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Apresentação 

 

 
Esta é a proposta de Projeto Pedagógico (PP) do Centro de Ensino Médio 414(CEM 

414), discutida e construída a partir das Orientações Pedagógicas desta Secretaria de 

Educação desde o início do ano letivo de 2021. A atualização do PP contou com realização 

de ações múltiplas, construídas coletivamente pelos diversos segmentos da escola, através 

de seus representantes na comissão organizadora, e também de reuniões ora com estes 

segmentos, ora com todos os profissionais, com os estudantes e com a comunidade escolar. 

A efetivação deste projeto se deu mediante um levantamento diagnóstico junto a todos os 

mailto:cem414.samambaia@edu.se%20df.gov.br


segmentos da comunidade escolar. A partir disso buscamos traçar o perfil de cada um, 

conhecendo suas peculiaridades, potencialidades e limitações, a fim de definir estratégias 

de intervenção com os estudantes e orientar ações junto aos profissionais, respondendo às 

suas angústias e oferecendo suporte às suas fragilidades. 

Enfim, a reconstrução deste PP objetiva fazer a ressignificação constante dos 

olhares de todos aqueles que atuam para a “formação” do indivíduo e do cidadão, para a 

construção da autonomia do saber, para a atuação consciente no mundo em que se vive. A 

necessidade de atualização deste projeto se faz constante, para todos estes sujeitos, que de 

alguma maneira também se constroem neste espaço, a escola, que é espaço de 

conhecimento, mas também de vivências socioafetivas, experiências de saber, e que deve 

contribuir para a construção de um mundo que exige sempre novas respostas e novas 

intervenções.



 

 

Historicidade 

 

 
A escola foi inaugurada em 11 de fevereiro de 1998 como Centro de Ensino 

Fundamental 414 de Samambaia, atendendo alunos de 7ª e 8ª série do E.F. e as 

três séries do E. M. Em caráter provisório funcionava sem sede própria, na Escola 

Classe 412 de Samambaia em horário reduzido, matutino e vespertino, atendendo 

um total de 1.204 (Um mil, duzentos e quatro) alunos, com um corpo docente de 55 

(cinquenta e cinco) professores. No dia 21 de maio de 1998, a escola passou a 

funcionar em prédio próprio, transferindo todos os alunos com a mesma distribuição 

anterior, mas em horário regular de aula. A partir de então foi inaugurada 

oficialmente solenemente, com a presença de diversas autoridades. 

Dados legais da escola: credenciada pela portaria nº 25 de 06/02/2004 e Lei 

nº 9394 de 20/12/1996; Portaria 229/2013 – CEDF e Portaria 314/2013. 

No ano letivo de 1999, o CEM 414 atendeu da 8ª série ao E. M. com o total 

de 1.956 (mil novecentos e cinquenta e seis) alunos nos turnos: matutino, 

vespertino e noturno. Durante os anos de 2000 a 2003 funcionava como Centro de 

Ensino Fundamental 414 de Samambaia, mas no ano de 2004, devido à grande 

demanda, esta Unidade Escolar foi transformada oficialmente em Centro de Ensino 

Médio 414 de Samambaia. A escola é hoje referência para a comunidade local. 

Com vinte e dois anos de existência, a escola surgiu quando Samambaia 

tinha apenas 13 anos de existência. Atualmente, Samambaia é uma das cidades 

que mais se desenvolve no DF. Por isso, ela teve grande crescimento populacional. 

A escola acompanhou a dinâmica evolutiva. Mas, tal progresso – que ainda pode 

ser melhorado – só foi possível com a atuação voluntarista aguerrida dos 

servidores no requerimento dos direitos legais em educação pública. Muitas 

mobilizações internas e junto à comunidade foram necessárias para construções, 

reformas e aquisições de materiais e equipamentos básicos. 

Devido ao aumento do número de estudantes, desde 2014, foi necessário o 

aumento de 3 turmas por turno: sendo 18 turmas no diurno houve redução de 

turmas do noturno para 8. Em 2014 também se consolidou a organização do 

trabalho pedagógico por semestralidade7.  Situação que



 

permanece até o presente. 

Em 2019, a escola passou por um processo de eleição para escolha da nova 

equipe gestora para atuar no biênio de 2020 a 2021. O processo de eleição para a 

gestão democrática contou com a participação de duas chapas e a chapa 1 foi a 

vencedora. O processo eleitoral foi acalorado, mas sempre pautado no respeito 

mútuo e respeito aos princípios da gestão democrática das escolas públicas do 

Distrito Federal. 

Atualmente, a gestão é composta pelo Diretor Jairon Pinheiro, Vice diretora 

Andréa de Oliveira, Supervidores Administrativos Bruno Tiago da Cunha e Daniele 

Moreira, Supervisoras pedagógicas Andreia Pereira e Sandra Couto e a chefe de 

secretaria Keila de Almeida. 

A escola possui os seguintes espaços: 

 
 

18 SALAS DE AULA 01 BIBLIOTECA  

01 SALA SUP. PEDAGÓGICA/COORDENAÇÃO. 01 LAB. DE INFORMÁTICA 

02 SALAS COORD/REUNIÃO DOS PROFESSORES 01 ALA DE COORDENAÇÃO 

02 BANHEIROS PARA OS AUXILIARES 01 SALA – ATENDIMENTO SOE 

02 BANHEIROS – PROF (1 MASC E FEM) 01 SALA – DIREÇÃO E SUP. ADM. 

01 DEPÓSITO MATERIAL DE ED. FÍSICA 01 SALA PARA AUXILIARES 

05 BANHEIROS–ALUNOS (02 M.; 02 F.; 

1 ACESSIBILIDADE) 
01 CANTINA DA ESCOLA 

02 DEPÓSITOS DE MATERIAIS  

01 SALA - PROJEÇÃO  

01 GINÁSIO COBERTO  

01 SECRETARIA  

01 SALA DE DIREÇÃO;  

01 SALA DA EEAA  

01 SALA MULTIUSO – PARA O NEM  

01 LAB. DE CIÊNCIAS  

01 PÁTIO COBERTO  

01 REPROGRAFIA  

 

Como já fora dito, a estrutura predial da escola é de ensino fundamental. 

Durante esses anos, tem-se realizado algumas adaptações com a intenção de 



 

atender melhor a atual clientela, que é de Ensino Médio. Avaliando o espaço físico e 

estrutura da escola: houve uma melhora considerável do mesmo, o qual se encontra 

com mais espaços pedagógicos revitalizados, com o aparelhamento do laboratório 

de ciências, sala de projeção e laboratório de informática com 40 máquinas 

equipadas e com acesso à internet. O espaço físico da escola é considerado bom 

por parte dos estudantes, ainda necessita de mais espaços de convivência para os 

alunos que se apertam na hora do intervalo em  um  pátio  pequeno  para  a  demanda  

atual.  Falta  um  Auditório.  A  demanda  p8elo  auditório  é constante, tanto por parte 

dos professores, quanto dos alunos, uma vez que ficamos impossibilitados de 

realizar atividades que envolvam grande número de estudantes integrados, por falta 

de espaço físico. É consenso entre a comunidade escolar que a construção de um 

auditório em nossa escola será de grande contribuição para o processo 

pedagógico, proporcionando a realização de atividades como oficinas, palestras e 

ações de integração escolar. 

 

No ano letivo de 2020 e 2021 a escola passou por uma reforma geral em sua 

estrutura física, foram pintadas todas as paredes internas e externas da escola. O 

muro da escola ganhou uma nova pintura e foi grafitado com frases de vários 

pensadores da educação. Houve a reforma de 2 banheiros, para os alunos, que 

estavam em desativados. A escola construiu uma sala de jogos e fez aquisição de 

móveis, computadores e novas impressoras. 

 

SAEB 
 

No ano de 2019, a escola teve desempenho 04 na avaliação do SAEB. Isso 

mostra que ainda temos muito pontos a serem melhorados. O letramento em Língua 

Portuguesa e Matemática é o maior desafio neste momento, pois percebe-se leitura 

que nossos estudantes ainda precisam superar dificuldades de leituras de textos, 

conhecimentos linguísticos, percepção e raciocínio lógico matemático. Para isso, é 

necessário investir na formação de nossos professores para conheçam mais a 

respeito das abordagens necessárias para o letramento e que saibam aplicar os 

fundamentos desse na sala de aula. 

No ano letivo de 2020 não tivemos a avaliação do Saeb devido à crise 

mundial provocada pelo novo Coronavírus. 



 

 

DIAGNÓSTICO DA REALIDADE ESCOLAR 
 
 

O CEM 414 atende nos turnos Matutino (709 estudantes), Vespertino (655 

estudantes) e Noturno (333 estudantes): 20 turmas de 1as séries com 741 alunos; 

15 turmas de 2 as séries com 584 alunos; 13 turmas de 3as séries com 535 alunos. 

Totalizando: 1860 alunos 

Atualmente a equipe gestora da escola é formada por 1(um) diretor, 1(um) 

vice-diretor, 1(uma) supervisora pedagógica do diurno, 1(uma) supervisora 

pedagógica do noturno, 2 (dois) supervisores administrativos, e 1(uma) chefe de 

secretaria. A escola tem direito a 4 (cinco) coordenadores pedagógicos: 3 (três) no 

diurno e 1 (um) noturno. Em 2008, houve a instalação do Serviço de Orientação 

Educacional (SOE). Atualmente há três orientadoras educacionais e uma pedagoga 

no diurno que atende a 38 turmas e uma orientadora para o noturno que atende as 8 

turmas. 

Para o conhecimento e diagnóstico do público discente realizou-se uma 

pesquisa que teve como objetivo estudar sobre a participação discente na escola 

pública CEM 414 visando captar a perspectiva de alunos do Ensino Médio diante 

desta. 

Valorizando a participação, fundamentando o princípio de cidadania 

elaborou-se um questionário, utilizado como meio de reflexão, para os alunos 

responderem. Registraram-se somente as respostas dos alunos (a maioria das 

perguntas é autoexplicativa, em outros farar-se-ão  inferências): 



 

 
1. Você como aluno se sente acolhido em nossa escola? 

2. Sobre os projetos desenvolvidos na escola: 

 

 
A) Recepção dos alunos no 1º dia de aula 

 
 
 

 



 

B) Intervalos culturais: 

 

C) Gincana tradicional e festa agostinha 

 
 

 
A) Aulões para o PAS e Enem (Projeto BFF- Bora Fazer Federal) 



 

 
 
 
 

 

 

 

B) Palestras com membros externos 

 



 

C) Jogos Interclasse 
 
 

 

 

 
D) Projeto BEEM (Bem-estar no Ensino Médio) – Abraço grátis, 

eventos culturais, roda de conversa, polo e etc.. 
 
 
 



 

 

E) Semana de Educação Para a Vida (Oficinas, palestras e 

atividades extraclasse na 2ª semana de maio) 

 

 

3. Sobre os diversos tipos de avaliações feitos em nossa unidade 
escolar: 

 
A) Você aprende mais ao fazer provas e avaliações, ou 

seja, isso melhora sua aprendizagem? 



 

 
 
 
 
 

 

B) Você acredita que as avaliações servem apenas para dar nota? 

C) Você costuma verificar o que foi bem aprendido? 

 

D) Você costuma aprimorar os conhecimentos que ainda não estão 
bons? 



 

 
 
 

E) Você se importa de fato com o que aprende ou não? 

F) Você entende os métodos avaliativos utilizados, ou seja, 

entende como é feita a sua avaliação? 

 

 

G) Você se prepara para os processos avaliativos? 



 

 
 

H) Você compreende a importância da avaliação no contexto escolar? 

 

I) Você acredita que não ser avaliado faria bem ao seu desempenho 

escolar? 

J) Você concorda com os métodos avaliativos usados na instituição 
escolar? 



 

 
 

4. Pela legislação educacional vigente todas as escolas devem 

trabalhar os eixos transversais: 

A) Você gostaria que a escola trabalhasse direta ou indiretamente 
esses temas? 

 

b) Na sua percepção, esses assuntos já são trabalhados direta ou 

indiretamente na nossa escola? 

 
 



 

A amostragem em questão busca mostrar o pensamento do estudante do 

CEM 414, embora algumas respostas pareçam contraditórias entende-se que se 

trata de um quadro aproximativo. A partir das perguntas selecionadas no 

formulário da pesquisa pode-se traçar planos e metas para alcançar o público 

atendido no CEM 414. 

Percebe-se que o CEM 414 de Samambaia tem muitos aspectos positivos 

como os projetos desenvolvidos, acolhimento dos alunos, mas precisa melhor muito 

ainda nas ações voltadas para as aprendizagens. Para isso é preciso um 

investimento maior na formação dos professores, a melhora dos espaços 

escolares, embora já temos espaços bem propícios para o desenvolvimento das 

aprendizagens, ainda é necessária uma ampliação melhor das condições de 

acolhimento entre elas a da biblioteca. 



 

 
Taxas de rendimento segundo a Codeplan 

 
 
 

Etapa Escolar Reprovação Abandono Aprovação 

 

 
Anos Iniciais 

 

 
- 

 

 
- 

 

 
- 

 

 
Anos Finais 

 

 
- 

 

 
- 

 

 
- 

 

 
Ensino Médio 

14,6% 231 reprovações 8,7% 139 abandonos 76,7%1.212 aprovações 

 

 
 
 
 
 
 

Ensino Médio Reprovação Abandono Aprovação 

 

 
1º ano EM 

19,1% 117 reprovações 14,3% 88 abandonos 66,6%407 aprovações 

 

 
2º ano EM 

13,9% 73 reprovações 4,0% 21 abandonos 82,1%431 aprovações 

 

 
3º ano EM 

9,2% 42 reprovações 6,7% 30 abandonos 84,1%376 aprovações 

 

Fonte: Censo Escolar 2018, Inep. Classificação não oficial. 
 
 
 
 

Dados do Censo Escolar 2020



 

 

Sabemos que há muitas ações a serem feitas para melhorar os índices 

observados acima , entre elas podemos citar: orientações mais pontuais ao SOE 

para fazer o acompanhamento dos estudantes faltosos, apoio do Serviço 

Especializado de Apoio à Aprendizagem no acompanhamento dos estudantes com 

dificuldades de aprendizagem, com transtornos e com deficiências intelectuais e 

alunos em situações de vulnerabilidade social. A equipe gestora acredita e 

fundamenta a importância da formação continuada dos professores para que 

possam fazer boas mediações da aprendizagem no contexto da sala de aula e 

ressignificar as práticas pedagógicas com a intenção de potencializar as 

aprendizagens e como consequência teremos as melhorias nos índices. 

 

FUNÇÃO SOCIAL DA ESCOLA 

 
 

A comunidade escolar do CEM 414 compreende que a missão desta escola 

se delineia em uma perspectiva de formação integral do sujeito. Para que o 

aluno tenha a oportunidade de ingressar e permanecer no mercado de trabalho, 

bem como de se perceber e se construir como um ser de saber – ação – interação. 

