 

suspensas em todas as creches, escolas, universidades e faculdades, das redes de ensino pública e 

privada, no âmbito do Distrito Federal, até o dia 22 de março de 2021. Retorno às Atividades 

Pedagógicas Presenciais nas Unidades Escolares Públicas do Distrito Federal, a partir do dia 

__/___/2021, segundo o Decreto nº _________, de __/___/2021, se for o caso. Avaliações parciais 

já realizadas pelo estudante, quando for o caso. E, para as transferências de estudantes matriculados 

em etapas e modalidades que utilizam os relatórios (RDIA – Relatório Descritivo Individual do 
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Aluno, destinado à crianças da Educação Infantil; RAv -Registro de Avaliação - Descrição do 

Processo de Aprendizagem do Estudante do Ensino Fundamental – Anos Iniciais - 2º Ciclo para as  

Aprendizagens (incluindo o RAv da Educação de Jovens e Adultos – 1º Segmento); e RFA - Registro 

Formativo de Avaliação - 3º ciclo para as aprendizagens do Ensino Fundamental – anos finais), esses 

devem ser devidamente preenchidos, até o último dia de matrícula do estudante na Rede, 

conforme orientações da SUBEB e SUBIN. 

               

 

 

9. Estratégias de Avaliação do Processo Ensino Aprendizagem 

 
 

Consideramos alguns aspectos sobre a avaliação que são utilizados e promovidos no CEM 

404. Segundo os docentes, a avaliação é uma forma de diagnosticar o processo de ensino-

aprendizagem, sem, no entanto, deixar de lado sua característica de parte fundamental da própria 

formação do estudante. Dessa forma a avaliação não deve se pautar apenas pelo resultado, mas deve 

ser encarada de forma mais abrangente possível, de maneira que o estudante possa passar por um 

processo amplo de conhecimento. Os professores consideram adequada a avaliação ampla com uma 

parte formativa e outra mais técnica, quantitativa, de forma que atenda aos fundamentos sociais que 

a escola deve se pautar, a formação cidadã, inclusiva e sustentável e a formação necessária para o 

aluno do ensino médio se especializar tecnicamente para dar continuidade acadêmica em seus estudos 

e se inserir com sucesso no mundo do trabalho. Nesse sentido a escola desenvolve, dentro de suas 

possibilidades e circunstâncias, um tipo de avaliação o mais abrangente e integral possível, utilizando 

meios e ferramentas adequadas para o desenvolvimento interdisciplinar dos conteúdos, desde 

avaliações tradicionais, como provas, trabalhos, seminários, atividades em sala, como projetos com 

foco na interdisciplinaridade e integração dos estudantes. 

 
Conforme propõe as Diretrizes de Avaliação do Processo de Ensino e de Aprendizagem para 

a Educação Básica DF – 2008, na avaliação formativa é essencial a observação e o registro do 

desempenho do aluno. Assim, o professor deve fazer lançamentos nos diários ou com a maior 

frequência possível, refletindo sobre todas as situações relevantes em relação ao desenvolvimento do 
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aluno e sobre a intervenção pedagógica. Para tanto, pode-se contar com diversos procedimentos, tais 

como: ficha individual, portfólio ou dossiê, contendo apontamentos sobre as produções (trabalhos, 

produções individuais ou grupais) do aluno e as observações do professor. O resultado do 

desempenho do aluno é constituído a partir desses registros e de outros documentos que poderão ser 

analisados na trajetória do aluno na instituição educacional. 

 
Em concordância com a legislação do ensino público no DF e no Brasil, as ações pedagógicas 

do CEM 404 desenvolvem suas ações avaliativas, considerando o desenvolvimento sociocultural do 

aluno e com ênfase nas atividades que primam pelo sucesso acadêmico, levando em conta “o 

contexto escolar e os fins pedagógicos a que se destina” (Diretrizes para Avaliação da 

Aprendizagem – Ensino Fundamental- Anos finais e Ensino Médio – Brasília 2008). 

 
A primazia do processo avaliativo formativo absorve os demais aspectos e apresenta-se como 

fundamental no processo ensino-aprendizagem com procedimentos voltados para a vida acadêmica 

e profissional do aluno (PAS, ENEM, Vestibulares e concursos), sem descuidar do aspectos 

psicossocial (autoconfiança, competitividade). 

 
Baseando-nos na perspectiva que as práticas pedagógicas diferenciadas vêm ao encontro das 

mudanças observadas nas novas Diretrizes para Avaliação da Aprendizagem que orienta para a 

continuidade do processo de avaliação do aluno é que propomos uma prática de avaliação 

diferenciada para o nosso trabalho. 

 
A avaliação do CEM 404 é uma vinculação necessária dos seguintes aspectos: 

 

 
a) Projetos Interdisciplinares: Os projetos Logos e Geração têm suas vertentes voltadas para 

o trabalho do aluno, criando suporte à matriz curricular no que diz respeito ao raciocínio lógico, à 

técnica e ao conhecimento das políticas públicas. Esses projetos com carga horária de 1h/a 2h/a 

semanais respectivamente. 

 
b) Sistema de trabalhos, pesquisas e provas: São desenvolvidos pelos professores e alunos 

na escola ou fora dela com apoio dos meios disponíveis: sala de leitura, laboratório de informática e 
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visita a campo. Testes, trabalhos, seminários, exercícios, relatórios, postura social, pesquisas etc, 

constituirão a avaliação com as seguintes divisões para os componentes curriculares exceto os 

Projetos Interdisciplinares: 2,5 pontos (seminários, debates, exercícios, pesquisas, relatórios e 

atividades desenvolvidas em projetos); 2,5 pontos de redação; 2,5 ponto de uma Avaliação 

Multidisciplinar com características interdisciplinares a serem desenvolvidas ao longo de 2018 e 2,5 

pontos de Testes e Provas. 

 
c) Conselhos de Classe Participativos: Visam o conhecimento do aluno na sua realidade 

individual e familiar. Considera as suas potencialidades e limitações (psicossocial, econômico, 

intelectual) buscando uma compreensão e uma avaliação diferenciada e integradora. O CEM 404 

realizará conselhos participativos em formato de formulário para que todos alunos participem 

individualmente dando o retorno avaliativo quanto a aprendizagem, participação nas atividades 

escolares, envolvimento do estudante com o seu estudo, avaliação da equipe de professores assim 

como da possibilidade de melhorar nossa forma de avaliação a cada bimestre escolar.  

Funcionalidade: Professores e alunos representantes refletem sobre o processo pedagógico e 

o resultado bimestral e sugerem ações para a melhoria. 

 
O Pré-Conselho de Classe da Educação de Jovens e Adultos do CEM 404 consiste em uma 

reunião coletiva com a presença de membros da direção, supervisor, coordenação pedagógica e 

orientação educacional com o grupo docente, em meados do semestre letivo. O objetivo é, a partir 

das situações-problema levantadas pelos professores em sala de aula, organizar-se o debate acerca 

da situação do aluno e buscar soluções coletivas para melhorar o desempenho desse estudante. Além 

disso, visa a uma maior objetividade do Conselho de Classe e a adquirir subsídios para uma melhoria 

no ensino-aprendizagem para o próximo semestre letivo, assim como pensar em ações 

interdisciplinares. 

 
Outro propósito do Pré-Conselho é o levantamento das faltas dos alunos, bem como 

estabelecer critérios para justificar o abono dessas respectivas faltas, no caso de declaração do 

trabalho, casos específicos e também outras situações atípicas que são investigadas, por meio de 

convocação do aluno pela orientação educacional, e repassadas ao grupo docente nas coordenações 
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pedagógicas para uma análise dos casos que exigem um olhar diferenciado por parte do corpo 

docente. Visa, além disso, ao estabelecimento de uma nota mínima para a aprovação do aluno pelo 

Conselho de Classe e, possivelmente, idealização de uma avaliação substitutiva para os alunos que 

fizerem jus a esta, bem como estabelecer o diálogo sobre os problemas disciplinares, sugerindo 

providências que possam ser tomadas. 

 
Quanto ao Conselho de Classe, cuja característica era de uma análise meramente 

quantitativa do desempenho dos alunos para decidir sobre a aprovação ou reprovação, passa, a partir 

da implantação do Pré- Conselho, a ter importante papel na reorganização do trabalho pedagógico, 

pautada nas discussões sobre os resultados obtidos, que se materializam em propostas concretas de 

ações interventivas. Essas propostas consistem em momentos de formação continuada e debates 

sobre os problemas nas coordenações pedagógicas; treino do preenchimento dos cartões-resposta em 

sala, antes da realização das provas; simulação de questões da prova multi em sala de aula; 

estabelecimento de relações entre os conteúdos e as vivências do estudante da EJA. 

 
Nesse sentido, o Conselho de Classe adquire, sob um novo viés, o status de ponto de partida 

para as reflexões, discussões, avaliações sobre nova direção e objetivos para o processo de ensino-

aprendizagem do semestre subsequente. As tomadas de decisão envolvem encaminhamentos 

relacionados à metodologia, ações e estratégias que visem à aprendizagem, com acompanhamento e 

diagnóstico das possíveis causas que interferem no processo, reorientando as ações, quando 

necessário. 

 
“Na EJA cada estudante quer reconstruir o seu caminho, a sua vida; quer 

compreender seus fracassos e conquistar um novo mundo. Resta aos educadores 

conhecer profundamente cada um e ao avaliar a aprendizagem que faça dentro das 

perspectivas e sonhos desses jovens e adultos para uma nova sociedade”. 

Henrique Lopes Gomes  

 

A avaliação de desempenho do aluno é feita de maneira formativa, considerando suas várias 

dimensões. Os professores individualmente, ou por área de conhecimento, determinam os 



106 

 

meios/métodos que serão utilizados dentro das considerações citadas acima para a avaliação do 

desempenho do aluno, respeitando o que está orientado na LDB, no documento “Diretrizes para 

avaliação da aprendizagem” e no Regimento escolar das Instituições Educacionais da Rede Pública 

de ensino do DF (ART 113; ART 114 item I; ART 116 §1º, §2º e §3º). 

 
“ART 113. A verificação do rendimento escolar compreende a avaliação do processo 

de ensino e de aprendizagem que objetiva diagnosticar a situação de cada aluno nesse 

processo, bem como o trabalho realizado pelo professor”. 

 
“ART 114. A verificação do rendimento escolar observará os seguintes critérios: 

 

 
I – Avaliação formativa, processual, contínua, cumulativa, abrangente, diagnóstica e 

interdisciplinar com prevalência dos aspectos qualitativos sobre os fatores quantitativos do 

desempenho do aluno”. 

 
“ART 116 

 

 
§ 1º A ação avaliativa deve identificar dificuldades de aprendizagem do aluno em seu 

dia-a-dia, intervindo de imediato e estimulando o seu caminhar. 

 
§ 2º Vários mecanismos de avaliação devem ser utilizados de forma dirigida ou 

espontânea, dentre os quais observações, relatórios, questionários, pesquisas, teste/provas, 

entrevistas, fichas de acompanhamento, auto avaliação, portfólio e outros. 

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

valor a eles atribuído não pode ultrapassar 50% da nota final de cada bimestre”.   

Dessa forma, os Professores do CEM 404 realizarão as avaliações dos alunos sob as 

seguintes orientações: 

 
I – O professor discutirá com a turma no início do bimestre o critério de avaliação que irá 

adotar, bem como a pontuação que será atribuída aos instrumentos de avaliação. 

 

Instrumentos Quantitativos 
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Instrumentos: TESTE Avaliação Multidisciplinar 

Valor: 2,5 2,5 

 

 

 
Instrumentos Qualitativos 

Instrumentos: Redação Outros(seminários, 

pesquisas etc.) 

Valor: 2,5 2,5 

II– Os procedimentos de avaliação utilizados deverão estar em consonância com as 

orientações dos documentos citados acima; 

 
IV – Com relação ao registro da avaliação no diário, o professor deverá detalhar o 

procedimento adotado em cada avaliação utilizada. O referido registro será realizado no campo 

informações complementares ou no próprio campo de registro de avaliação. 

 
V – O professor em suas avaliações levará em conta o desenvolvimento do aluno e suas 

condições sociais e cognitivas. 

 
VI – Os professores do CEM 404 conhecem a realidade da nossa clientela e a avaliação será 

feita com adequações necessárias, pautada na aproximação com os estudantes e por meio de 

estratégias adequadas para os alunos repetentes e os que participaram do programa de aceleração, 

aproveitando o crescimento individual de cada um, para isso, contaremos com a participação do 

S.O.E que acompanhará junto ao aluno e a família e levantará informações indispensáveis para uma 

avaliação global do estudante.  Até o ano de 2019 as avaliações foram pautadas nestas estratégias 

acima comentadas. A docência é constituída por uma ação complexa porque ela é pautada e 

influenciada por aspectos políticos, sociais, culturais, econômicos, bem como pela compreensão do 

momento que estamos vivenciando nesta pandemia. O processo de ensino aprendizagem no ano de 

2020/2021 sofreu uma mudança drástica pela prática docente que foi levada a plataformas e meios 

de tecnologias. Para Nóvoa (1995) pensar a profissão docente incorpora três dimensões 
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indissociáveis: a pessoal, a profissional e a organizacional, o que fica ainda mais evidente no período 

da pandemia. Uma pesquisa feita pelo Instituto Península (2020) em abril do ano passado apontou 

que 83% dos professores brasileiros não se sentiam preparados para o ensino remoto e 88% revelam 

ter dado a primeira aula virtual após a pandemia. Diante da pandemia foi necessário se reinventar e 

repensar o processo de ensino e aprendizagem, que de uma ora para outra, passou a ser realizado de 

forma não presencial, obrigando professores e alunos a adaptar-se às novas condições impostas, sem 

o devido planejamento e tão pouco a disponibilidade de formação docente. O professor, considerando 

sua autonomia pedagógica, porém observando as normas contidas no Regimento Escolar e as 

Diretrizes Pedagógicas e Operacionais desta SEEDF, em 2021 – como em 2020, deverá aplicar 

atividades/avaliações de acordo com o seu planejamento, lançando nos respectivos Diários de Classe 

os resultados correspondentes. O critério de avaliação de cada componente curricular deverá ser 

executado conforme os documentos publicizados para a Rede Pública de Ensino do Distrito Federal, 

em especial o Regimento Escolar da Rede Pública de Ensino, aprovado pela Portaria nº 15/2015 – 

SEEDF, alterado pela Portaria nº 180/2019 - SEEDF, dando prioridade à avaliação formativa, 

observando, ainda, orientações expressas pela SUBEB e SUBIN – Diretrizes Pedagógicas e 

Operacionais. Ressalta-se que o fechamento de notas (Avaliação) deverá ser feito mediante a 

execução e a entrega das atividades pedagógicas propostas, ao final de cada período letivo 

(bimestre/semestre/ano letivo). Tais orientações, se alteradas, deverão ser definidas e 

determinadas por esta SEEDF, ouvidas as áreas técnicas da SUBEB, SUBIN e em conjunto 

com a SUPLAV. Contudo, ratificamos, a nota não pode nunca pretender punir os estudantes. Afinal, 

o objetivo não deve ser “avaliar para medir”, e sim as aprendizagens com foco na avaliação 

formativa, com destaque maior ainda 

durante a realização de atividades pedagógicas remotas.  

 
Os instrumentos avaliativos da EJA do CEM 404 estão voltados para os saberes adquiridos 

na trajetória de vida dos estudantes e de como esses saberes dialogam com o conhecimento teórico-

científico adquirido, num processo de desconstrução da avaliação autoritária e meramente 

classificatória, que busca a ação contínua de avaliação e reavaliação também da prática pedagógica. 
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Os instrumentos de avaliação dos estudantes da EJA são direcionados para uma prática 

avaliativa diversificada que contemple mais de uma possibilidade de verificação das aprendizagens 

com aspectos quantitativos e qualitativos. Assim, cinquenta e cinco por cento da nota de avaliações 

do estudante estão direcionados aos projetos, prova multi e prova de redação, cuja pontuação é 

computada para todas as disciplinas, a partir da seguinte organização: 

 

Primeiro semestre letivo 
 

 

 
Feira de Ciências 

 
Semana de 

Educação para a 

vida 

 
Avaliação 

multidisciplinar 

 
Prova discursiva 

(Redação) 

 
1,5 

 
1,0 

 
2,0 

 
1,0 

No projeto “Feira de Ciências'', o estudante será avaliado em (0,5) pela participação e 

presença nos encontros e em (1,0) pelos avaliadores convidados pela UE para o dia da culminância 

do projeto. 

 
À pontuação da Semana de Educação para a Vida fará jus o aluno que estiver presente em 

todas as palestras, salvo os casos em que apresentar os instrumentos legais previstos no regimento 

escolar e nas Diretrizes Operacionais para a Educação de Jovens e Adultos, que justificam a ausência 

do aluno em alguns dias de palestras. 

 
A avaliação multidisciplinar contempla os conteúdos ministrados no semestre letivo e é 

organizada em três blocos de áreas do conhecimento, a saber: Bloco de Códigos, Linguagens e suas 

Tecnologias; bloco de Ciências da Natureza e Matemática e bloco de Ciências Humanas. A 

pontuação total de cada bloco é de 2,0 pontos, das quais é calculada a média do aluno e também 

computada para todas as disciplinas. 

 
A prova discursiva (redação) tem o valor de 1,0 ponto e os critérios de correção são conforme 

a matriz de competências do ENEM, considerando as especificidades da modalidade de ensino. 

 
Segundo semestre letivo 
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Sarau Poético e 

Consciência Negra 

 
Semana EJA 

 
Avaliação 

multidisciplinar 

 
Prova discursiva 

(Redação) 

 
1,5 

 
1,0 

 
2,0 

 
1,0 
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As organizações das avaliações do segundo semestre diferem pouco do primeiro. Mais 

especificamente, a diferença está no formato do Sarau em que, em vez de estandes, as apresentações 

dos trabalhos são somente no palco e da Semana EJA em que são oferecidas palestras e oficinas, 

ministradas por professores da escola, estudantes e convidados. Essas oficinas são estruturadas em 

diferentes momentos, com temas transversais ou de extensão dos conteúdos de sala de aula. Para 

obtenção da nota da Semana EJA, o estudante deverá assistir a todas as palestras e participar, no 

mínimo, de três oficinas. 

 
A pontuação referente aos 4,5 está relacionada ao trabalho e método de avaliação 

empregados pelo docente em sala de aula e que também deverá ser diversificada, contemplando mais 

de uma possibilidade de verificação da aprendizagem e de reavaliação da prática pedagógica. 

 
Outros instrumentos avaliativos, de reorientação da prática pedagógica de combate à evasão 

escolar, considerados na organização pedagógica da EJA do CEM 404, são o Pré-Conselho e o 

Conselho de Classe, que representam instâncias que permitem um olhar coletivo, mais detalhado e 

reflexivo do corpo docente para o contexto de aprendizagem do estudante. 

 
Além das medidas anteriormente mencionadas, a Progressão Continuada passa a ser 

elemento indissociável nas práticas avaliativas desenvolvidas na EJA CEM 404; e consiste em um 

modelo de avaliação da aprendizagem que visa assegurar a permanência do aluno na escola, 

contribuindo para reduzir a evasão escolar. Farão jus à Progressão Continuada os alunos que estão 

reprovados ou matriculados na primeira ou segunda etapa do terceiro segmento da EJA. Conforme 

prevê as Diretrizes Operacionais da Educação de Jovens e Adultos da Rede Pública de Ensino do 

Distrito Federal (2020), esse procedimento de avaliação não será permitido com o objetivo de 

conclusão da
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Educação Básica (3º segmento) e para alunos já beneficiados na etapa/semestre em curso. 

 

 

 
 

Recuperação da Aprendizagem 
 

Como apresentado anteriormente, o foco da reorganização do espaço e tempo escolar 

pressupõe que a escola se organize baseada na lógica da aprendizagem e não na classificação 

e reprovação de estudantes. Desta forma, o sistema de ensino, os professores, os gestores das 

unidades escolares e os estudantes precisarão focar na qualificação dos tempos ampliados de ensino-

aprendizagem e na busca do acompanhamento das dificuldades apresentadas por um número menor 

de estudantes por semestre. 

