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Não basta ensinar ao homem uma especialidade, porque se tornará assim uma máquina 

utilizável e não uma personalidade. É necessário que adquira um sentimento, um senso 

prático daquilo que vale a pena ser empreendido, daquilo que é belo, do que é moralmente 

correto. 

(Albert Einstein) 
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1 APRESENTAÇÃO  
 

1.1. Processo de construção 

 

O Projeto Político-Pedagógico (PPP) aqui apresentado é o instrumento norteador das 

práticas pedagógicas do Centro de Ensino Médio Ave Branca (CEMAB), uma instituição de 

Ensino Médio da Secretaria de Educação do Distrito Federal, dirigida pela Coordenação 

Regional de Ensino de Taguatinga. 

A proposta do CEMAB representa a busca por novos caminhos para a construção de uma 

educação básica de qualidade voltada para a formação integral do educando, priorizando a 

sustentabilidade humana, a diversidade, o exercício da cidadania e os Direitos Humanos. Além 

disso, contempla a formação do aluno-pesquisador e reflexivo e a integração das dimensões 

Cultura, Ciência, Tecnologia e Trabalho ao fazer pedagógico da escola. Dessa forma, 

entendemos que que tal projeto necessita ser pensada de maneira e democrática pelos sujeitos 

envolvidos por meio do planejamento participativo, como afirma Vieira (2002): 

[...] o projeto pedagógico necessita escutar o que a prática dos sujeitos que o 

constroem tem a dizer, ao mesmo tempo em que deve amadurecer neles a ideia de que 

o princípio de autonomia implica o compromisso de decidir e assumir coletivas no 

âmbito da escola [...] (SOUSA e CORRÊA In VIEIRA, 2002, p. 52). 

Nesse sentido, procuramos constituir uma identidade coletiva e única, superando-se a 

fragmentação do conhecimento, a compartimentalização curricular, as reformulações não 

contextualizadas e as posturas corporativas. E ainda, em ressignificar o que seja o papel da 

escola e sua função social, política e pedagógica na contemporaneidade em consonância com 

as políticas educacionais do governo distrital e do governo federal, Currículo da Educação 

Básica, diretrizes e orientações. 

Contudo, sabe-se que a escola busca o trabalho coletivo e cooperativo por meio da 

gestão democrática e da participação na construção da Proposta Pedagógica que tem por 

objetivo buscar um encaminhamento mais coerente para todo o processo educativo e 

pedagógico do trabalho com os estudantes do ensino médio. Para tanto, a prática educativa tem 

uma ação intencional com sentido explícito e o compromisso definido coletivamente. 

Essa construção se dá a partir da comunidade interna e externa da escola, com propostas 

intencionadas e em favor da educação de qualidade. Foram realizadas reuniões com todos os 

professores dessa unidade de ensino, durante as coordenações gerais, coordenações de área e 

reuniões de equipe.  
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Durante a elaboração do PPP-2022 foram vivenciados momentos de análises dos 

projetos pedagógicos trabalhados em 2021 e sugestão de novos projetos para 2022.  

O plano de ensino de cada disciplina foi elaborado na Semana Pedagógica, tendo como 

base a necessidade de resgate das aprendizagens no ano de 2021, a partir daí foi traçado o plano 

de ação de cada disciplina para o ano de 2022. 

É importante ressaltar que a prática educativa, além de ser uma exigência da vida social, 

também é elemento fundamental na construção de conhecimento e cultura do indivíduo no meio 

em que vive. Dessa forma, o processo educativo que se desenvolve na escola possibilita a 

assimilação e acomodação de conhecimentos e experiências já acumulados anteriores e tem sua 

continuidade nas transformações que ocorrem em diversos contextos social, político e 

econômicos existentes.  

A escola que queremos é democrática, organizada e acessível a todos, facilitando aos 

seus usuários a aquisição de conhecimentos sistematizados já construídos ao logo do tempo. A 

partir da posse desses conhecimentos, possibilitará o aumento da escolarização, o acesso e a 

permanência dos estudantes na escola. 

 

1.2. Dados de Identificação da Instituição 

 
Quadro 1- Identificação da Unidade Escolar 

Instituição de Ensino: Centro de Ensino Médio Ave Branca 

Data de fundação: 14 de março de 1961. 

Endereço: QSA 3/5- Área especial, Taguatinga-DF, CEP:72015-050 

Fone: (61)3901-6675 

Endereço eletrônico: cemab.taguatinga@edu.se.df.gov.br 

Localização: Zona urbana, próximo ao centro de Taguatinga, local de fácil 

acesso pela rota de ônibus para as cidades vizinhas e entorno.  

Mantenedora: Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal 

Coordenação Regional de Ensino: Taguatinga 

Nível de ensino: Educação Básica 

Modalidade de ensino: Ensino Médio 

Matutino: 12 (doze) turmas de 2ª série e 16 (dezesseis) turmas de 3ª séries. 

Vespertino: 22 (vinte e duas) turmas de 1ª série (Novo Ensino Médio) e 6 

(dezesseis) turmas de 2ª série 

Noturno: 1 (um) turma de 1ª série (Novo Ensino Médio), 1(um) turma de 2ª 

série e 2(duas) turmas de 3ª séries. 

Equipe Diretiva: Diretora: Suzane Margarida Martins 

Vice-diretor: André Luiz Schiaviolini 

Horário de funcionamento: 

 

Matutino:7h30 às 12h30 

Vespertino: 13h15 às 18h15 

Noturno: 19h às 23h 

Secretaria escolar: 8h às 11h, das 14h às 17h e das 9h às 22h 

 

1.3. Sujeitos Participantes 

Este tópico foi abordado no item 1.1. 
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1.4. Instrumentos/Procedimentos  

 

Este tópico foi abordado no item 1.1. 

 

2 HISTÓRICO DA UNIDADE ESCOLAR 
 

2.1. Descrição Histórica 

 

O Centro de Ensino Médio Ave Branca (CEMAB) é uma das escolas mais tradicionais 

do DF, não somente pelo tempo de existência, mas também pelo papel histórico de luta por uma 

escola pública de qualidade. 

O CEMAB está localizado no centro da cidade de Taguatinga, rodeado por residências e 

comércios diversos, o que acarreta diariamente um grande fluxo de pessoas e veículos nas 

proximidades da escola. Ele foi fundado em 14 de março de 1961, com a denominação Ginásio 

de Taguatinga, o qual funcionava, provisoriamente, com o curso ginasial diurno. Em 1963, a 

instituição passou a ser denominada extraoficialmente de Colégio de Taguatinga, e, somente 

em 14 de janeiro de 1966, passou a denominar-se Centro de Ensino Médio Ave Branca.  

Em 1971, a escola vivencia uma nova fase, com o início do Curso de Habilitação de 

Professores (Curso Normal), sendo integrada ao espaço físico do CEMAB a sua Escola de 

Aplicação. 

Em 1979, com a transferência do curso de formação de professores para o Colégio de 

Taguatinga Sul (CTS), a Escola de Aplicação foi deslocada para este e nossa escola teve então 

a sua denominação alterada para Centro Educacional Ave Branca (CEAB). Na década de 2000, 

no entanto, a escola passou a se denominar novamente como Centro de Ensino Médio Ave 

Branca.  