Acreditamos que investindo numa formação integral, através de projetos que 

produzam ações emancipatórias, o jovem se responsabiliza pelo seu próprio projeto 

de vida e pela construção de valores na sociedade em que vive. Apesar das 

adversidades, como a dificuldade em que envolve a comunidade e a família neste 

processo de formação integral, o CEM 414 existe realizar e consolidar a educação 

integral não apenas como expectativas, mas como realidade fatídica de resultados 

efetivos. 

 

PRINCÍPIOS ORIENTADORES 

 

 
Diversos são os princípios pedagógicos e administrativos que orientam as 

práticas e ações desenvolvidas nesta UE. O princípio da Gestão Democrática, esta 

não se realiza somente através de eleições da equipe gestora. A fim de garantir a 

participação efetiva da comunidade escolar, os vários segmentos devem se 

organizar através de entidades representativas para acompanhar as ações 



 

administrativas e financeiras, interferir no processo decisório através de colegiados, 

assembleias, representação de estudantes pelo grêmio estudantil. 

O princípio do protagonismo: eixo fundamental de uma formação mais 

ampla dos estudantes – que valorize não apenas os aspectos cognitivos, mas 

também afetivos, criativos, sociais. Tais princípios requerem um rompimento com 

preconceitos e atitudes dogmáticas a respeito das múltiplas potencialidades do ser 

humano, reconhecendo e valorizando as diversas formas de conhecimento e sua 

relevância para a diversidade. 

Princípios temáticos da transversalidade: ainda no sentido de contemplar 

esta vida em curso, os temas transversais são relevantes para o projeto integrador, 

crítico e ético a que a escola se propõe construir e concretizar. A sustentabilidade, a 

diversidade, as questões de gênero, a educação em Direitos Humanos e a 

cidadania constituem-se como temas interdisciplinares que se inscrevem numa 

realidade dinâmica e plural vivida por todos em meio a suas relações 

intersubjetivas. 

A gestão democrática é entendida como a participação efetiva dos vários 

segmentos da comunidade escolar, pais, professores, estudantes e funcionários na 

organização, na construção e na avaliação dos projetos pedagógicos, na 

administração dos recursos da escola, enfim, nos processos decisórios da escola. 

Portanto, tendo mostrado as semelhanças e diferenças da organização do trabalho 

pedagógico em relação a outras instituições sociais, enfocamos os mecanismos 

pelos quais se pode construir e consolidar um projeto de gestão democrática na 

escola. 



 

OBJETIVOS 

 
Objetivo Geral 

 
Formar o educando de modo integral, a saber, por meio dos seguintes 

aspectos: humano, científico, social, de modo a prepará-lo para o mundo do trabalho, 

para o ingresso no ensino superior e para a cidadania. 

 

 
Objetivos Específicos 

 
● Inserir na rotina de trabalho da escola a reflexão e o planejamento 

constantes de suas ações seja de caráter administrativo ou 

pedagógico, dentro dos limites possíveis da sua demanda diária; 

● Incentivar e contribuir para a formação continuada dos profissionais, 

nos espaços da coordenação pedagógica ou outros espaços que se 

façam necessários, no sentido de qualificar o trabalho pedagógico; 

● Estimular os estudantes a buscarem a autonomia do saber e a 

construção do conhecimento de maneira crítica e reflexiva através de 

projetos gerais ou disciplinares, como a participação em olimpíadas do 

conhecimento, Circuito de Ciências e outros; 

● Promover momentos de interação entre os jovens através de 

atividades culturais extracurriculares que estimulem o respeito mútuo, 

o protagonismo, o interesse pelo estudo e satisfação com a escola; 

● Incentivar a leitura e a escrita através de projetos específicos, mas 

também de ações conjuntas com as demais disciplinas e o 

aparelhamento da biblioteca da escola. 

● Orientar e estimular a participação dos estudantes nos programas do 

PAS e do ENEM, assim como a cursos profissionalizantes. 

● Incentivar o processo de convivência pautado na ética, no respeito 
mútuo e na empatia. 

 

 
 
 
 
 



 

 
FUNDAMENTOS TEÓRICO-METODOLÓGICOS 

 

 
À luz das diferentes orientações dos órgãos superiores, além do  Currículo em 

Movimento, da proposta de Reforma do Ensino Médio e a construção da Base 

Nacional Curricular Comum, a UE ainda não possui consolidada uma diretriz. As 

práticas pedagógicas trabalhadas nesta unidade de ensino fundam-se, de modo 

geral, nas concepções teóricas preconizadas no Currículo em Movimento – Teoria 

Crítica e Pós-crítica, Pedagogia Histórico Crítica. Assim, partimos da ideia de que a 

escola é espaço de difusão e consolidação de saberes socialmente e 

historicamente construídos, a partir dos quais pretende se compreender o mundo 

em que se vive, não apenas para o habitar mas, essencialmente, para o transformar, 

já que o mundo humano é o mundo da práxis. 

A teoria crítica contribui para a superação do olhar ingênuo a respeito do 

fazer pedagógico. Sabemos que a seleção e organização dos conteúdos escolares 

não estão apoiadas numa decisão meramente epistemológico científica. Por isso é 

que a escola insere-se como importante instrumento de propagação de ideologias, 

saberes, costumes e valores desejáveis a partir de um determinado contexto 

econômico, político e social. Desta forma, a educação não pode ser concebida 

alheia às contradições e desigualdades sociais e à existência de uma sociedade 

dividida em classes, onde interesses e valores de uma minoria historicamente 

hegemônica apresentam-se como ideal a ser seguido pela maioria. É a partir desta 

compreensão que Pierre Bordieu (S.D.) elabora o conceito de “capital cultural”, como 

conjunto de saberes, hábitos e gostos cultivados desde cedo pelas famílias das 

classes dominantes, e em seu conjunto, legitimados socialmente como sinônimo de 

cultura. 

Para que a inclusão seja algo concreto e efetivo na escola, é importante ao 

profissional da educação um olhar atento às diferenças. O professor precisa 

estimular a responsabilidade no aluno, oferecendo-lhe outras possibilidades que o 

capacite na construção do saber evidenciados por outros meios que não seja apenas 

aquele presenciado no coletivo. 

Considerando a realidade social de nossos alunos, bem como o contexto 

cultural, a prática pedagógica é enriquecida, pois agrega sentido ao conhecimento. 



 

Neste ambiente é possível cultivar a crítica e o questionamento através dos quais se 

podem desconstruir os aparatos de dominação ideológica, assim como desenvolver 

ações de impacto na realidade social de cada sujeito. A organização pedagógica da 

escola e a ação docente responsável e bem planejada devem convergir para o 

reconhecimento de um sujeito de vivências: identidades e diferenças, necessidades 

e expectativas. 

A nossa proposta de trabalho é baseada no ensino por competência que 

segundo a BNCC é “definida como a mobilização de conhecimentos (conceitos e 

procedimentos), habilidades (práticas, cognitivas e socioemocionais), atitudes e 

valores para resolver demandas complexas da vida cotidiana, do pleno exercício da 

cidadania e do mundo do trabalho (p. 8).” Assim é imperecível pensarmos a 

respeito das competências gerais da Educação Básica: 

1) Valorizar e utilizar os conhecimentos historicamente construídos sobre o mundo 

físico, social, cultural e digital para entender e explicar a realidade, continuar 

aprendendo e colaborar para a construção de uma sociedade justa, democrática e 

inclusiva. 

2) Exercitar a curiosidade intelectual e recorrer à abordagem própria das ciências, 

incluindo a investigação, a reflexão, a análise crítica, a imaginação e a criatividade, 

para investigar causas, elaborar e testar hipóteses, formular e resolver problemas e 

criar soluções (inclusive tecnológicas) com base nos conhecimentos das diferentes 

áreas. 

3)Valorizar e fruir as diversas manifestações artísticas e culturais, das locais às 

mundiais, e também participar de práticas diversificadas da produção artístico-

cultural. 

4) Utilizar diferentes linguagens – verbal (oral ou visual-motora, como Libras, e 

escrita), corporal, visual, sonora e digital –, bem como conhecimentos das 

linguagens artística, matemática e científica, para se expressar e partilhar 

informações, experiências, ideias e sentimentos em diferentes contextos e produzir 

sentidos que levem ao entendimento mútuo. 

5) Compreender, utilizar e criar tecnologias digitais de informação e comunicação 

de forma crítica, significativa, reflexiva e ética nas diversas práticas sociais 

(incluindo as escolares) para se comunicar, acessar e disseminar informações, 

produzir conhecimentos, resolver problemas e exercer protagonismo e autoria na 



 

vida pessoal e coletiva. 

6) Valorizar a diversidade de saberes e vivências culturais e apropriar-se de 

conhecimentos e experiências que lhe possibilitem entender as relações próprias 

do mundo do trabalho e fazer escolhas alinhadas ao exercício da cidadania e ao 

seu projeto de vida, com liberdade, autonomia, consciência crítica e 

responsabilidade. 

7) Argumentar com base em fatos, dados e informações confiáveis, para formular, 

negociar e defender ideias, pontos de vista e decisões comuns que respeitem e 

promovam os direitos humanos, a consciência socioambiental e o consumo 

responsável em âmbito local, regional e global, com posicionamento ético em 

relação ao cuidado de si mesmo, dos outros e do planeta. 

8) Conhecer-se, apreciar-se e cuidar de sua saúde física e emocional, 

compreendendo-se na diversidade humana e reconhecendo suas emoções e as 

dos outros, com autocrítica e capacidade para lidar com elas. 

9) Exercitar a empatia, o diálogo, a resolução de conflitos e a cooperação, fazendo-

se respeitar e promovendo o respeito ao outro e aos direitos humanos, com 

acolhimento e valorização da diversidade de indivíduos e de grupos sociais, seus 

saberes, identidades, culturas e potencialidades, sem preconceitos de qualquer 

natureza. 

10) Agir pessoal e coletivamente com autonomia, responsabilidade, 

flexibilidade, resiliência e determinação, tomando decisões com base em princípios 

éticos, democráticos, inclusivos, sustentáveis e solidários. 

Essas competências balizam o fazer pedagógico do Centro de Ensino 

Médio 414 , pois pensamos numa educação que prioriza a formação integral do 

sujeito e, com a intenção, de termos pessoas capazes de atuar em diversos 

contextos da vida com protagonismo, ética, criatividade, empatia, resiliência, 

responsabilidade social e ambiental. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO PEDAGÓGICO DA ESCOLA 

 
Semestralidade 

 
A semestralidade é uma proposta curricular inovadora nas escolas 

públicas do Distrito Federal que visa à organização espaço/tempo tanto por parte 

do estudante quanto do professor. A divisão dos componentes curriculares por 

blocos semestrais propõe ao aluno e ao professor um contato mais significativo, 

devido à redução do número de disciplinas. 

Para o professor há uma diminuição no número de turmas, de trabalhos 

escolares, criando a possibilidade de o aluno se dedicar e aprofundar os 

conhecimentos em cada componente curricular. O aumento no número de aulas 

semanais por disciplina oportuniza ao aluno um contato mais próximo com o 

professor e com os conteúdos trabalhados. 

 
 

BLOCOS DE DISCIPLINAS DO DIURNO BLOCOS DE DISCIPLINAS DO 
NOTURNO 

BLOCO 1 BLOCO 2 BLOCO 1 BLOCO 2 

LÍNGUA 
PORTUGUESA 

LÍNGUA 
PORTUGUESA 

LÍNGUA 
PORTUGUESA 

LÍNGUA 
PORTUGUESA 

MATEMÁTICA MATEMÁTICA MATEMÁTICA MATEMÁTICA 

ED. FÍSICA ED. FÍSICA HISTÓRIA GEOGRAFIA 

HISTÓRIA GEOGRAFIA FILOSOFIA SOCIOLOGIA 

FILOSOFIA SOCIOLOGIA BIOLOGIA FÍSICA 

BIOLOGIA FÍSICA QUÍMICA ARTE 

QUÍMICA ARTE INGLÊS ESPANHOL 

INGLÊS ESPANHOL ENSINO 
RELIGIOSO 

EDUCAÇÃO 
FÍSICA 

ENSINO 
RELIGIOSO 

PARTE 
DIVERSIFICADA 

------------------------------ -------------------------- 
------------ 

PARTE 
DIVERSIFICADA 

ENSINO 
RELIGIOSO 

------------------------------ -------------------------- 
------------ 

 
 

 

De acordo com os quadros, observa-se que Língua Portuguesa e 

Matemática permeiam os dois blocos permanecendo assim, ao longo de todo ano 

letivo. Isso devido à carga horária dessas disciplinas serem maior que das outras, o 

que proporciona um número maior de aulas durante todo o semestre. A Educação 

Física também acontece ao longo de todo ano letivo para o turno diurno e no turno 



 

noturno apenas no bloco 2 porque a carga horária deste é menor do que diurno. E 

também conforme orientação da Coordenação de Educação Física e Desporto 

escolar (CEFDESC) o desenvolvimento motor é parte de todo o comportamento 

humano. O desenvolvimento cognitivo, afetivo e o motor estão relacionados, por isso 

o corpo deve estar em movimento durante todo o ano. 

 
No ano de 2015, em reunião com os professores, por solicitação da 

Secretaria de Educação a escola oficializou a opção pela Semestralidade. Na 

oportunidade, em documento encaminhado à Coordenação Regional de Ensino 

destacou-se a preocupação dos professores e estudantes quanto à continuidade dos 

projetos que compõe a Parte Diversificada, em especial o Projeto “Redação ao 

alcance de todos”, por entender que o mesmo colabora ainda mais na realização 

das redações nos programas de inserção à universidade e contribui para a 

escrita argumentativa e opinativa dos estudantes. 

 

IMPLEMENTAÇÃO DO NOVO ENSINO MÉDIO 20221 

 

O Novo Ensino Médio busca superar os desafios decorrentes da 

universalização do acesso à Educação: garantia da qualidade das aprendizagens e 

da permanência dos jovens na escola, redução das desigualdades educacionais e 

das taxas de distorção. 

A partir dos desafios e dos objetivos anteriormente mencionados, foram 

estabelecidas as seguintes metas: I. Flexibilizar o Currículo com ofertas de trajetórias 

diversificadas para 100% estudantes da etapa do EM até 2025. 

II. Reduzir a taxa de reprovação para 5% no turno diurno e para 9% no turno 

noturno até 2025. 

III. Reduzir a taxa de abandono para 3% no turno diurno e para 14,5% no 

turno noturno até 2025. 

IV. Reduzir as taxas de defasagem idade-série 30% em 2023, 60% em 2024 e 

90% até 2025 no Ensino Médio diurno. 