Quando todos convergem para a aprendizagem e criam estratégias pedagógicas para uma 

aprendizagem significativa, a tendência à reprovação é mínima. 

Uma das estratégias recomendadas por pesquisadores e professores é a pedagogia de projetos 

que trará o caráter prático e contextualizado aos blocos de componente curriculares. Para que 

tenhamos sucesso os procedimentos adotados precisam ser inovadores, as práticas e a forma de 

organização da escola precisam ser alteradas e discutidas coletivamente ou a prática educativa 

continuará tradicional e o resultado não será alterado ou alcançado. A ação da unidade escolar 

precisará ser definida coletivamente nas coordenações pedagógicas de forma processual e Inter 

componentes curriculares. 

Mas, caso ainda haja estudantes em recuperação, precisamos lembrar que o regime 

continuará anual. Portanto, o resultado final da situação escolar do jovem ocorrerá no final do ano, 

lembrando que ele fará jus à recuperação processual dos conteúdos ao
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longo de todo o processo não assimilados. A cada avaliação o professor oportuniza aquele que não 

alcançou o conhecimento com outra atividade a fim de que o aluno recupere o conteúdo perdido e 

continue o dentro do processo. O intuito é de que o aluno não pare na etapa que teve dificuldade e 

desista de seguir adiante no processo de aprendizagem. Cabe ao professor avaliar novamente o 

processo e atribuir pontuação se observar que o aluno conseguiu superar as dificuldades e avançar 

no aprendizado da disciplina. Esse processo de recuperação é importantíssimo e só termina ao final 

do ano letivo 

O Art. 168 inciso II Regimento Escolar esclarece que poderá participar do processo de 

recuperação final o estudante que ficar em recuperação em até três componentes curriculares, o que 

somente se nesta perspectiva, observamos também que o debate em torno da PP dos professores tem 

se ampliado dado ao momento histórico pelo qual passamos.  

Como já referenciamos em todo PPP no ano de 20020/2021 os professores foram obrigados 

de forma imprevisível e rápida adaptar-se a nova rotina de ensinar a distância, utilizando recursos 

tecnológicos e midiáticos que até então não eram comuns à sua prática no contexto escolar quando 

da execução das atividades educativas de forma presencial. Assim, se vislumbra que o improviso nas 

ações acabou por elevar o tom das críticas às ações desenvolvidas pela escola.  É necessário 

assegurar e oportunizar aos estudantes que não conseguiram desempenho nas diversas formas 

avaliativas (impressas e/ou online; e, presenciais) a recuperação das aprendizagens ao longo dos 

bimestres/semestres e ao final do processo, atendendo à legislação vigente no que concerne à 

Recuperação Contínua, direito estabelecido ao estudante pela LDB 9394/96, art. 13. Por fim, e não 

menos importante, cabe aos professores cuidar para que não haja a evasão e/ou absenteísmo escolar 

neste período de isolamento social, com a aplicação de atividades pedagógicas remotas e 

recuperações contínuas.  

 

 

 

 
Procedimentos para a Dependência 

 
Ao final do ano e após todo o processo de aprendizagem, de recuperação contínua e de 
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recuperação final, a unidade escolar verificará a existência de estudantes que permaneceram em até 

dois componentes curriculares no ano corrente. Neste caso, o estudante prosseguirá seus estudos na 

série subsequente do Ensino Médio realizando a dependência de estudos destes dois únicos 

componentes curriculares como previsto em normatização do Conselho de Educação D.F.  

Recomenda-se a continuidade da oferta do “Regime de Dependência”, utilizando o 

Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) e/ou com a oferta de atividades impressas que possam 

dar suporte ao estudante. O importante é a supervisão e a certeza de que foram superadas as lacunas 

de aprendizagens, bem como o devido registro, no módulo escola, pelo Secretário Escolar, quando o 

estudante cumprir todas as atividades relativas à Progressão Parcial em Regime de Dependência.  

Suspensos, durante o período de atividades pedagógicas remotas, tendo em vista as orientações 

constantes na Nota Informativa nº 4/2021 – SEE/SUPLAV/DINE. A partir do retorno às atividades 

presenciais, esses poderão acontecer sendo registrados, desde que a equipe pedagógica observe se o 

estudante atende a todos os pré-requisitos constantes no Manual da Secretária do Sistema de Ensino 

do Distrito Federal, considerando a norma vigente com vistas à aplicação do Avanço de Estudos e/ou 

Progressão Continuada - EJA. E, como já esclarecido, a SUBEB em parceria com a SUPLAV, 

publicarão o Guia prático para o Avanço de Estudos – perguntas e respostas, como escopo de 

auxiliar às equipes gestoras e pedagógicas, quanto à sua correta aplicação e registro. Ao longo de 

cada período letivo (bimestre/semestre), sugere-se a criação de um portfólio e/ou webfólio, com o 

registro das atividades por componente/unidade curricular, ou por área do conhecimento. Os 

professores poderão servir-se desse instrumento, para avaliar seus estudantes. Para a Educação de 

Jovens e Adultos e outras modalidades, cujo regime é modular ou semestral, a entrega do portfólio 

e/ou webfólio, com as atividades, poderá acontecer ao final de cada módulo ou semestre letivo. 

 

10. Organização Curricular da Escola 

 
 

Em consonância com a Matriz Curricular, a Base Nacional Comum o ensino médio concentra 

o conteúdo em três áreas do conhecimento: Linguagens, Códigos e suas tecnologias (Língua 

Portuguesa, Língua Estrangeira, Arte e Educação Física); Ciências da Natureza, Matemática e suas 

tecnologias (Física, Química, Biologia e Matemática); Ciências Humanas e suas tecnologias 
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(Geografia, História, Filosofia e Sociologia) visando favorecer a interdisciplinaridade e a 

contextualização. 

 
Nossa organização se baseia na matriz de conhecimento e Obras do PAS. Portanto, o plano 

de curso de cada matéria é feito baseado nos conteúdos por série e de forma interdisciplinar os 

conteúdos são distribuídos para que pelo menos dentro de cada área de conhecimento possamos 

trabalhar simultaneamente o mesmo conteúdo no mesmo bimestre e adaptamos esses conteúdos aos 

temas transversais. Nesse sentido, o projeto central da nossa escola é o Sarau Poético que é a 

culminância de apresentações artísticas de todas as obras do PAS. Uma etapa importante em que 

conseguimos efetivar os temas transversais e a interdisciplinaridade é na elaboração das questões da 

nossa prova Multi e dos temas de redação que fazemos todos os bimestres.  

Na medida que o distanciamento entre a escola e os estudantes foi crescendo em 2020, foi 

necessário montarmos outras estratégias de trabalho para nossa comunidade escolar. Durante o 

decreto e suspensão das atividades escolares a preocupação dos docentes e direção, era nítido e 

sentido nos grupos da escola. Nas coletivas realizadas remotamente observava-se a preocupação da 

perda de um ano letivo. Através das coletivas foram discutidas formas e possibilidades de 

resgatarmos nossos estudantes e suas famílias. Consideramos que as aulas remotas utilizando a 

ferramenta Meet seria adequada para interação entre o professor e o estudante para buscar 

conhecimento e resgate de conteúdos. No início das aulas remotas tivemos muito acesos, os 

estudantes estavam ávidos com a socialização que aquele momento proporciona a todos. 

Reapresentamos combinações e possibilidades (uso de Ambientes Virtuais de Aprendizagens em 

plataformas; videoconferências; chamadas de vídeo; aplicativos; gamificação, aplicação de 

formulários como atividades e testes. Funcionamento do novo ensino médio nas turmas dos 1º anos.  

SEMESTRALIDADE 

                                       unidade de tempo para avaliação do aluno 

● não existe mais bimestre 

● são 6 semestres para finalizar o ensino médio, caso obtenha todos 

● os créditos dos componentes curriculares. 

● conceito parcial 
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CRÉDITO OBTIDO 

● Cada componente curricular corresponde a um número de créditos (1 crédito para 

cada hora aula na semana) que o estudante precisa completar para se formar e 

terminar o ensino médio. 

● O aluno que tem frequência tem o crédito obtido, independente do conceito obtido. 

● o estudante que é infrequente não obtém os créditos do  componente curricular e 

deverá cursar um semestre extra se quiser finalizar o ensino médio.  

 

CONCEITO (MENÇÃO) 

 

● Não existe mais nota, a menção do aluno faz parte de um processo mais amplo de 

avaliação em que o professor avalia a aprendizagem do estudante a partir da evolução 

dele ao longo do semestre no componente curricular.. 

 

● O novo ensino médio parte de uma visão com foco na aprendizagem do estudante e 

no protagonismo dele, portanto o estudante também é responsável pelo conceito que 

ele adquire, o conceito não é baseado em recompensa ou reforço de determinado 

comportamento e sim na aprendizagem real do estudante. 

● O estudante que atingir menção abaixo da média deverá cursar no semestre seguinte 

núcleo de estudos na área correspondente, com a oportunidade de rever os conteúdos 

que obteve baixo rendimento e obter menção através de novas oportunidades de 

aprendizagem daquelas competências e habilidades que não foram satisfatórias. 

● O estudante que não conseguir atingir menção adequada da aprendizagem constará 

no seu histórico a menção que ele obtiver, nesse caso, se evidencia a 

responsabilidade que o próprio estudante deve ter com a sua aprendizagem e sua 

trajetória no ensino médio. 

 

ELETIVAS 
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● Carro chefe do novo ensino médio 

● Possibilidade de escolha de parte do currículo que deseja cursar 

● Possibilidade de direcionamento para as áreas que mais interessam ao estudante. 

● Tão importante quanto às disciplinas tradicionais da formação geral básica 

● Parte dos conteúdos das disciplinas da FGB serão trabalhados nas eletivas. 

 

NÚCLEOS DE ESTUDOS 

 

● Componentes curriculares que são cursadas para reforço e aprendizado de 

competências e habilidades dos estudantes com dificuldades. 

● São organizadas por área do conhecimento: matemática, ciências humanas, ciências 

exatas, língua portuguesa e códigos e linguagens 

● Caso o aluno não tenha atingido a menção básica o núcleo de estudos poderá dar 

novas oportunidades de aprendizagem a esses estudantes. o aluno poderá deixar de 

escolher uma eletiva para cursar um núcleo de estudos. 

 

PROJETO DE VIDA 

 

● Componente curricular obrigatória 

● Direcionador e organizador do novo ensino médio, o estudante 

● Deve utilizar o projeto de vida como parte da sua formação para pensar como é o 

que ele pretende fazer com os conhecimentos adquiridos no ensino médio, futuro, 

carreira, profissão etc. 

ITINERÁRIO FORMATIVO TÉCNICO 

● O estudante que se inscreveu e se matriculou optando pela formação técnica deverá 

cursar todo o ensino médio como aluno do cem 404 e da escola técnica.  

● O estudante do ensino técnico só cursa a formação geral básica no cem 404 (segunda, 

quarta e sexta)  
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● O estudante do técnico não cursa no cem 404: projeto de vida, núcleos de estudos, 

eletivas. 

● O curso técnico sempre será no horário da aula do aluno (terças e quintas) 

● O estudante que não cumprir e obtiver avaliação satisfatória no curso técnico não 

obterá os créditos necessários para finalizar o ensino médio, devendo recuperar esses 

créditos em um semestre extra.  

● O estudante que desistir do curso técnico ao final de um semestre deverá comunicar 

a escola técnica e o cem 404 e formalizar sua desistência por meio de declaração 

assinada pelos responsáveis o estudante que abandonar o curso técnico sem avisar a 

instituição e a escola não obterá os créditos para terminar o ensino médio. 

 

 

 

 

11. Plano de Ação para Implementação do PPP 

 
 

As metas apresentadas a seguir seguem a proposta desenvolvida nas discussões promovidas 

nas coordenações coletivas pelos professores, bem como nos resultados encontrados nas pesquisas 

de opinião, nos conselhos de classe, no pré-conselho com os alunos e nas reuniões da direção e 

coordenação da escola em 2018. Refletem fundamentalmente um desejo de melhorar a escola e 

ampliar suas realizações ao longo do ano e dos próximos anos. Para facilitar o planejamento e a 

execução das metas, elas foram divididas em duas categorias fundamentais e em três prazos que 

procuram ser o mais próximos possível à realidade do CEM 404. 

 

11.1 METAS CURTO PRAZO 

 
 

Metas pedagógicas 

 

 
● Divulgação das melhores redações na página da escola na internet e nos murais 

 
● Realizar mais trabalhos sobre orientação vocacional e profissional 
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● Participar de Olimpíadas do conhecimento (OBMEP, OBA, OBF, OBLP, etc) 

 
● Realizar os projetos pedagógicos previstos no ano e aumentar o número de iniciativas 

● Preparar e aprovar mais estudantes nos exames de acesso (PAS, ENEM, Vestibular) 

● Aumentar o acesso ao site da escola e melhorar a comunicação com a comunidade 

● Desenvolver a integração com as atividades do turno noturno 

 
● Ampliar e adequar o atendimento dos projetos pedagógicos para o turno noturno 

 
● Desenvolver atividades específicas para a EJA 

 
● Aumentar o número de visitas a espaços culturais e acadêmicos promovidos pela escola 

● Aumentar a participação dos pais nas atividades da escola 

 
● Aumentar a interdisciplinaridade e o diálogo entre as disciplinas do currículo 

 
● Aumentar o acesso da comunidade aos canais de comunicação e participação da escola 

● Promover plano de utilização do laboratório de Ciências e informática 

 

 
Metas de estrutura 

 

 
● Melhorar a comunicação e integração entre os diversos setores da escola 

 

● Investir na aquisição de vídeos para a biblioteca   

 

● Ampliar o sistema de som para atender melhor os projetos culturais 

 

 

 

 
 

11.2 METAS MÉDIO PRAZO 

 

 
Metas pedagógicas 

 

 
● Promover atividades (projetos e debates) para maior integração do corpo docente 

 
● Desenvolver o sistema de avaliação via moodle 

 

 
Metas de estrutura 

 

 
● Construir a cobertura da quadra e estrutura de vestiário 

 
● Construir mais cobertura na Praça do Estudante 
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● Revitalização dos laboratórios de Ciências 

 
● Melhorar a estrutura do estacionamento da escola 

 
● Melhorar a velocidade e a continuidade da internet dos professores 

 

 
11.3 METAS LONGO PRAZO 

 

 
Metas de estrutura 

 

 
● Adquirir e instalar datashow em todas salas de aula 

 
● Adquirir e instalar ar-condicionado em todas as salas de aula 

 

 

 

 

 
12. Acompanhamento e Avaliação do Projeto Político Pedagógico 

 
 

A avaliação da PPP do CEM 404 se dá em três momentos, através do conselho escolar, 

enquanto órgão colegiado e superior de todos os segmentos da escola, coletivamente entre direção e 

professores, nos espaços das coordenações, dos dias letivos temáticos, nos conselhos de classe e da 

semana de planejamento pedagógico e coletivamente pela comunidade escolar, nas reuniões de pais, 

nos conselhos escolares e pré-conselhos, nas reuniões com o fórum permanente de representantes de 

sala, nos dias letivos temáticos e no processo eletivo para o grêmio estudantil . 

 
Entendemos ainda que o processo de avaliação e reconstrução da PP da escola é permanente. 

O Projeto Político Pedagógico de uma escola é necessariamente um diálogo em aberto, um espaço 

de reflexão constante das ações, da teoria, dos objetivos e das práticas do CEM 404. 

 
É necessário que a comunidade, a direção e o corpo docente e discente encontrem 

mecanismos constantes de avaliação e acompanhamento, medição da qualidade e do cumprimento 

das metas estabelecidas nesta PPP.  
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13. Projetos Específicos Individuais ou Interdisciplinares 

 
 

13.1 Projeto Geração: reflete os anseios da vida real dos alunos do CEM 404, preparando-os 

para o futuro, o exercício da cidadania e visualizando com mais clareza as possibilidades de acesso 

ao mercado de trabalho, estudos subsequentes, ensino superior ou a formação em nível técnico. 

Desenvolvido durante as aulas de Parte Diversificada (PI¹). Ofertado para alunos de 1ª, 2ª e 3ª séries 

tem carga horária semanal de duas horas/aula para 1º, 2º e 3º anos. 

 
Objetiva mostrar aos jovens recém saídos do ensino fundamental que o ensino médio pode 

e deve ser interessante e prazeroso; que têm de criar uma consciência crítica a respeito do mundo que 

os cerca para saber analisar as informações transmitidas pelos mais diversos meios de comunicação 

e, principalmente, torná-los cidadãos plenos e conscientes de seus direitos e deveres e aptos a 

encararem os mais variados desafios que a vida adulta irá impor-lhes, isso é tarefa árdua de todos 

aqueles que estão envolvidos com a educação. Muitos deles chegam ao ensino médio vendo-o apenas 

como mais uma etapa de sua vida, chata e desinteressante. Já vêm “ensinados” que não serão capazes 

de vencer os obstáculos que surgirão: serem selecionados para um bom estágio ou curso técnico, 

passar em um vestibular, serem bem-sucedidos em entrevistas de emprego, etc. Reverter 

pensamentos derrotistas e trazer um pouco de luz às mentes mergulhadas no desconhecimento é o 

que foi pensado neste projeto. E fazer com que estes jovens gerem ações positivas. Em 2017 o projeto 

foi distribuído para vários professores e não contou com a liberação do professor exclusivo que é 

essencial para o efetivo trabalho com os resultados que estamos atingindo. Para o ano de 2019 o 

projeto Geração conta com um professor exclusivo, mas para isso houve a necessidade de mudanças 

na modulação. Houve a diminuição da carga horária prevista para o projeto que eram 3h/a semanais 
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e agora são 2h/a semanais para poder adequar-se à nova modulação.  

 

 

 
O QUE SERÁ TRABALHADO NO PROJETO 

 

 
1ª SÉRIE 

1º Bimestre 2º Bimestre 3º Bimestre 4º Bimestre 

-Trabalho de 

 
auto-estima 

 

-Compreensão do que seja 

o Ensino Médio. 

-Perspectivas e 

expectativas em relação aos 

objetivos do ensino médio. 

-Exibição do 

 
documentário: Pro dia 

nascer feliz. 

 
Obs: Os conteúdos de 1º e 

2º bimestres serão 

trabalhados com mais 

ênfase nas turmas com 

alunos com maior 

dificuldade de 

aprendizagem. 

-Conhecimento de 

técnicas de estudo 

(Seminário, Trabalho 

Escrito, Relatório, Projeto 

etc). 

-O que é o PAS? 

 

 
-Mostrar as vantagens e 

diferenças do PAS em 

relação ao Vestibular 

tradicional. 

-O que é o PAS? 

 

-Mostrar as vantagens e 

diferenças do PAS em 

relação ao Vestibular 

tradicional. 

 

 

 
-Aplicação de simulados e 

provas anteriores 

-Obras Literárias do PAS 

(1ª FASE). 

 

 

 
-Testes Vocacionais. 

 

-Leitura e Produção de 

Textos. 

-Orientações para a 

execução da prova do PAS. 

 
OBS: PI1 fará articulações 

com os outros 

componentes Curriculares. 

2ª SÉRIE 

1º Bimestre 2º Bimestre 3º Bimestre 4º Bimestre 
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-Trabalho de auto-estima 

 

-Conhecimento detalhado da 

lei que regula o estágio. 

-Leitura e produção de 

Textos. 

-Documentos Oficiais. 

 

-Leitura e produção de 

Textos. 

- Resenha Crítica. 

 

-Resenha Opinativa. 

 

-Obras da 2ª fase do PAS. 

-Leitura e produção de 

Textos. 

-Simulados e resolução de 

provas anteriores. 