O CEMAB é uma instituição mantida pela Secretaria de Estado de Educação do Distrito 

Federal (SEEDF), vinculado à Coordenação Regional de Ensino de Taguatinga (CRET), bem 

como com recursos da verba distrital Programa de Descentralização e Autonomia Financeira 

(PDAF).   

Ao longo de sua história, o CEMAB sempre buscou direcionar suas ações educativas de 

forma desafiadora e exigente, levando em consideração o mundo, a sociedade e a experiência 

de vida de cada indivíduo que atua no processo de ensino e aprendizagem.   

A relação harmônica existente entre os integrantes da comunidade escolar faz do CEMAB 

uma escola acolhedora e querida por todos. Não é rara a visita de estudantes egressos, que fazem 

questão de demonstrar apreço por esta instituição. Muitos se tornaram professores, advogados, 
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políticos, médicos, juristas, entre outros; inclusive aqueles que foram incorporados ao quadro 

de profissionais da escola, após a formação superior. 

 

2.2. Caracterização Física 

 

O Centro de Ensino Médio Ave Branca dispõe de um bom espaço físico e disponibilidade 

de recursos didático-metodológicos, dentro do possível, condições que propiciem ao corpo 

docente e discente o desenvolvimento de um trabalho de qualidade. Atualmente, a escola dispõe 

da seguinte estrutura: 

 

a) Instalações físicas: 

 

Quadro 2- Estrutura Física do CEMAB 

Quantidade Espaço Físico 

28 Salas de aula (equipadas com recursos audiovisuais e ar-condicionado) 

04 Laboratórios (física, química, biologia e informática) 

01 Sala de vídeo (equipada com recursos audiovisuais- Data show) 

01 Sala de reprografia 

01 Sala de coordenação 

01 Sala de Orientação Escolar (OE) 

01 Auditório com instalação de recursos audiovisuais 

03 Quadras de esportes, sendo uma coberta 

01 Sala de educação física 

01 Biblioteca 

01 Sala de professores 

01 Sala de recepção da secretaria 

01 Sala da APAM (Associação de Pais, Alunos e Mestres) 

02 Guaritas 

01 Sala de recursos generalista 

01 Sala de arte 

01 Sala de recursos deficiência visual 

01 Sala da direção  

01 Laboratório de LEM/ inglês- English Lab 

02 Sala do administrativo 

01 Supervisão pedagógica 

01 Sala do disciplinar da escola 

01 Cantina com depósito 

01 Sala de Apoio à aprendizagem 

Fonte: Secretaria da escola- 2022 

b) Recursos humanos: 

• 70 professores regentes; 

• 01 secretária; 

• 03 assistentes de secretaria; 

• 01 diretora; 

• 01 vice-diretor; 
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• 01 supervisora pedagógica 

• 02 monitores como apoios pedagógicos; 

• 04 coordenadores pedagógicos gerais; 

• 02 seguranças de patrimônio (firma terceirizada- um diurno e outro noturno); 

• 03 professores na sala de recursos generalistas; 

• 03 professores na sala de recursos de DV; 

• 05 servidores da sala de leitura/ biblioteca escolar (carreiras magistério e assistência 

readaptados); 

• 03 orientadores educacionais; 

• 10 servidores de limpeza (firma terceirizada). 

 

c) Recursos financeiros: 

• Programa de Descentralização Administrativa e Financeira (PDAF / GDF); 

• Associação de Pais, Alunos e Mestres (APAM). 

 

d) Recursos de materiais e equipamentos: 

• 28 televisores; 

• 30 ventiladores (de parede) distribuídos nas salas de aula; 

• 29 projetores (data show); 

• 01 mesa de som com 16 canais; 

• 04 caixas de som; 

• 02 microfones sem fio; 

• 02 caixas amplificadoras de som; 

• 01 tela de projeção; 

• Mapas desatualizados e deterioriados. 

 

e) Equipamentos em laboratórios, secretaria e sala de coordenação 

• 20 microcomputadores no Laboratório de Informática; 

• 03 microcomputadores (Secretaria); 

• 01 impressora multifuncional (Secretaria); 

• 03 microcomputadores doados em funcionamento (Sala de Coordenação); 

• 02 microcomputadores (Direção); 

• 02 microcomputadores (Supervisão Administrativa); 
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• 03 impressoras multifuncional; 

• 01 máquina copiadora (Mecanografia); 

 

3 DIAGNÓSTICO DA REALIDADE 
 

O diagnóstico educativo abrange uma série de dados resultantes de processos avaliativos 

que permite avaliar as aptidões, atitudes e conhecimentos de discentes e docentes no processo 

de ensino e aprendizagem.  

De acordo com a BNCC, as instituições de ensino comprometidas com a aprendizagem 

ativa dos estudantes devem basear seu trabalho em princípios básicos contemplados no 

diagnóstico de aprendizagem como: os conhecimentos prévios e as experiências dos estudantes, 

o conteúdo a ser ensinado e sua natureza e a variação de estratégias e o levantamento de 

múltiplas didáticas. 

Neste sentido, os dados resultantes de processos avaliativos vão desde a verificação dos 

objetivos de aprendizagem e do desenvolvimento de habilidades no cotidiano das aulas pelos 

estudantes, passando por resultados em exames nacionais de acesso ao ensino superior até a 

aferição da integralização da educação formal tanto no âmbito cognitivo quanto no âmbito 

socioemocional. 

 

3.1. Características sociais, econômicas e culturais da comunidade.   

 

Através dos dados colhidos na secretaria, o Centro de Ensino Médio Ave Branca é uma 

escola com uma clientela bastante heterogênea no que se refere à origem e às características 

econômicas de seus discentes. 

Além de estudantes de classe média e média-baixa que residem nas cidades satélites de 

Taguatinga, a escola também atende alunos de classe média e média-alta que residem no bairro 

Águas Claras, Vicente Pires e o grande número de alunos de classe  baixa residentes no bairro 

Samambaia, Ceilândia, Riacho  Fundo, Recanto das Emas e também alguns do entorno do DF, 

como Santo Antônio do  Descoberto e Águas Lindas de Goiás, formado por muitas famílias 

carentes, com baixa escolaridade e cuja renda vem de subempregos e de atividades informais.  

Mesmo estando situado na área central da cidade, lugar com índice considerável de 

assaltos, uso e tráfico de drogas, nossos estudantes atestam que se matricularam no CEMAB 

por considerarem a escola com bons professores, por possuir uma boa estrutura física e ainda 
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por ser uma escola segura. Mesmo considerando a escola segura, alguns alunos reclamam do 

uso de drogas dentro da escola, principalmente no turno vespertino. 

Para os estudantes do turno noturno, é ainda acrescentado o fato de estudarem próximo 

ao seu local de trabalho (formal, informal ou doméstico), além da facilidade de transporte 

público. Este fato é importante, pois a faixa etária média dos estudantes do noturno é de 26 anos 

de idade, os quais, em grande maioria, são trabalhadores e afirmam que a prioridade para eles 

é o “estudar devagar”, ou seja, eles se preocupam mais com o aprendizado e a chance de 

prosseguirem os estudos e terem uma melhoria no emprego.  