V. Promover a avaliação dos estudantes por objetivos de aprendizagem, 

critérios e rubricas até 2024. 3 - CURRÍCULO EM MOVIMENTO E OFERTA DO 

 
1 Plano de Implementação NEM 2022 - SEDF 



 

NOVO ENSINO MÉDIO 

A reelaboração do Currículo em Movimento do Novo Ensino Médio da SEEDF 

envolveu toda a Rede Pública de Ensino, culminou em Fóruns e contou com 

consultoria, a fim de publicar o resultado do Currículo Distrital que está sempre em 

Movimento. 

Esse processo foi iniciado em 2019, ampliado com a pilotagem em 

2020/2021, e deve culminar com a implementação nas 1ª séries em 2022, nas 2ª 

séries, no Ensino Médio Noturno em 2023 e nas 3ª séries no diurno em 2024. 

O regime do Novo Ensino Médio continua anual e seriado, porém a 

organização do trabalho pedagógico (OTP) está disposta em duas fases: Fase I (1ª e 

2ª séries) e Fase II (3ª série) e duas ofertas curriculares distintas alternadas entre 

semestres. É preconizada a avaliação formativa, processual, contínua, com 

aproveitamento e complementação de estudos. 

A organização da distribuição das ofertas alternadas encontra-se na Matriz 

Curricular do Novo Ensino Médio, observa-se que cada hora-aula equivale a 50 

minutos de aula por semana, sendo que, na FGB a matrícula é anual e compulsória 

em todos os componentes curriculares das áreas do conhecimento. Referenciado 

pela BNCC, o currículo orientou a construção de única matriz, complexa e flexível o 

bastante para viabilizar a oferta em termos de carga horária/módulo hora-aula ao 

longo de toda a etapa. Essa matriz é composta por quatro partes: parte 1, 

compreendida pela FGB; parte 2, compreendida pelos IF; parte 3, definida pelo 

Itinerário Integrador do EMTI; e, parte 4, relacionada às Atividades Complementares 

realizadas pelos estudantes. A BNCC exigiu a reorganização do Currículo em 

Movimento para o Novo Ensino Médio por Áreas do Conhecimento, Unidades 

Temáticas e Objetivos de Aprendizagem. A FGB tem carga horária de 1.700 horas. 

Destaca-se que a enturmação se dará por oferta (A ou B) na FGB e por 

unidade curricular nos IF e no EMTI. Os componentes Curriculares da Área de 

Conhecimento de Linguagens e suas Tecnologias (Língua Portuguesa e Educação 

Física) e da Área de Matemática e suas Tecnologias (Matemática) são ofertados 

durante todos os seis semestres nas ofertas A e B: 

● A oferta A inicia no primeiro semestre com os componentes curriculares da 

Área de Ciências da Natureza, Arte da Área de Linguagens e suas Tecnologias e 

Língua Espanhola nos Itinerários Formativos. 

● A oferta B inicia no primeiro semestre com os componentes curriculares da 



 

Área de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas e Língua Inglesa da Área de 

Linguagens e suas Tecnologias. As unidades curriculares dos IF estão arranjadas de 

quatro formas: I – Língua Espanhola: unidade curricular obrigatória. II – Projeto de 

Vida: unidade curricular obrigatória para orientação do percurso formativo do 

estudante. III - Eletivas: unidades curriculares de escolha do estudante para 

ampliação das aprendizagens e/ou Projetos Interventivos: unidades curriculares para 

atendimento das necessidades pedagógicas dos estudantes. 

 Ao ingressar em uma das ofertas, o estudante continua na mesma oferta 

até concluir a etapa, exceto nos casos em que for retido por infrequência (exceder 

25% de faltas do cômputo geral de horas letivas por série), ou se houver diminuição 

do quantitativo total de 2 (duas) turmas para apenas 1 (uma) no semestre seguinte. 

Os IF têm carga horária de 1.300 horas. Estão organizados por meio da oferta de 

diferentes arranjos curriculares distribuídos nas quatro áreas de conhecimento e na 

ETP. São compostos pelas seguintes unidades curriculares: Língua Espanhola, 

Projeto de Vida, Projetos Interventivos, Eletivas Orientadas e Trilhas de 

Aprendizagens. 

 A carga horária pode ser de até 3200 horas se o IF for técnico 

profissional (IFTP). Além dos cursos do Catálogo Nacional de Cursos Técnicos com 

até 1.200 horas, a Instituição Parceira poderá oferecer o Projeto de Vida (PV) de 

200 horas. 

 Além dos Itinerários Formativos por Área de Conhecimento, o estudante 

poderá cursar o Itinerário de Formação Técnica e Profissional (IFTP) e o Itinerário 

Integrador (aplicável nas UE com oferta de EMTI). A possibilidade de composição 

das unidades curriculares dos Itinerários Formativos ocorre de modo mais flexível 

por ser resultado da escolha de cada estudante que não necessite de intervenções 

pedagógicas ao longo do acompanhamento do ensino-aprendizagem. 

 Ao considerar as necessidades de aprendizagem dos estudantes, são 

realizados os direcionamentos da carga horária para os Projetos Interventivos em 

meio aos IF e em paralelo à orientação do Projeto de Vida. Os Projetos 

Interventivos deverão contribuir para que os estudantes tenham melhores 

condições de recuperar conhecimentos para avançar de forma consistente, com 

vistas à conclusão de cada fase. 

 



 

Intervalos 
 

 
Com a organização dos períodos de aulas duplas de uma mesma disciplina 

a partir do ano de 2014 foram criados dois intervalos, sendo o primeiro com lanche. 

Para os alunos, este momento serve de descanso entre as aulas e é um espaço 

para se movimentarem pela escola e se prepararem para uma melhor assimilação 

do conteúdo das disciplinas seguintes. Os intervalos entre as aulas contam com 

música ambiente e atividades culturais. 

 
Serviço de Orientação Educacional (SOE) 
 

 
O serviço de orientação tem atuado na escola no sentido de auxiliar os 

profissionais no manejo com situações adversas, não apenas de aprendizagens, 

pois propõe ações que abrangem vários aspectos: familiares, comportamentais 

transtornos, síndromes dentre outros. Além do auxílio no atendimento direcionado 

aos alunos especiais, o SOE atua de maneira articulada com toda a comunidade 

escolar. 

A participação das orientadoras e do pedagogo na coordenação pedagógica 

e o diálogo constante com o grupo de professores favorecem a identificação de 

situações que requer cuidado e atenção, assim como oferece um suporte ao grupo 

na maneira de como encaminhá-las. Além do amparo que oferecem dentro da 

escola, dispõem de mecanismos que, se necessário podem acionar outras instâncias 

e suportes, como solicitação de avaliação de neurologista, por exemplo, ou 

acompanhamento junto ao Conselho Tutelar. 

O SOE desenvolveu no ano de 2019, o projeto " Automutilação e suicídio" 

em parceria com a Faculdade de Educação da UNB. O projeto focou em ações como 

encontros coletivos e individuais com alunos e pais, escuta ativa e a orientação aos 

alunos em situação de risco. As ações trouxeram muitos resultados positivos. O 

projeto teria continuidade no mesmo formato em 2020 e 2021 , mas devido à 

Pandemia (Covid 19) está sendo reformulado para ser feito os atendimentos dos 

alunos à distância, através de conversas por telefone, google meet e whatsapp. 

No retorno à aulas, o SOE e o SEAA traçaram metas para reorganizar a rotina 

dos estudantes ( ainda não se sabe como será), mas a princípio pensa-se no 



 

seguintes tópicos: orientações sobre saúde mental, acolhimento das necessidades 

individuais, escuta ativa, mediação das práticas pedagógicas entre professores e 

alunos, orientação de estudo, devolutivas sobre desempenho de aprendizagem 

para os estudantes. 

 

Biblioteca 
 

 
Sabendo da importância da leitura para o desenvolvimento de habilidades 

úteis, tanto para a vida cotidiana como para a assimilação de competências 

relacionadas a disciplinas de todas as áreas do saber, a escola deve ser 

elemento/instrumento motivador desta prática. Para isto a biblioteca conta com um 

acervo razoável de livros, adquiridos por meio de programas do MEC ou compra de 

livros na Bienal do Livro, que atendem aos alunos para realização de pesquisas 

escolares ou para a leitura por prazer. Diversos alunos possuem essa prática no 

contexto escolar e são “empresteiros” assíduos de livros. 

Apesar de a biblioteca ainda carecer de mais espaço para o estudo individual 

e uma estrutura mais moderna de organização e exposição dos exemplares, a 

realização de projetos de leitura, saraus, exposição de livros novos e palestras na 

biblioteca busca criar atrativos para que os estudantes possam vivenciar este 

espaço de maneira mais significativa, despertando o interesse para o mundo da 

leitura e do conhecimento. As responsáveis pelo espaço da biblioteca desenvolvem 

o projeto de leitura, objetivando o estímulo ao hábito de leitura e o 

compartilhamento de experiências de leituras. 

 
 

Coordenação pedagógica 
 

 
A coordenação pedagógica está organizada por blocos, áreas do 

conhecimento e coordenação coletiva. Na segunda-feira ocorre a coordenação dos 

dois blocos da semestralidade, onde as discussões e o planejamento são mais 

específicos para cada realidade. Nela, acontece o acompanhamento dos 

estudantes do bloco, o planejamento interdisciplinar e encaminhamentos para o 

trabalho coletivo entre estas disciplinas. Na terça-feira, reúnem-se os professores da 



 

área de ciências da natureza e matemática; quinta-feira os da área de linguagens e 

na sexta-feira área de ciências humanas. Nesses dias, os professores podem 

planejar suas ações atividades e avaliações         específicas. Na quarta-feira, acontece a 

coordenação coletiva em que todos os professores estão presentes, com exceção 

dos de 20 horas que coordenam fora de sua área. Aqui são feitas discussões gerais 

sobre o funcionamento da escola, a demanda do dia a dia e o planejamento de 

ações para toda escola. É também o momento de estudo e reflexão do grupo, seja 

através de cursos de formação ou outras iniciativas da coordenação pedagógica, 

com sugestões de textos, vídeos e outras intervenções com objetivo de facilitar e 

dinamizar o fazer pedagógico dos professores. 

 

Concepções, práticas e estratégias de avaliação 

 

 
A avaliação Institucional, instrumento utilizado pela escola com a 

participação da equipe gestora, corpo docente, discente e funcionários deve rever, 

refletir e redefinir as ações previstas no PP (Projeto Pedagógico), avaliando sua 

concretude e aplicabilidade no cotidiano escolar no que se refere ao papel 

desenvolvido por todos os segmentos ali representados. Ao professor, cabe rever 

suas ações no fazer pedagógico, encarando o aluno de forma humanizada, e não um 

mero receptor de suas menções numéricas. Quanto ao aluno a autoavaliação é o 

meio imprescindível para torná- lo responsável por suas atribuições quanto paciente 

do processo de aprendizagem. 

A avaliação para o aluno tem suas especificidades: promover o 

desenvolvimento como indivíduo, evitando-se o rechaçamento ou a punição. É 

imprescindível que esse processo seja contínuo, processual e cumulativo fazendo 

com que os aspectos qualitativos predominem sobre os quantitativos (provas, 

testes). Dessa forma, faz-se necessária a inclusão da reorientação de estudos para 

os alunos com dificuldades de aprendizagens, diferenciando-as daqueles com mais 

facilidades. 

A avaliação no CEM 414 em sua totalidade tem sido um instrumento utilizado 

de forma séria e comprometida pelos docentes. Como nossa clientela é formada por 

adolescentes e jovens, é importante que sejam vistos de forma particular, tendo em 

vista encontrarem-se na fase final da Educação Básica e apresentarem novos 



 

desafios para o futuro, como estágios, preparação para o mercado de trabalho, 

vestibular, PAS, ENEM, dentre outros. 

A avaliação é dividida em duas etapas pelos professores. Na 1ª, os alunos 

são avaliados continuamente por sua produção nas aulas, por meio de seminários, 

estudos dirigidos em duplas e individuais, em exercícios na sala e extraclasse, por 

meio da participação em projetos individuais de determinadas disciplinas e/ou 

coletivos – projetos interdisciplinares. A 2ª forma são as provas e testes que 

acontecem ao longo do bimestre durante as aulas. 

As últimas avaliações por provas do período são realizadas em três dias 

determinados. Este período foi uma reivindicação de professores, mas também de 

alunos que acreditam ser mais produtivo poderem se dedicar exclusivamente a elas 

sem o acúmulo de outras atividades e trabalhos. Muitos alunos que trabalham ou 

fazem estágio tem o benefício de trabalharem uma hora a menos nestes dias para 

estudarem. Os alunos fazem uso deste tempo para revisões de conteúdos, formação 

de grupos de estudo e para tirar dúvidas. Para as duas etapas, os professores 

trabalham com 10,0 pontos, sendo 5,0 para trabalhos e 5,0 para a prova. No 

entanto, os pontos de trabalho são bem diversificados podendo o aluno ter de duas 

(2) até três (3) oportunidades de atividades dentro dos 5,0 pontos. A prova, em geral, 

é dividida pelo menos em duas etapas. Quanto à divisão da pontuação de trabalhos, 

isso fica a critério de cada professor. O que é solicitado, no entanto, pela direção, 

supervisão pedagógica, e coordenação pedagógica é que um mesmo conteúdo seja 

oportunizado ao aluno de diversas maneiras de aprendizagem visando um melhor 

aproveitamento. 

A prova interdisciplinar também é uma conquista no CEM 414. Ela não pode 

ser considerada como algo acabado, definido, pois a cada momento de sua 

elaboração e aplicação, é analisada e reformulada e acordo com a realidade do 

momento. Em se tratando de semestralidade, ela ocorre uma (1) vez no bimestre e 

contempla questões de diversas modalidades – objetiva com uma única alternativa 

correta e de C ou E, 1 questão aberta que pode estar relacionada a qualquer 

componente curricular e uma questão de cálculo (química, física ou matemática). 

Esta avaliação tem o valor de 2,0 e a pontuação é destinada a todas as disciplinas 

do bloco. 

 



 

Conselho de classe 
 

 
O Conselho de Classe é um espaço também utilizado para avaliação. Nele 

os professores de cada bloco se reúnem juntamente com coordenadores, 

supervisor pedagógico, pedagogo, orientação educacional e direção para refletirem 

sobre o trabalho pedagógico em vista dos resultados ao final de cada bimestre do 

ano letivo. Nesse momento, os envolvidos no processo ensino aprendizagem têm a 

oportunidade de tecerem comentários sobre a vida escolar de cada aluno, 

ressaltando o desempenho da turma, as dificuldades evidenciadas, assim como, as 

especificidades dos alunos que apresentam alguma defasagem na aprendizagem 

e/ou problemas de comportamento e que necessitam de alguma intervenção. 