-Testes Vocacionais. 

 

-Leitura e Produção de 

Textos. 

-Orientações para a 

execução da prova do PAS. 

-Estratégias de como se 

comportar em entrevistas. 

Currículo. 

 

 
-Coesão e Coerência 

Textual. 

 
-Vinculação com o 

componente de 

Português. 

  
OBS: PI1 fará 

articulações com os outros 

componentes curriculares. 

3ª SÉRIE 

1º Bimestre 2º Bimestre 3º Bimestre 4º Bimestre 

- Trabalho de 

auto-estima 

-Tipos de bolsas 

Universitárias. 

- Cursos Técnicos. 

-ENEM. 

 
-Simulados e Resolução de 

provas do ENEM 

- Leitura e produção de 

Textos. 

-Análise de provas 

(ENEM, PAS, Vestibular 

e Concursos Públicos). 

-Atividade Extraclasse: 

Visitas às Instituições de 

ensino Superior. 

-Orientações para a 

execução da prova do PAS. 

- PROUNI. 

 
- FIES. 

- Carreira Militar. 

 
- Mercado de Trabalho. 

- Dissertação. -Leitura e produção de 

Textos: 

- Bolsa Universitária. 

 
-Concurso Público: 

-Testes Vocacionais 
  

a) Leitura de Edital. 

-Leitura e produção de 

Textos. 

- Tópico Frasal 

 
- Obras Literárias do 

PAS 3ª Fase. 

- Artigo de Opinião. 

b) Como se Preparar. 

 
- Leitura e produção de 

Textos: 

  
- Narração. - Redação. 
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- Descrição. 

 
OBS: PI1 fará 

   
articulações com os 

   
outros Componentes 

   
Curriculares. 

 

 

são desenvolvidos nesta IE, em forma de Projetos, a fim de contemplar as Matrizes 

Curriculares e o Currículo da Educação Básica: 

 
13.2 Agroecológico, Permacultura e Fitoterapia: voltado à sustentabilidade (produção e 

desenvolvimento) que visa à integração terra-origem. O Projeto destaca como melhorar formas de 

produção sem agredir o meio ambiente. Possibilita a integração escola-comunidade. Atualmente a 

professora que coordena este projeto na escola é a professora Zulma Leal da área de sociologia. Em 

2017 o projeto foi desenvolvido sob duas vertentes: Trabalhar os princípios da Permacultura e da 

Fitoterapia com o envolvimento de professores, alunos e pais. A outra vertente do Projeto em 

consonância com o programa de educação ambiental proposto pela Secretaria de Estado de Educação 

do DF visa desenvolver uma Horta Escolar com a participação de alunos, Professores (em especial 

os professores de Biologia e de Química), pais e servidores da merenda para dar suporte à cantina 

por meio da produção de temperos variados a fim de tornar o lanche escolar mais saboroso. A escola 

recebeu materiais para o desenvolvimento do projeto, os quais foram enviados pela Emater. Cabe 

ressaltar ainda que este ano com o apoio dos Professores a professora Zulma intensificará as ações 

de coletas seletivas e educação para a vida. 

 
O Projeto Agroecológico com os princípios da Permacultura e da Fitoterapia, visa apoio de 

alunos e professores a partir do desenvolvimento de atividades lúdicas e fitoterápicas, num acento à 

cultura e ao compromisso com o meio ambiente. Esse projeto fortalece os aspectos emocional, 

cultural e político do educando e é desenvolvido com todos os alunos. 

 
13.3 Laboratório de Informática: O laboratório de informática é um ambiente de trabalho 

voltado para a pesquisa e para as mais diversas atividades pedagógicas propostas por Educadores e 

alunos dentro das possibilidades apresentadas pelo espaço físico onde o mesmo se encontra. As 
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atividades podem ser as mais diversas, tais como: pesquisa na internet, realização de atividades 

extraclasse, aulas diferenciadas realizadas pelos professores com o intuito de torná-las mais 

dinâmicas, dinâmicas em grupo, apresentações de trabalhos, aulas em videoconferência e etc. 

O laboratório também realiza cursos de informática para a capacitação dos professores 

regentes para familiarizar-se com o sistema operacional Linux. O local será utilizado tanto para a 

melhor capacitação de educadores na área da informática quanto para os alunos com projetos de 

inclusão digital. 

 

O projeto de informática visa também à interdisciplinaridade entre os vários ramos do 

conhecimento e coloca à disposição dos educadores meios para contextualizar suas aulas.Hoje 

contamos com a professora CRISTIANE HÉLIDA DOS S. MAURO readaptada neste setor e o 

professor Alciolle Silva. 

 
13.4 Aulões: É um projeto voltado exclusivamente a alunos que tenham um foco em estudar para 

realizar exames de acesso (PAS, ENEM e Vestibular) EMANCIPA E + mAIS 123 no PAS. Os aulões 

com vistas ao PAS, ENEM e vestibular funcionam de forma voluntária, normalmente ocorrem aos 

sábados. 

13.5 Cineclube Palomaris: Em parceria com o Ministério da Cultura (MINC), o Cineclube 

Palomaris é aberto a toda comunidade. Tem por objetivo a exibição de filmes alternativos (que não 

possuem grande apelo comercial), visando mostrar aos espectadores a diversidade da linguagem 

cinematográfica. Depois da exibição, sempre acontece um breve debate. Acesso livre, toda sexta-

feira às 9h e 14h, eventualmente também com sessões noturnas especiais, a partir das 19h. Em 2014 

o projeto do Cineclube Palomaris foi premiado na categoria Identidade no prêmio Hip Hop Zumbi – 

Paulo Freire, representado pelo professor Marcos Vinícius, um dos idealizadores e colaboradores do 

projeto. 

 

 
13.6 GINCEM 404: Gincana cultural, esportiva e social que visa a integração dos estudantes. 

Realizada no primeiro semestre de cada ano, a GINCEM busca trabalhar os valores de cooperação, 

união e ética. A GINCEM promove um trabalho interdisciplinar onde os alunos participam de provas 
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variadas de conhecimento acadêmico, artístico e esportivo, culminando na aguardada festa junina do 

CEM 404. Esse ano a VIII GINCEM ocorreu em julho. 

13.7 Feira de Ciências: A Feira de Ciências é um projeto que busca o aprimoramento da 

criatividade, além de possibilitar ao estudante desenvolver o gosto pelas ciências por meio da 

experimentação. Para 2019, o projeto será realizado no formato de desafio e os alunos devem 

contribuir para resolver os problemas da escola a partir do tema: “Bioeconomia: Diversidade e 

Riquezas para o desenvolvimento sustentável”. Os melhores trabalhos, orientados por diversos 

professores do CEM 404, desenvolvidos e apresentados na feira de ciências tem a oportunidade de 

representar a escola nas etapas regional e distrital (representada já sete vezes pelo CEM 404 em 2011, 

2012, 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018) do Circuito de Ciências do Distrito Federal e concorrem a 

uma vaga na Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. 

 

 

 
13.8 Consciência Negra e Indígena: Enfocando o ponto da igualdade racial, protegida pelas 

leis 10.639 de 2003. Surgiu inicialmente o projeto “Qual é a cor do meu país?”. Este projeto deve 

desenvolveu ações para que todos os negros e não-negros construam suas identidades individuais e 

coletivas, garantindo o direito de aprender e de ampliar seus conhecimentos, sem serem obrigados a 

não aceitar a si próprios ou ao grupo étnico racial a que pertencem. Neste ano de 2019 o projeto foi 

totalmente reformulado conforme descrições abaixo: 

TÍTULO: PROJETO QUILOMBO - Aprendendo e ensinando a História e 

a cultura afro-brasileira e indígena na escola. 

ESCOLA: CENTRO DE ENSINO MÉDIO 404 DE SANTA MARIA-DF 

 
SÉRIES: 1ª, 2ª e 3ª 

 

 
 

COMPONENTE CURRICULAR  E ÁREAS DE CONHECIMENTO ENVOLVIDAS: 
 
 O Projeto está aberto à participação de todas as áreas do conhecimento. 

 A princípio, temos alguns professores de Ciências Humanas, de Linguagens e de Matemática. 

 

INTRODUÇÃO: Em pleno século XXI, questões como machismo, intolerância religiosa, sexismo, 
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homofobia não foram superadas ou mesmo vistas, por alguns agentes e instituições sociais, como um 

problema relacionado à ausência de cidadania efetiva. Com o racismo não seria diferente. Embora 

seja crime, o mesmo não é considerado, por muitos, como um delito penal. Da mesma forma podemos 

perceber que se tanto as escolas públicas quanto as particulares são, efetivamente, um microcosmo 

da sociedade como um todo, essas mesmas instituições acabam muitas vezes reproduzindo (direta e 

indiretamente) camadas de preconceitos que serão respaldadas por comportamentos bem aquém do 

respeito aos Direitos Fundamentais. 

Assim, dentro da argumentação exposta, o projeto visa combater estereótipos direcionados e 

reproduzidos por uma distorção que se faz do tema étnico-racial na sociedade brasileira. Se propõe, 

também, a ser um instrumento de possíveis posicionamentos sociais a partir da melhor compreensão 

de nossa cidadania que passa, necessariamente, pela tomada de consciência de como o brasileiro se 

constitui etnicamente. 

JUSTIFICATIVA: Fundamentamos nosso projeto em duas bases legais norteadoras, a saber, Lei Nº 

10.639/2003 e Lei Nº 11.645/2008. Essas leis trazem como diretriz pedagógica o ensino de história 

e cultura negra e indígena nos estabelecimentos de ensino nas redes pública e privada, em todo o 

país. Sabemos, no entanto, que diversas escolas negligenciam as referidas leis em suas Propostas 

Pedagógicas (PP). E mesmo muitos profissionais da educação assumem posturas refratárias a essas 

diretrizes. 

Pois bem, é visando reverter tais condições e concepções limitadas que nosso projeto se estrutura. E 

se estrutura dentro de nossas próprias e reconhecidas limitações diante de como trabalhar as Leis em 

consonância com os conteúdos ofertados. 

Nesse sentido, o projeto cumpre duas funções: a de fornecer subsídios extraclasse aos alunos sobre 

as questões étnico-raciais em nossa sociedade, e, também, auxiliar o corpo docente a perceber o 

quanto se faz importante o autoconhecimento étnico como fator de transmissão de posturas cidadãs 

a partir de conteúdos pedagógicos que possam, aparentemente , parecerem desconexos com a 

problemática racial. 

OBJETIVOS GERAIS:  
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                              Promover estudos e ações interventivas que facilitem aos estudantes 

perceber e entender que os indicadores socioeconômicos que colocam a população negra, 

bem como a população indígena, em situação de grandes desvantagens e vulnerabilidade, 

é fruto de desigualdade social com base em discriminação étnico-racial ,que remonta ao 

período da colonização.-Promover reflexões sobre a identidade étnico-racial da população 

brasileira, no âmbito nacional, e da comunidade escolar, no âmbito local, bem como 

proporcionar ações que facilitem o reconhecimento e a valorização das políticas de 

reparação dos efeitos perversos da escravidão em nossa sociedade.- Promover reflexões 

para que não apenas os estudantes, mas também o corpo docente e toda a comunidade 

escolar percebam a importância de políticas de igualdade racial como fator preponderante 

para o estabelecimento de uma sociedade mais justa e democrática. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

-Incentivar a valorização e o respeito à diversidade étnico-racial na comunidade escolar em que 

estamos inseridos, visando a promoção da auto-estima das pessoas afrodescendentes e 

indígenas.Incentivar os professores a buscar no programa de suas disciplinas possibilidades de 

abordagem da história e cultura afro-brasileira e indígena. 

Propiciar atividades que envolvam também os demais servidores da escola, além de alunos e 

professores.Desenvolver campanhas de combate sistemático ao racismo e à intolerância religiosa.



129 

 

-Desenvolver a habilidade de identificar linguagem e brincadeiras estereotipadas, e a partir daí, 

criar mecanismos conjuntos de desconstrução crítica dessas atitudes. 

- Promover pesquisas sobre territórios sagrados, quilombos e áreas da cidade que contam ou 

guardam a história do povo negro ou indígena. 

- Incentivar a leitura de contos e narrativas dos povos indígenas, africanos e afro-descendentes. 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS: 

 

-Pesquisas na internet, revistas e jornais 

 

-Visitas a comunidades indígenas, quilombos e museus 

 

Visita ao Centro de Convivência Multicultural dos Povos Indígenas e ao Centro de Convivência 

Negra da Universidade de Brasília (UNB). 

-Exibição e produção de filmes e documentários 

 

-Elaboração de gráficos e tabelas 

 

-Intervenções artísticas e culturais bimestrais (teatro, dança, poesia, música,pintura e exposição de 

fotografias) 

-Mesas de debates e palestras bimestrais 

 

-Criação de site ou blog 

 

CRONOGRAMA DE ATIVIDADES E CULMINÂNCIA: 

 

Intervenções culturais e artísticas a cada bimestre, ao longo do ano letivo. Culminância em 

Novembro (mês da Consciência Negra). 

 
 

AVALIAÇÃO:
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Produção de relatórios, pesquisas, leituras, produção de vídeos, de poesias, de textos , site ou blog. 

Participação e frequência nas reuniões e eventos que envolvam o Projeto, criatividade 

 
curiosidade e disposição para o trabalho em equipe. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

 

Em uma atividade de Sociologia, sobre a obra do PAS, 1ª etapa, O Perigo da história única, de 

Chimamanda Adichie, foi proposta a seguinte adaptação: “O perigo da história única que conta 

sobre mim e sobre minha quebrada”. A seguir, alguns relatos interessantes que ajudam a justificar 

a necessidade de um projeto a favor do reconhecimento e da importância do respeito à diversidade 

étnico-racial na escola, e para além de seus muros.É importante ressaltar que a escola na qual 

o projeto será desenvolvido situa-se numa cidade da periferia de Brasília, e que sua comunidade 

escolar é majoritariamente negra (de pretos e pardos). 

“Vim de uma família classe média, sou negro e sofro por isso.Quando eu ando na rua com 

blusa de frio, todos saem de perto, por acharem que sou um assaltante, isso é muito triste.” 

(Aluno do 1º Ano) 

“Na minha quebrada, onde a grande maioria é negra, que nem eu, além do preconceito por 

causa da nossa cor, ainda somos chamados de pé de Toddy, como se a culpa de morar 

numa quebrada descuidada pelo governo fosse nossa.” ( Aluno do 1º Ano ) 

Os relatos a seguir são de alunos/as da escola que responderam a um questionário sobre o que se sabe 

a respeito da população indígena no Brasil,após a exibição do documentário Índios do Brasil, quem 

são eles?
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“As pessoas ainda olham para o índio como se fosse um animal selvagem. Eu mesma 

achava que se um índio usa calça jeans, estuda na UnB, ou usa celular, ele não é mais 

índio.” ( Aluna do 3º Ano) 

“Todo mundo diz que eu tenho aparência indígena. Eu até acho que tenho, mas não gosto. 

Não quero ter.” (Aluno do 2º Ano). 

 

 

 

13.9 Sarau Poético: O projeto nasce com o objetivo de integrar os alunos entre si e com a 

comunidade, a partir da arte musical, literária, poética e teatral. O Canto nesse projeto acentua o 

desenvolvimento da dimensão lúdica do aluno, em sintonia com outras dimensões inalienáveis no 

ser humano, a saber: técnica, social, lógica, cultural e transcendental, e o faz pela exploração da 

música nos seus aspectos popular e clássico (folclore, civismo, religioso), etc. O trabalho do Sarau 

Poético foca especialmente a literatura como forma de agregar diversos conhecimentos importantes 

para o desenvolvimento completo do aluno do Ensino Médio. O projeto serve ainda como importante 

ferramenta de aprendizagem de conteúdos relevantes para os exames de acesso à universidade já que 

trabalha as obras que são cobradas de maneira lúdica e artística, facilitando a compreensão dos 

alunos. 

 
13.10 Projeto Catavento: Parceria iniciada em 2015 com o departamento de engenharia da UnB, 

campus do Gama. O projeto é focado na discussão sobre a produção e desenvolvimento de energia e 

tecnologia sustentável, especialmente a energia eólica, suas potencialidades, avanços e desafios no 

Brasil. Os alunos são convidados a refletir sobre diversos temas de sustentabilidade e tecnologia, 

através de palestras, oficinas, debates, encontros e atividades de campo. O projeto atualmente atende 

alunos das três séries do Ensino Médio, do turno vespertino e tem apoio do Cnpq.
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13.11 Meninas Velozes: Uma parceria com a Faculdade de Engenharias do campi do Gama da 

UnB, o projeto Meninas Velozes procura despertar no público feminino do CEM 404 a vocação para 

as áreas de exatas e engenharias, minimizando assim uma grande carência verificada nessas áreas do 

conhecimento por profissionais do sexo feminino. A parceria já dura dois anos e conta com o 

atendimento de 20 alunas, bolsistas, do CEM 404 que participam de palestras, oficinas temáticas, 

grupos de estudos, visitas, entre outras atividades coordenadas atualmente pelo professor ÉRICO 

MARX PORTUGUES FONSECA. 

 
13.12 Juventude e Política: Parceria firmada em 2014 com o Instituto de Ciência Política da 

UnB (IPOL) e Câmara dos Deputados do Congresso Nacional e o CEM 404, o projeto promove a 

discussão e o debate com os alunos sobre temas relevantes para o desenvolvimento da cidadania nos 

estudantes, como instituições políticas, eleições, participação política, políticas públicas, juventude, 

entre outros. O projeto inclui visitas guiadas ao Congresso Nacional e à UnB, palestras, oficinas e 

outras atividades de cunho pedagógico. Inicialmente o Juventude e Política é coordenado pelos 

professores Marcos Vinícius e Ricardo Rocha e conta com a participação de 40 alunos do turno 

matutino. 

 
13.13 Jogos Interclasse: Uma das tradições mais longas do CEM 404, os jogos interclasse 

promovem a disputa esportiva entre os alunos da escola em diversas modalidades e promovem 

valores do esporte como saúde, bem-estar físico e mental, cooperação, ética, espírito de equipe, entre 

outros. Os jogos tradicionalmente servem como preparação de nossos atletas em diversos eventos 

esportivos, como os jogos escolares do Distrito Federal e formou ao longo dos anos equipes 

vencedoras, como a equipe vencedora dos jogos escolares de Santa Maria em 2013 e os campeões 

do torneio Arimatéia de futsal, em 2011. Os jogos são promovidos e supervisionados pelos 

professores de educação física do CEM 404, mas contam com a participação de toda a
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comunidade, inclusive a tradicional partida com o time de professores da escola. Desde 2014, a fim 

de uma maior integração dos jogos com outras atividades da escola e adequação com o calendário 

escolar, as atividades esportivas serão disputadas concomitantemente com as atividades da 

GINCEM. Desde 2016 oferecemos diversas oficinas disponíveis nesses dias para contemplar os 

alunos que não realizam os jogos. 

 
13.15 Projeto Interventivo: Visto a grande quantidade de egressos defasados em relação à idade 

escolar, normalmente atendidos por projetos de aceleração de séries finais do Ensino Fundamental, 

tem criado uma séria dificuldade de assimilação de conteúdos, é notável o desinteresse desse 

estudante que já possui histórico de fracasso escolar em muito que tem sido realizado dentro da 

escola, gerando uma série de problemas, mesmo de ordem disciplinar. Nesse sentido os alunos com 

maiores dificuldades são diagnosticados no início do ano e atendidos em turno contrário com reforço 

escolar principalmente com foco em português e matemática que dão base para as demais disciplinas. 

Os professores atendem em sua carga residual juntamente com os outros projetos que realizam nessas 

cargas como Xadrez, Grupo de dança MB, clube de matemática e grupos de estudos ao longo do ano 

para participarem de olimpíadas como a OBA, OBMEP, OBH, Olimpíadas de Língua Portuguesa, 

entre outras. 