O CEMAB conta hoje com sessenta turmas de estudantes, aproximadamente duzentos 

profissionais da educação (entre professores, assistentes, orientadores etc.) e uma direção 

composta por membros eleitos pelos segmentos da escola.  

Atualmente a instituição atende alunos das três séries do ensino médio, sendo 56 turmas 

no turno diurno e 04 turmas no turno noturno, nas seguintes distribuições:  

 

Tabela 1- Séries e Turmas da escola- CEMAB-2022 

Matutino 

Série Nº de turmas 

2ª 12 

3ª 16 

Vespertino 

1ª 22 

2ª 6 

Noturno 

1ª 1 

2ª 1 

3ª 2 

Total 60 

Fonte: Secretaria escolar do CEMAB 

3.2. Apresentação e análise de resultados de indicadores, índices e dados. 

 

3.2.1 Índices de reprovação e abandono do ano letivo de 2021 

 

Os anos letivos de 2020 e 2021 foram extremamente atípicos, tendo em vista a 

suspensão das aulas      presenciais por causa da pandemia de COVID-19. O CEMAB, como 

todas as demais escolas, não tiveram tempo para se preparar para o trabalho pedagógico a 

distância e as indefinições sobre o andamento das atividades pedagógicas com a ausência de 

um canal institucional para oferecer as aulas on-line para os estudantes.  

No ano de 2021, o CEMAB se reorganizou e passou a oferecer estratégias de atividades 

pedagógicos mais eficazes e amplo alcance entre os estudantes, utilizando a plataforma Escola 
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em Casa DF de maneira mais eficiente e outros canais de comunicação com os estudantes, tais 

como o site oficial da escola, o Instagram, Canal do Youtube com palestras, reuniões periódicas 

on-line e aulas diárias pelo Google Meet, grupos de WhatsApp geridos pela Direção e os 

professores articuladores distribuídos em cada turma entre outros recursos pedagógicos. Além 

disso, a escola disponibilizou atividades impressas para aqueles discentes que decorriam da 

falta de recursos para o acesso à plataforma e falta de recursos financeiros para deslocamento à 

escola.  

O resultado de aprovados e reprovados em 2021 foi muitos aprovação. Tal situação 

ocorreu devido aos esforços da equipe gestora, de orientação educacional, de professores, dos 

chamamentos em grupos de WhatsApp criados e nas redes sociais, muitos estudantes 

responderam às solicitações e desenvolveram as atividades propostas (Tabela 2). 

Tabela 2- Resultado Final- Aprovados e Reprovados em 2021 

Fonte: Secretaria escolar do CEMAB 

3.2.2 Desempenho na Prova Diagnóstica da SEE/DF 2018-2019 

 
A Prova Diagnóstica é reconhecida como um dos instrumentos do SIPAE/DF, o qual 

foi definido pela Portaria nº 420 de 21 de dezembro de 2018. Esta prova verifica o 

desenvolvimento de competências e habilidades mínimas de Língua Portuguesa e 

Matemática em estudantes do Ensino Médio.  

Neste início de ano letivo, promoveu uma avaliação, o “Diagnóstico inicial” que 

serviu como instrumento para aferir as fragilidades e potencialidades apresentadas pelos 

estudantes de forma subsidiar os docentes e demais envolvidos na ação educativa, 

informações prévias sobre as aprendizagens dos discentes para fins de início da organização 
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do trabalho pedagógico.  

Os resultados obtidos pelos estudantes que realizaram essa prova diagnóstica no ano 

letivo de 2021, entre as turmas dos primeiros, segundos e terceiros anos do ensino médio 

são listados adiante.  

3.2.2.1 Primeiros anos do Ensino Médio Novo Ensino Médio 

 

Fragilidades em Língua Portuguesa: 

● Reconhecer relações lógico-discursivas presentes em textos de divulgação científica.  

Os gráficos abaixo apresentam a quantidade de estudantes que acertou cada questão em 

Língua Portuguesa, indicando a porcentagem do índice de acertos e a linha de corte mediano 

(50%), sinalizada em vermelho (Gráfico 1). 

Gráfico 1- Quantidade e índice de Acertos por questão- Língua Portuguesa (1º anos) 

 

 

Fonte: SEEDF-2022 

Fragilidades em Matemática: 

● Identificar relações entre ângulos formados por retas paralelas intersectadas por uma 

transversal. 

● Utilizar o cálculo da medida de volume de um cilindro na resolução de problemas. 

● Utilizar relações entre grandezas inversamente proporcionais na resolução de 
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problemas. 

● Corresponder a figuras tridimensionais às suas vistas. 

● Utilizar número racional, dado em representação decimal, envolvendo algum dos 

diferentes significados da operação divisão, na resolução de uma situação-problema. 

● Utilizar conversão entre unidades de medida de comprimento, usadas para expressar 

medidas muito pequenas, na resolução de problemas. 

● Utilizar propriedades das medidas de ângulos determinados por uma transversal com 

um feixe de retas paralelas. 

● Utilizar equação polinomial de 2º grau na resolução de problemas. 

● Reconhecer triângulos semelhantes por meio das relações de proporcionalidade entre 

os lados correspondentes. 

● Utilizar o Teorema de Pitágoras na resolução de problemas. 

● Utilizar proporcionalidade direta entre duas grandezas na resolução de problemas. 

● Utilizar a média aritmética simples de uma distribuição de dados não agrupados na 

resolução de situação-problema. 

● Utilizar porcentagem na resolução de problemas que recaiam na determinação do 

percentual de desconto, incluindo sucessivos. 

● Reconhecer, dentre gráficos de outras funções, aquele que representa uma função 

polinomial do 1º grau dada sua lei de formação. 

● Identificar a representação gráfica que modela uma função descrita em um texto. 

● Identificar números irracionais em intervalos na reta numérica 

● Utilizar números racionais, dados em representação fracionária, envolvendo pelo 

menos duas operações distintas na resolução de problemas. 

● Identificar a expressão algébrica que modela uma sequência numérica. 

● Reconhecer, em experimentos aleatórios, eventos dependentes. 

● Reconhecer relações métricas do triângulo retângulo. 

Os gráficos que se seguem apresentam a quantidade de estudantes que acertou cada 

questão em Matemática, indicando a porcentagem do índice de acertos e a linha de corte 

mediano (50%), sinalizada em vermelho (Gráfico 02). 

Gráfico 2- Quantidade e índice de Acertos por questão - Matemática (1º ano) 
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Fonte: SEEDF-2022 

3.2.2.2 Segundos anos do Ensino Médio Semestralidade 

Fragilidades em Língua Portuguesa: 

● Reconhecer relações lógico-discursivas em um texto. 

● Inferir o efeito de sentido decorrente do uso de recursos morfossintáticos em 

textos jornalísticos. 

Os gráficos que se seguem apresentam a quantidade de estudantes que acertou cada 

questão em Língua Portuguesa, indicando a porcentagem do índice de acertos e a linha de corte 

mediano (50%), sinalizada em vermelho (Gráfico 03).  