 
1ª etapa – Pré-Conselho: antes do Conselho de Classe, o Supervisor 

Pedagógico, um Coordenador Pedagógico, o Serviço de Orientação Educacional 

juntamente com o Professor Conselheiro se reúnem com cada turma para a 

realização do pré-conselho, onde se faz com os alunos uma discussão e o 

levantamento de informações concernentes à participação da turma no processo 

ensino aprendizagem, o envolvimento e participação de cada estudante nas 

atividades propostas pela escola, as dificuldades evidenciadas por eles no que diz 

respeito ao papel do professor em sala, os recursos utilizados para promover um 

melhor aproveitamento das aulas, e tantos outros quesitos. De posse desta ficha 

preenchida, os participantes – coordenadores, supervisor, orientador, analisam e 

discutem as informações ali contidas, refletem e comparam os resultados e a 

pertinência das intervenções apresentadas como também a sugestão de outras para 

a possível solução dos problemas levantados e a quem caberá a intervenção 

(professores, equipe pedagógica e/ou diretiva). 

 
Reunião de pais e responsáveis 
 

Sendo o sucesso da aprendizagem dos estudantes e de toda a comunidade 

escolar, a reunião de pais torna-se também parte do processo avaliativo. Embora 

não seja o único, é o momento em que os pais têm oportunidade de acompanhar o 

desenvolvimento de seus filhos e as ações pedagógicas ou administrativas 



 

desenvolvidas pela escola; é espaço destinado ao repasse das informações 

pertinentes ao processo de aprendizagem, mas também um momento de escuta 

pela escola dos anseios, das dúvidas, das sugestões e das críticas deste 

segmento. 

 
 

Organização curricular 

 
A organização curricular das áreas de conhecimento prescrita no Currículo 

em Movimento serve de suporte para o arranjo dos conhecimentos desenvolvidos 

por cada matéria tendo como meta o trabalho interdisciplinar entre os componentes 

de cada bloco de disciplinas. Tendo em vista a promoção do trabalho 

interdisciplinar e contextualizado entre os componentes curriculares, foi instaurado 

um espaço na coordenação dos blocos para o diálogo, a troca de experiência e de 

saberes. A partir do estudo e levantamento de conteúdos do Currículo, todos se 

reúnem para compartilhar com os demais os conhecimentos e as práticas próprias 

de suas disciplinas, discutindo e identificando coletivamente os pontos de 

intersecção, ou de dissonância, em que os saberes se relacionam a partir da 

contextualização em situações vividas em nossa sociedade. O resultado dessas 

experiências dialógicas foi organizado por meio de fichas, de forma que cada 

disciplina pudesse visualizar seu planejamento em consonância com os demais. 

Com isto pretende-se caminhar para a efetivação de uma proposta curricular 

interdisciplinar. 

No sentido de contemplar a contextualização dos conhecimentos, a relação 

teoria e prática e o trabalho com os temas transversais a escola realiza atividades 

extracurriculares e interdisciplinares dentro de seu calendário. Assim, além de 

promover as aprendizagens elencadas acima, a escola aposta também no 

desenvolvimento de ações em que utiliza e exploram outros espaços e outros 

fazeres no sentido de criar novas possibilidades pedagógicas. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DO PP 

 
Sabemos que o Projeto Pedagógico de uma escola não se encerra em um 

momento estanque. Passado o primeiro momento de discussão e elaboração do 

Objetivos Metas Ações 
Avaliação 

das Ações 
Responsáveis cronograma 

É prioridade o 
restabelecimento 
do diálogo 
humanizado   e 
aberto em todos 
os setores da 
escola; 
Colaborar para 
que   os 
professores e 

servidores da 
carreira 
assistência, bem 
como os 
funcionários 

terceirizados 
possam ter um 
ambiente 
agradável de 
trabalho; 
Proporcionar   o 
exercício 
democrático 
necessário para a 
participação dos 
professores e de 
toda comunidade 
escolar  na 
construção do 
PP; 

Dar a equipe 
pedagógica 
autonomia  e 
elaboração 
coletiva das 
ações no 
ambiente 
escolar. 

Apoiar a 

formação de 
grêmio estudantil; 
Garantir 
autonomia do 
Conselho Escolar 
nas decisões 
administrativas, 
pedagógicas  e 
financeiras da 
U.E. respeitando 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Garantir 

participação 

da 

comunidade 

escolar em 

todas as 

assembleias 

durante o ano 

letivo; 

Gestão 
democrática 
e 
participativa 
no âmbito 
pedagógico. 
Mobilização 

dos 

estudantes 

para a criação 

do grêmio 

estudantil; 

 
 
 
 
 

 
Reuniões por 

setores e reuniões 

gerais; 

Dialogar 

sistematicamente 

sobre a importância 

do trabalho em 

equipe; 

Tomada de 
decisão coletiva e 
democrática; 
Comunicar os 

professores, pais e 

alunos das 

atividades atinentes 

ao PP; 

Organizar reunião 

com  os 

representantes de 

turma e uma agenda 

de comunicação; 

Dar 

encaminhamentos 

da eleição e 

consolidação do 

Conselho Escolar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Em Reuniões 

de Avaliação/ 

Planejamento 

Coletivo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Direção e Vice- 

Direção. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ano letivo de 

2021. 



 

documento, a própria realidade da escola, por seu dinamismo e suas 

complexidades, exige a avaliação e reformulação contínuas dos projetos, ações, 

previsões e expectativas aqui expressas. Para isto contamos com momentos já 

previstos no calendário escolar, como a avaliação institucional que acontece em 

cada semestre ou as reuniões de pais do 1º e 3º bimestres. Estes momentos de 

avaliação podem ser sistematizados através de fichas de perguntas e respostas 

que forneçam uma orientação sobre aspectos que necessitem ser explicitados. A 

avaliação com os alunos é realizada uma vez a cada semestre numa reunião de 

pré-conselho com todas as turmas, em que vários aspectos sobre a escola são 

avaliados, sejam administrativos ou pedagógicos, e as sugestões dos estudantes 

são encaminhadas. A revisão deste PP deve ser sempre guiada pelo propósito de 

buscar soluções para as dificuldades e para a melhoria constante do trabalho 

desenvolvido com a comunidade. 

 
Projeto Redação ao Alcance de Todos 

 

 
Diante da realidade pedagógica da escola criou-se o projeto interventivo 

interdisciplinar como carro-chefe da Unidade Escolar: 

 
Título 

Redação ao alcance de todos. 

 
 

Responsáveis 
Direção, Supervisão Pedagógica, Coordenação Pedagógica, Professores de Língua 

Portuguesa e de Redação; e, demais disciplinas. 

 
Introdução 

O mundo se comunica de diversas maneiras e a essência da linguagem está na 

leitura e escrita, por isso o ser humano necessita de ferramentas que o auxiliem a 

ler o mundo em que vive, até para que possa habitá-lo de fato e não simplesmente 

estar inserido nele. A leitura é necessária para o desenvolvimento humano em 

seus diversos aspectos – social, intelectual, afetivo, pessoal dentre outros. Apesar 

de toda esta importância da leitura percebe-se uma enorme carência desta 

habilidade interpretativa em toda a sociedade e em especial nos estudantes do 



 

Ensino Médio. Quando se parte da ideia de que o Ensino Médio deve aprimorar as 

habilidades já desenvolvidas no Ensino Fundamental, o problema assume 

dimensões ainda maiores. Não cabe, no entanto, discutir se tal deficiência se 

relaciona à falta de incentivo à leitura, omissão da família, dificuldades na 

aprendizagem, dentre outros aspectos. O fato é que grande parte dos estudantes 

que chega ao Ensino Médio não apresentam condições necessárias para produção 

textual, seja por falta de técnicas e conhecimentos gramaticais necessários, seja 

por impossibilidade de organizar logicamente as ideias, de expressar-se 

objetivamente, de compreender o papel da escrita. Sem suprir de modo satisfatório 

a carência de uma leitura eficiente bem como de uma escrita produtiva, não se pode 

falar em concluir o Ensino Médio, já que nesta etapa de formação é fundamental 

desenvolver a competência da leitura e escrita crítico-reflexiva, ou seja, fazer uma 

boa redação, para que o estudante possa exercer de forma autônoma suas 

potencialidades humanas. 

 
Justificativa 

 

 
Em conformidade com o Projeto Pedagógico desta Unidade de Ensino, o 

projeto Redação ao Alcance de Todos, desenvolvido na Parte Diversificada da 

organização curricular permeando as demais disciplinas cumpre papel fundamental 

no alcance dos objetivos traçados pela comunidade escolar do CEM 414 de 

Samambaia. 

A leitura e a escrita são parte essencial na formação escolar que se pretende 

emancipadora, pois a linguagem é reconhecida como ferramenta essencial para a 

inserção do indivíduo tanto no mundo do conhecimento como no meio social e 

cultural. Desta forma, o ensino da língua da perspectiva das diversas linguagens, 

as quais estão envoltos em nosso cotidiano, tem um significado especial, pois, este 

projeto foi construído com o objetivo tornar os estudantes proativos, capazes de 

interpretar o mundo que os cerca e ao mesmo tempo de produzir conhecimento e 

de agir sobre a realidade que o cerca. Trata-se de um projeto de caráter 

interdisciplinar que consiste no trabalho contextualizado com as outras disciplinas e 

com o mundo. Nessa perspectiva, pretende- se promover a competência significativa 

para a leitura, interpretação escrita e argumentativa, em suas diversas formas, 



 

conteúdos estilos. 

Considerando diagnósticos anteriores realizados nesta Unidade de Ensino e 

as constantes avaliações em Conselho de Classe, foi verificado que grande parte 

dos estudantes chega ao Ensino Médio sem habilidades essenciais para a 

compreensão e leitura de textos, apenas decodificando- os e que a sociedade exige 

conhecimentos e habilidades necessários para enfrentar os desafios presentes na 

realidade pós Ensino Médio. Portanto, propõe-se desenvolver um projeto específico 

de redação. Constatou-se, ainda, que durante muito tempo, estudar ou fazer 

uma redação, normalmente na disciplina de Língua Portuguesa de maneira 

obrigatória e essencialmente avaliativa muitas vezes distante da prática do dia a dia 

reduzia a motivação e o interesse de quem estuda. 

Mediante    a    necessidade    de    ampliar    os    conhecimentos     

relacionados     à prática   da   leitura   e   redação,   e    percebendo    sua    

importância    para    o desenvolvimento,    a    emancipação,    a    capacitação    

intelectual,    e    social    dos estudantes, esta Unidade de Ensino, em ampla 

discussão e estudo durante às coordenações    pedagógicas    semanais,    

sentiu    a    necessidade    de     reorganizar     a Parte   Diversificada   (PD),   

destinado   a   projetos    para    a    prática    da    redação,    de modo    

diferenciado    buscando    melhorar    a    leitura    e     a     escrita     

qualitativamente. Este    projeto    já    foi     desenvolvido     desde     o     ano     

2013     com     importantes avanços.    Depoimentos    de    estudantes    

reconhecem    que    estudar    redação     de maneira   lúdica   e    prazerosa,    

desperta    mais    interesse,    pois,    desta    forma,    a redação assume   um   

caráter   menos   obrigatório   dando   lugar   a   um   conceito   que, o redigir, 

pode ser construído a partir das situações vivenciadas no dia a dia. 

Esta relação de ludicidade traz   a   redação   para   a   vida   do   aluno   

em   suas formas mais simples, como   no   bilhete   para   os   amigos,   na   

carta   ao   namorado, no   jornalzinho   da   escola,   na   resenha   do   texto   

trabalhado   em    história,    filosofia   e nas demais disciplinas. O projeto tem se 

mostrado eficiente no que diz respeito à proficiência dos estudantes no ENEM e 

PAS e proporcionou premiação do Ministério Público Federal do Distrito Federal e 

Territórios como a melhor redação produzida no Ensino Médio despertando maior 

interesse e motivação nas aulas de redação e Língua Portuguesa. 



 

A escola, juntamente com seus representantes legais do corpo discente, 

coordenação e direção      tem      demonstrado      comprometimento       e       

oferecido       o       apoio necessário para que o   projeto   seja   desenvolvido   

buscando   atingir   os   objetivos propostos.   A   viabilidade   deste    projeto    

depende    de    algumas    condições    salutares para   que   atenda   de   fato   

aos   seus   reais   objetivos.   Uma   delas   é   que   o   trabalho com as   outras   

disciplinas   é   intenso   para   garantir   a   comunicação   constante   entre o 

professor de redação e os demais.   Entende-se   que   o   espaço   mais   

propício para   articulação   entre    os    saberes    seja    justamente    o    das    

coordenações pedagógicas em especial os   da   jornada   ampliada.   Outro   

aspecto,   não   menos importante,    diz    respeito    às    condições    de     

disponibilidade     do     professor,     tanto para   atendimento   individual   dos    

estudantes    como    para    a    devida    correção    e retorno    dos    textos    

produzidos    pelos    alunos.    Estes    textos    necessitam     não somente   

corrigidos   como   revisados    rotineiramente,    o    que    exige    do    profissional 

maior tempo dedicado a estas tarefas. 

 Os     bons     resultados     de     uma     empreitada     de     qualidade,     

viabilizada     por condições adequadas de trabalho, repercute 

positivamente tanto  no melhor aproveitamento   das   outras   disciplinas   

como   na   avaliação   de   resultados    dos estudantes. Por fim, defende-se a 

garantia da qualidade deste trabalho, que tem sido por anos uma característica 

marcante da proposta curricular desta Unidade de Ensino, expressa no PP- Projeto 

Pedagógico.  

Como afirma Paulo Freire:   “o   mundo   não   é,   o   mundo    está   sendo”.    

Ou   seja,    vivemos    num    mundo que não está pronto e acabado,   mas   sim   

carente   de   sujeitos   que   lhe   imprimam sentido   e   que   só   pode   se   

constituir   através   das   ações   a   partir   das   quais projetamos   a   nós   

mesmos.    É   para   a   construção   desses    sujeitos,    formados    por meio   de    

atividades    criadoras    e    criativas,    muito    mais    do    que    somente 

reprodutivas, que está escola deseja contribuir. 

A exclusividade de professores de redação para o projeto é indispensável. 

No entanto, o projeto tem sofrido anualmente dificuldades de execução, pois a 

modulação da escola é o ponto de estrangulamento. As cargas residuais dos 

professores das áreas diversas, o aspecto da semestralidade e os respectivos PDs 



 

são discutidos como um complexo arranjo e são responsáveis por diversos 

impeditivos de ordem de gestão de pessoas para a designação de professores 

específicos para a cadeira de redação. Enquanto o projeto estiver vinculado à 

modulação dos PDs definidos pelas instâncias gerenciais da educação o problema 

há de continuar. Destaca-se também o PD como impedimento para o noturno, 

devido à peculiaridade da carga horária. Com efeito, o projeto gravita 

contingencialmente na cooperação descontínua entre CRE e UE. Anualmente a UE 

faz um movimento exaustivo para conseguir manter o projeto. 