13.16 JESM: O intuito é de estimular a prática esportiva entre os escolares, independente de seus 

talentos, contribuindo para a socialização e formação integral do aluno, incentivando hábitos 

saudáveis e a integração entre nossa escola e a comunidade de Santa Maria através da atividade 

esportiva, reforçando a cooperação e a solidariedade entre as escolas participantes. Nossos alunos 

participam todos os anos em diversas modalidades dos Jogos Escolares de Santa Maria, destacando-

se no futsal.
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13.17 Unidades Eletivas: Unidades Curriculares de 2 créditos com duração de 1 (um) semestre, 

escolhidas de acordo com os interesses e as necessidades dos estudantes dos 1ºanos do ensino médio. 

As Eletivas Orientadas são componentes curriculares ofertadas desde o 1º período, podem estar 

ligadas a uma ou mais áreas do conhecimento e ministradas por um docente e podem satisfazer a um 

ou mais eixos estruturantes, com finalidade de aprofundamento de estudos ou reagrupamento para 

recuperação de objetivos de aprendizagem.  

EMENTA – 2020 
 
 
 

 
PROJETO INTERDISCIPLINAR “CORES, ETNIAS e VALORES” 

 

 
COMPONENTE CURRICULAR: Ciências Sociais e Humanas 

PROFESSORES: Jean-Claude e Marcos Vinicius 

SÉRIE: 1º Ano do Ensino Médio 

 

 
Objetivos: Compreender as relações “raciais” que permeiam a socialização do povo brasileiro, com 

consensos e atritos, enquanto nação multiétnica pautada no processo perene de miscigenação. 

 

 
Objetivos específicos: Promover reflexões sobre as questões étnicas, “raciais”, desconstruindo 

paradigmas discriminatórios, mapeando os diversos valores culturais a fim de possibilitar o 

protagonismo da própria história. 

 

 
Habilidades: (BNCC) 

 

 
(EMIF CG07) Reconhecer e analisar questões sociais, culturais e ambientais diversas, identificando 

e incorporando valores importantes para si e para o coletivo que assegurem a tomada de decisões 

conscientes, consequentes, colaborativas e responsáveis. 

 

 
(EMUFMG 08) Compreender e considerar a situação, a opinião e o sentimento do outro, agindo 

com empatia, flexibilidade e resiliência para promover o diálogo, a colaboração, a mediação e 

resolução de conflitos, o combate ao preconceito e a valorização da diversidade. 

 

 
(EMIF CG09) Participar ativamente da proposição, implementação e avaliação de solução para 

problemas socioculturais e/ou ambientais em nível local,regional, nacional e/ou global, 

responsabilizando-se pela realização de ações e projetos voltados ao bem comum. 
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Carga horária: 

 

 
Perfil do docente: Formação básica nas áreas diversas das humanidades.     
 
 

 

Espaços e materiais: 
 

 
• Acesso à internet, computadores, notebooks e/ou celulares. 

• Textos complementares, papel e copiadora. Livros didáticos. 

• Datashow ou TV tela grande, som. 

• Ônibus para visita de campo (Quilombo, Reserva indígena, 

sítios arqueológicos) no DF. 

 

Eixo(s) Estruturante(s): Mediação e Intervenção Sociocultural. 
 
 
 
 

Metodologia: Propõe através de leituras, estudos e debates refletir sobre a temática da diversidade 

do povo brasileiro que, como uma aquarela, é marcado pelo colorido das diversas influências 

culturais de suas matrizes formadoras. A partir do estudo específico das influências das culturas dos 

povos indígenas, das comunidades quilombolas, atentando para as relações étnico-raciais, também 

chamando a atenção para as relações de gênero e diversidade sexual. 

Sobre este último tópico, constata-se que tanto negros, pardos e descendentes dos povos indígenas 

sofrem duplamente a violência do preconceito, tanto cultural, quanto pela sua orientação sexual, 

sendo muitas vezes excluídos e marginalizados, não tendo oportunidade de se tornarem cidadãos 

plenos, livres e emancipados. Por fim, espera-se que pela execução deste projeto, os estudantes 

possam se reconhecer como atores e protagonistas de suas próprias 

histórias, podendo, a partir daí, construir e reconstruir-se, enquanto sujeito do conhecimento 

exercendo plenamente sua cidadania. 

                
Componente(s) curricular(es)/Tema(s) relacionado(s): FILOSOFIA, GEOGRAFIA, 

HISTÓRIA, SOCIOLOGIA 

 

 
Número máximo de estudantes:40 

 
Objetivo(s) de aprendizagem:  
(EMIC NT07) Identificar e explicar questões socioculturais e ambientais relacionadas a fenômenos 

físicos, químicos e/ou biológicos.



136 

 

(EMIC NT08) Selecionar e mobilizar intencionalmente conhecimentos e recursos das Ciências da 

Natureza para propor ações individuais e/ou coletivas de mediação e intervenção sobre 

problemas socioculturais e problemas ambientais. 
 

 
(EMIF CNT 09) Propor e testar estratégias de mediação e intervenção para resolver problemas de 

natureza sociocultural e de natureza ambiental relacionados às Ciências da Natureza. 

 
 
 
 

Estratégias de avaliação: 
 

 
• Google Sala de aula como ferramenta para registro das atividades 

e avaliações; 

• Cinedebate 

• Atividades práticas de intervenções nos espaços da escola 
 

 
Bibliografia Básica: 

 
 
 
 

BRASIL. Secretaria Especial de Políticas de Promoção da Igualdade Racial. Plano nacional de 

implementação das diretrizes curriculares nacionais para educação das relações étnico-raciais e 

para o ensino de história e cultura afro-brasileira e africana. Brasília, 2009. 

 

 
BRASIL. Ministério da Educação. Diretrizes curriculares nacionais para a educação das relações 

étnico-raciais e para o ensino de história e cultura afro-brasileira e africana. Brasília: SECAD/MEC, 

2004. Disponível em: http://portal. mec.gov.br/cne . 

 

 
BRASIL. Lei nº 10.639, de 9 de janeiro de 2003. Altera a Lei n°9.394, de 20 de dezembro de 1996. 

Diário Oficial da República Federativa do Brasil. Brasília, 10 jan. 2003. Seção 1, p.1. Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2003/L10639.htm 

 

 
BRASIL. Ministério da Educação. Diversidade na Educação: reflexões e experiências. Brasília: 

Secretaria de Educação Média e Tecnológica, 2003. FERNANDES, Forestan. 1972. O negro no 

mundo dos brancos, São Paulo, Difel.

http://portal/
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2003/L10639.htm
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EVARISTO, Conceição. Poemas da Recordação e outros movimentos, Belo Horizonte: Nandyala, 

2008. 

 

 
MUNANGA, K. (2000), Uma Abordagem Conceitual das Noções de Raça, Racismo, Identidade e 

Etnia, Cadernos PENESB, n. 5, pp. 15–34. 

 

 
NASCIMENTO, A. C. (Org.); VIEIRA, C. M. N. (Org.); AGUILERA URQUIZA, A.H. (Org.). Criança 

indígena: diversidade cultural, educação e representações sociais. Brasília: Liber livros, 2011. 
 

 
TRINDADE, Azoilda Loretto; SANTOS, Rafael (Orgs). Multiculturalismo: mil e uma faces da escola. 

Rio de Janeiro: DP&A, 2002. 

 

 
SHILLING, Flávia (Org.). Direitos Humanos e Educação - outras Palavras, outras Práticas São Paulo, 

Cortez Ed. 2005. 

 

 
BITTAR, Eduardo C. B. Ética, Educação, Cidadania e Direitos Humanos Barueri, SP: Manole, 2004. 

SANTOS, Boaventura de Sousa. Por uma Concepção Multicultural de Direitos Humanos. In Direitos 

Humanos na Sociedade Cosmopolita/César Augusto Baldi (org). Rio de Janeiro. Renovar, 2004. 

 

 
DECRETO Nº 37.982, DE 30 DE JANEIRO DE 2017 - Dispõe sobre o uso do nome social e o 

reconhecimento da identidade de gênero de pessoas trans – travestis, transexuais e transgêneros 

- no âmbito da Administração Pública direta e indireta do Distrito Federal. 

 

 
DOUZINAS, Costas. O fim dos direitos humanos. São Leopoldo: Editora Unisinos, 2009. 

 
 
 
 

Link da SEEDF com informações a respeito: http://www.se.df.gov.br/novo-ensino-medio/ 
 
 
 
 
 

EMENTA – 2020 
 

 

 
PROJETO INTERDISCIPLINAR “CIÊNCIA NA PRÁTICA” 

ROBÓTICA

http://www.se.df.gov.br/novo-ensino-medio/
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COMPONENTE CURRICULAR: Ciências e Matemática 

PROFESSORES: Érico Fonseca 

SÉRIE: 1º Ano do Ensino Médio 
 

 
Objetivos: Utilizar experimentos de robótica como ferramenta para potencializar a aprendizagem, 

a criatividade, o raciocínio lógico e o trabalho em equipe. 

 

Objetivos específicos: Demonstrar na prática que os conteúdos de ciência e matemática estão 

presentes no cotidiano de cada um. Em cada desafio a equipe irá participar do processo de 

investigação para propor e desenvolver soluções. Os resultados serão apresentados e compartilhados 

para todas as outras equipes a fim de discutir o que deu certo ou errado, o que pode ser melhorado, o 

que pode ser desenvolvido dando continuidade ao trabalho. 

 

Habilidades: (BNCC) 

 

(EM13CNT102) Realizar previsões, avaliar intervenções e/ou construir protótipos de sistemas 

térmicos que visem à sustentabilidade, considerando sua composição e os efeitos das variáveis 

termodinâmicas sobre seu funcionamento, considerando também o uso de tecnologias digitais que 

auxiliem no cálculo de estimativas e no apoio à construção dos protótipos. 

 

(EM13CNT301) Construir questões, elaborar hipóteses, previsões e estimativas, empregar 

instrumentos de medição e representar e interpretar modelos explicativos, dados e/ou resultados 

experimentais para construir, avaliar e justificar conclusões no enfrentamento de situações-problema 

sob uma perspectiva científica. 

 

(EM13CNT302) Comunicar, para públicos variados, em diversos contextos, resultados de análises, 

pesquisas e/ou experimentos, elaborando e/ou interpretando textos, gráficos, tabelas, símbolos, 

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

digitais de informação e comunicação (TDIC), de modo a participar e/ou promover debates em torno 

de temas científicos e/ou tecnológicos de relevância sociocultural e ambiental. 

 

(EM13CNT303) Interpretar textos de divulgação científica que tratem de temáticas das Ciências da 

Natureza, disponíveis em diferentes mídias, considerando a apresentação
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dos dados, tanto na forma de textos como em equações, gráficos e/ou tabelas, a consistência dos 

argumentos e a coerência das conclusões, visando construir estratégias de seleção de fontes 

confiáveis de informações. 

(EM13CNT308) Investigar e analisar o funcionamento de equipamentos elétricos e/ou eletrônicos e 

sistemas de automação para compreender as tecnologias contemporâneas e avaliar seus impactos 

sociais, culturais e ambientais. 

 

Carga horária: 
 

 
Perfil do docente: 

 

 
Espaços e materiais: Laboratório com bancada, laboratório de informática, kit Arduíno e sucata 

eletrônica. 

 

Eixo(s) Estruturante(s): Investigação Científica; processos Criativos. 

 

 
Metodologia: Dividir o grupo em equipes com cinco participantes. Apresentar os locais de trabalho 

e os materiais que podem ser utilizados. Escolher as atividades de cada grupo. Revisão de conteúdos 

necessários para a realização das atividades. Analisar os resultados. E iniciar novas atividades e 

repetir todo ciclo de trabalho. 

 

Componente(s) curricular(es)/Tema(s) relacionado(s): Física, Matemática, Eletrônica, 

Robótica. 

 

Número mínimo de estudantes: 

Número máximo de estudantes: 

 

 
Objetivo(s) de aprendizagem: CN02IF - CN06IF - CN07IF - CN10IF - CN11IF - CN21IF - 

CN22IF - CN38IF 

 

Estratégias de avaliação: 
 

 
Bibliografia Básica: 

Arduino básico / Michael McRoberts ; [tradução. Rafael Zanolli]. -- São Paulo : Novatec. Editora, 

2011. Título original: Beginning arduino.
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Link da SEEDF com informações a respeito: http://www.se.df.gov.br/novo-ensino-medio/ 

 
 
 

  EMENTA – 2020 
Projeto Interventivo “ASTRONOMIA” 

COMPONENTE CURRICULAR: PI 3 

PROFESSOR: HERMILTON MANOEL ALVES DE LIMA 

SÉRIE: 1º ANO 

 
CONTEÚDOS CURRICULARES 

1° BIMESTRE 

Elementos do Universo, Noções de mecânica celeste, Construção de mini foguetes. 2° 

BIMESTRE 

Noções de cosmologia, Missões Espaciais, Construção de mini- foguetes 

Pro￼jeto: Astronomia 

Ementa: Conhecer diversos elementos que compõem o Universo, como galáxias, estrelas, 

constelações, nebulosas, buracos negros, planetas, asteroides e cometas. Compreender o Sistema 

Solar e as leis que regem os movimentos dos planetas. Conhecer algumas das mais importantes 

missões espaciais e suas contribuições para o desenvolvimento da tecnologia. 

Objetivos Gerais: Proporcionar ao estudante noções do conhecimento da Astronomia e da 

Astronáutica. Estimular a aplicação dos conhecimentos das ciências naturais e Matemática aos 

fenômenos ou astros estudados. Incentivar a busca pelo conhecimento em livros, revistas, jornais e 

na Internet, através de oficinas e discussões. 

Objetivos específicos: Aplicar conhecimentos matemáticos e de Ciências naturais estudados no 

primeiro ano do ensino aos fenômenos astronômicos. Descrever o Sistema Solar, a Via Láctea, 

demais galáxias. Demonstrar missões espaciais e a importância para o desenvolvimento tecnológico. 

Planejar e construir um mini foguete. 

Conteúdo Programático: Elementos do Universo, Noções de mecânica celeste, Noções de 

cosmologia, Missões Espaciais, Construção de mini foguetes.  

 

 

 

 

 

http://www.se.df.gov.br/novo-ensino-medio/
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EDUCAÇÃO FÍSICA 

PROF:. ROGÉRIO NERES DOS SANTOS 

 

 

ELETIVA DE BASQUETE TEORIA E PRÁTICA 
 

ESPAÇOS UTILIZADOS: Quadra de esportes e sala de educação física. 

MATERIAIS: Bolas de basquete infantil e profissional, 4 jogos de coletes, cones, 2 jogos de 

uniformes completos. 

 

UNIDADE I 

 

Introdução à história do basquetebol e aos seus fundamentos básicos 

Na primeira unidade voltaremos no tempo para conhecer a origem e a evolução do basquetebol no 

Brasil e no mundo, as características da modalidade, com seus fundamentos básicos e a importância 

do controle do corpo para a sequência da aprendizagem dos  fundamentos básicos do basquetebol. 

1) Controle do Corpo X Coordenação Motora 

Exercícios de controle do corpo  são fundamentais para a sequência do ensino e realização dos 

fundamentos específicos do basquetebol. a importância de ensiná-los de acordo com a faixa etária e 

o desenvolvimento de cada aluno. 

2) Exercícios de educativos de corrida 

 

Fundamentos específicos do basquetebol: Os treinos dos fundamentos específicos do 

basquetebol demandam sequência pedagógica e um grande número de repetição, sempre 

respeitando a faixa etária e o desenvolvimento dos alunos 

1) Manejo de bola: Os exercícios de manejo de bola (segurar, rolar a bola, trocá-la de mãos com as 

pontas dos dedos, lançar, realizar movimentos em relação a diversos seguimentos do corpo, como 

pescoço, cintura, pernas e entre as pernas) trabalham as habilidades motoras e possibilitam 

diferentes formas de contato com a bola e controle dela. 

 

2) Dribles: importante que os alunos desenvolvam de forma semelhante à habilidade com ambas as 

mãos e executem os exercícios em ritmos e velocidades variadas. 

 

3) Mudança de direção e de ritmo: Para tanto, ter o controle do corpo e da bola são fundamentais 

para que ocorra movimentações que demandam mudanças de ritmo e direção, ou seja, fintas. 

 

4) Passes e recepção:  o passe é um dos fundamentos mais valorizados na basquete. Uma questão 

relevante no ensino dos passes é que estes devem ser treinados sempre, independentemente do 

estágio de desenvolvimento em que se encontra o aluno. 

O fundamento de passe é muito importante no basquetebol. Todos são executados a partir de um 

princípio, ou seja, movimentos simultâneos de membros inferiores e superiores, extensão dos braços 

e palmas da mão para fora (com exceção do passe por cima da cabeça, ombro e gancho, que 

terminam com a palma da mão e dedos apontados para baixo). Saber executar, com perfeição, todos 

os tipos de passes dão qualidade ao jogador. 

 

5) Arremessos, bandejas e rebotes: Qualquer finalização para a cesta, seja de dois pontos, três 

pontos, bandeja ou lance livre, demanda uma postura correta dos membros inferiores e superiores, 

bem como um perfeito mecanismo do arremesso. Igualmente, a força do arremesso vem das pernas 

e não dos braços. Quantos aos rebotes, não basta só impulsão, um bom “reboteiro” conhece muito 

bem os fundamentos de bloqueio e posicionamento defensivos, antecipação e posicionamento 

ofensivo. 

 

UNIDADE II 
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1) Fundamentos técnicos e táticos defensivos utilizados no jogo. 

O aprendizado dos procedimentos metodológicos e dos esquemas defensivos misto individual 

utilizados, como Box One, Triângulo, Triângulo Two e Mach Up, e as defesas por zona, 2X1X2, 

3X2, 2X3 e 1X3X1, proporcionarão conhecimentos teóricos e práticos para ensinar a garotada 

utilizando o método que melhor se adequa ao o objetivo de trabalho e que respeita o 

desenvolvimento integral dos  alunos, bem como os prepara, individual e coletivamente, a 

enfrentarem qualquer adversário. 

 

2) Posicionamentos e postura defensiva individual e coletiva no jogo do Basquetebol  

O aluno deve saber que uma defesa não funciona coletivamente se, individualmente, o atleta não 

possuir noção de cobertura, tempo de bola, posicionamento correto, tanto na movimentação dos 

adversários como da bola, e eficiente leitura do jogo, da movimentação e da característica individual 

do seu adversário. 

Entretanto, o aprendizado do eficiente posicionamento defensivo parte de uma postura básica, que 

dará base para futuros posicionamentos.  

 

3) Fundamentos e esquemas táticos ofensivos de jogo no Basquetebol 

Assim como o aluno aprendeu no trabalho defensivo, irá aprender a organização tática ofensiva. 

Para tanto, iniciaremos ensinando o posicionamento e a movimentação dos pivôs, laterais e 

armadores em quadra. Com isso, ele estará preparado para iniciar os treinos com os exercícios para 

jogar contra a defesa individual, 1x1, 2x2, 3x3, 4x4 e 5x5 e quando dominar as habilidades 

ofensivas, partiremos para o aprendizado dos esquemas táticos ofensivos também contra as defesas 

por zona 2x1x2, 2x3, 3x2 e 1x3x1. 

Após o aprendizado dos esquemas contra a defesa individual e por zona, o aluno aprenderá sobre os 

princípios do contra-ataque depois da recuperação de bola na defesa ou um rebote. Nesse sentido, 

exercícios em vantagem numérica (2x0, 2x1,  3x0, 3x1 e 3x2) são ideais para treinar a definição da 

bola e converter dois pontos para a sua equipe. Igualmente, também são necessárias estratégias 

ofensivas para repor a bola das laterais ou fundo de quadra contra as defesas individual e zona.  