 

Gráfico 3- Quantidade e índice de Acertos por questão – Língua Portuguesa (2º ano) 
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Fonte: SEEDF-2022 

 Fragilidades em Matemática: 

● Utilizar equação polinomial de 2º grau na resolução de problemas. 

● Identificar o gráfico que representa uma relação expressa por meio de uma função 

definida por mais de uma sentença. 

● Utilizar a decomposição de uma figura em figuras mais simples para calcular a 

medida de sua área na resolução de problemas. 

● Identificar a representação álgebra de uma função polinomial do 1º grau a partir 

dos dados de uma tabela. 

● Utilizar o Teorema de Pitágoras na resolução de problemas. 

● Identificar a taxa de variação entre duas grandezas expressa em gráficos de 

funções. 

● Identificar a representação gráfica que expressa a variação da medida da área de 

um quadrado em função da variação do comprimento de seus lados. 

● Identificar números irracionais em intervalos na reta numérica. 

● Expressar um número real dado, em notação científica. 

● Utilizar o cálculo da medida do perímetro de um retângulo na resolução de 

problemas. 

● Utilizar uma função polinomial do 2º grau completa na resolução de problemas. 
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● Utilizar conversão entre unidades de medida de comprimento, usadas pra 

expressar medidas muito pequenas, na resolução de problemas. 

● Identificar a representação a representação algébrica de uma função polinomial do 

2º grau a partir dos dados de uma tabela. 

● Utilizar o cálculo da medida do ângulo interno de um polígono convexo na 

resolução de uma situação- problema. 

● Utilizar a lei dos cossenos na resolução de problemas. 

● Utilizar proporcionalidade direta entre duas grandezas na resolução de problemas. 

● Utilizar dados apresentados em gráficos de barras na resolução de problemas. 

● Reconhecer o gráfico de uma função polinomial do 1º grau dada sua lei de 

formação. 

● Utilizar semelhança de triângulos na resolução de problemas. 

● Utilizar o Teorema de Pitágoras e demais relações métricas do triângulo na 

resolução de problemas.  

Os gráficos que se seguem apresentam a quantidade de estudantes que acertou cada 

questão em Matemática, indicando a porcentagem do índice de acertos e a linha de corte mediano 

(50%), sinalizada em vermelho (Gráfico 04).  

Gráfico 4- Quantidade e índice de Acertos por questão – Matemática- (2º ano) 

 

Fonte: SEEDF-2022 

3.2.2.3 Terceiros anos do Ensino Médio Semestralidade 
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Fragilidades em Língua Portuguesa: 

● Identificar o argumento que sustenta a tese de um texto argumentativo. 

● Inferir o efeito de sentido decorrente do uso de figuras de linguagem em textos 

literários. 

● Identificar elementos da formação da nação brasileira em textos literários. 

● Inferir o efeito de sentido decorrente do uso de figuras de linguagem em textos 

literários. 

● Inferir informação em texto poético. 

● Reconhecer relações lógico-discursivas em um texto. 

● Inferir o efeito de sentido decorrente do uso de pontuação em um texto. 

Os gráficos que se seguem apresentam a quantidade de estudantes que acertou cada 

questão em Matemática, indicando a porcentagem do índice de acertos e a linha de corte 

mediano (50%), sinalizada em vermelho (Gráfico 05).  

 

 

 

Gráfico 5- Quantidade e índice de Acertos por questão – Língua Portuguesa (3º ano) 

 

Fonte: SEEDF-2022 

Fragilidades em Matemática: 
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● Utilizar conversão entre unidades de medida de comprimento, usadas para 

expressar medidas muito pequenas, na resolução de problemas. 

● Utilizar propriedades de progressões aritméticas na determinação da soma de 

termos de uma sequência na resolução de problemas. 

● Utilizar o princípio multiplicativo na resolução de problemas de contagem. 

● Interpretar índice de natureza econômica, investigando os processos de cálculo 

desses números, para analisar criticamente a realidade. 

● Utilizar a moda de uma coleção de dados na resolução de problemas. 

● Utilizar o Teorema de Pitágoras na resolução de problemas. 

● Utilizar propriedades de progressões geométricas na determinação de termos de 

uma sequência na resolução de problemas. 

● Utilizar arranjo simples na resolução de problemas de contagem. 

● Resolver problemas em contextos que envolvem fenómenos periódicos reais e 

comparar com a representação gráfica da função seno. 

● Identificar dados apresentados em gráficos de linhas com base em dados obtidos 

em pesquisas por amostras estatísticas. 

● Utilizar proporcionalidade direta entre duas grandezas na resolução de 

problemas. 

● Utilizar pelo menos duas medidas de tendência central de uma coleção de dados 

na resolução de problemas. 

● Identificar, em uma situação-problema, o uso de juros simples ou compostos por 

meio da análise de quadro ou tabela. 

● Utilizar a composição ou decomposição de uma figura em figuras mais simples 

para calcular a medida de sua área na resolução de problemas. 

● Inferir informações a partir de dados dispostos em tabelas. 

● Utilizar propriedades de progressões geométricas na determinação da soma de 

uma quantidade finita de termos de uma sequência na resolução de problemas dada ou 

não a fórmula do termo geral.  

● Investigar processos para a obtenção da fórmula de cálculo da medida do volume 

de um cilindro. 

● Interpretar uma situação-problema que envolva a variação de grandezas, pela 

análise dos gráficos das funções representadas e das taxas de variação. 

● Executar cálculos utilizando as propriedades operatórias dos logaritmos. 
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● Identificar números irracionais em intervalos na reta numérica. 

● Utilizar o cálculo da medida de volume de um prisma na resolução de problemas. 

● Utilizar propriedades de progressões aritméticas na determinação de termos de 

uma sequência na resolução de problemas dada ou não a fórmula do termo geral. 

● Utilizar função exponencial na resolução de problemas. 

● Interpretar taxas e índices de natureza socioeconômica, investigando os 

processos de cálculo desses números para analisar criticamente a realidade e produzir 

argumentos. 

Os gráficos que se seguem apresentam a quantidade de estudantes que acertou cada 

questão em Matemática, indicando a porcentagem do índice de acertos e a linha de corte 

mediano (50%), sinalizada em vermelho (Gráfico 6).  

 

 

Gráfico 6- - Quantidade e índice de Acertos por questão – Matemática (3º ano) 

 

Fonte: SEEDF-2022 

3.2.3 Desempenho no Simulado ENEM da SEE/DF 2018 

 

No ano de 2021 a Secretaria de Estado de Educação do DF não realizou o Simulado 

ENEM na rede pública, os dados adiante referem-se ao Simulado ENEM do GDF aplicado no 

ano letivo de 2018. 
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O simulado ENEM foi aplicado às turmas de terceiro ano do Ensino Médio 

semestralidade de toda a rede pública. Os resultados desse simulado foram divulgados em 

boletins individuais para os estudantes e um boletim geral para cada unidade escolar.  

A importância desse resultado é diagnosticar o desenvolvimento da aprendizagem de 

conteúdos, competências e habilidades nas turmas do terceiro ano.  