 
Público-alvo 

 

 
Estudantes da 1ª, 2ª e 3ª séries do Ensino Médio. 

 
 

Período de realização do projeto 

 

 
Durante todo o ano letivo de 2019 reiniciando   a   cada   ano,   de   

forma   a contemplar as três séries. 

 
Objetivo Geral 

 

 
Desenvolver      as      habilidades      necessárias      à      composição      escrita      

dentro dos padrões da norma culta, suas variações,   modalidades   e   

possibilidades, compreendendo     a     língua     e,     principalmente,     a     escrita     

como     instrumento     e interação social, necessário e presente nas mais diversas 

situações da vida de um cidadão. 

Objetivos específicos 
 

Contribuir na busca de meios que tornem nossos alunos, 

leitores pró- eficientes; 

Preparar os estudantes para interagirem com as novas 

tecnologias da comunicação; 

Desenvolver a capacidade de análise da 



 

realidade, tornando-se sujeitos conscientes e participantes de sua história; 

 
Metodologia 

O   Projeto   Pedagógico   Interdisciplinar   –   Redação   ao   Alcance    de    

Todos, pretende     desenvolver     aulas      temáticas      normalmente     

fundamentadas      em      textos e   propostas   sempre   relacionadas   a   várias   

disciplinas   do   Currículo.    A    partir    de textos    complementares    das    

disciplinas    como,    História,    Geografia,     Filosofia     e Língua    Portuguesa,    

o     professor     propiciará     situações     que     favoreçam     produção de    

paródias,    paráfrases,    crônicas,    contos,    entrevistas,     reportagens,     

resenhas editorial   etc.,   com   o   intuito   de   despertar   no   estudante    o    

interesse    pelo conhecimento   técnico   de   cada   uma   dessas    produções,    

assim    como    sua aplicabilidade no cotidiano. 

As    ferramentas     pedagógicas     também     são     usadas     

constantemente     nas aulas de redação,   pois   os   alunos   e   professores   

podem   comunicar-se   com   mais rapidez   e   eficiência   por    meio    da    

utilização    de    e-mail.    Os    professores disponibilizam   o   endereço   

eletrônico    por    meio    do    qual    os    estudantes    podem enviar suas   

produções.   Essas   são   corrigidas   com   o   auxílio   da   ferramenta   Word e 

reenviadas   para   o   aluno   que   faz   as   correções   solicitadas   pelo   

professor   e responde   para   uma   nova   análise.   Depois   desta   etapa,    o    

texto    é    enviado novamente o aluno para a produção do texto final. 

A   produção   textual   é   feita   de   maneira   lúdica   e   dinâmica   em   que   

são propostas   atividades   como   entrevistas    que    posteriormente    se    

transformam    em gráficos na aula de   Matemática,   ou   ainda   perfil   

biográfico   para   ser   apresentado no   mural   da    escola.    Outros    gêneros    

textuais    também    podem    passar    pelo processo da reescrita como   a   bula   

de   remédio,   a   receita   culinária,   o   jogral,   a paródia, etc. 

 Desta   forma   conforme    propõe    PP    desta    escola,    o    

desenvolvimento    das ações   pedagógicas    devem    vir    acompanhado    da    

contextualização    frente    às mudanças     culturais,     sociais     e     tecnológicas,     

pelas     quais     a     sociedad e    atravessa de   maneira   cada   vez   mais   

acelerada.   Portanto   nos    cabe    a    promoção    da construção de um   saber   



 

articulado   com   o   mundo   vivido.   A   escola   pública   está inserida nesta   

dinâmica,   e   deve   proporcionar   ao   educando   a   vivência   destas interações,   

entre   o   saber   constituído   e   a    capacidade    de    instaurar    novos 

significados,enquanto cidadãos, conscientes, críticos, responsáveis, autônomos, 

criativos e solidários. 

 
Atividades previstas 

O   projeto   será   desenvolvido   ao   longo   do   ano,   nas   três   séries   

do   Ensino Médio durante as aulas de PD/ Língua Portuguesa. 

· Atividades    com    textos    orais    como     conversações,     debates,     

seminários, momento     para      se      contar      piadas,      apresentações      de      

propagandas, encenações; 

· Leitura e escrita de diversos tipos de texto; 

· Produção    de    textos     como     paródias,     paráfrase,     poemas,     

propagandas, bilhetes, cartas, etc. 

· Produção    de     uma     notícia     e     uma     reportagem     estimulando     

e acompanhando a escrita; 

· Técnicas necessárias à produção de textos; 

· Técnicas de dissertação e seus aprimoramentos; 

· Treino   na   escrita   e   reescrita   de   redações   que   serão    úteis    a    

partir    da conclusão   do   curso,   por   exemplo,   o   curriculum   vitae   

e   a   carta   de apresentação; 

· Trabalhos individuais e em grupo com resenhas e análises literárias; 

 
 

Cronograma de Atividades 

O   projeto   será    desenvolvido    durante    todo    o    ano,    com    duas    

aulas semanais.   Uma   avaliação    ao    término    de    cada    semestre    

poderá    conduzir    os rumos    do    mesmo    de    forma    qualitativa    e    

quantitativa,     como     possíveis adequações,    mas    o   que   se   pretende   é   

que   seja   reiniciando    a   cada   ano,    de forma a contemplar as três séries. 

 
Recursos Humanos 

Dois (02) professores de 40 horas e (02) professores de 20 horas; para os 

turnos matutino e vespertino, e um (01) professor 20 horas para o noturno. 



 

Acompanhamento e Avaliação 

A avaliação do projeto ocorrerá ao longo do processo, mediante a 

observação do nível dos textos produzidos em sala e extraclasse, bem como as 

produções propostas pelos demais professores nas diversas disciplinas ministradas 

na escola. A avaliação dos alunos acontece em cada aula mediante 

aperfeiçoamento da escrita, interesse, investigação e participação nas atividades 

propostas. As produções textuais são divulgadas por meio de apresentações, 

painéis, murais, exposições orais e verbais. 

Referências Bibliográficas 
PENTEADO, J. R. Whitaker. A técnica da comunicação humana. São Paulo: 
Pioneira Thonson Leaarnung, 2001. 
BANBERGER, Richard. Como incentivar o hábito da leitura. São Paulo: Ática, 
1991. 
FREIRE, Paulo. A importância do ato de ler. São Paulo; Cortez, 1994. 
Projeto Pedagógico. CEM 414 de Samambaia, Brasília-DF. 

 
 
 

PROJETOS ESPECÍFICOS E INTERDISCIPLINARES 
 

REDAÇÃO AO ALCANCE DE TODOS 

Apresentação 
Visa instruir e capacitar os alunos do Ensino Médio por meio da 
expressão escrita da norma culta da língua portuguesa, cujas 
habilidades são adquiridas por meio de prática redacional. 

 Geral:  
Específicos: a) tornar os alunos, leitores pró- 

eficientes; 
b) interagir com as novas tecnologias da 

comunicação; c) desenvolver a capacidade de análise 

da realidade de modo protagonista. 

 desenvolver as 
 habilidades 

Objetivos 
necessárias à 
composição 

 escrita dentro dos 
 padrões da norma 
 culta. 

Metodologia 
2 aulas semanais de técnicas e práticas de redação; mediação 
temática com as demais disciplinas. 

Recursos Professores; salas de aula.  

Responsáveis Professores; Coordenação, Supervisão e Direção. 



 

 
 
 
 
 

SOS ESTUDOS 

Apresentação 
Ação interventiva de forma individualizada a alunos com 
necessidades de organização dos estudos pessoais; tira-dúvidas e 
orientações gerais dos exames externos (ENEM, PAS). 

 
Objetivos 

Geral: orientar alunos 
no processo de 
organização de 
estudos pessoais. 

Específicos: a) identificar dificuldades de 
estudos; b) definir cronogramas de estudo; 
c) indicar técnicas de leitura, resolução de 
exercícios; d) produção de texto. 

Metodologia 
Entrevistas individuais no contra turno (com um número fixo de 15 
alunos por semana). 

Recursos Caderno de anotações; apostilas. 

Responsáveis Professores: Fernando, Neto e Keide. 

 
 
 

PIBID: QUÍMICA 

Apresentação 
Atividades práticas no laboratório de ciências e atividades relativas 
aos conteúdos curriculares do Ensino Médio. Exposição de 
resultados em feiras de ciências, passeios. 

 
Objetivos 

Geral: executar o Programa 
Institucional de Bolsas de Iniciação 
a Docência (PIBID). 

Específicos: a) aproximar 
os alunos de vivências e 
práticas científicas; b) 
qualificar o fazer científico. 

Metodologia 
Palestras, aulas expositivas, dinâmicas, ensaios, testes, feiras, 
experimentos, passeios. 

Recursos 
Materiais próprios dos alunos dos PIBIDs e outros materiais 
variáveis da escola. 

Responsáveis PIBID UCB de Química, Profa. Daniela. 

CINE MAIS 

Apresentação 
Atividade de produção e apreciação cinematográfica de filmes e 
curtas nacionais. 

 
Objetivos 

Geral: promover 
reflexão crítica por 
meio do cinema. 

Específicos: a) desenvolver senso crítico a 
partir das exibições de filmes nacionais; b) 
Promover a vontade de se ver na tela, com 
produções próprias de curtas-metragens. 

 

Metodologia 
Oficinas (roteiro, técnicas de filmagem, sonografia e edição) no 
contraturno; parcerias e colaboração com atividades e demandas 
específicas de disciplinas diversas. 

Recursos 
Parede adaptada como telão do ginásio poliesportivo, projetor, caixa 
de som, mídias, microfone. 

Responsáveis Professor Phelipe Piza. 

  

PROJETO DE LEITURA – BIBLIOTECA 

Apresentação Atividade de incentivo a leitura, bem como orientação de estudos e 
sobre produção textual. 

 
 

Objetivos 

 
Geral: proporcionar ao alunado 
acesso ao universo da leitura e 
da escrita. 

Específicos: a) incentivar 
leituras de literaturas e 
bibliografias recomendadas para 
exames externos; b) orientar a 
produção textual. 

Metodologia 
Pesquisas, leituras, orientações metodológicas, produções 
textuais. 

Recursos Não especificados. 

Responsáveis Professora Ana Maria 



 

MULHERES INSPIRADORAS 

 
 

Apresentação 

Tendo em vista a luta constante que a mulher tem enfrentado para 
ocupar seu lugar de forma significativa na sociedade, e visando a 
importância do conhecimento e discussão concernente a toda uma 
trajetória de vida, em todo o contexto da história e das realidades 
vividas por ela hoje, é imprescindível que a escola interaja e seja 
coparticipante de processos inovadores em seu contexto. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Objetivos 

 
 
 
 
 
 
Geral: Mostrar ao aluno a 
importância da valorização da 
figura da mulher numa 
sociedade ainda com valores 
extremamente 
conservadores. 

Específicos: Resgatar com os 
alunos a trajetória de mulheres que 
construíram com lutas, com suas 
histórias ao longo do tempo, e, de 
outras que até hoje lutam para 
conseguir seus direitos e ideais de 
vida. 
Investigar como a história tem 
apresentado a mulher na sociedade, 
identificando as implicações da 
presença feminina em diversas 
esferas sociais. 
Pesquisar, conhecer e produzir 
diferentes leituras utilizando 
suportes mediáticos para a 
valorização da figura feminina. 
Integrar ações conjuntas de 
enfrentamento do preconceito e 
discriminação de gênero, e étnico- 
racial. 

 
 
 

Metodologia 

Exposição oral por meio de seminários e debates; a leitura de obras 
como: O diário de Anne Frank; Quarto de Despejo - diário de uma 
favelada, de Carolina Maria de Jesus; Não vou mais lavar os pratos; 
Só por hoje vou deixar meu cabelo em paz, estes dois de Cristiane 
Sobral, e, Eu sou Malala. Leitura de textos e projeção de vídeos que 
embasam a temática igualdade de gênero, violência contra a mulher, 
feminismo, machismo, sexismo dentre outros. Elaboração de textos 
dissertativos, narrativos e biografia. 

Recursos Livros, cartazes, datashow etc. 

Responsáveis Todos os professores de PD (parte diversificada) 

TRANSIÇÃO 

Apresentação 
Atividade de incentivo ao ingresso no Ensino Superior-E.S. (UnB, 
UCB, outras) 

 
Objetivos 

Geral: proporcionar ao 
alunado o conhecimento  do 
E. S. e cursos na área de 
interesse. 

Específicos: a) conhecer as opções 
de cursos; b) familiarização com o 
ritmo do Ensino Superior. 

Metodologia Passeios, palestras, eventos, tira-dúvidas. 

Recursos Ônibus, parcerias 

Responsáveis Supervisão Pedagógica e professores de apoio. 

 
 
 
 

 
 

 



 

Projetos específicos e interdisciplinares Noturno 

 
#FoconoPASeENEM - Professores 

 
 

Apresentação 

Capacitar os professores Ensino Médio noturno a desenvolverem 
habilidades e competências para a identificação e trabalho das obras do 
PAS e ENEM para que possam de forma simples e prazerosa transmitir o 
conhecimento adquirido. 

#FoconoPASeENEM – Estudantes 

 

 
Apresentação 

Capacitar os estudantes do Ensino Médio noturno a desenvolverem 
habilidades e competências para a identificação e trabalho das obras do 
PAS e ENEM para que possam dessa forma compreender o processo 
da prova e das obras que as envolvem 

 
 
 

 
Objetivos 

 
 

Geral: Desenvolvimento das 
habilidades e competências acerca 
do universo PAS E ENEM 

Específicos: Proporcionar 
  ao estudante a 
habilidade de reconhecer os 
diferentes  tipos de questao 
e conhecer os diferentes 
 tipos de questão e
  conteúdos cobrados 
nas provas dos 
exames PAS E ENEM 

Metodologia 
Aulas expositivas, cartazes, slides e todo tipo de recurso educacional 
que possa ser utilizado para tal. 

Recursos Projetor, notebook e Guias Pas e ENEM 

Responsáveis 
Supervisão Pedagógica Noturno e Coordenação Pedagógica Noturno 
e professores de todas as disciplinas. 

 
 
 
 

 
Objetivos 

 
 
 

Geral: Desenvolvimento das 
habilidades e competências 
acerca do universo PAS E ENEM 

Específicos: Proporcionar a 
proficiência na elaboração de questões 
das provas bimestrais comparadas as 
questões dos exames nacionais. 
Direcionar habilidades e competências 
dominantes  para  a 
apresentação e integração das obras e 
áreas do conhecimento. Garantir
 êxito no 
desenvolvimento das 
atividades. 