 

 

 ELETIVAS ORIENTADAS CEM 404 - 2021/2022 

Dados Pessoais 

Nome completo: Márcia Aparecida de Macêdo Silva Componente: Matemática 

Matrícula: 60700017 Área: Matemática e Suas Tecnologias 

 

Matemática Financeira e Meio Ambiente: uma via de mão dupla 
Carga horária: 2 créditos (ou 2 aulas semanais) 

Perfil do docente: 

Para ministrar a Eletiva o Professor precisa ter formação em Matemática com 
certa afinidade pela questão ambiental ou em Biologia com certa afinidade 
por Matemática, especificamente Matemática Financeira. 

 

Espaços e Materiais: 

MATERIAIS CEDIDOS PELA ESCOLA: quadro branco, pincel (quadro e 
papel), computador, internet, papel para cartazes, transporte para fazer 
visitação de pontos turísticos e locais de reciclagem. LOCAIS PARA A 
REALIZAÇÃO DA ELETIVA: sala de aula, pontos turísticos e locais onde 
acontece a reciclagem. MATERIAIS CEDIDOS PELOS ALUNOS: caderno, 
caneta, lápis (para escrita comum e de colorir), 
borracha, pincel para papel. 
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Eixo(s) Estruturantes(s): 
Investigação científica; Processos criativos; Mediação e intervenção 
sociocultural; Empreendedorismo. 

Metodologia: 

O curso começará com uma breve apresentação de como se realizará 
durante o semestre, depois os alunos farão uma pesquisa e seminário a 
respeito do surgimento da Matemática Financeira e dos Cuidados com o 
Meio Ambiente. Nas aulas seguintes eles verão conceitos básicos de 
Matemática Financeira e assistirão palestra com especialistas convidados. 
Ainda assistirão a filmes e/ ou vídeos a respeito, debaterão o tema em sala 
e por meio de resenhas, praticaram em casa o que foi cisto em sala de uala 
e visitarão os pontos importantes para o tema (pontos turísticos e pontos de 
reciclagem), intercalando tudo isso produzirão materiais para o Youtube e 
para ser dividido com colegas de escola e/ou com alunos de outras escolas. 

 

Componente(s) 

curricular(es)/Tema(s) 

relacionados(s): 

Matemática e suas Tecnologias e Ciências da Natureza e suas Tecnologias 

(Biologia), com afinidade em Matemática especificamente a Matemática 

Financeira. 

 

Número mínimo de estudantes: 20 

Número máximo de estudantes: 40 

Objetivo(s) de aprendizagem 

para nortear a Unidade 

Curricular: 

- OBJETIVOS GERAIS DOS ITINERÁRIOS FORMATIVOS: 

1) Investigação Científica: IFG01, IFG02, IFG03 

2) Processos Criativos: IFG04, IFG05, IFG06 

3) Mediação e Intervenção Cultural: IFG07, IFG08, IFG09 

4) Empreendedorismo: IFG10, IFG11 
 

- OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM (ESPECIFÍCO DA MATEMÁTICA E 
SUAS TECNOLOGIAS): 

1) Investigação Científica: MAT03IF 

2) Processos Criativos: MAT04IF, MAT05IF, MAT06IF 

3) Mediação e Intervenção Cultural: MAT07IF, MAT08IF, MAT09IF 

4) Empreendedorismo: MAT12IF 

 

- OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM [ESPECIFÍCO DA CIÊNCI AS DA 
NATUREZA (BIOLOGIA) E SUAS TECNOLOGIAS]: 

1) Investigação Científica: CN01IF, CN03IF 

2) Processos Criativos: CN04IF, CN05IF, CN06IF 

3) Mediação e Intervenção Cultural: CN07IF, CN09IF 

4) Empreendedorismo: CN10IF, CN11IF, CN12IF 

 

Estratégias de avaliação: 
Seminários, Resenhas, Debates, Canal do YouTube para divulgação do 
material criado pelos alunos. 
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Projetos desenvolvidos no CEM 404 
 

PROJETO OBJETIVO PRINCIPAIS AÇÕES PROFESSOR 

RESPONSÁVEL 

AVALIAÇÃ

O 

PROJETO 

PROJETO 

DO 

E NO 

Projeto 

Geração 

Preparando-os para o 

futuro, o exercício da 

cidadania     e 

visualizando com 

mais clareza   as 

possibilidades   de 

acesso ao mercado de

   trabalho, 

estudos subsequentes, 

ensino superior ou a

 formação  em 

nível técnico. 

Desenvolvido durante as 

aulas de Parte 

Diversificada (PI). 

Ofertado para alunos de 1ª, 2ª 

e 3ª séries tem carga horária 

semanal de três horas/aula. 

Sempre tivemos um 

professor exclusivo. 

Marco Antônio 

Vieira e Luciana 

Guimarães. 

. Para o ano de 2018 o projeto 

Geração conta com um 

professor exclusivo, mas para 

isso houve a diminuição da 

carga horária prevista para o 

projeto que eram 3h/a 

semanais e agora são 2h/a 

semanais para poder adequar-

se à nova modulação. 

. 

Agroecológico, Voltado à O Projeto Agroecológico Professora Este ano estamos com 

permacultura e sustentabilidade com os princípios da Zulma Leal dificuldade de execução 

fitoterapia (produção e Permacultura e da  com o   afastamento   da 

 desenvolvimento) Fitoterapia, visão   apoio  Professora coordenadora. 

 que visa à de alunos e professores a   

 integração partir do desenvolvimento   

 terra-origem e de atividades lúdicas e   

 possibilita a fitoterápicas, num acento   

 integração à cultura e ao   

 escola-comunidade compromisso com o meio   

  ambiente. Esse projeto   

  fortalece os aspectos   

  emocional, cultural e   

  político do educando e é   

  desenvolvido com todos   

  os alunos.   

  Desenvolvido 

de sociologia. 

nas aulas 
  

Laboratório de projeto de 

informática visa à 

interdisciplinaridade 

entre os vários ramos

 do 

conhecimento       e 

colocar a 

disposição dos 

educadores meios 

para contextualizar 

suas aulas. 

laboratório de informática é 

um ambiente de trabalho 

voltado para a pesquisa e para 

as mais diversas atividades 

pedagógicas propostas por 

Educadores e alunos dentro 

das possibilidades 

apresentadas  pelo 

espaço físico onde o mesmo 

se encontra. 

As atividades 

podem ser as mais diversas, 

tais como: 

Hoje contamos Muito bem aproveitado 

Informática com a pelos professores e 

 professora alunos. 

 CRISTIANE  

 HÉLIDA DOS S.  

 MAURO  

 (readaptada)  
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  pesquisa na internet, 

realização de atividades 

extraclasse, aulas 

diferenciadas realizadas 

pelos professores com o 

intuito de torná-las mais 

dinâmicas, dinâmicas em 

grupo, apresentações de 

trabalhos, aulas em vídeo-

conferência e etc. 

O laboratório 

também realiza cursos de 

informática para a 

capacitação  dos 

professores regentes para 

familiarizarem com o sistema

 operacional 

Linux. 

O local será 

utilizado tanto para a melhor 

capacitação de educadores na 

área da informática quanto 

para os alunos com projetos 

de inclusão digital. 

  

Aulões É um   projeto 

voltado 

exclusivamente a 

alunos que tenham 

um foco em estudar 

para   realizar 

exames de acesso 

(PAS, ENEM e 

Vestibular). 

Os aulões com vistas ao PAS, 

ENEM e vestibular 

funcionam de forma 

voluntária, normalmente 

ocorrem aos sábados. 

Todos Melhorou muito a aprovação 

e orientação dos alunos nas 

avaliações externas. 

Cineclube Tem por objetivo a 

exibição de filmes 

alternativos (que não

 possuem 

grande  apelo 

comercial), visando 

mostrar   aos 

expectadores a 

diversidade da 

linguagem 

cinematográfica. 

Em parceria com o 

Ministério da Cultura 

(MINC), o Cineclube 

Palomaris é aberto a toda 

comunidade. Depois da 

exibição, sempre 

acontece um breve debate. 

Acesso livre, toda sexta-feira 

às 9h e 14h, eventualmente 

também com sessões 

noturnas especiais, a partir 

das 19h. 

Representado pelo

 professor 

Marcos Vinícius, 

um  dos 

idealizadores e 

colaboradores do 

projeto. 

Em 2014 o projeto do 

Cineclube Palomaris foi 

premiado na categoria 

Identidade no prêmio Hip 

Hop Zumbi – Paulo Freire. 

GINCEM Visa a integração dos 

estudantes e busca 

trabalhar os 

valores de 

Realizada no primeiro 

semestre de cada ano. A 

GINCEM    promove    um 

trabalho     interdisciplinar 

Direção e 

Coordenação 

Excelente na integração de 

todos e muito bem 
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 cooperação, união e 

ética 

onde os alunos participam de 

provas variadas de 

conhecimento acadêmico, 

artístico e esportivo, 

 avaliados pelos 

estudantes. 

Feira de 

Ciências 

Busca o 

aprimoramento da 

criatividade,  além 

de possibilitar ao 

estudante desenvolver

   o 

gosto pelas 

ciências por meio da 

experimentação. 

Este ano iremos vincular os 

experimentos à uma prova da 

Gincana e os vencedores 

além de pontuarem irão 

representar a escola nas 

demais etapas. 

Professores de 

Exatas 

Os melhores trabalhos 

participam do Circuito de 

Ciências do Distrito Federal e 

concorrem a uma vaga na 

Semana Nacional de Ciência 

e Tecnologia. 

Consciência 

Negra 

Promover  ações 

para que todos os 

negros, não-negros e

 indígenas 

construam  suas 

identidades 

individuais   e 

coletivas, garantindo 

o direito de aprender 

e de ampliar  

 seus 

conhecimentos, sem 

 serem 

obrigados a negar a si 

próprios ou ao grupo 

étnico racial a que 

pertencem. 

Os professores 

desenvolvem a temática com 

diversas atividades propostas 

ao longo do ano e temos a 

culminância  com 

apresentações artísticas. 

Professores  de 

Humanas lideram,

 mas 

todos participam 

Projeto importantíssimo para 

identidade cultural da nossa 

escola 

SARAU 

POÉTICO 

objetivo de integrar 

os alunos entre si e 

com a comunidade, a

 partir  da  arte 

musical,   literária, 

poética e teatral. O 

Canto      nesse 

projeto acentua o 

desenvolvimento da 

dimensão lúdica do 

 aluno,    em 

sintonia com outras 

dimensões 

inalienáveis no ser 

humano, a saber: 

técnica,    social, 

lógica, cultural  e 

transcendental, e o 

faz pela exploração 

da música nos seus 

aspectos popular e 

clássico (folclore, 

Apresentações artísticas que 

abordam as obras do PAS. 

Todos são 

envolvidos 

Maior projeto em dimensão e 

em alcance de aprendizado. 
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 civismo, religioso), 

etc. O trabalho do 

Sarau Poético foca 

especialmente   a 

literatura   como 

forma de agregar 

diversos 

conhecimentos 

importantes para o 

desenvolvimento 

completo do aluno do 

Ensino Médio. O 

projeto serve ainda 

como  importante 

ferramenta   de 

aprendizagem   de 

conteúdos relevantes 

para os exames de 

acesso à universidade 

já que trabalha  as 

obras  que  são 

cobradas    de 

maneira  lúdica  e 

artística, facilitando a 

compreensão dos 

alunos. 

   

Catavaento Parceria iniciada em 

2015 com o 

departamento de 

engenharia da UnB, 

campus do Gama. O 

projeto é focado na 

discussão sobre a 

produção  e 

desenvolvimento de

 energia e 

tecnologia 

sustentável, 

especialmente a 

energia eólica, suas 

potencialidades, 

avanços e desafios no 

Brasil. 

Os alunos são convidados a 

refletir sobre diversos temas 

de sustentabilidade  e 

tecnologia, através de 

palestras, oficinas, 

debates, encontros e 

atividades de campo. O 

projeto atualmente atende 

alunos das três séries do 

Ensino Médio, do turno 

vespertino e tem apoio do 

Cnpq. 

Prof. João Paulo Muito bem avaliado pelos 

estudantes e professores. 

Meninas 

Velozes 

Uma parceria com a 

Faculdade de 

Engenharias do campi 

do Gama da UnB, o 

projeto 

A parceria já dura dois anos e 

conta com o atendimento de 

20 alunas, bolsistas, do CEM 

404   que   participam   de 

Érico Marx 

Portugues 

Fonseca. 

Muito reconhecido na UnB e 

muito bem avaliado pelos 

alunos. 
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 Meninas Velozes 

procura despertar no 

público feminino do 

CEM 404 a vocação 

para as áreas de exatas 

e engenharias, 

palestras,  oficinas 

temáticas, grupos de estudos, 

visitas, entre outras

 atividades 

coordenadas atualmente pelo 

  

Juventude 

Política 

Parceria  firmada 

em 2014 com o 

Instituto de Ciência 

Política da UnB 

(IPOL) e Câmara dos 

Deputados do 

Congresso Nacional e 

o CEM 

404 para 

desenvolver o senso 

político dos alunos. 

projeto promove a discussão 

e o debate com os alunos 

sobre temas relevantes para o 

desenvolvimento  da 

cidadania nos estudantes, 

como instituições 

políticas,  eleições, 

participação         política, 

políticas públicas, 

juventude, entre outros. O 

projeto inclui visitas guiadas 

ao Congresso Nacional e à 

UnB, palestras, oficinas e 

outras atividades de cunho 

pedagógico. 

Marcos Vinícius e 

Ricardo Rocha 

Muito bem avaliado pelos 

alunos e esse ano teremos 

maior ampliação 

Jogos 

Interclasse 

promover valores do 

esporte como saúde, 

bem estar físico e 

mental, cooperação, 

ética, espírito de 

equipe, entre outros. 

disputa esportiva entre os 

alunos da escola na 

modalidade futsal e diversas 

outras oficinas 

Professores de 

Educação Física 

Os times vencedores 

participam de outro projeto

 integrado 

(GINCEM) e demais 

campeonatos externos 

Projeto 

Interventivo 

Diagnosticar os 

alunos com maior 

dificuldade e 

intervir no intuito de 

diminuir a evasão e 

reprovação 

Reforço Escolar para os 

alunos com maior 

dificuldade. 

Todos Melhora do rendimento 

escolar dos alunos 

JESM Estimular a prática 

esportiva reforçando 

a cooperação 

entre as escolas 

participantes. 

Campeonatos esportivos 

entre as escolas de Santa 

Maria 

Professores de 

Educação Física 

Nossos alunos participam 

todos os anos em diversas 

modalidades dos Jogos 

Escolares de Santa Maria, 

destacando-se no futsal. 
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 TRILHAS DE APRENDIZAGEM  

 

As Trilhas de Aprendizagem são formadas por uma sequência de quatro unidades curriculares 

que perpassam, obrigatoriamente, pelos quatro eixos estruturantes e devem possibilitar o 

aprofundamento das aprendizagens em uma ou mais áreas do conhecimento. 

 

TRILHAS DE APRENDIZAGEM 

 

Elas são ofertadas a partir do 3o semestre e possuem duração total de 4 semestres.  

1º - Investigação Científica (3º semestre); 

2º - Processos Criativos ( 4º semestre) ; 

3º - Mediação e Intervenção Sociocultural ( 5º semestre); 

4º - Empreendedorismo ( 6º semestre);  

 

Podem utilizar diversas estratégias pedagógicas (oficinas, projetos, práticas, núcleos de estudo). 

No entanto, necessariamente, cada unidade deve ser focada em um eixo estruturante, de modo 

que, ao final do Ensino Médio, o estudante tenha percorrido os quatro eixos. As instituições 

educacionais deverão ofertar, obrigatoriamente, opções de trilhas que contemplem as quatro áreas 

de conhecimento.  

 

 

 

 

 

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO 

COORDENAÇÃO REGIONAL DE ENSINO DE SANTA MARIA 
CENTRO DE ENSINO MÉDIO 404 DE SANTA MARIA 

 

 
 

Eixo Estruturante: INVESTIGAÇÃO CIENTÍFICA  
Subtema: Metodologia Científica dentro da Área de Ciências da Natureza 

Perfil docente: 

Docente articulado com os temas que envolvem meio ambiente e sustentabilidade, capaz de vincular 
conhecimentos teóricos que fazem parte do arcabouço de conteúdos pertencentes ao currículo da 
educação básica com a prática, de forma que faça sentido e que seja aplicado na realidade dos alunos 
contribuindo para a sua formação integral. 

Objetivos Gerais de Aprendizagens dos Itinerários Formativos: 

IFG01: Reconhecer e compreender elementos e relações da natureza e da sociedade, individuais e coletivos, presentes na vida 
cotidiana e no mundo do trabalho como fontes de dados para a investigação científica. 
IFG02: Aplicar metodologias científicas para a geração de informações estratégicas, analisando sua relevância e utilidade na 

formulação de soluções para os problemas cotidianos. 
 
 

Objetivos Específicos de Aprendizagens dos Itinerários Formativos: 

CN01IF: Reconhecer a Ciência como uma atividade humana coletiva, historicamente construída e fundamentada em métodos 
estruturados, cujo objetivo é a compreensão do ordenamento e do funcionamento da natureza.  
CN02IF: Discutir e testar conhecimentos e modelos científicos em busca de evidências para validação de hipóteses, respeitando 

diretrizes de segurança, bioética e respeito aos direitos humanos.  
CN03IF: Elaborar hipótesis, procedimentos de coleta de dados, modelos explicativos e conclusões para processos investigativos, 
construindo textos, gráficos, tabelas e outras formas de representação para comunicar informações de interesse científico e 
tecnológico 

 

Componente(s) curricular(es)/Tema(s) relacionados(s): 

Biologia, Física, Química 

Ementa / Conteúdo Programático do 3º Semestre: 
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Apresentação da Iniciação Científica. 
Iniciar com o projeto Radiação: benefícios e riscos de suas aplicações (Projeto 6),  - livro indicado para a trilha de 
aprendizagem - PRÁTICAS NA ESCOLA - CIÊNCIAS DA NATUREZA - ED. MODERNA). 
Terraformação de Marte (Projeto 5) >>  Seria a continuação.  
 
Conservação da Biodiversidade (Projeto 02)  
Botânica: Conhecimento básico sobre a vida de plantas e algas, abrangendo aspectos do crescimento, da 

reprodução, do desenvolvimento, do metabolismo, das doenças e evolução dos organismos vegetais. 
Relações ecológicas: interações ecológicas e os efeitos que os organismos em uma comunidade têm um sobre o 

outro.  
Química verde: práticas de descarte e controle de resíduos e de materiais utilizados na agricultura; 
Análise de diferentes tipos de solo: elementos químicos e substâncias necessárias para a devida correção do solo 
para as diferentes culturas. 
Práticas sustentáveis - produções agroecológicas: práticas sustentáveis de produção de alimentos a partir do 
resgate de um conhecimento de produção prévio à revolução verde. 
Práticas sustentáveis - sistemas de conservação química e física de alimentos: radiação, soluções como recursos. 
Práticas sustentáveis: Sistema de planificação, preparação e construção de ambientes humanos que, baseados 

em ecossistemas naturais, buscam estabelecer uma relação sustentável de equilíbrio e de harmonia com a natureza, 
visando a redução dos impactos ambientais.  
 
 
FÍSICA 
Termologia: Abordar o conceito de calor, temperatura e conversão de escala. Realizar o uso de  instrumentos de 

medição de temperatura. Análise de gráficos e construção de tabelas. 
Objetivos de Aprendizagem: Reconhecer o conceito de calor e de temperatura. Diferenciar as grandezas calor e 

temperatura. Identificar situações em que se estabelece o equilíbrio térmico. Identificar a existência de grandezas 
termométricas. Reconhecer a necessidade de calibração ou graduação de um termômetro para o registro de valores 
de temperatura em uma escala. Estabelecer relações entre diferentes escalas termométricas. 
Calorimetria: Abordagem sobre caloria dos alimentos e energia. Diferenciar calor latente de calor sensível. 