 

3.2.4  Índice de Desenvolvimento da Educação Básica- IDEB 

 

 O índice de desenvolvimento da Educação Básica- IDEB é uma iniciativa do Instituto 

Nacional de Estados e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP) para mensurar o 

desempenho do sistema educacional brasileiro a partir da combinação entre a proficiência 

obtida pelos estudantes em avaliações externas de larga escala (Saeb) e a taxa de aprovação, 

indicador que tem influência na eficiência do fluxo escolar, ou seja, na progressão dos 

estudantes entre etapas/anos na educação básica.  

 Tendo em vista que no ano de 2019 a Secretaria de Estado de Educação do DF realizou 

as provas do Sistema de avaliação da Educação Básica (Saeb) e no caso do CEMAB, apresentou 

número de participantes insuficiente para que os resultados fossem divulgados o valor do IDEB.  

 Ressalta-se o desempenho dos nossos alunos nos processos avaliativos do PAS/UnB, 

ENEM e demais vestibulares, índices esses que têm melhorado a cada ano que passa. 

 

3.2.5 Análise das dimensões da realidade da escola pela Comunidade Escolar 

 

Em março de 2022, a comunidade escolar do CEMAB se reuniu para a revisão do Projeto 

Político-Pedagógico, tendo como ponto de partida a avaliação da comunidade escolar na 

perspectiva da escola. Realizou-se discussão formada por estudantes e professores e pais 

responsáveis. Estes sujeitos debateram sofre as dimensões da realidade da escola: (1) a 

infraestrutura; (2) recursos e equipamentos; (3) a função da escola; (4) o que o GDF/SEE tem 

feito pela escola; (5) os projetos pedagógicos; (6) a atuação da escola pela comunidade; (7) 

atuação dos órgãos representativos e deliberativos da escola. 

A infraestrutura da escola está boa. Destaca-se negativamente, a infraestrutura dos 

laboratórios de Física, Química e Biologia, o qual, apesar de existirem, não apresentam o 

fornecimento de recursos (equipamentos, reagentes etc.) desatualizados para a realização de 

atividades experimentais. Por outro lado, a sala de leitura destaca-se positivamente, como 

espaço apesar do acervo literário desatualizado. 
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Há um destaque positivo nas salas de aula quanto aos recursos e equipamentos, o qual foi 

avaliado entre regular e bom, apesar da falta de manutenção do ar-condicionado. Além disso, a 

ausência de acesso à Internet em algumas salas de aula, o qual fica disponível apenas para uso 

dos funcionários de maneira instável e restrita apenas à área próxima do bloco da Direção e da 

sala de professores.  

Em relação à função da escola para a sociedade e para os indivíduos, os participantes 

entendem que o trabalho desenvolvido no ambiente escolar serve para formar bons cidadãos, 

críticos e conscientes para o mundo em que estão inseridos, preparar os jovens para o mercado 

de trabalho, educar para o convívio social, a respeitarem regras e expandirem o conhecimento 

em geral.  

Os participantes apontaram ainda os problemas de verbas oficiais insuficiente para arcar 

com o custeio de necessidades grandes e significativas da escola o que dificuldade a realização 

do trabalho pedagógico, tais como:  

a) Compra de equipamentos tecnológicos, tais como computadores, impressoras, 

projetores de multimídia e outro para uso pedagógico dos alunos no laboratório de 

informática, os quais utilizam máquinas muito antigas e todos resultados de doação. 

b) Manutenção dos laboratórios de ciências; 

c) Falta de livros didático no início do ano letivo para serem distribuídos entre os alunos. 

Quanto a atuação dos órgãos representativos e deliberativos do CEMAB, a comunidade 

escolar destacou a inexistência do Grêmio Estudantil, cuja organização e funcionamento 

dependem unicamente da iniciativa e da participação dos estudantes. 

4 FUNÇÃO SOCIAL 

 

 O Centro de Ensino Médio Ave Branca percebe-se como um espaço de imensa 

importância social por meio dos resultados do trabalho desenvolvido pelo corpo docente e com 

o apoio de todas as demais equipes que muitos jovens terão a oportunidade de se perceberem 

como cidadãos atuantes e promissores dentro de uma sociedade em que as diversidades são 

respeitadas de forma civilizada e madura e onde o bem comum e a equidade social são os 

objetivos principais. 

 Este espaço é onde se processa o amadurecimento do indivíduo em sua trajetória para 

se tornar um cidadão, por meio de uma formação científica e humana necessária para o 

processo interno contínuo intelectual, moral, emocional e social de seus discentes. 

 Na Constituição de 1988, em seu Artigo 205, consta: 
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A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida 

e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno 

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

qualificação para o trabalho (BRASIL, 1988). 

 

 Seguindo esse princípio, a LDBEN (9394/96)- Título I- Educação, reforça no artigo 1º: 

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

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

instituições de ensino e pesquisa, nos movimentos sociais e 

organizações da sociedade civil e nas manifestações culturais. 

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

prática social. 

 

 Apesar do que consta nos artigos da Constituição e da LDBEN, estamos distantes de 

uma realidade objetiva, da “educação para todos” e de um Estado responsável pela aplicação 

do direito na sua totalidade. 

 Em seu artigo 1º, as  Diretrizes Curriculares Nacionais do Ensino Médio (DCEM) se 

constituem  

num conjunto de definições doutrinárias sobre princípios, fundamentos e 

procedimentos a serem observados na organização pedagógica e 

curricular de cada unidade escolar integrante dos diversos sistemas de 

ensino, em atendimento ao que manda a lei, tendo em vista vincular a 

educação com o mundo do trabalho e a prática social, consolidando a 

preparação para o exercício da cidadania e propiciando preparação básica 

para o trabalho (grifo nosso). 

 

 A escola tem como papel social a tarefa de principalmente, encaminhar ações por meio 

de processos educativos que venham despertar o compromisso social dos indivíduos capaz de 

promover mudanças e transformação na sociedade. 

 Eis a importância do coletivo da escola sobre a função social, tendo claro sobre o 

verdadeiro papel da escola para que aconteça realmente a qualidade social na educação. 

 

5 MISSÃO DA UNIDADE ESCOLAR 

 

 Proporcionar uma educação de qualidade, dando significado ao conhecimento escolar, 

mediante a contextualização e a interdisciplinaridade, em busca da formação integral e crítica 

dos estudantes, preparando-os para os desafios que envolvem a sociedade atual. 
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6 PRINCÍPIOS 

  

A educação como um direito de todos e a permanência dos jovens na escola, talvez 

seja, o mais importante desafio de nosso país, em relação à educação básica. 

A educação é uma das condições para o desenvolvimento sustentável, a distribuição 

de riquezas e a soberania da nação e é, simultaneamente, meio e objetivo do desenvolvimento 

e da diminuição das desigualdades no país. 

A educação é fundamental e decisiva para o exercício pleno da cidadania, pois 

oportuniza ao cidadão ampliar o seu poder de compreensão e atuação nos vários setores da 

sociedade, seu poder de interferir nos rumos do país e, ainda, ajuda na busca por equilíbrio 

ambiental e para a garantia dos direitos humanos. 