Metodologia Reuniões em coletivas previamente programadas. 

Recursos Projetor, notebook e Guias Pas e ENEM 

Responsáveis 
Supervisão Pedagógica   Noturno   e   Coordenação   Pedagógica 
Noturno 



 

 

Gêneros textuais- Aplicando a Cidadania 

 

Apresentação 
Capacitar os estudantes do 3º ano do Ensino Médio para a 
elaboração de currículo e entrevistas de emprego. 

 
 
 
 

Objetivos 

 
 

 
Geral: Desenvolvimento das 
habilidades relacionadas a 
construção de gêneros. 

Específicos: Proporcionar a 
proficiência na elaboração do 
currículo, preparar física e 
psicologicamente para a 
entrevista de emprego, 
direcionar habilidades e 
competências dominantes 
para o cargo adequado de 
modo a garantir êxito no 
desenvolvimento
 
das atividades. 

Metodologia 
Aulas expositivas de forma participativa, simulação de laboratório de 
entrevistas. 

Recursos Cartolinas, projetor, notebook do professor, apresentação em slides. 

PROJETO PLICKERS 

 
 
 
 
 
 
Apresentação 

 
 
É um projeto de fixação de conteúdo com a utilização do aplicativo 
PLICKERS. É uma plataforma digital que interage com os alunos através 
de fichas de respostas em forma de códigos QR (códigos de leitura 
rápida). O professor projeta uma pergunta de leitura de imagem, tanto de 
uma aula que acabou de ser explicada como de um conteúdo já 
trabalhado, os alunos, portando cada um uma ficha com seu código QR, 
respondem a pergunta e mostram para o professor o código na posição 
da resposta correta (A,B,C ou D). Com o uso do celular o professor faz a 
leitura instantânea das respostas que são automaticamente computadas, 
dispostas em gráficos ou mostradas individualmente e projetadas no 
quadro. 

Objetivos 
Geral: Despertar o interesse do aluno 
no assunto, motivando-o por meio da 

Específicos: Permite uma 
melhor fixação do conteúdo 

 aferição imediata do seu grau de 
captação dos objetos de estudo recém 
apresentados. 

fazendo uma leitura de imagem 
de forma lúdica e competitiva. 
Otimiza o tempo de hora aula 
pela sua praticidade na execução 
em comparação aos testes 
escritos tradicionais. 

Metodologia 
30 minutos finais de uma aula semanal dupla. 

 
Recursos 

Internet, projetor, computador e 1 celular do tipo “smartphone” (do 
professor), e códigos de barra impressos (um para cada aluno em ½ folha 
A4). 

Responsáveis 
O professor regente. 



 

Responsáveis 
Professoras de Língua Portuguesa Glória e Gilda e demais 
professores do segmento. 

  

Luz, Câmera, Ação e muita Filosofia- Cine Clube Filosofal. 

 
Apresentação 

Através de apresentações de obras cinematográficas do PAS e do 
ENEM o professor mergulha nos mais variados temas instigando 
os estudantes a reflexão filosófica dos mais variados temas. 
Projeto é 
realizado adaptado a realidade profissiografica do professor. 

 
 
 

 
Objetivos 

 
 

Geral: Desenvolvimento da 
capacidade cognitiva dos 
estudantes acerca dos 
conhecimentos  filosóficos 
inseridos nas  obras 
cinematográficas do PAS e Enem. 

Específicos: 
Proporcionar aos estudantes 
acesso a cultura inserida nas 
obras cinematográficas. 
Direcionar através de 
debates o conhecimento 
crítico. 
Facilitar a leitura de mundo 
através do conhecimento 
filosófico. 

Metodologia Exposição cinematográfica e roda de conversa 

Recursos 
Parede adaptada como telão do ginásio poliesportivo, projetor, caixa 
de som, mídias, microfone. 

Responsáveis Professor Phelipe Piza. 

  

Oi! Posso te ajudar? – Projeto de acolhimento do SOE 

 
Apresentação 

Através de um olhar mais direcionado a equipe diretiva e o SOE, traçam 
metas para o acompanhamento de alunos indisciplinados, infrequentes, 
desmotivados/desinteressados, em sofrimento mental e 
que estão com a defasagem muito acima do esperado. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Objetivos 

Geral: Identificando as possíveis 
causas da evasão por meio de 
conversas com os alunos. 
Despertando o interesse e a 
busca pela paz, por meio de 
palestras e seminários. 
Abrindo espaço democrático para 
debates (Rodas de Conversa) 
Ofertando o espaço para o aluno 
contar o que sente (Sala da OE). 
Ajudando   o  estudante   a 
desenvolver uma imagem positiva 
de si  mesmo e  obter 
autoconfiança, por meio  de 
conversas, palestras e auxílio de 
outros  profissionais, como 
psicólogos 
Estimulando a participação do 
educando contribuindo para 
desenvolver a capacidade de 
criticar, optar e assumir 
responsabilidades pelas suas 
escolhas, por meio de 
acompanhamento individual e 
coletivo. 
Contribuindo para as discussões 
da realidade do aluno, do sistema 
de avaliação, das questões de 
evasão e da repetência escolar, 
dos recursos materiais que a 
escola dispõe e das metodologias 
empregadas por meio do 
fortalecimento do Conselho de 
Classe e da participação nas 
coordenações pedagógicas 
semanais com o corpo docente. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Específicos:  Acompanhar 
individual com os alunos que 
apresentam baixo rendimento 
(Projeto Acompanhamento 
Escolar) 
Respeitar às opiniões dos 
estudantes (Rodas de 
conversas) e valorização suas 
ações (audiências públicas, 
apresentação dos trabalhos 
realizados, seminários, entre 
outros). 
Apresentar/Ler do regimento 
interno da escola contendo os 
direitos e os deveres dos alunos. 

Metodologia Ações junto aos estudantes, famílias e comunidade escolar. 

Recursos Diversos. 

Responsáveis Supervisão Pedagógica Noturno e SOE 

Profissões – Que caminho seguir?? 

Apresentação 
Ciclo de palestras onde professores e convidados expõe as mais 
diversas profissões existentes. 

 
 
 

 
Objetivos 

 

Geral: Proporcionando aos 
estudantes o contato e o 
conhecimento das mais 
variadas profissões com 
diversos profissionais das 
mais diversas áreas de atuação 
do mercado profissional. 

Específicos: Promover o 
conhecimento do mercado de 
trabalho. 
Abrir o leque de conhecimento 
sobre as mais variadas 
profissões com a parceria de 
diversas instituições de ensino 
sejam essas de ensino 
superior ou de ensino técnico. 

Metodologia Ciclo de palestras e apresentações. 



 

 
Recursos 

Pátio (na falta do auditório), parcerias com escolas técnicas, 
faculdades e universidades, microfones, retroprojetor, cadeiras e 
mesa. 

Responsáveis Supervisão pedagógica, professores de sociologia, SOE. 

 

 
 

Aulão?! Tô dentro – Aulões Parceiros 

 
Apresentação 

Através de aulões das disciplinas os estudantes tem a oportunidade 
de aprender com diversos professores de escolas particulares e 
públicas convidados para dividir experiências e conhecimentos com 
nossos alunos. 

 
 
 

Objetivos 

Geral: Despertando no 
estudante a vontade de 
aprimorar os conhecimentos 
adquiridos em sala através de 
aulas com professores 
parceiros de diversas 
instituições educacionais 
públicas e particulares do DF. 

Específicos: Dar a 
oportunidade de diversificar e 
fortalecer as competências e 
habilidades estudadas em 
sala. 
Resolver questões de provas 
passadas para treinar e 
desenvolver a habilidade de 
resolução de problemas 

Metodologia Aulas expositivas motivacionais 

Recursos Diversos 

Responsáveis Supervisão Pedagógica e coordenação noturno. 
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ANEXOS 

 

 
ANEXO A - PLANO DE AÇÃO DA EQUIPE GESTORA 

 
 

Os Planos de Ação de cada segmento da escola realizam-se a partir da reflexão 

sobre o papel da escola e sobre o papel de cada sujeito na participação da 

construção de uma escola de qualidade, consolidando as teorias, as ideias e os 

ideais, em um Plano que define as ações a serem efetivadas na perspectiva de um 

modelo de organização administrativo e pedagógico que foi definido 

coletivamente. Este planejamento cumpre o papel de proporcionar, em primeiro 

lugar a reflexão sobre cada fazer e sua conexão com o todo e traçar caminhos, 

tendo em vista aquilo que se tem; aonde se pretende chegar e quais meios serão 

necessários para fazê-lo. A organização das ações é indispensável para a 

concretização das expectativas criadas ao longo do processo de construção deste 

PP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PLANO DE AÇÃO PARA O

 DESENVOLVIMENTO DO PROJETO 

PEDAGÓGICO 

 
Plano de ação da gestão pedagógica 

 
Objetivos Metas Ações 

Avaliação 

das Ações 
Responsáveis Cronograma 

Proporcionar 
a discussão, 
visando 
consenso 
acerca do 
Processo 
avaliativo 
desenvolvido 
em processo 
avaliativo 
desenvolvido 
em cada área 
de 
conhecimento; 

Fomentar o 
sentimento 
de 
construção 
coletiva do 
ambiente 
escolar. 
Propiciar   a 
integração 
interdisciplinar 
nas 
coordenações 
coletivas, por 
bloco e por 
área; 
Assessorar o 
corpo docente 
nas demandas 
inerentes  ao 
ato de 
lecionar; 
Assessorar o 
corpo discente 
nas demandas 
(eventos, 
campanhas, 
atividades) 
educativas; 
Atendimento 
aos pais e 
responsáveis 

 
 
 
 

 
Alinhar o 

planejamento 

curricular da 

escola com o 

Currículo em 

Movimento 

no início do 

ano e com a 

BNCC; 

Realizar  a 

organização 

curricular da 

escola até o 

fim do 

segundo 

semestre; 

adequar  as 

avaliações 

realizadas na 

escola com 

as novas 

Diretrizes; 

Melhorar a 

qualidade 

das aulas. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Realização  de 

Palestra sobre 

avaliação    e 

discussão 

permanente  nas 

coordenações 

pedagógicas; 

Reuniões com   o 

grupo   de 

professores para 

avaliação  dos 

resultados 

alcançados com os 

estudantes. 

Execução dos 

projetos: 

Experiências de 

Aprendizagem e 

UnB para nós. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Em Reuniões 

de 

Avaliação/ 

Planejamento 

Coletivo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Supervisão 

Pedagógica e 

Coordenação 

Pedagógica. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ano Letivo 

de 2021. 



 

na articulação entre os 

demais seguimentos; Articulação 

entre Gestão  e corpo docente. 

     

 
 

Plano de ação da gestão de resultados educacionais 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivos Metas Ações 
Avaliação 

das Ações 

Responsá- 

veis 
Cronog. 

 
 

Realizar 

diagnóstico do 

público 

atendido; 

Avaliar  a 

qualidade do 

ensino 

ofertado; 

Alinhar  a 

realidade 

escolar com as 

demandas 

externas. 

Formar o alunado 

nas quatro (04) 

dimensões 

definidas na LDB 

para  o E.  M.: 

conclusão     do 

Ensino   Básico; 

Formação para o 

mercado     de 

trabalho; 

Preparação para o 

Ensino Superior e; 

Formação para a 

cidadania; 

Preparação para o 

PAS/ENEM. 

 
 

 
Promover estudos 

específicos para 

exames externos; 

Realização   de 

simulados; 

Discussão  dos 

resultados em 

reuniões de pais e 

mestres, bem como 

em Conselho de 

Classe. 

 
 
 
 
 

Continuamente 

por meio das 

coordenações 

coletivas e nas 

avaliações 

pedagógica da 

U.E. 

 
 
 
 

 
Direção; 

Vice-Direção; 

Supervisão 

Pedagógica; 

Coordenação 

Pedagógica; 

Corpo 

Docente 

 
 
 
 
 
 
 

 
Ano 

Letivo 

de 2021. 



 

Plano de ação da gestão participativa 
 

Objetivos Metas Ações 
Avaliação 

das Ações 

Responsá- 

veis 
Cronograma 

 
 

 
Descentralização 

das decisões 

unilaterais 

atinentes ao 

fazer pedagógico 

e administrativo 

da escola. 

Inserir todos os 

seguimentos 

nas tomadas de 

decisões da 

U.E.; 

Incentivar  a 

participação 

dos pais e dos 

alunos nas 

atividades 

deliberativas e 

consultivas da 

U.E. 

 
 

Divulgar  e 

convocar 

todos os 

seguimentos 

para as 

atividades 

deliberativas 

e consultivas 

da U.E. 

 
Reuniões de 

avaliação 

pedagógica da 

U.E.; 

Reunião de 

pais e mestres; 

Coordenações 

coletivas e; 

Reunião com o 

Conselho 

Escolar. 

 
 
 
 
 

 
Direção e 

Vive- 

Direção. 

 
 
 
 
 
 
 

Todo o ano 

Letivo de 2021. 



 

Plano de ação da gestão de pessoas 
 
 

 

Objetivos Metas Ações 
Avaliação 

das Ações 
Responsáveis Cronograma 

Ouvir e 

encaminhar 
questões 
apresentadas 
por  pais 
professores e 
estudantes 
procurando 
valorizar    as 
necessidades 
de cada um; 
Estabelecer 
relações 
saudáveis de 
respeito que 
valorize      o 
outro como 
parte 
integrante do 
processo 
educativo; 
Garantir      o 
exercício 
democrático 
e 
participação 
efetiva   dos 
estudantes 
nos 
conselhos de 
classe    em 
turmas. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Promover um 
ambiente de 
respeito 
mútuo entre 
os 
profissionais 
que  aqui 
atuam, entre 
estes e os 
estudantes e 
a 
comunidade 
no dia a dia. 
. 

Promover e 
coordenar reuniões 
com a participação 
de todos os 
segmentos da 
comunidade 
escolar; 
Observar os 

estudantes  em 
todas as entradas 
no turno da escola 
com atitude 
acolhedora, 
amigável   de 
respeito procurando 
orientá-los quanto 
às normas da 
escola; 
Encontros 
bimestrais    em 
conjunto  com  a 
supervisão 
pedagógica 
estudantes onde os 
possam participar 
opinando 
discutindo     e 
colaborando para 
melhorar     a 
qualidade do 
ensino. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Reuniões de 

avaliação 

pedagógica da 

U.E.; 

Reunião de 

pais e 

mestres; 

Coordenações 

coletivas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Direção; Vice- 

Direção e 

Supervisão 

Pedagógica. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Todo o ano 

letivo de 

2021. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Plano de ação da gestão financeira 
 
 

 

Objetivos Metas Ações 
Avaliação 

das Ações 

Responsá- 

veis 
Cronog 

Executar  o 
planejamento 
realizado pela 
Gestão anterior 
com aplicação 
das verbas e 
recursos 
públicos 
oriundos do 
PDDE, 
PROEMI; 
Discutir com a 
Comunidade 
Escolar a 
aplicação das 
verbas e 

recursos do 
PDDE 

Garantir a 
aplicação 
inteligente 
das verbas 
para 
melhoria 
da 
estrutura 
da escola 
até o final 
do ano. 
. 