Reconhecer as mudanças de fase da matéria como transformações físicas motivadas pela troca de calor. Identificar 
situações nas quais aquecimentos/resfriados provocam mudanças no estado físico de um corpo. Diferenciar gás e 
vapor de uma dada substância observando seu ponto crítico.  
Práticas sustentáveis: Controle e medição da temperatura do solo da horta relacionando com o tipo de cultivo 
adotado para melhor aproveitamento.  O uso de cobertura verde como isolante térmico. E o aproveitamento da luz 
solar para aquecedores de baixo custo. 
 
 
 
QUÍMICA 

O audiovisual Conservar a Amazônia, uma questão ambiental, social e econômica 
(https://www.youtube.com/watch?v=7C-UwFyo9dY) (documentário da Agência Fapesp) motiva discussões e 
reflexões sobre como utilizar a tecnologia a favor da sustentabilidade e da busca por novas fontes de energias 
renováveis. É relevante que o estudante consiga estabelecer conexões entre o desenvolvimento tecnológico e suas 
consequências, como por exemplo: a construção da Usina hidrelétrica de Belo Monte no Pará, que modificou 
drasticamente o modo de vida dos povos indígenas daquela região. Os vídeos Povos indígenas do Brasil 
(https://www.youtube.com/watch?v=unkNJF_mlNQ) (Cristian Wariu, 2018) e Parque Nacional da Serra da Canastra 
(https://www.youtube.com/watch?v=DIv5Qu9Hs-8) (documentário Parques do Brasil) propiciam uma visão crítica a 
respeito dessas problemáticas. 

Preservar o meio ambiente significa garantir a continuidade também da espécie humana e sua diversidade étnica e 
cultural. A música Cabaça d’água (https://www.youtube.com/watch?v=H16zpunzWuE) - faixa 5 do disco homônimo 
(Alberto Salgado) faz referência a devastação da natureza e seus impactos no acesso a água. A poluição dos cursos 
d’água afeta comunidades indígenas que muitas vezes dependem diretamente de recursos pesqueiros. Essa 
poluição e mudança nas margens dos rios também são responsáveis pelo assoreamento e pode provocar a falta de 
água. 

Ao longo da história da humanidade temos observado que a biodiversidade é constantemente negligenciada em 
benefício do capital, como exposto por Beto Guedes em O Sal da Terra 
(https://www.youtube.com/watch?v=Kiok0T2WHf4) . O texto O rompimento da barragem de Mariana e seus impactos 
socioambientais (http://periodicos.pucminas.br/index.php/sinapsemultipla/article/view/11377/9677) (Luciano M. N. 
Lopes) e o vídeo Conservar a Amazônia, uma questão ambiental, social e econômica mostram como as ações 
humanas impactam o meio ambiente e podem causar a destruição de espaços e prejudicar espécies, evidenciando 

https://www.youtube.com/watch?v=unkNJF_mlNQ
https://www.youtube.com/watch?v=Kiok0T2WHf4
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a necessidade de repensar o uso desses ambientes. Impactaram o ambiente tornando a água imprópria para o 
consumo e contribuíram para a incidência de focos do mosquito Aedes aegypti e seus surtos de dengue, febre 
chikungunya e zika vírus. A maior parte das doenças relacionada à falta de saneamento básico se desenvolve devido 
à água contaminada. 

O desmatamento resulta em prejuízos irreparáveis ao meio ambiente e pode ser responsável pelo reaparecimento 
de doenças infecciosas. A falta de saneamento básico e cuidados nos ambientes dificultam o acesso à água potável 
criando condições propícias ao desenvolvimento de doenças. Os direitos à água potável e limpa e ao saneamento 
básico estão previstos na Declaração Universal de Direitos Humanos como essenciais para garantir a dignidade 
humana e o direito à saúde, assegurado no artigo 6º da Constituição Federal. 

O uso de vacinas e a distribuição de medicamentos como antibióticos foram estratégias utilizadas pelo governo local 
para tratar as vítimas do desastre. Esses recursos são fundamentais e a falta de conhecimento sobre eles está 
associado a problemas atuais de saúde pública, como surtos de doenças e superbactérias. 

Em 1882, Ibsen, um dramaturgo norueguês, escreveu a peça realista Um inimigo do povo 
(https://www.youtube.com/watch?v=ZnkPNfd2owQ) abarca questões de ecologia, embora o conceito ainda não 
houvesse sido desenvolvido cientificamente. A peça é protagonizada por um médico sanitarista que descobre a 
contaminação por um micro-organismo proveniente de resíduos de um curtume. Esse médico é execrado pela 
grande parte da população, que não acredita na existência de micro-organismos. Esse médico não consegue provar 
a existência de seres microscópicos, que interferem na saúde humana, e acaba sendo desacreditado pela 
população. 

 

Metodologia: 

 
Trabalhar inicialmente a metodologia científica, o espírito investigativo de uma prática sustentável que 
deverá ser construída pelos estudantes ao longo dos quatro semestres, abordando os temas da matriz de 
referência do PAS e apresentando as possibilidades com os Projetos que constam na Ementa.  
Leitura de imagens e textos, reflexão sobre o tema e conhecimento da questão norteadora. Discussão 
sobre os conhecimentos científicos necessários para a criação de artefatos e elaboração de uma 
facilitação gráfica. Formação dos grupos e escolha do desafio a ser trabalhado no projeto. Exercitar a 
empatia e criar um perfil das pessoas que convivem com o desafio escolhido pelo grupo. Elaboração de 
um mapa da empatia. 

 
 

Espaço, materiais e mídias: 

Salas de aula, laboratório de ciência e de informática, espaço ecológico, auditório, biblioteca. Materiais 
que serão utilizados na culminância dos projetos realizados pelos estudantes (os estudantes é que vão 
pesquisar e sugerir os materiais). Saídas de campo para orientação, coleta e tabulação de dados para 
pesquisas. Livro didático adotado para a trilha 
 

Estratégias de avaliação: 

    A verificação do rendimento escolar compreenderá a avaliação da obtenção das competências 
pertinentes ao curso, do aproveitamento do educando, bem como a apuração da assiduidade, 
considerando: 

1. A avaliação do aproveitamento do aluno durante o período letivo será feita de maneira contínua, 
cumulativa e abrangente, preponderando os aspectos qualitativos sobre os quantitativos; 

2. Os instrumentos de avaliação deverão ser utilizados como meios de verificação que, combinados 
com outros, levem o aluno ao hábito de pesquisa, à reflexão, à iniciativa e à criatividade. 

3. O sistema de avaliação deverá ser explicado aos alunos quando de seu ingresso na Trilha, 
observando as normas contidas nesta Organização Curricular. 

 
    A avaliação do desempenho será pautada nos seguintes princípios: 
 
    a) A avaliação será diagnóstica, processual, formativa, somativa, conceitual, continuada e diversificada. 
Serão considerados critérios como: assiduidade, realização das tarefas, participação nas aulas, avaliação 
escrita individual, trabalhos em equipe, colaboração e cooperação com colegas e professores; 
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         b) A avaliação se dará durante todos os momentos do processo ensino e aprendizagem, valorizando 
o crescimento do aluno qualitativa e quantitativamente; 
     c) Haverá recuperação paralela de conteúdos e avaliações. A recuperação de estudos deverá 
compreender a realização de novas atividades pedagógicas no decorrer do período letivo, que possam 
promover a aprendizagem, tendo em vista o desenvolvimento das competências, bem como para suprir 
alguma deficiência da aprendizagem; 
        d) Um conjunto de atitudes será considerado na avaliação do desempenho dos alunos: agir com 
postura profissional; envolver-se na solução de problemas; trabalhar em equipe (interagir com o grupo, 
contribuir e trocar experiências); cumprir as tarefas solicitadas, respeitando os prazos; ser assíduo nas 
atividades propostas; ser pontual nas atividades propostas; 
. 
 

Resultados Esperados: 

Ampliação das práticas relacionadas à educação ambiental inseridas na comunidade escolar.  
Construção de conhecimentos a respeito da biodiversidade. 
Desenvolvimento das etapas do método científico, como a coleta de dados e a análise de resultados. 
Analisar a percepção da população no entorno da escola sobre o conceito de biodiversidade. 
Alcance de habilidades necessárias que possibilitem um bom desempenho, acesso e permanência ao 
ensino superior. 
 
 

REFERÊNCIAS (Organizar de acordo com as normas da ABNT) 

Liste aqui as obras que serão o referencial teórico para a execução/construção desta etapa da trilha. 
 

 

 

 
 

 

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO 

COORDENAÇÃO REGIONAL DE ENSINO DE SANTA MARIA 
CENTRO DE ENSINO MÉDIO 404 DE SANTA MARIA 

 

 

– ITINERÁRIOS FORMATIVOS – 

PLANO DE ENSINO GERAL PARA TRILHA DE APRENDIZAGEM 

As Trilhas de Aprendizagem são compostas por uma sequência de quatro unidades curriculares e possuem 

a duração total de quatro semestres, cursadas a partir do terceiro, que possibilita o aprofundamento 

progressivo das aprendizagens em uma área do conhecimento (DISTRITO FEDERAL, 2020, p. 134-5).  
 

IDENTIFICAÇÃO DA TRILHA DE APRENDIZAGEM 

Nome da Trilha de Aprendizagem: Mídia e Comunicação 

Área do conhecimento: Linguagens e suas Tecnologias  

Tema geral:  Múltiplos Discursos nos Espaços Midiáticos 

Carga Horária: 04 créditos (ou 04 aulas semanais) 

Número de estudantes por turma: 30   

Professores responsáveis: 

Kellen,  

Kedna Oliveira Costa;  

Antonia Daniele de Souza Silva; 

Rosilene Alves Barbosa. 

INTRODUÇÃO: 
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Ao estruturar uma Revista Digital, a presente trilha abordará diversas temáticas transversais perpassando 
quatro momentos: 

3º SEMESTRE- ENTENDENDO OS PROCESSOS DE INVESTIGAÇÃO 

EU- RECEPTOR 
É o momento destinado à produção do arcabouço teórico focado em procedimentos que norteiam uma pesquisa 
científica: leitura, análise, interpretação e debate de textos multimidiáticos e de diferentes tipologias textuais que 
compõem a esfera da matriz das obras do PAS , bem como,  demais textos contemporâneos ligados ao universo 
do educando e à comunidade em que ele está inserido. 

4º SEMESTRE- PROCESSOS CRIATIVOS 

EU PRODUTOR 
É o momento destinado ao protagonismo do estudante por meio de sua  produção. Para tanto, a  REVISTA ONLINE 
será dividida  em seções temáticas como, por exemplo:  seção de arte, seção de literatura, seção de esportes, 
entre outros  para diversas produções multimidiáticas (uma resenha crítica sobre determinada obra, um artigo de 
opinião sobre determinado tema, uma notícia sobre algo relacionado ao universo da música, entre outros).  

Em resumo, a ideia é explorar diversas linguagens dentro das diferentes seções  utilizando vários recursos 
digitais, de acordo com o conteúdo científico desenvolvido previamente e dialogando com a matriz do 
PAS. 

5º SEMESTRE- MEDIAÇÃO E INTERVENÇÃO MIDIÁTICA 

EU E A COMUNIDADE 
Momento destinado a interação dos estudantes com a comunidade escolar por meio da aplicação dos 
conhecimentos adquiridos pelo estudante durante os momentos anteriores da aplicação da trilha, a saber: 

Produção de palestras, de debates, de podcast com entrevistas e demais textos de diferentes gêneros 
textuais multimodais existentes nas mais distintas esferas sociais do educando. 

6º SEMESTRE- EMPREENDEDORISMO 

EU E O MUNDO 
O encerramento da trilha será dividido em dois momentos: 
1º momento:  destinado à elaboração das etapas de produção de uma Revista Digital: investimento e capacitação 
profissional, crescimento a curto, médio e longo prazo, divulgação, marketing digital ... 
2º momento:  destinado à reedição e exibição de Revista online  404 na trilha.  

 
 
 
 
 

3º Semestre / 2º ano 

Eixo Estruturante: INVESTIGAÇÃO CIENTÍFICA  

Subtema: 
Entendendo os processos de investigação científica por meio de produções 
midiáticas. 

Perfil docente: 

Professor(a) formado(a) na área de linguagens e suas tecnologias. 
Que tenha conhecimentos básicos em informática, familiaridade com plataformas 
sociais e produções discursivas, sejam elas textuais ou imagéticas.   
 

Objetivos Gerais de Aprendizagens dos Itinerários Formativos: 
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IFG 01: Reconhecer e compreender elementos e relações da natureza e da sociedade, individuais e 
coletivos, presentes na vida cotidiana e no mundo do trabalho como fontes de dados para a investigação 
científica. 
IFG 02: Aplicar metodologias científicas para a geração de informações estratégicas, analisando sua 
relevância e utilidade na formulação de soluções para os problemas cotidianos. 
IFG 03: Avaliar e desenvolver soluções teóricas e práticas aos desafios ambientais, econômicos, políticos 

e socioculturais, sendo capaz de representá-las e divulgá-las por meio de diferentes mídias com o uso de 
elementos textuais, gráficos, figurativos e imagéticos. 
 

Objetivos Específicos de Aprendizagens dos Itinerários Formativos: 

LGG01IF: Examinar a estrutura, a organização e as relações de sentido presentes em discursos, 
empregando estratégias de investigação científica para aprofundar conhecimentos acerca de diversas 
manifestações culturais modernas e contemporâneas, em língua pátria e/ou estrangeira, perpassando 
diferentes formas de linguagem, a fim de ampliar o repertório científico-cultural para o desenvolvimento 
de um olhar crítico, ético e sensível à diversidade de formas de expressão artística e literária.  
LGG 02 IF: Utilizar informações acerca da língua pátria e/ou de língua estrangeira, abrangendo as 
respectivas produções literárias, artísticas e corporais, bem como a multiplicidade de manifestações 
sociais que emergem de grupos culturais diversos, a fim de elaborar argumentos que sustentem hipóteses 
sobre a estrutura, o funcionamento e as intencionalidades de discursos variados, além de posicionar-se 
de forma crítica, sensível, ética e propositiva diante das diferentes linguagens.  
LGG03IF: Formular hipóteses acerca do contexto histórico, do desenvolvimento e dos elementos 
estruturantes de diversas línguas e linguagens, avaliando as relações de poder presentes em seus usos 
em diversas mídias, suas influências nas relações humanas e no comportamento social, artístico, 
corpóreo e linguístico 
 

Componente(s) curricular(es)/Tema(s) relacionados(s): 

Língua Portuguesa, Arte, Educação Física, Inglês, Espanhol. 
 

Ementa / Conteúdo Programático do 3º Semestre: 

De caráter teórico-prático, essa aplicação  tem como objetivo a investigação sobre a estrutura, a 
composição e as relações intrínsecas utilizadas  nos discursos  contidos em textos diversos  para a 
promoção da investigação científica com vistas à produção de saberes ligados às demandas do mundo 
contemporâneo. Estudo de textos de obras do PAS em espaços midiáticos.   

Importância das diferentes narrativas na construção do indivíduo e suas relações sociais; textos 
multimidiáticos, escritos e multimodais; utilização de diferentes linguagens em contextos expressivos 
diversos; investigação de aspectos e fundamentos relacionados à cultura local;  leitura, análise, 
interpretação e reescrita de textos contemporâneos diversos ligados à cultura do alunado ,  com ênfase 
na Matriz de Referência do PAS-UnB.  

Obras que poderão ser trabalhadas dentro do semestre, por exemplo: 

1. Capoeira e Carimbó (Manifestações de Cultura Popular) 

2. Youtuber Indígena: Cristian Wariu Povos indígenas do Brasil;  

3. A cartomante - Machado de Assis; 

4. O rompimento da barragem de Mariana e seus impactos socioambientais; 

5. Edgar Dutra Zanotto: Um olho na ciência, outro na Indústria (Entrevista da Revista Pesquisa).  

6. Seu Estrelo e o Fuá do Terreiro.  

Metodologia: 
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Consiste em aulas expositivas, leituras dos textos teóricos e literários, seminários, debates, relatos de 
experiência, exposições orais. Possíveis saídas de campo.  

Espaço, materiais e mídias: 

Sala de aula, laboratório de informática, biblioteca, auditório. Data show, computador.  
 

Estratégias de avaliação: 

A avaliação será formativa e consiste na elaboração de roteiros de investigação, produção de relatórios e 
produção de textos específicos (multimodais), exposições e debates.  

Resultados Esperados: 

Espera-se que os alunos sejam capazes de promover uma investigação científica a partir de diferentes 
discursos que circulam na sociedade, fazendo uma interpretação coerente e agindo no mundo com 
senso crítico e participativo. 
 

REFERÊNCIAS (Organizar de acordo com as normas da ABNT) 

 
Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília, DF: Senado Federal: 
Centro Gráfico, 1988. 
 
BRASIL. Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, LDB. 9394/1996. BRASIL. 
BRASIL. Base Nacional Comum Curricular (BNCC). Educação é a Base. Brasília, 
MEC/CONSED/UNDIME, 2017. 
 
NAHÁS, M.V. Atividade física, saúde e qualidade de vida: conceitos e sugestões para um estilo de vida 
mais ativo. Londrina : Midiograf, 2001. 
 
GENTIL, Paulo. Bases Científicas do Treinamento de Hipertrofia. 6º edição, Brasília, 2021. 
 
GENTIL, Paulo. Emagrecimento: Quebrando mitos e mudando paradigmas, 3º edição, Brasília, 2018. 
 

ROCHA, Regina Braz. Identidade em ação: linguagens e suas Tecnologias- 1. ed.  São Paulo: Moderna, 

2020.  

 

matriz do PAS 

 

Brasil. Secretaria de Estado de Educação - SEEDF.  Currículo em movimento Educação Básica-  

Ensino Médio. Brasília, 2014.   

 

Brasil. Secretaria de Educação Fundamental. B823p Parâmetros curriculares nacionais: língua 

portuguesa / Secretaria de Educação Fundamental. – Brasília : 144p. 1.Parâmetros curriculares 

nacionais. 2. Língua portuguesa : Ensino de primeira à quarta série. I. Título. 

 
https://www.cebraspe.org.br/pas/subprogramas/ 

 

 
 
 

4º Semestre / 2º ano 

https://www.cebraspe.org.br/pas/subprogramas/
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Eixo Estruturante: PROCESSOS CRIATIVOS 

Subtema: Criando discursos, mudando meu mundo. 

Perfil docente: 
Professor(a) formado(a) na área de linguagens e suas tecnologias. 
Que tenha conhecimentos básicos em informática, familiaridade com plataformas 
sociais e produções discursivas, sejam elas textuais ou imagéticas.  

Objetivos Gerais de Aprendizagens dos Itinerários Formativos: 

IFG04: Reconhecer e compreender a diversidade como fonte e objeto do processo criativo e produtora de 
sentidos importantes para construção de uma cultura da paz, com tolerância, integração e harmonia. 
IFG05: Integrar e aplicar soluções criativas em diferentes situações da vida cotidiana, do mundo do 

trabalho e na superação de conflitos ambientais, econômicos, políticos e socioculturais. 
IFG06: Desenvolver habilidades relacionadas ao pensar e fazer criativo para sua aplicação social, 
ambiental, científica, laboral e artística. 
 

Objetivos Específicos de Aprendizagens dos Itinerários Formativos: 

LGG04IF: Reconhecer produtos e/ou processos de criação e recepção - linguístico-literários, artísticos, 
desportivos e culturais -, a fim de aprofundar conhecimentos sobre os variados usos das linguagens, bem 
como sobre a multiplicidade de expressões individuais e/ou coletivas, posicionando-se de forma ética e 
tolerante em relação à diversidade do patrimônio cultural local, regional, nacional e/ou internacional.  
LGG05IF: Utilizar recursos expressivos presentes em diversas linguagens, ampliando repertório acerca 
de manifestações linguísticas, corporais, estéticas e culturais, mobilizando esses conhecimentos para 
engajar-se em iniciativas criativas de interesse individual e/ou coletivo.  
LGG06IF: Desenvolver estratégias inovadoras e éticas para resolver desafios do cotidiano, mobilizando 
conhecimentos e recursos de diversas linguagens, com o propósito de desconstruir estereótipos e outras 
formas de preconceito 

Componente(s) curricular(es)/Tema(s) relacionados(s): 

Língua Portuguesa, Arte, Educação Física, Inglês, Espanhol. 
 