Nesse sentido, a formação para a cidadania, para a sustentabilidade e para a 

diversidade exige a criação de espaços e ações educativas visando à formação de sujeitos 

acima de tudo pesquisadores, capazes de pensar, de assumir e de submeter à crítica os valores, 

as normas e os direitos morais existentes, inclusive os tidos como democráticos e justos. 

Portanto, em busca da formação integral do nosso aluno, o conhecimento incide em refletir 

sobre os valores que fazem parte do conhecimento estruturado e aceito pela sociedade através 

dos tempos (LDB/96). 

Valores e conhecimentos não têm existência autônoma, para existirem dependem de 

pessoas que os elaborem, atribuindo-lhes significados e dando-lhes suporte de manifestação 

por meio de uma comunicabilidade inteligível. São resultados de uma construção coletiva. 

Nesse sentido, a apropriação da Proposta Pedagógica pelo coletivo do CEMAB vem 

em busca da consolidação da construção de uma arquitetura de valores significativos para o 

grupo, valores comuns a todos os que o compõem e dão sentido às práticas pedagógicas 

escolares. 

Assim, a escola enfatiza o seu papel socializador e educativo contemplando a 

formação para a cidadania e para os direitos humanos, dentro das perspectivas previstas no 

Currículo em Movimento da Educação Básica – SEEDF. 

A Educação para os Direitos Humanos – em busca do reconhecimento, realização e 

universalização da dignidade humana –, contempla ações pedagógicas que levem em 

consideração as seguintes perspectivas:  

 

● Educação para a Diversidade – uma educação voltada para a implementação de ações 
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voltadas para o diálogo, reconhecimento e valorização dos grupos marginalizados, tais como 

negros, mulheres, população LGBTQIA+ (lésbicas, gays, bissexuais, transexuais, queer, 

intersexo, assexual e o + que inclui outros grupos e variações de sexualidade e gênero), 

indígenas, moradores do campo, entre outros. 

● Educação para a Sustentabilidade – implementação de atividades pedagógicas que 

visem a uma educação ambiental baseada no ato de cuidar da vida, em todas as fases e tipos, 

em busca de uma sociedade mais igualitária que atenda às necessidades do presente, 

conservando os recursos naturais para as gerações futuras. 

● Educação para a Cidadania Ativa – realização de ações que possibilitem o exercício 

da prática sistemática dos direitos conquistados, ampliação de novos direitos, contribuindo 

para a defesa da garantia de direito à educação básica pública, gratuita e laica para todos, 

inclusive àqueles que não tiveram acesso na idade e condições próprias. 

Cabe então à unidade escolar orientar os jovens a construírem um embasamento 

teórico, seguro e necessário, para que façam suas opções e consolidem seus valores, podendo 

fazer suas escolhas e assim realizar-se enquanto homens e mulheres, enquanto sujeitos de 

suas próprias histórias. 

 

7 OBJETIVOS DA EDUCAÇÃO, DO ENSINO E DAS APRENDIZAGENS 

 

7.1. Objetivo Geral 

 

A Proposta Pedagógica do CEMAB tem como objetivo geral educar para a ética e o 

desenvolvimento da autonomia e do pensamento crítico, almejando preparar nossos jovens 

para a sustentabilidade, para a diversidade, para os Direitos Humanos e para o exercício da 

cidadania consciente. 

 

7.2. Objetivos Específicos 

 

● Estimular a autonomia no seu processo de aprendizagem e no seu uso do saber, 

e desenvolver suas capacidades de abstração, reflexão, interpretação, proposição e ação, 

essenciais à sua autonomia pessoal, profissional, intelectual e política. 
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● Permitir o protagonismo na escolha de percursos formativos dentro dos 

itinerários estruturados por área do conhecimento ou pela integração de diferentes áreas do 

conhecimento por meio da flexibilização da organização curricular do ensino médio. 

● Proporcionar ao estudante condições para reconhecer os seus interesses, os seus 

limites, os sonhos e os potenciais para o seu futuro. 

● Produzir conhecimentos, resolver problemas e desenvolver ações propositivas 

nos aspectos pessoais e coletivos e assim alcançar níveis elevados de abstração para estruturar 

o pensar científico e crítico. 

● Ressaltar e reconhecer a diversidade de saberes e manifestações socioculturais 

buscando compreender as relações estabelecidas entre os mais variados agentes estimulando o 

exercício da cidadania e o respeito às matrizes fundamentais dos direitos humanos. 

● Retomar, relacionar, contextualizar e aprofundar os conhecimentos construídos 

no ensino fundamental. 

 

8 FUNDAMENTOS TEÓRICO-METODOLÓGICOS 

 

A atual Constituição Brasileira, no seu art. 208, inciso II, estabelece que é dever do 

Estado a “progressiva universalização do ensino médio gratuito”. Na LDB, Lei de Diretrizes 

e Base da Educação Nacional (Lei n° 9.394/1996), nos artigos 35, que define as finalidades, 

e 36, que trata das diretrizes curriculares para o ensino médio, em conjunto com o Parecer nº 

15/1998, da Câmara de Educação Básica/Conselho Nacional de Educação, e a Resolução n° 

03/1998 (CEB/CNE), não só estabelecem as Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino 

Médio, como também lhe propõem uma nova concepção filosófica e pedagógica como etapa 

final da Educação Básica no Brasil, o que assegura a este nível os mesmos direitos que o 

ensino fundamental. 

No art. 35 da LDB define de forma enfática o caráter básico da educação média, 

caracterizando-a como o coroamento da formação a que todos têm direito para o 

prosseguimento dos estudos, para o ingresso no mundo do trabalho e para a integração das 

comunidades local e nacional. 

De acordo com as leis e iniciativas governamentais, a escola de ensino médio passa a 

integrar a etapa do processo educacional que a nação considera básica para o exercício da 

cidadania, para o acesso às atividades produtivas, “inclusive para o prosseguimento dos 

estudos nos níveis mais elevados e complexos de educação para o crescimento pessoal”, 
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consoante os próprios termos da lei. 

Além das leis que regem a educação básica no Brasil, a equipe pedagógica do 

CEMAB buscou consolidar sua prática educacional com os pressupostos teóricos sugeridos 

no Currículo em Movimento da Educação Básica (SEEDF). 

O CEMAB procurou, por meio dos projetos pedagógicos que serão desenvolvidos 

durante o ano letivo, incorporar práticas educativas que venham abranger aspectos culturais, 

artes, esportes, lazer, informática e outros de interesse do aluno e da comunidade, visando à 

formação do sujeito como um todo, ou seja, em sua integralidade. 

Os projetos e as aulas planejados nesse PPP estão previstos na Teoria Crítica a partir 

da abordagem de temas que envolvem a desigualdade social, diversidade, direitos humanos 

e cidadania, buscando dentro dessa perspectiva uma aprendizagem emancipatória que 

auxiliará o aluno a se perceber como sujeito ativo e capaz de interferir e transformar o 

ambiente social em que está inserido. 