Organização periódica 

Dos Orçamentos e 
documentação Necessária 
para atender a demanda da 
escola; 
Reunião  com   a 
comunidade escolar; 
Acompanhamento 
sistemático   das 
necessidades da escola; 
Planejamento  periódico 
para realização  de 
melhorias na escola. 

Reuniões de 

avaliação 

pedagógica da 

U.E.; 

Reunião de 

pais e 

mestres; 

Coordenações 

coletivas. 

Direção; Vice- 

Direção; 

Supervisão 

Administrativa 

e Conselho 

Fiscal. 

Todo o 

ano 

letivo 

de 

2021. 



 

Interativo (Ata 
de 
prioridades); 
Realizar 
prestação de 
contas 
Para a 
comunidade 
escolar 
Sessenta dias 
após o 
fechamento do 
quadrimestre. 

     

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Plano de ação da gestão administrativa 
 
 

 

Objetivos Metas Ações 
Avaliação 

das Ações 

Responsá- 

veis 
Cronog 

Suprir a falta de 

pessoal para 

atender  a 

grande 

demanda de 

trabalhos   da 

gestão; 

Reorganizar os 

espaços físicos 

da U.E.  para 

melhoria   do 

atendimento ao 

público interno e 

externo; 

Planejar 

melhoria   na 

distribuição do 

lanche e  na 

acomodação 

dos alunos; 

Melhorar    o 

atendimento 

dos alunos com 

necessidades 

educacionais 

especiais; 

Ampliar    a 

informatização 

da biblioteca e 

do SOE; 

Melhorar   as 

condições de 

Garantir  o 

funcionamento 

quantitativo da 

escola no dia a 

dia; 

Melhorar   o 

atendimento da 

escola  às 

necessidades 

dos professores 

e funcionários, 

alunos e pais ao 

longo do ano; 

Organizar 

horários dos 

servidores. 

Solicitação junto a 

CRE de pessoal de 

apoio; 

Organização dos 

períodos de aulas 

com aulas duplas e 

intervalos de 25 e 

10  minutos 

respectivamente; 

Servir o lanche na 

janela da cantina; 

Solicitar junto  a 

CRE melhorias nas 

instalações  (Ar 

condicionado; 

ventiladores; 

bebedouros; 

auditório). 

Reuniões de 

avaliação 

pedagógica da 

U.E.; 

Reunião de 

pais e 

mestres; 

Coordenações 

coletivas. 

Direção; 

Vice-Direção 

e Supervisão 

Administrativa. 

Todo o ano 

letivo de 2021. 
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trabalho dos 

professores. 

     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

ANEXO B – PLANO DE AÇÃO EEAA 

 
Pedagoga: Elisângela dos Santos 

Lima Matrícula: 46931-9 
 

 
Eixo: ESTUDANTES 

Ações Objetivo Cronograma Avaliação 

Atendiment 
o 
individualiz 
ado/ 
grupos. 

1. Organizar com os estudantes a 
rotina escolar com vistas ao bom 
andamento pedagógico de forma 
remota por meio da Plataforma 
Google Sala de Aula e por materiais 
impressos quando necessário. 
2. Acolher as condições de queixa 
escolar com vistas a possíveis 
encaminhamentos imprescindíveis 
como forma complementar de 
atendimento, (principalmente 
psicoterapia); 
3. Oferecer suporte pedagógico a 
estudantes emsituação de leve e/ou 
moderada dificuldade de 
aprendizagem; 
4. Auxiliar os estudantes em relação 
as dúvidas do ensino remoto dando o 
suporte necessário a fim de 
sanar/minimizar as dificuldades 
apresentadas. 

De forma 
remota: (lives, e- 
mail, Google 
Sala de Aula 
EEAA/SOE, 
mensagens 

 

via 
WhatsApp, 
ligação 
telefônica/ de 
forma presencial 
(quando 
imprescindível). 

Serão realizadas 
devolutivas com 
os estudantes, 
seus 
responsáveis  e 
professores para 
analisar  o 
processo e seus 
resultados. 
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Eixo: PROFESSORES 

Ações Objetivo Cronograma Avaliação 

Rodas 
d 

e 
conversa, 
participação 

e 
mlives, redes 
sociais,meet, 
WhatsApp e 
outros. 

1. Fortalecer a atuação da EEAA junto 
aos professores a fim de realizar ações 
conjuntas que favoreçam o ensino e a 
aprendizagem por meio de atividades 
não presenciais. 
2. Orientar os professores quanto à 
necessidade deobservar os casos de 
estudantes que necessitem de 
apoio/orientação pedagógica; 
3. Enfatizar aspectos da saúde mental; 
4. Auxiliar na adaptação/adequação de 
conteúdos selecionando os mais 
relevantes e significativos aoprocesso 
de ensino e aprendizagem. 

De forma 
remota: 
(lives, e-mail, 
Google  Sala 
de  Aula 
EEAA/, 
mensagens 

 

via 
WhatsApp, 
ligação 
telefônica . 

Serão 
realizadas 
devolutivas 
com os 
professores 
para propor 
novas 
estratégias ou 
metas que se 
fizerem 
necessárias. 

 

 
 

 

EIXO: ESCOLA/GESTÃO 
Ações Objetivo Cronograma Avaliação 

Reuniões, rodas de 
conversa, 
participação em 
lives, redes sociais, 
meet, WhatsApp, 
chamada de vídeo, 
ligação telefônica,e 
outros. 

1.Oferecer  suporte 
institucional e pedagógico 
à GestãoEscolar e demais 
atores (estudantes, 
professores, 
responsáveis, funcionários 
e demais). 

De forma remota: 
(lives, e-mail, Google 
Sala de Aula 
EEAA/SOE, 
mensagens    via 
WhatsApp,  ligação 
telefônica/ de  forma 
presencial. 

Serão realizadas 
devolutivas com a 
Gestão  para 
estruturação, 
elaboração  e 
alinhamento de 
novas ações. 

EIXO: FAMÍLIA 

Ações Objetivo Cronograma Avaliação 

Reuniões, rodas 
deconversa, 
WhatsApp, 
ligação telefônica, 
orientações 
individuais. 

1. Orientar a família sobre 
questões pedagógicas 
que se fizerem 
necessárias; 
2. Acolher a família e dar 
suporte necessário no 
momento de Pandemia e 
Pós-pandemia. 

De forma 
remota: (lives, e- 
mail, Google 
Sala de Aula 
EEAA/SOE, 
mensagens 

 

via 
WhatsApp, 
ligação 
telefônica/ de 
forma 
presencial. 

Serão realizadas 
devolutivas com a família 
para analisar as 
intervenções e realinhar as 
ações. 
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ANEXO C – PLANO DE AÇÃO SOE (DIURNO) 

Pedagoga(s)/Orientadora(s) Educacional: Hildelia Helida Silva Brandao de Melo e Iramara 
Barroso . Matrícula: 

239826-5 e 212342-8 
 

 

 

 

TEMÁTICAS 

 
(o que?) 

 

FUNDAMENTAÇÃO 

CURRICULAR 

 

ESTRATÉGIAS PEDAGÓGICAS 

 
(como?) 

 

EIXO DE AÇÃO DA 

ORIENTAÇÃO 

EDUCACIONAL 

DESENVOLVIDA Ed. 
Cidadania 

DH 

Ed. 
Diversid. 

Ed. 
Sustent. 

 
 

 
ATUALIZAÇÃO DAS 

SALAS VIRTUAIS DO 

SOE NO CLASSROOM 

X   Atualização da Sala do SOE para 
discussão coletiva com os 
docentes no espaço de 
coordenação pedagógica 

Ação junto às docentes 

e discentes. 

Criar e monitorar grupos de 

representantes no 

WhatsApp; 

Ação junto às famílias, 

estudantes e aos 

professores 

Estabelecer comunicação ativa 
e atualizada com a 
comunidade escolar a respeito 
das ações da Orientação 
Educacional 

Ação junto às famílias, 

estudantes e aos 

professores 

Criar em parceria com a direção 
grupos no 
instagram e outras redes 
sociais(canal do youtube, 
pagina do Facebook,Instagram) 
para manutenção de contato 
com alunos e familiares, assim 
como:divulgar as ações do SOE 
através dos grupos de whatsap 
e mídias sociais. 

Ação junto às famílias, 
estudantes e aos 
professores 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ACOLHIMENTO/ 

BUSCA 

ATIVA/FREQUENCIA 

ESCOLAR. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

X 

 Estabelecer contato com os 
alunos por meio da Plataforma 
Escola em Casa com a 
disponibilização de materiais 
voltados para o fortalecimento 
de valores, necessários para a 
manutenção da 
educação em tempos do Ensino 
mediado por tecnologia. 

Ação junto às famílias, 

estudantes e aos 

professores 

Criar em parceria com o corpo 
docente e demais segmentos 
estratégias de busca 
ativa/acompanhamento da 
frequencia escolar dos alunos 
por meio de contato telefônico, 
rede social de Samambaia. 

Ação junto às famílias, 

estudantes e aos 

professores 

Acompanhar os estudantes que 

estão com o material impresso. 

Ação junto aos 

professores , 

estudantes e as 

famílias. 

Informar ao CRAS e ou 

Conselho Tutelar estudantes 

identificados inativos na 

plataformas e /ou material 

impresso. 

Ação junto aos 

estudantes, famílias e 

professores; 

Ação junto a Rede 

  

  

 
 
 
 
 
 
 

 
MAPEAMENTO DOS 

ESTUDANTES NEEs 

  
 
 
 
 
 
 

 
X 

 Manter contato permanente 
com os professores regentes e 
também com os professores das 
salas de recurso para assegurar 
a permanência dos alunos na 
Unidade Escolar e garantir a 
qualidade e atenuar as 
dificuldades encontradas por 
eles e seus familiares nessa 
nova realidade imposta pela 
pandemia do COVID- 19; 

Ação junto aos 

estudantes, famíle 

professores; 

Ação junto a Rede 

Garantir o planejamento e a 
entrega do material impresso 
com as adaptações curriculares 
e/ou metodológicas conforme a 
necessidade educacional de 
cada estudante NEE. 

Ação junto aos 

estudantes, famílias e 

professores; 

Ação junto a Rede 

  



 

 
MAPEAMENTO DAS 

FAMÍLIAS EM 

SITUAÇÃO DE 

 
 

X 

  Mapear e monitorar o 

desenvolvimento dos alunos na 

Plataforma Escola em Casa com 

objetivo de identificar situações 

de risco e vulnerabilidade social. 

Ação junto aos 

estudantes, famílias e 

professores; 

Ação junto a Rede 



 

VULNERABILIDADES 

OCIAL 

   Realizar campanhas sociais: 

CEM 414 SEM FOME E GUARDA 

ROUPA    SOLIDARIO,    com    o 

objetivo de entregar cestas 

básicas e demais doações ás 

famílias. 

Ação junto aos 

estudantes, 

professores e famílias. 

  

 
Divulgar através dos grupos de 

pais, estudantes e professores, 

locais disponíveis para 

atendimento médico , 

psicológico e assistencia 

social(Conselho tutelar, CRAS e 

CREAS, etc) 

 
Ação em rede e junto 

as familias. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Sensibilizar as famílias e 

discentes acerca dos 

cuidados e precauções para o 

combate a 
 

pandemia do COVID -19 e da 

importância de estar 
 

sempre bem informado por 

meio de fontes 

confiáveis; 

 

 
Ação em rede, junto as 

famílias e estudantes. 



 

 
 
 

SAÚDE FÍSICA E 

MENTAL 

 
 
 
 
 

X 

Atualizar os arquivos com os 

laudos /e ou relatórios médicos 

dos alunos para que 

mantenham assegurados seus 

direitos de acompanhamento 

pedagógico e suas devidas 

adequações. 

 
 

Acompanhar as família no que 

tange a medicação e/ou 

sintomas adversos a serem 

observados nos alunos que por 

ventura, fazem uso regular de 

medicamentos com o objetivo 

de informar aos professores. 
 

Realizar postagens na 

plataforma Google class , sala 

do SOE materiais que ajudem 

os alunos a terem mais 

autonomia e buscarem ajuda 

 

 
Ação em rede, junto as 

famílias e estudantes. 



 

    quando perceberem que 

necessitam de 

acompanhamento 

psicológico/terapêutico. 
 

Realizar rodas de conversas 

com psicologo e os estudantes 

sobre temas do interesse 

coletivo com o objetivo de 

prevenir e orientar quanto as 

questões emocionais, bullying, 

ideação suicida, automutilação, 

violência domestica, uso 

indevido de drogas, gravidez 

precoce,orientação para 

formação profissional, 

inscriçoes no PAS, ENEM, 

Cursos preparatorios. 
 

Encaminhar por meio de 
formulários próprios aos 
serviços oferecidos pela Rede 
de Proteção à criança e ao 
adolescente, tais como: 
Conselho Tutelar, Adolecentro, 
dentre outros, para avaliações 
neurológicas, psicopedagógica 
e outros conforme 
necessidade. 

 



 

ANEXO D – PLANO DE AÇÃO SOE (NOTURNO) 

 

 
Pedagogo(a) - Orientador(a) Educacional: VIVIANE VIEIRA ALVES DE MELO Matrícula: 
212.714-8 

 

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

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

Unidade Escolar incorporando suas ações ao processo educativo global, na 

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

Sustentabilidade, objetivando a aprendizagem e o desenvolvimento integral do 

estudante. (2019, p. 30) 

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

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

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

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

desenvolvimento integral do estudante como ser autônomo, crítico, participativo, 

criativo e protagonista,capaz de interagir no meio social e escolar e de exercer sua 

cidadania com responsabilidade. (2019, p.59) 

Assim sendo, segue o planejamento da Orientação Educacional1 para o presente 
ano letivo: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

METAS 

• Fomentar o Planejamento coletivo. 
• Intervir e acompanhar dos estudantes, com relação a aprendizagem. 
• Reduzir a evasão escolar: Acompanhar a frequência escolar, na 

perspectiva de entender os motivos sociais do não acesso às 
atividades virtuais egarantir oferta dos materiais impressos. 

• Participar de campanhas solidárias de doação de cestas básicas para as 
famílias em situação social de vulnerabilidade. 