Ementa / Conteúdo Programático do 4º Semestre: 

De caráter teórico-prático, esse momento da trilha tem como objetivo a produção de diferentes textos, nos 
mais variados gêneros textuais - escritos e multimodais- em diversos domínios e esferas sociais para 
ampliação do repertório linguístico, estético,  cultural e criativo dos nossos estudantes. 

Análise de modelos de organização e gestão de eventos culturais realizados pela comunidade. Criação 
de um projeto piloto que norteará a cobertura dos principais eventos da escola (sarau, consciência negra, 
prova do SAEB, ENEM, PAS, formatura). Desenvolvimento de layout da revista, produção de textos, 
produção  audiovisual (imagens, reportagens, curta metragem, performance artística, entre outras).  

Os alunos serão divididos em equipes para elaboração audiovisual e divulgação dos eventos realizados 
durante o semestre. A culminância dessa etapa do projeto acontecerá com o lançamento da Revista 
Digital 404 na Trilha para a comunidade escolar.  

Metodologia: 

Consiste em aulas expositivas, leituras dos textos teóricos e literários, seminários, debates, relatos de 
experiência, exposições orais e práticas. Possíveis saídas de campo. 
 

Espaço, materiais e mídias: 

Sala de aula, laboratório de informática, biblioteca, auditório. Data show, computador. 
 

Estratégias de avaliação: 

A avaliação será formativa e observará a elaboração da revista e dos conteúdos postados nas plataformas 
digitais. Consiste na criação de roteiros de investigação, produção de relatórios e produção de textos 
específicos (multimodais), exposições e debates.  

Resultados Esperados: 
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Espera-se que os alunos, de forma autônoma, sejam capazes de criar conteúdos digitais a partir de 
diferentes discursos que circulam na sociedade, fazendo uma interpretação coerente e agindo no mundo 
com senso crítico e participativo. 
 

REFERÊNCIAS (Organizar de acordo com as normas da ABNT) 

 

 
 
 

5º Semestre / 3º ano 

Eixo Estruturante: MEDIAÇÃO E INTERVENÇÃO SOCIOCULTURAL  

Subtema: 
Entendendo os processos de investigação científica por meio de produções 
midiáticas. 

Perfil docente: 

Professor(a) formado(a) na área de linguagens e suas tecnologias.  
Que tenha conhecimentos básicos em informática, familiaridade com plataformas 
sociais e produções discursivas, sejam elas textuais ou imagéticas.  
 

Objetivos Gerais de Aprendizagens dos Itinerários Formativos: 

IFG07: Compreender a relevância do diálogo qualificado para a solução de conflitos socioambientais e 
construção de alternativas democráticas que valorizem as identidades, as diversidades e os direitos 
humanos. 
IFG08: Aplicar a criatividade, o conhecimento científico e a capacidade de argumentação para promover 

o respeito à dignidade humana e buscar soluções consensuadas na defesa da diversidade, no combate 
ao preconceito e para construção da cultura da paz. 
IFG09: Criar e desenvolver propostas materiais e imateriais para o fortalecimento do diálogo, da 
solidariedade, do respeito aos valores humanos no fortalecimento da diversidade sociocultural e 
ambiental. 
 

Objetivos Específicos de Aprendizagens dos Itinerários Formativos: 

LGG07IF: Interpretar desafios socioculturais e ambientais cuja superação possa ocorrer por meio de 

intervenções centradas em práticas que valorizem a diversidade de manifestações culturais e sociais; 
delineando soluções capazes de contribuir com a qualidade de vida da comunidade e a preservação do 
meio ambiente.  
LGG08IF: Organizar repertório individual sobre as diversas linguagens, por meio de estratégias de 
mediação e intervenção sobre questões de ordem sociocultural, aprimorando as relações da vida em 
sociedade, as possibilidades de fruição cultural coletiva e o respeito à diversidade e ao meio ambiente.  
LGG09IF: Analisar ações de mediação e intervenção sociocultural e ambiental, mobilizando 
conhecimentos sobre as diversas linguagens e concebendo soluções viáveis para questões sociais e 
ambientais. 
 

Componente(s) curricular(es)/Tema(s) relacionados(s): 

Língua Portuguesa, Arte, Educação Física, Inglês, Espanhol. 
 

Ementa / Conteúdo Programático do 5º Semestre: 

 

 

 

Espaço, materiais e mídias: 

 

Estratégias de avaliação: 

 

Resultados Esperados: 
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REFERÊNCIAS (Organizar de acordo com as normas da ABNT) 

 

 
 
 

6º Semestre / 3º ano 

Eixo Estruturante: EMPREENDEDORISMO  

Subtema:  

Perfil docente:  

Objetivos Gerais de Aprendizagens dos Itinerários Formativos: 

IFG010: Compreender a ação empreendedora como um campo de aplicação dos conhecimentos teóricos 
e práticos, de criatividade e de diálogo para o desenvolvimento da confiança, da proatividade e do 
autoconhecimento. 
IFG011: Aplicar o autoconhecimento, o planejamento e a organização para fortalecer a empatia, o espírito 
de colaboração e a integração da vida escolar ao mundo do trabalho. 
IFG012: Planejar e desenvolver o seu projeto de vida, valorizando a diversidade de saberes e as vivências 
culturais para a tomada de decisões com escolhas alinhadas ao exercício da cidadania, durante e além 
do período escolar. 
 

Objetivos Específicos de Aprendizagens dos Itinerários Formativos: 

LGG10IF: Entender de que forma o repertório pessoal acerca das diversas linguagens pode contribuir 

com a materialização de projetos de interesse individual e/ou coletivo, desenvolvendo estratégias éticas 
e sustentáveis para concretizá-los.  
LGG11IF: Organizar repertório pessoal acerca das diversas linguagens, favorecendo a escolha de 
conhecimentos que contribuam para o planejamento de iniciativas e/ou empreendimentos de interesse 
individual e/ou coletivo; fomentando a participação juvenil e a iniciativa empreendedora.  
LGG12IF: Desenvolver ações vinculadas a projetos individuais e/ou coletivos, estruturando iniciativas 
empreendedoras que proponham soluções para desafios pessoais, socioculturais e ambientais. 
 

Componente(s) curricular(es)/Tema(s) relacionados(s): 

 

Ementa / Conteúdo Programático do 6º Semestre: 

 

Metodologia: 

 

Espaço, materiais e mídias: 

 

Estratégias de avaliação: 

 

Resultados Esperados: 

 

REFERÊNCIAS (Organizar de acordo com as normas da ABNT) 

 

 
 
 

 

 

 
GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO 
COORDENAÇÃO REGIONAL DE ENSINO DE SANTA MARIA 

CENTRO DE ENSINO MÉDIO 404 DE SANTA MARIA 
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Eixo Estruturante: INVESTIGAÇÃO CIENTÍFICA  

Subtema: História e desenvolvimento da Tecnologia globalizando o mundo 

Perfil docente: 
Professor da área de Ciências Humanas com afinidade ao tema proposto para o 
semestre letivo.  
 

Objetivos Gerais de Aprendizagens dos Itinerários Formativos: 

IFG01: Reconhecer e compreender elementos e relações da natureza e da sociedade, individuais e 
coletivos, presentes na vida cotidiana e no mundo do trabalho como fontes de dados para a investigação 
científica. 
IFG02: Aplicar metodologias científicas para a geração de informações estratégicas, analisando sua 
relevância e utilidade na formulação de soluções para os problemas cotidianos. 
IFG03: Avaliar e desenvolver soluções teóricas e práticas aos desafios ambientais, econômicos, políticos 
e socioculturais, sendo capaz de representá-las e divulgá-las por meio de diferentes mídias com o uso de 
elementos textuais, gráficos, figurativos e imagéticos. 
 

Objetivos Específicos de Aprendizagens dos Itinerários Formativos: 

CHSAIF01: Investigar fenômenos e processos de natureza histórica, social, econômica, filosófica, 

ambiental, política e cultural, presentes no cotidiano como fontes de dados para a análise, interpretação, 
crítica e proposição científica.  
CHSAIF02: Testar, a partir de dados investigados em âmbito local, regional, nacional e/ou global, 
procedimentos e linguagens adequados à pesquisa científica com vistas à (re)formulação de 
conhecimentos, apresentando conclusões práticas e/ou teóricas, com a utilização de diferentes mídias.  
CHSAIF03: Sistematizar informações com base em pesquisa crítica (documental, bibliográfica, 
exploratória, de campo, experimental, etc.) a fim de se obter conhecimentos confiáveis. 
 

Componente(s) curricular(es)/Tema(s) relacionados(s): 

Filosofia, Geografia, História e Sociologia. 
 

Ementa / Conteúdo Programático do 3º Semestre: 

         No 3º semestre, ao trabalhar como subtema “História e desenvolvimento da Tecnologia globalizando 

o mundo” busca-se sistematizar informações históricas através de uma investigação e leitura crítica de 

textos ou vídeos que tratem das revoluções industriais e do avanço tecnológico nos últimos séculos 

e suas implicações nas formas de trabalho, bem como do processo de globalização e seus diversos 

estágios. O objetivo é apresentar os impactos da tecnologia no mundo contemporâneo, trabalhando os 

conceitos fundamentais ao tema e tendo como base as contribuições teóricas e metodológicas das 

ciências humanas e sociais aplicadas.  

Investigar essas conjunturas históricas é essencial para melhor entender o mundo contemporâneo 
gradativamente mais conectado e equitativamente desigual, acobertado por uma idealização positivista 
dos benefícios e da democratização tecnológica, que dissimula a perversidade da globalização e do meio 
técnico-científico-informacional, pois, conforme Santos (2020, p. 19), “a globalização está se impondo 
como uma fábrica de perversidades. O desemprego crescente torna-se crônico. A pobreza aumenta e as 
classes médias perdem em qualidade de vida. O salário médio tende a baixar. A fome e o desabrigo se 
generalizam em todos os continentes”.   

Sugere-se também o uso do livro “Dimensões” da editora FTD, capítulo 4- Educação financeira,  
como referência de conteúdo, pois aborda o surgimento da internet e sua relação com a globalização junto 
ao desenvolvimento dos computadores no mundo. 

Como projeto de conclusão do semestre, pretende-se trabalhar o projeto 5: Comunicação e 

cultura (pág. 138) do livro didático Projetos Integradores Ver o Mundo - Ciências Humanas e Sociais 

Aplicadas, que apresenta sob o ponto de vista histórico o desenvolvimento das mídias de comunicação.  

 

Metodologia: 

Abordar as metodologias científicas na área das ciências humanas como pressuposto para a realização do 
Projeto 5 - “Comunicação e Cultura”, o qual busca traçar um caminho de análise histórico-social sobre as 
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relações humanas em torno da cultura e dos avanços tecnológicos dos diversos meios de comunicação de 
massa. Tal projeto está contido no livro “Ver o Mundo - Ciências Humanas e Sociais Aplicadas”.   
Sugere-se abordar as temáticas por meio de aulas expositivas e metodologias criativas, formação de grupos 
de trabalho, pesquisas individuais e coletivas, apresentações e uso de mídias sociais para pesquisa e 
divulgação de materiais em estudo sem prejuízo às demais ações didáticas que se julguem pertinentes. 
 

Espaço, materiais e mídias: 

Sala ambiente, biblioteca, plataforma Google Classroom, livro didático, Internet, plataformas de streaming 
para Podcasts (Spotify, Deezer, Youtube, Google), smartphone e material impresso. 
 

Estratégias de avaliação: 

A estratégia de avaliação ocorrerá por meio da realização do projeto 5, que culmina na criação de um 
Podcast com 4 episódios. Além do projeto principal, a avaliação será realizada de maneira processual, 
levando em conta as atividades diárias, o engajamento dos estudantes, a assiduidade, a organização e a 
qualidade do material produzido. 
 

Resultados Esperados: 

Espera-se que os estudantes assimilem os conceitos apresentados e compreendam os movimentos 
histórico-sociais em torno das relações humanas com os avanços tecnológicos e as mídias de 
comunicação, demonstrando capacidade de ter um olhar crítico e informado sobre as implicações desses 
avanços na cultura e no cotidiano. Além disso, pretende-se que os estudantes tenham contato com as 
metodologias científicas de pesquisa e análise de dados e aprimorem suas habilidades de comunicação, 
de trabalho coletivo, de uso de plataformas digitais e das tecnologias de informação.   
 

REFERÊNCIAS (Organizar de acordo com as normas da ABNT) 

JUNIOR, João Carlos Ribeiro. Ver o mundo: Ciências Humanas e Sociais Aplicadas. Projetos 

integradores: Ensino Médio 1. ed. São Paulo: FTD, 2020. 
LAKATOS, Eva Maria; MARCONI, Marina de Andrade. Metodologia Científica. 3. ed. São Paulo: Atlas, 
2000. 
LUZ, R. S. DA; BAVARESCO, A. Trabalho alienado em Marx e novas configurações do trabalho. 
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– ITINERÁRIOS FORMATIVOS – 
PLANO DE ENSINO GERAL PARA TRILHA DE APRENDIZAGEM 

As Trilhas de Aprendizagem são compostas por uma sequência de quatro unidades curriculares e 
possuem a duração total de quatro semestres, cursadas a partir do terceiro, que possibilita o 
aprofundamento progressivo das aprendizagens em uma área do conhecimento (DISTRITO FEDERAL, 
2020, p. 134-5).  
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IDENTIFICAÇÃO DA TRILHA DE APRENDIZAGEM 

Nome da Trilha de 
Aprendizagem: 

(Re)traçando Trajetórias, (Re)coletando Perspectivas 

Área do conhecimento:  Matemática e Suas Tecnologias 

Tema geral:  A Matemática na pesquisa, aplicação e função das diversas engenharias. 

Carga Horária: 04 créditos (ou 04 aulas semanais) 

Número de estudantes 
por turma: 

30   

Professores 
responsáveis: 

Carlos Augusto Corrêa 
Marselda Oliveira Albuquerque Gomes; 
Michelle Fabianne Carvalho Tenório; 
 

INTRODUÇÃO: 

Diante de um crescente distanciamento dos estudantes na área de conhecimentos matemáticos, 
que reflete em uma profunda insatisfação e descontentamento pela baixa aprendizagem, somos obrigados 
a sonhar com uma nova educação, que vise a criar novos ambientes, e que proporcione mudanças em 
posturas e formação dos professores de matemática. 

O processo de ensino – aprendizagem tem que envolver o aluno, o professor e o saber matemático, 
sendo assim, a base para projetos de investigação em teorias e práticas matemáticas. 

Neste projeto iremos trabalhar a matemática na pesquisa, aplicação e função das diversas 
engenharias para a comunidade local e a sociedade em geral. 

A sociedade, e em particular a educação, passa por grandes transformações. Essas transformações 
são resultados de uma nova geopolítica e dos grandes questionamentos sobre o conhecimento 
dominante, que se mostra insuficiente para lidar com a complexidade do mundo atual. Hoje, falamos em 
educação bilíngue, em medicinas alternativas, no diálogo inter-religioso, em engenharias que abrangem 
vários ramos ambientais e sócio – políticos.  

Assim, o aluno buscará conhecer os vários ramos da engenharia para escolher que trajetória traçará 
em sua pesquisa pelo conhecimento, em uma perspectiva de resolução de problemas. 

A percepção e as explicações para todas as dimensões das engenharias dependem, 
essencialmente, do contexto sociocultural – natural e demandam uma postura prática de escolha e análise 
do conhecimento. 

 

3º Semestre / 2º ano 

Eixo Estruturante: INVESTIGAÇÃO CIENTÍFICA  

Subtema: Investigação – Perspectivas – Conhecimentos  

Perfil docente: 
Professor da área de Matemática com afinidade ao tema proposto para o semestre 
letivo. 

Objetivos Gerais de Aprendizagens dos Itinerários Formativos: 

IFG01: Reconhecer e compreender elementos e relações da natureza e da sociedade, individuais e 
coletivos, presentes na vida cotidiana e no mundo do trabalho como fontes de dados para a investigação 
científica. 
IFG02: Aplicar metodologias científicas para a geração de informações estratégicas, analisando sua 
relevância e utilidade na formulação de soluções para os problemas cotidianos. 
IFG03: Avaliar e desenvolver soluções teóricas e práticas aos desafios ambientais, econômicos, políticos 

e socioculturais, sendo capaz de representá-las e divulgá-las por meio de diferentes mídias com o uso de 
elementos textuais, gráficos, figurativos e imagéticos. 
 

Objetivos Específicos de Aprendizagens dos Itinerários Formativos: 

MAT01IF: Investigar situações-problema, selecionando os conhecimentos matemáticos relevantes e 

elaborando modelos para sua representação. 
MAT03IF: Sistematizar informações, com base em estudos e/ou pesquisas, sobre a contribuição 
matemática na explicação de fenômenos de natureza científica, social, profissional, cultural, de processos 
tecnológicos, reconhecendo pontos de vista diversos para posicionar-se com argumentação consistente, 
fazendo uso de diferentes mídias para a apresentação de conclusões. 
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Componente(s) curricular(es)/Tema(s) relacionados(s): 

Matemática e suas Tecnologias: 
➔ Funções em contextos socioculturais; 
➔ Características das diversas engenharias: 

            Elétrica, Eletrônica, Mecânica, Automotiva, Aeroespacial; 
➔ Lógica matemática em contextos de inovação tecnológica. 

 

Ementa / Conteúdo Programático do 3º Semestre: 

As grandes transformações de ordem científica e tecnológica que vêm ocorrendo na sociedade 

moderna, sobretudo nos sistemas de informação dos mais variados tipos, garantem ao homem e a mulher 

um volume incalculável de informações dos mais variados tipos, com facilidade e rapidez no acesso a 

elas e, principalmente, possibilidades concretas de manipulação dessa informação. Nesse contexto, há a 

necessidade de espaços que permitam aos indivíduos qualificar, analisar e contextualizar informações, 

de modo que elas possam ser incorporadas às suas próprias experiências. 

Esta é uma proposta de aplicação deste contexto na atuação em pesquisas de engenharias. 

Unificando a Matemática ao contexto social. 

A pesquisa abordará as engenharias distribuídas por diversas cidades satélites, englobando 

instituições públicas e federais. 

Ao longo do estudo e pesquisa desenvolvido com o grupo de estudantes, surgirão dados e gráficos 

relacionados a funcionalidade, aplicação e escolha de cada engenharia, juntamente com cada 

universidade e polos de estudo. 

Tais informações devem ser utilizadas como elo nos conteúdos programáticos da área. Levando a 

abordagem da análise de gráficos e possíveis funções originadas a partir daí. Bem como tabulação de 

dados e aplicação dos conceitos introdutórios da estatística e probabilidade. 

Compreender, através da busca de informações, a descrição de média, moda, frequências e a 

ocorrência das possibilidades, dos diversos caminhos encontrados na probabilidade. 

 

Metodologia: 

Através de oficinas, rodas de conversas, passeios a diversas instituições da área, palestras, 
gamificação; serão apresentadas as engenharias aos estudantes, que aprofundarão seus conhecimentos 
através de pesquisas específicas. Podendo ao longo de sua trajetória mudar sua escolha inicial. 

De acordo com o ramo da engenharia escolhido, os alunos formarão grupos. Aqui será aplicada a 
Aprendizagem Baseada em Projetos (metodologia ativa). Essa modalidade permite que o estudante crie 
um perfil investigativo, autônomo e crítico, que não fique preso apenas a uma forma de estudo. 

O professor orientará sobre quais conteúdos o estudante deve consumir, além de oferecer feedbacks 
com erros e acertos. 