Com as atualizações da Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB) (BRASIL, 

1996), introduzidas pela Lei nº 13.415/2017 e das Diretrizes Curriculares Nacionais para o 

Ensino Médio (DCNEM), alteradas pela Resolução CNE/CB nº 3/2018 e normatizada para 

o Sistema de Ensino do Distrito Federal pela Resolução nº 1/2018- CEDF, a organização 

curricular do ensino médio ganha novas possibilidades, sendo composta por dois blocos 

indissociáveis: Formação Geral Básica, constituída pela BNCC e itinerários formativos. 

  

 

9 ORGANIZAÇÃO CURRICULAR DA UNIDADE ESCOLAR 

 

9.1. Base Nacional Comum Curricular 

 

A Base Nacional Comum Curricular define o conjunto orgânico e progressivo de 

aprendizagens essenciais que todos os estudantes devem desenvolver ao longo das etapas e 

modalidades da Educação Básica. Para tanto, a Base estabelece conhecimentos, competências 

e habilidades que se espera dos alunos em sua trajetória escolar.  

Na etapa do Ensino Médio prevê como obrigatória, durante os 3 anos, os componentes 

curriculares de Língua Portuguesa e Matemática. Além disso, a Base flexibiliza a organização 

curricular desta etapa, por meio dos itinerários formativos. 
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9.2. Currículo em Movimento do Distrito Federal 

 

O Currículo organizado pelo CEMAB tem por objetivos principais abordar temáticas 

de interesse social “que produzem convergência de diferentes áreas do conhecimento, como: 

sustentabilidade ambiental; direitos humanos; respeito e valorização das diferenças e 

complexidade das relações entre a escola e a sociedade” (SEEDF, 2014), a fim de garantir as 

aprendizagens dos estudantes, respeitando a forma de organização da educação básica do 

ensino médio. 

 

9.3. Desenvolvimento de Programas e Projeto 

 

De acordo com o que é estabelecido nas Diretrizes Curriculares Nacionais para o 

Ensino Médio (2018) e nas Diretrizes de Avaliação da SEEDF (2018) incorporamos ao 

processo avaliativo do CEMAB instrumentos e procedimentos que venham conceber a 

avaliação como recurso para a compreensão de uma educação voltada para a construção da 

autonomia do aluno; cidadania; solidariedade e responsabilidade social. O objetivo da 

avaliação é identificar dificuldades e potencialidades do aluno, permitindo ao aluno analisar 

sua aprendizagem. 

O CEMAB procurou, por meio dos projetos pedagógicos que serão desenvolvidos 

durante o ano letivo, incorporar práticas educativas que venham abranger aspectos culturais, 

artes, esportes, lazer, informática e outros de interesse do aluno e da comunidade, visando à 

formação do sujeito como um todo, ou seja, em sua integralidade. 

Os projetos e as aulas planejados nesse PPP estão previstos na Teoria Crítica a partir 

da abordagem de temas que envolvem a desigualdade social, diversidade, direitos humanos 

e cidadania, buscando dentro dessa perspectiva uma aprendizagem emancipatória que 

auxiliará o aluno a se perceber como sujeito ativo e capaz de interferir e transformar o 

ambiente social em que está inserido. 

Nos projetos previstos no PPP-2022, podem ser encontrados também traços da Teoria 

Pós-Crítica, pois eles deverão abrir espaços para discussões e análises "dos processos pelos 

quais as diferenças são produzidas através das relações de assimetria e desigualdade" 

(Currículo em Movimento da Educação Básica/SEEDF apud Silva, 2003, p. 89).  

A Interdisciplinaridade propõe dialogar entre diversas ciências, fazendo entender o saber 

como um todo. Dessa forma, o trabalho interdisciplinar deve ser construído de forma contínua 
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e coletiva com textos geradores e não apenas uma junção de partes como uma colcha de 

retalhos. 

A escola apresenta, no seu currículo, uma parte diversificada que foi organizada da 

seguinte maneira para o ano de 2022: Parte Diversificada foi distribuída para os professores 

de entre todos os professores dividida em: PD1/PD3 e PD2. A disciplina PD1/PD3 é de caráter 

anual com 1(uma) aula semanal. Enquanto, a disciplina PD2 é de caráter semestral com 2 

(duas) aulas semanais. 

Nas coordenações pedagógicas, os temas e as estratégias são discutidos e avaliados com 

frequência, a fim de que haja participação e integração de todos: direção, coordenadores 

pedagógicos, docentes e orientadores, numa busca constante por um ensino de qualidade que 

seja significativo e democrático. 

 

9.4. Temas Transversais 

   

 No CEMAB os temas transversais são importantes para a discussão de questões 

contemporâneas que permeiam os conteúdos estudados nas áreas do conhecimentos e 

suas várias dimensões.  São aspectos que não estão explicitamente dispostos nos 

materiais didáticos, mas que estão presentes no dia a dia, bem como fazem parte dos 

aspectos abordados em provas seletivas como o PAS/UnB e o ENEM.  

Os temas transversais estão voltados para a compreensão e para a construção da 

realidade social e dos direitos e responsabilidades relacionados com a vida pessoal e coletiva. 

Na escola, os temas possíveis de trabalhar de forma mais eficaz os eixos transversais: 

 

Figura 1- Eixos Transversais das ações Pedagógicas 

 

Fonte: Currículo em Movimento da SEEDF, 2014. 
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 Os Temas Transversais se referem a assuntos que atravessam as experiências dos 

estudantes em seus contextos, contemplam aspectos que contribuem para uma formação 

cidadã, política, social e ética.  

 Um aspecto relevante, é que na Base Nacional Curricular Comum eles passam a ser uma 

referência nacional obrigatória para a elaboração ou adequação dos currículos e propostas 

pedagógicas, ampliados como Temas Contemporâneos Transversais. Portanto, segundo a 

BNCC (BRASIL, 2017), são considerados como um conjunto de aprendizagens essenciais e 

indispensáveis a todos os estudantes têm direito. 

 Na BNCC, os Temas Transversais foram ampliados para quinze, distribuídos em seis 

macroáreas temáticas:  

 

Fonte: BNCC, 2017. 

 

Enquanto nos Parâmetros Curriculares Nacionais, os temas eram recomendações 

facultativas, nas Diretrizes Curriculares Nacionais (DCNs) sinalizaram a sua obrigatoriedade, 

conforme as Resoluções CNE/CEB Nº 7/2010 e Nº 12/2012, na BNCC eles passaram a ser 

considerados como conteúdos essenciais para a Educação Básica, em função de sua 

contribuição para o desenvolvimento das habilidades vinculadas aos componentes curriculares. 

Todavia, cabe aos sistemas de ensino e escolas, de acordo com suas especificidades, trata-las 

de forma contextualizada (BRASIL, 2017).  