• Ofertar apoio Pedagógico Individual aos professores. 
• Conceder apoio educativo individualizado aos estudantes. 
• Ofertar ações educativas aos estudantes no coletivo. 
• Construir a integração família-escola. 
• Fornecer atenção pedagógica individualizada às famílias. 
• Buscar parcerias. 
• Fortalecer a rede de apoio e proteção social. 
• Orientar os estudantes a respeito dos cuidados com a saúde. 
• Promover a interação entre estudantes e corpo docente favorecendo a 

convivência e o fortalecimento do elo de modo a trabalhar o respeito e a 
cooperação. 



 

 

 
TEMÁTICA 

 
FUNDAMENTAÇÃO 

CURRICULAR 

 

 
ESTRATÉGIAS 
PEDAGÓGICAS 

 
 

EIXO DE AÇÃO 

 

PERÍODO DE 

EXECUÇÃO 

Ed. 
Cidad 
ania 
DH 

Ed. 
Diver 
sid. 

Ed. 
Sust 
ent. 

 
 
 
 
 
 

Autoestima 

 
 
 
 
 
 

X 

 
 
 
 
 
 

X 

 
 
 
 
 
 

X 

Disponibilização 

de 

um número de telefone 

(comercial) da 

orientação educacional 

para contato e escuta 

ativa dos estudantes. 

Ação junto aos 

estudantes. 

Durante todo o 

ano 

letivo. 
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    Disponibilização do 

espaço – sala da OE – 

convidativo e sigiloso 

para que o estudante 

possa externar as 

suas problemáticas 

com relação à 

autoestima. 

Ação junto aos 

estudantes. 

Durante todo o 

anoletivo – No 

retornodas 

atividades 

presenciais 

Após os professores 

detectarem que alguns 

estudantes não abrem 

a câmera durante as 

aulas via meet, contato 

individualizado – via 

meet, WathsApp, 

ligação telefônica – 

para entender se 

existe um 

problema com a 
autoimagem. 

Ação junto aos 

estudantes. 

Durante todo o 

ano letivo – 

vigência das 

atividades 

escolares não 

presenciais. 

Encaminhamentos 

para a rede de apoio 

(psicólogos, 

psiquiatras). 

Ação junto aos 

estudantes. 

Ação junto às 
famílias. 

Durante todo o 

ano 

letivo. 

Respeito as opiniões 

dos estudantes (rodas 

de conversas) e 

valorização das suas 

produções (promoção 

de  audiências 

publicas, 

apresentação dos 

trabalhos realizados, 
seminários,  entre 
outros). 

Ação junto aos 

estudantes. 

Durante todo o 

ano 

letivo. 

Palestra sobre 
desenvolvimento da 
imagem positiva 

de si e autoconfiança 
com psicólogo. 

Ação junto aos 

estudantes. 

3º bimestre 

 

 
Cidadania 

 

 
X 

 

 
X 

 Folder explicativo com 
manual de boas 
práticas para 

as aulas no meet. 

Ação junto aos 

estudantes. 

1º bimestre 
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    Promoção de rodas de 

conversas com o 

intuito de desenvolver 

nos estudantes 

momentos  de 

exposição do 

pensamento crítico, 

participação social, 

leitura de 

mundo, direitos e 
deveres, entre outros. 

Ação junto 

aos 

estudantes. 

3º e 4º 
bimestre 

 
 
 

Cultura de 
Paz 

 
 
 

X 

 
 
 

X 

 
 
 

X 

Divulgação via 

plataforma       Google 

Sala de Aula, 

WathsApp do caderno 

orientador da 

Convivência e Cultura 

de Paz. 

Ação junto 

aos 

estudantes. 

Ação junto 

aos 

professores 

1º bimestre 

Divulgação, orientação 

dos professores e 

participação das 

atividades da semana 

de educação para a 

vida. 

Ação junto 

aos 

estudantes. 

Ação junto 

aos 

professores 

1º bimestre 

 
 
 
 
 

 
Ensino/Apre 

ndizagem 

 
 
 
 
 

 
X 

 
 
 
 
 

 
X 

 Acompanhamento 

individual dos 

estudantes que 

apresentam baixo 

rendimento, que são 

repetentes 

(Projeto 
acompanhamento 
escolar). 

Ação junto 

aos 

estudantes. 

Durante todo o 

ano 

letivo. 

Discussões  com  os 

professores   –  nas 

coordenações 

coletivas, por área, 

conselhos de classe – 

a respeito    da 

realidade do 

estudante e a 

necessidade de 

adequação do sistema 

de avaliação, 

Ação junto 

aos 

estudantes. 

Durante todo o 

ano 

letivo. 
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    principalmente, 

no contexto das 
atividades não 
presenciais. 

  

Apoio e informação 

ao professor 

quanto 

aos estudantes 

com necessidades 

escolares especiais, 

bem como a adaptação 
curricular. 

Ação junto 

aos 

estudantes. 

Durante todo o 

ano 

letivo. 

Apoio pedagógico e 
atendimento 
individualizado aos 

professores. 

Ação junto aos 

estudantes. 

Durante todo o 
ano 

letivo. 

    Encontros  com  a 

direção, supervisão 

pedagógica    e 

coordenação 

pedagógica   para 

discussão e traçar 

planejamentos, bem 
como estratégias 
pedagógicas. 

Ação  junto a 

equipe 

gestora. 

Durante todo o 

ano 

letivo. 

Palestras e formações 

para os professores 

com  o intuito de 

formação a respeito de 

temáticas  pertinentes 

a prática pedagógica 

(Currículo,   avaliação, 

elaboração   de 

atividades, 

ferramentas 

tecnológicas, estrutura 

e documentação do 

novo 

ensino médio, entre 
outros). 

Ação junto a equipe 

gestora. 

Ação junto aos 

professores. 

Durante todo o 

ano 

letivo. 

    Folder informativo e 
orientações sobre o 
regimento 

interno da escola. 

Ação junto aos 

estudantes. 

1º bimestre 
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Mediação de 

conflitos 

 
X 

 
X 

 
X 

Manual informativo 
sobre 
boas 
práticas 
nos 

encontros virtuais. 

Ação junto aos 

estudantes. 

1º bimestre 

Rodas de conversas e 
debates com base no 
conceito 

de solidariedade 
humana. 

Ação junto aos 

estudantes. 

3º e 4º 
bimestre 

Palestra com 

especialista sobre 
comunicação não 

violenta. 

Ação junto aos 

estudantes. 

3º bimestre 

 
 
 
 

Projeto de 
Vida 

   
 
 
 

X 

Desdobramentos da 

semana de educação 

para vida e trabalho 

com       o       caderno 

orientador da 

Convivência e Cultura 

de Paz. 

Ação junto 

aos 

estudantes. 

Ação junto 

aos 

professores. 

Durante todo o 

ano 

letivo. 

Aulão explicativo, via 

plataforma zoom e 

hospedagem da 

gravação do aulão no 

canal do youtube da 

escola, sobre o acesso 

e o funcionamento 

da Universidade de 
Brasília. 

Ação junto 

aos 

estudantes. 

1º bimestre. 

Palestra explicativa e 

aplicação de testes de 

orientação vocacional 

com psicólogo 
convidado. 

Ação junto aos 

estudantes. 

2º e 3º 
bimestre. 

    Visita às 

universidades e 

distribuição de folders 

explicativos sobre 

cursos de graduação 

– parceria 

com universidades. 

Ação junto 

aos 

estudantes. 

3º e 4º 
bimestre. 

    Articulação da eleição 
de representantes de 
turma e 

Ação junto aos 

estudantes. 

2º bimestre 
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Participação 
Estudantil 

 
 

X 

  dos professores 
conselheiros. 

  

Oficina sobre as 
atribuições do 
representante de 

classe. 

Ação junto aos 

estudantes. 

2º bimestre 

Oficinas sobre 
liderança e formação 
do grêmio 

estudantil. 

Ação junto aos 

estudantes. 

Quinzenais 

(Após escolha) 

Folder sobre o grêmio 
estudantil. 

Ação junto aos 

estudantes. 

2º bimestre 

 
 
 
 
 
 
 
 

Saúd 
e 

   
 
 
 
 
 
 
 

X 

Encontro de 
acolhimento aos 
estudantes e 
orientações 

com relação a saúde 
física e mental. 

Ação junto aos 

estudantes. 

1º bimestre 

Contato constante 

com as famílias e 

estudantes para 

identificação de 

indício 

s de 

depres 

são, 

automutilação, ideação 
suicida. 

Ação junto aos 

estudantes. 

Ação junto às 

famílias. 

Durante todo 

ano 

letivo. 

Atendimento 

individualizado  aos 

estudantes – escuta 

ativa. 

Ação junto 

aos 

estudantes. 

Durante todo 

ano 

letivo. 

Encaminhamento dos 

estudantes e das 

famílias para os 

profissionais de saúde, 

quando necessário. 

Ação junto aos 

estudantes. 

Ação junto às 
famílias. 

Durante todo 

ano 

letivo. 

Promoção de rodas 

de conversas e 

articulação de 

palestras informativas 

com profissionais de 

saúde 

mental. 

Ação junto 

aos 

estudantes. 

Durante todo 

ano 

letivo. 
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    Orientações – folders 
informativos – aos 
professores 

e   demais   servidores 
da escola quanto a 
manutenção 

Ação junto aos 

professores 

Durante todo 

ano 

letivo. 

    da saúde física e 
mental no contexto do 
teletrabalho e 

do isolamento social. 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Integração 

família/escol 

a 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
X 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
X 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
X 

Contato com a família 

do estudante, via 

ligação telefônica, 

WathsApp, MSN, 

Meet, quando for 

identificada a baixa 

estima para 

orientações quanto a 

reorganização do 
ambiente familiar. 

Ação junto às famílias. Durante todo o 

ano letivo  – 

vigência das 

atividades 

escolares 

não 
presenciais. 

Contato com a família 

do estudante, via 

ligação telefônica, 

WathsApp,         MSN, 

convocação para 

conversa na sala da 

OE, quando for 

identificada a baixa 

estima para 

orientações quanto a 

reorganização 

do ambiente familiar. 

Ação junto às famílias. Durante todo o 

anoletivo – No 

retornodas 

atividades 

presenciais 

Acompanhamento da 

frequência escolar 

dos estudantes em 

quatro fases: 

1ª fase (08/03/20201 – 

início do ano letivo): 

Estudantes que não 

aceitaram o convite 

para acessar a 

plataforma Google 

Sala de Aula. 

Contato       com       o 

estudante e (ou) com a 

Ação junto 

aos 

estudantes. 

Ação junto 

aos 

professores. 

Ação junto às 
famílias. 

1º 

Bimestre 

(Contexto 

das 

atividades 

não 

presenciai 

s) 
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    família via ligação 

telefônica, WathsApp, 

para o entendimento 

da situação social, 

impossibilidade do 

acesso virtual 

– encaminhamento 
para o material 
impresso – 

resgate de e-mail 
institucional, senha. 

  

2ª fase: Estudantes 

que não foram 

localizados na 1ª fase 

(outras estratégias de 

contato). 

Estudantes que foram 

localizados – houve o 

repasse de e-mail e 

senha  –,  mas não 

aceitaram o convite 

para acessar  à 

plataforma 

(monitoramento 

efetivo da 

plataforma Google 
sala de aula). Contato 
com o 

Ação junto 

aos 

estudantes. 

Ação junto 

aos 

professores. 

Ação junto às 
famílias. 

1º 

bimestre 

(Contexto 

das 

atividades 

não 

presenciai 

s) 

    estudante e (ou) com a 

família via ligação 

telefônica, WathsApp, 

para o entendimento 

da situação social, 

impossibilidade do 

acesso virtual – 

encaminhamento para 

o material impresso – 

resgate de e-mail 

institucional, senha. 
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    3ª fase (11/05/20201 – 

após o conselho de 

classe do 1º bimestre): 

Estudantes que estão 

na plataforma, mas os 

professores 

informaram que não 

entregaram   as 

atividades. 

Contato com o 

estudante e (ou) com a 

família via ligação 

telefônica, WathsApp, 

para o entendimento 

da situação social, 

impossibilidade do 

acesso virtual 

– encaminhamento 
para o material 
impresso – 

resgate de e-mail 
institucional, senha. 

Ação junto 

aos 

estudantes. 

Ação junto 

aos 

professores. 

Ação junto às 
famílias. 

2º 

bimestre 

(Contexto 

das 

atividades 

não 

presenciai 

s) 

4ª fase: Estudantes 

com dificuldades de 

aprendizagem, 

conforme a avaliação 

dos professores, após 

a   entrega de 

atividades. 

Durante as 

atividades   não 

presenciais: Contato 

e acompanhamento do 

estudante e (ou) com a 

família via ligação 

telefônica, WathsApp e 

encaminhamentos 

para   outros 

profissionais, caso 

seja necessário. 

No contexto 

presencial/Híbrido: 

Acompanhamento do 

estudante na sala da 

Ação junto 

aos 

estudantes. 

Ação junto 

aos 

professores. 

Ação junto às 
famílias. 

Durante todo o 

ano 

letivo. 
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    OE, convocação da 

família  e 

encaminhamentos 

para outros 

profissionais, caso 

seja 

necessário. 

  

Atenção ao Luto: 
Atendimento aos 
estudantes e às 

famílias – via meet, 
ligação telefônica, 
WathsApp, 

Ação junto aos 

estudantes. 

Durante todo o 
ano 

letivo. 

    entre outros   meios 

virtuais – de maneira 

individualizada   que 

sofreram   perdas, 

principalmente, porque 

estamos enfrentando 

uma  situação   de 

emergência sanitária 

(Pandemia/COVID- 

19). 

Na volta presencial: 

atendimento 

individualizado    via 

meet,    ligação 

telefônica, WathsApp, 

entre outros   meios 

virtuais e atendimento 

na sala da OE  na 

escola. 

• Encaminhamentos 

para  profissionais 

que cuidam da 

saúde   mental  e 

rede de apoio 

(psicólogos, 

psiquiatras, 
psicoterapeutas). 

Ação junto às famílias.  
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    Levantamento de 
temáticas do interesse 
das famílias, 

por meio de formulário 
virtual. 

Ação junto às famílias. 2º bimestre 

Encontro com os pais 
(OE, palestrantes 
externos, 

professores), 

comunidade escolar 

para tratar  das 

temáticas sugeridas. 

Ação junto às famílias. 3º e 4º 

bimestre 

(caso haja o 

retorno 

presencial) 

Levantamento dos 

estudantes e das 

famílias que estão em 

situação de 

vulnerabilidade         e 

participação na 

campanha de 

arrecadação de cestas 

básicas. 

Ação junto à gestão 

escolar. 

Ação junto 

aos 

professores. 

Ação junto 

aos 

estudantes. 

Ação junto às 
famílias. 

Durante todo o 

ano 

letivo. 

 
 

 