 

Espaço, materiais e mídias: 

           As aulas serão ministradas em sala de aula, auditório, laboratório de informática e ciências. 
          Excursões a laboratórios de engenharias de diversas universidades, para conhecimento de projetos 
e desenvolvimento das mesmas. 
       Aulas em museus e espaços ambientais: Novacap, Ibama, Jardim Botânico, Museu Nacional e do 
Índio, Observatório, Planetário. 
        Os materiais necessários para o desenvolvimento do projeto são calculadora, réguas, cadernos, 
folhas quadriculadas, internet, computadores, datashow. 
     A necessidade da utilização de mídias surgirá a partir da evolução da trilha. A princípio teremos 
plataformas, instagram, facebook, WhatsApp, google maps, YouTube, Tik Tok, Podcasts. 
 

Estratégias de avaliação: 

Tecer uma trama de uma nova forma de conceber a vinculação entre a problemática social e a 
Educação Matemática. 

Os estudantes, a princípio, irão conhecer e investigar todos os tipos de engenharias e suas atuações 
na resolução de diversos problemas do mundo em geral. Optando por uma área específica.Apl       
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A avaliação será em grupo e através da estruturação da engenharia investigada pelos estudantes 
em um aplicativo escolhido pelos mesmos. 
 

Resultados Esperados: 

Nesta base, a trilha de aprendizagem será desenvolvida com problemas inter-relacionados, como 
se fosse um jogo de fases, sempre trazendo situações do cotidiano. 

Assim, o estudante terá uma visão geral e específica das engenharias.  
 

REFERÊNCIAS (Organizar de acordo com as normas da ABNT) 

 
➔ ARAUJO, Ulisses F. In SASTRE, Genoveva (org). Aprendizagem baseada em problemas no 

ensino superior. São Paulo: Summus, 2009, 236 págs. 
➔ BRASIL. Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Básica. Brasília: Ministério da Educação. 

2013. 
➔ ABRANTES, Paulo P. et. al. (Eds.). Investigações matemáticas na aula e no currículo. Lisboa: 

APM e Projecto MPT, 1999. 
➔ BRASIL. Ministério da Educação. Resolução nº 3, de 21 de novembro de 2018. Atualiza as 

Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Médio. 2018 
➔ GONTIJO, Cleyton H. Criatividade em matemática: identificação e promoção de talentos 

criativos. Revista Educação da UFSM. v. 32, p. 481-494, 2007a. 
➔ GONTIJO, Cleyton H. Relações entre criatividade, criatividade em Matemática e Motivação em 

Matemática de alunos do Ensino Médio. Tese (Doutorado) - Universidade de Brasília, Brasília, 
2007.  

➔ PONTE, João P. da; BROCARDO, Joana; OLIVEIRA, Hélia. Investigações Matemáticas na Sala 
de Aula. Belo Horizonte: Autêntica, 2003. 

➔ ABRANTES, Paulo P. Avaliação e Educação Matemática. MEM/USU/GEPEM, 1995. 
➔ D'AMBRÓSIO, Ubiratan. Educação Matemática: da teoria à prática. 16ª ed. Campinas-São 

Paulo: Papirus, 2008. 
➔ BRASIL. Ministério da Educação. Base Nacional Comum Curricular. Brasília, DF, 2018. 

Disponível em: . Acesso em: 15 ago. 2019. 
 ______. Lei nº 13.415, de 16 de fevereiro de 2017. Altera as Leis nº 9.394, de 20 de dezembro 
de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, e nº 11.494, de 20 de junho 
2007, que regulamenta o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de 
Valorização dos Profissionais da Educação, a Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, 
aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, e o Decreto-Lei nº 236, de 28 de 
fevereiro de 1967; revoga a Lei nº 11.161, de 5 de agosto de 2005; e institui a Política de 
Fomento à Implementação de Escolas de Ensino Médio em Tempo Integral. Disponível em: . 
Acesso em: 15 ago. 2019. ______. Lei nº 9.934, de 20 de dezembro de 1996. Estabelece as 
diretrizes e bases da educação nacional. Brasília, DF, 1996. Disponível em: . Acesso em: 15 ago. 
2019. 
 ______. Ministério da Educação. Resolução nº 3, de 21 de novembro de 2018. Atualiza as 
Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Médio. Disponível em: . Acesso em: 15 ago. 
2019.  

 

 
 

4º Semestre / 2º ano 

Eixo Estruturante: PROCESSOS CRIATIVOS 

Subtema: Criatividade – Possibilidades - Mudanças 

Perfil docente: 
Professor da área de Matemática com afinidade ao tema proposto para o semestre 
letivo. 

Objetivos Gerais de Aprendizagens dos Itinerários Formativos: 

IFG04: Reconhecer e compreender a diversidade como fonte e objeto do processo criativo e produtora de 

sentidos importantes para construção de uma cultura da paz, com tolerância, integração e harmonia. 
IFG05: Integrar e aplicar soluções criativas em diferentes situações da vida cotidiana, do mundo do 
trabalho e na superação de conflitos ambientais, econômicos, políticos e socioculturais. 
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IFG06: Desenvolver habilidades relacionadas ao pensar e fazer criativo para sua aplicação social, 
ambiental, científica, laboral e artística. 
 

Objetivos Específicos de Aprendizagens dos Itinerários Formativos: 

MAT04IF: Reconhecer conceitos matemáticos, por meio de fruição, vivências e reflexão crítica, que têm 
relação com produtos e/ou processos criativos, a fim de compreender a contribuição da Matemática para 
a resolução de problemas sociais e para o desenvolvimento de processos tecnológicos. 
MAT05IF: Selecionar intencionalmente recursos relacionados ao conhecimento matemático, de modo a 
comunicar com precisão suas ações, reflexões, constatações, interpretações, bem como seus argumentos 
para resolver situações-problema de natureza diversa. 
MAT06IF: Propor novas abordagens e estratégias para o enfrentamento de situações reais, de forma 
ética, criativa e inovadora, utilizando conhecimentos matemáticos associados ao domínio de operações e 
relações simbólicas e formais. 
 

Componente(s) curricular(es)/Tema(s) relacionados(s): 

➔ Análise e estudo de gráficos; 
➔ Construção de tabelas através da tabulação de dados; 
➔ Noções de estatística e probabilidade em contextos de identidade e protagonismo juvenil; 
➔ Aplicação dos conhecimentos adquiridos, da área específica, na comunidade local. 

 

Ementa / Conteúdo Programático do 4º Semestre: 

Na área de Matemática, a criatividade ainda é um campo em ascensão no Brasil. Assim como não 
há um consenso para o conceito, o mesmo ocorre com a criatividade em Matemática. 

Nos últimos cem anos temos presenciado enormes avanços no conhecimento da natureza e no 
desenvolvimento de novas tecnologias. Apesar disso, este mesmo século tem nos mostrado um 
comportamento humano abominável. Meios de destruição em massa nunca vistos, insegurança, novas 
doenças terríveis, fome injustificável, abuso de drogas e decadência moral são equiparados somente por 
uma destruição irreversível do meio ambiente. 

A maioria dos meios para alcançar a solução desses problemas tem a ver com os avanços na 
Matemática. 

 

Metodologia: 

Os grupos de estudantes, de acordo com o ramo da engenharia escolhido, farão uma abordagem 
sistemática na comunidade local e sociedade em geral. Eles deverão pesquisar situações problemas, 
analisar dados, entrevistas, formulários, noticiários, para desenvolvimento do projeto, que servirá de base 
para abordagem e resolução da problemática destacada. 

Para iniciar o argumento, serão construídas e analisadas tabelas, gráficos, estatísticas, 
probabilidades, tudo para chegar ao projeto final. 
 

Espaço, materiais e mídias: 

           As aulas serão ministradas em sala de aula, auditório, laboratório de informática e ciências. 
          Excursões a laboratórios de engenharias de diversas universidades, para conhecimento de projetos 
e desenvolvimento das mesmas. 
       Aulas em museus e espaços ambientais: Novacap, Ibama, Jardim Botânico, Museu Nacional e do 
Índio, Observatório, Planetário. 
        Os materiais necessários para o desenvolvimento do projeto são calculadora, réguas, cadernos, 
folhas quadriculadas, internet, computadores, datashow. 
     A necessidade da utilização de mídias surgirá a partir da evolução da trilha. A princípio teremos 
plataformas, instagram, facebook, WhatsApp, google maps, YouTube, Tik Tok, Podcasts. 
 

Estratégias de avaliação: 

A avaliação será feita através do diário de bordo da pesquisa, contendo toda a trajetória percorrida 
pelos grupos, apresentada através de uma trilha explicativa nos apps Trello ou Thinglink. 
 

Resultados Esperados: 
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A partir de uma pesquisa bem planejada, os estudantes construirão a base para a abordagem da 
problemática analisada. 

O protótipo do projeto estará montado partindo agora para ação e prática da teoria-pesquisa. 
O estudante não será aplicado somente a matemática na engenharia, mas a engenharia na 

matemática. 
 

REFERÊNCIAS (Organizar de acordo com as normas da ABNT) 

 
➔ ARAUJO, Ulisses F. In SASTRE, Genoveva (org). Aprendizagem baseada em problemas no 

ensino superior. São Paulo: Summus, 2009, 236 págs. 
➔ BRASIL. Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Básica. Brasília: Ministério da Educação. 

2013. 
➔ ABRANTES, Paulo P. et. al. (Eds.). Investigações matemáticas na aula e no currículo. Lisboa: 

APM e Projecto MPT, 1999. 
➔ BRASIL. Ministério da Educação. Resolução nº 3, de 21 de novembro de 2018. Atualiza as 

Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Médio. 2018 
➔ GONTIJO, Cleyton H. Criatividade em matemática: identificação e promoção de talentos 

criativos. Revista Educação da UFSM. v. 32, p. 481-494, 2007a. 
➔ GONTIJO, Cleyton H. Relações entre criatividade, criatividade em Matemática e Motivação em 

Matemática de alunos do Ensino Médio. Tese (Doutorado) - Universidade de Brasília, Brasília, 
2007.  

➔ PONTE, João P. da; BROCARDO, Joana; OLIVEIRA, Hélia. Investigações Matemáticas na Sala 
de Aula. Belo Horizonte: Autêntica, 2003. 

➔ ABRANTES, Paulo P. Avaliação e Educação Matemática. MEM/USU/GEPEM, 1995. 
➔ D'AMBRÓSIO, Ubiratan. Educação Matemática: da teoria à prática. 16ª ed. Campinas-São 

Paulo: Papirus, 2008. 
➔ BRASIL. Ministério da Educação. Base Nacional Comum Curricular. Brasília, DF, 2018. 

Disponível em: . Acesso em: 15 ago. 2019. 
 ______. Lei nº 13.415, de 16 de fevereiro de 2017. Altera as Leis nº 9.394, de 20 de dezembro 
de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, e nº 11.494, de 20 de junho 
2007, que regulamenta o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de 
Valorização dos Profissionais da Educação, a Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, 
aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, e o Decreto-Lei nº 236, de 28 de 
fevereiro de 1967; revoga a Lei nº 11.161, de 5 de agosto de 2005; e institui a Política de 
Fomento à Implementação de Escolas de Ensino Médio em Tempo Integral. Disponível em: . 
Acesso em: 15 ago. 2019. ______. Lei nº 9.934, de 20 de dezembro de 1996. Estabelece as 
diretrizes e bases da educação nacional. Brasília, DF, 1996. Disponível em: . Acesso em: 15 ago. 
2019. 
 ______. Ministério da Educação. Resolução nº 3, de 21 de novembro de 2018. Atualiza as 
Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Médio. Disponível em: . Acesso em: 15 ago. 
2019.  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

5º Semestre / 3º ano 

Eixo Estruturante: MEDIAÇÃO E INTERVENÇÃO SOCIOCULTURAL  

Subtema: Matemática em ação 

Perfil docente: 
Professor da área de Matemática com afinidade ao tema proposto para o semestre 
letivo. 
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Objetivos Gerais de Aprendizagens dos Itinerários Formativos: 

IFG07: Compreender a relevância do diálogo qualificado para a solução de conflitos socioambientais e 

construção de alternativas democráticas que valorizem as identidades, as diversidades e os direitos 
humanos. 
IFG08: Aplicar a criatividade, o conhecimento científico e a capacidade de argumentação para promover 
o respeito à dignidade humana e buscar soluções consensuadas na defesa da diversidade, no combate 
ao preconceito e para construção da cultura da paz. 
IFG09: Criar e desenvolver propostas materiais e imateriais para o fortalecimento do diálogo, da 
solidariedade, do respeito aos valores humanos no fortalecimento da diversidade sociocultural e 
ambiental. 
 

Objetivos Específicos de Aprendizagens dos Itinerários Formativos: 

MAT07IF: Identificar questões socioculturais e ambientais que utilizem conhecimentos e habilidades 
matemáticas como subsídio para a tomada de decisões. 
MAT08IF: Mobilizar conhecimentos e recursos matemáticos para propor ações individuais e/ou coletivas 
de mediação e intervenção sobre problemas socioculturais e ambientais. 
MAT09IF: Propor estratégias de mediação e intervenção na solução de problemas de natureza 
sociocultural e ambiental que tenham relação com a Matemática, utilizando recursos e conhecimentos 
matemáticos. 
 

Componente(s) curricular(es)/Tema(s) relacionados(s): 

➔ Conteúdos específicos necessários para formulação da proposta de resolução da situação - 
problema detectada, por cada área da engenharia; 

➔ Introdução ao cálculo I; 
 

Ementa / Conteúdo Programático do 5º Semestre: 

Considerando que a percepção de fatos é influenciada pelo conhecimento, ao se falar em busca do 
conhecimento estamos falando da própria história do homem em termos gerais, seu habitat, sua 
construção filosófica, escolhas políticas e edificações sociais. 

Assim, o professor deve incentivar a liberdade de criação do estudante, substituir a arrogância do 
pretenso saber absoluto pela humildade da busca incessante, gerando respeito, solidariedade e 
cooperação em sua sala de aula. 

O estudante pesquisará caminhos, e, depois, fará suas escolhas, planejará edificações, colocará 
em prática todo o conhecimento colhido até aqui. 
 

Metodologia: 

Após o estudo de diversas engenharias, na fase de investigação científica. Os estudantes, em 
grupos, trabalharão na função primordial da engenharia escolhida para a sociedade e seus problemas, 
sejam emergenciais ou históricos.  

Partirão da problemática existente em seu meio social e projetarão possíveis soluções. Sempre 
mesclando pesquisa científica – teoria – prática. 

 

Espaço, materiais e mídias: 

 
          As aulas serão ministradas em sala de aula, auditório, laboratório de informática e ciências. 
          Excursões a laboratórios de engenharias de diversas universidades, para conhecimento de projetos 
e desenvolvimento das mesmas. 
       Aulas em museus e espaços ambientais: Novacap, Ibama, Jardim Botânico, Museu Nacional e do 
Índio, Observatório, Planetário. 
         O campo de atuação dos alunos será a região local. 
        Os materiais necessários para o desenvolvimento do projeto são calculadora, réguas, cadernos, 
folhas quadriculadas, internet, computadores, datashow. 
     A necessidade da utilização de mídias surgirá a partir da evolução da trilha. A princípio teremos 
plataformas, instagram, facebook, WhatsApp, google maps, YouTube, Tik Tok, Podcasts. 
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Estratégias de avaliação: 

A avaliação será feita ao longo da construção do projeto, cada etapa: pesquisa, coleta de dados, 
objetivos, materiais, conclusão. 
 

Resultados Esperados: 

Na construção dos projetos os alunos estarão aplicando diversos conteúdos de matemática 
integrados em várias áreas. Estarão respondendo perguntas antigas que norteiam as salas de aulas de 
matemática: Para que serve isto? Em que utilizarei tal conteúdo? Em que momento da minha vida eu irei 
usar este conteúdo? 

Os estudantes chegarão, através da prática, às suas próprias conclusões. 
Vale destacar, a resolução de problemas coloca o foco da atenção dos alunos sobre ideias e sobre 

o dar sentido. Ao resolver problemas os alunos necessitam refletir sobre as ideias que estão inerentes 
e/ou ligadas ao problema. 
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6º Semestre / 3º ano 

Eixo Estruturante: EMPREENDEDORISMO 

Subtema: Trazer a matemática à ação é um empreendedorismo 
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Perfil docente: 
Professor da área de Matemática com afinidade ao tema proposto para o semestre 
letivo. 

Objetivos Gerais de Aprendizagens dos Itinerários Formativos: 

IFG010: Compreender a ação empreendedora como um campo de aplicação dos conhecimentos teóricos 
e práticos, de criatividade e de diálogo para o desenvolvimento da confiança, da proatividade e do 
autoconhecimento. 
IFG011: Aplicar o autoconhecimento, o planejamento e a organização para fortalecer a empatia, o espírito 
de colaboração e a integração da vida escolar ao mundo do trabalho. 
IFG012: Planejar e desenvolver o seu projeto de vida, valorizando a diversidade de saberes e as vivências 
culturais para a tomada de decisões com escolhas alinhadas ao exercício da cidadania, durante e além 
do período escolar. 
 

Objetivos Específicos de Aprendizagens dos Itinerários Formativos: 

MAT12IF: Avaliar as diversas formas de relação entre os conhecimentos e recursos da Matemática e, 

também, a influência desses para concretizar projetos pessoais ou produtivos, levando em consideração 
as tecnologias e os impactos socioambientais. 
 

Componente(s) curricular(es)/Tema(s) relacionados(s): 

➔ Etnomatemática; 
➔ Engenharia Sustentável. 

 

Ementa / Conteúdo Programático do 6º Semestre: 

Uma compreensão da matemática em ação é importante para o desenvolvimento social e isso se 
transforma num desafio à teorização social. 

Tal compreensão configura um desafio ao empreendedorismo, no sentido de que esta tem que lidar 
com a incerteza conectada a tal forma de ação. 

Por isso, a necessidade do estudante percorrer a trilha de aprendizagem, pois irá compreender que 
a matemática tem essência abstrata, mas sua aplicação é real. 

 

Metodologia: 

A Matemática nos dá a possibilidade do raciocínio hipotético, ao qual remete para analisar as 
consequências de um cenário imaginário. Por meio da Matemática somos capazes de investigar detalhes 
particulares de um design ainda não realizado. Desta maneira, a matemática constitui um importante 
instrumento para experimentos de pensamento.  

Assim, os projetos desenvolvidos pelos estudantes dentro das engenharias específicas vêm 
inicialmente do raciocínio hipotético, direcionado para a prática escolar e social. 

Desta maneira, os grupos de alunos aplicarão seus projetos na escola, finalizando seus trabalhos 
com uma exposição do projeto e seus resultados. 

 

Espaço, materiais e mídias: 

 
          As aulas serão ministradas em sala de aula, auditório, laboratório de informática e ciências. 
          Excursões a laboratórios de engenharias de diversas universidades, para conhecimento de projetos 
e desenvolvimento das mesmas. 
       Aulas em museus e espaços ambientais: Novacap, Ibama, Jardim Botânico, Museu Nacional e do 
Índio, Observatório, Planetário. 
         O campo de atuação dos alunos será a região local. 
        Os materiais necessários para o desenvolvimento do projeto são calculadora, réguas, cadernos, 
folhas quadriculadas, internet, computadores, datashow. 
     A necessidade da utilização de mídias surgirá a partir da evolução da trilha. A princípio teremos 
plataformas, instagram, facebook, WhatsApp, google maps, YouTube, Tik Tok, Podcasts. 
 

Estratégias de avaliação: 

A Avaliação dar-se-á pelo desenvolvimento da aplicação do projeto no ambiente escolar e social, 
culminando na exposição final de todo o trabalho elaborado na trilha. 
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Resultados Esperados: 

Quando uma alternativa é escolhida e realizada, nossos ambientes mudam. A perspectiva de vida 
e realidade social espelham nossos projetos e planejamentos. Aqui o estudante deverá unir seu 
conhecimento com a objetividade de sua pesquisa. 
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