Outro aspecto fundamental das Diretrizes Curriculares Nacionais foi a ratificação da 

transversalização como critério orientador das práticas pedagógicas sistematizada: 
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A transversalidade é entendida como uma forma de organizar o trabalho 

didático-pedagógico em que temas, eixos temáticos são integrados às 

disciplinas, às áreas ditas convencionais de forma a estarem presentes em 

todas elas. A transversalidade difere-se da interdisciplinaridade e 

complementam-se; ambas rejeitam a concepção de conhecimento que toma a 

realidade como algo estável, pronto e acabado. A primeira se refere à 

dimensão didático-pedagógica e a segunda, à abordagem epistemológica dos 

objetos de conhecimento. A transversalidade orienta para a necessidade de se 

instituir, na prática educativa, uma analogia entre aprender conhecimentos 

teoricamente sistematizados (aprender sobre a realidade) e as questões da vida 

real (aprender na realidade e da realidade). Dentro de uma compreensão 

interdisciplinar do conhecimento, a transversalidade tem significado, sendo 

uma proposta didática que possibilita o tratamento dos conhecimentos 

escolares de forma integrada. Assim, nessa abordagem, a gestão do 

conhecimento parte do pressuposto de que os sujeitos são agentes da arte de 
problematizar e interrogar, e buscam procedimentos interdisciplinares capazes 

de acender a chama do diálogo entre diferentes sujeitos, ciências, saberes e 

temas (BRASIL, 2013, p.29). 

 

 

10. ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO PEDAGÓGICO 

 

10.1. Ciclos e/ou Séries e Fases (semestralidade) 

 

10.1.1. Semestralidade 

 

 A semestralidade é uma proposta pedagógica de reorganização dos tempos 

historicamente organizados em séries anuais. Tem como pressupostos básicos a formação 

integral dos estudantes, o respeito à sua condição subjetiva, às suas experiências e aos seus 

saberes. Para os estudantes, a reorganização semestral reduz à metade o número de 

componentes curriculares, possibilitando- lhes maior tempo dedicado às aprendizagens 

previstas para aquele período. Além disso, amplia- se o contato semanal entre estudantes e 

professores, com vistas ao fortalecimento da relação pedagógica. 

No CEMAB essa reorganização se deu a partir do ano de 2018. Para os professores, 

a divisão das turmas em dois períodos modifica seu trabalho com os estudantes, uma vez que 

é possível diversificar as estratégias de ensino e aprendizagem e de avaliação. 

A distribuição das turmas nos blocos de componentes curriculares deve-se distribuir 

as turmas da escola entre os blocos do modo mais equitativo possível. Assim, no primeiro 

semestre do ano letivo, uma parcela das turmas estudará os componentes alocados no bloco 

I e a outra, os do bloco II. No segundo semestre, as turmas que cursaram o bloco I no primeiro 
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período do ano, cursarão o bloco II e vice-versa (Tabela 3). 

O estudante não pode ser reprovado na metade do ano. A aprovação ou reprovação 

só ocorre após o encerramento do ano letivo. O estudante que não lograr êxito ao longo do 

primeiro semestre letivo do ano permanecerá em Recuperação Contínua (RC) durante o 

período letivo seguinte. O Diário de Classe deverá ficar “em aberto”, e os professores 

responsáveis por esse processo deverão registrar, no campo “informações complementares”, 

que o estudante se encontra em processo de RC. Nesse campo, deverão ser descritas as 

atividades desenvolvidas durante a recuperação, bem como o desenvolvimento do estudante. 

 

Tabela 3- DISTRIBUIÇÃO DAS TURMAS NOS BLOCOS DE COMPONENTES CURRICULARES 

Ensino Médio- Matutino ou vespertino 

Bloco I Hora aula Bloco II Hora aula 

Língua Portuguesa 4 Língua Portuguesa 4 

Matemática 3 Matemática 3 

Educação Física 2 Educação Física 2 

História 4 Geografia 4 

Filosofia 4 Sociologia 4 

Biologia 4 Física 4 

Química 4 Arte 4 

Inglês 4 Espanhol 2 

Ensino Religioso 1 Ensino Religioso 1 

Parte Diversifica 

(PD) 

2 

Total semanal 30 Total semanal 3

0 

Ensino Médio- noturno 
Bloco I Hora aula Bloco II Hora aula 

Língua Portuguesa 4 Língua Portuguesa 4 

Matemática 3 Matemática 3 

História 4 Educação Física 2 

Filosofia 3 Geografia 4 

Biologia 4 Sociologia 4 

Química 4 Física 4 

Inglês 2 Arte 2 

Ensino Religioso 1 Espanhol 2 

Total semanal 25 Total semanal 2

5 
Fonte: Consoante as Diretrizes para a Organização do Trabalho Pedagógico na Semestralidade: Ensino Médio, disponível 
em:<http://www.se.df.gov.br/sobre-a-secretaria/publicações--da-SEDF/diretrizes.html>. Acesso em 04 de abril de 2018. 

 

http://www.se.df.gov.br/sobre-a-secretaria/publica%C3%A7%C3%B5es--da-SEDF/diretrizes.html
http://www.se.df.gov.br/sobre-a-secretaria/publica%C3%A7%C3%B5es--da-SEDF/diretrizes.html
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A concepção de avaliação na Semestralidade segue a mesma definida nas Diretrizes de 

Avaliação Educacional da SEEDF: avaliação formativa contínua e processual. 

A Recuperação Contínua (RC) deve durar o tempo necessário para que o estudante seja 

capaz de alcançar tantas aprendizagens quantas forem necessárias para que ele conquiste o 

papel ativo na construção de seu próprio conhecimento. Há de se observar que esse prazo 

não pode exceder o ano letivo. Para tanto, a atuação dos professores deve ser planejada e 

orientada para que as necessidades de aprendizagem sejam supridas, levando em 

consideração o ser integral do estudante, suas características cognitivas e suas possibilidades 

de acesso aos conteúdos. As estratégias de ensino-aprendizagem devem ser diversificadas e 

voltadas à consolidação das aprendizagens significativas, não sendo, portanto, mero 

instrumento de recuperação de notas. 

Dentre elas, pode-se destacar: 

a) aulas de revisão e aulas adicionais, por meio de projetos de 

acompanhamento pedagógico; 

b) atividades, pesquisas, exercícios e trabalhos extras; 

c) revisões por meio de exercícios que retomam conteúdos importantes que 

foram abordados anteriormente; 

d) incentivo, reconhecimento e motivação à participação dos estudantes; 

e) envolvimento dos familiares na vida escolar dos filhos; 

f) ensino de técnicas de estudo, como anotações, leituras, organização acadêmica, 

mapas conceituais. 

Importante: 

● embora a organização seja semestral, o regime é anual; 

● o estudante do Ensino Médio com aproveitamento insuficiente em mais de 3 (três) 

Componentes Curriculares pode ser encaminhado à recuperação final, a critério do 

Conselho de Classe, mediante análise circunstanciada de cada caso, o que somente 

será possível afirmar ao final do ano, com deliberação também do Conselho de 

Classe; 

● o estudante é promovido quando, após os estudos de recuperação final, obtiver em 

cada componente curricular nota igual ou superior a 5,0 pontos; 

● a nota da recuperação final substitui o resultado anterior, expresso pela média final, 

se maior; 

● a nota da recuperação final é registrada no Diário de Classe, em Ata própria e na 
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Ficha Individual do Aluno, sendo comunicada ao estudante por meio de instrumento 

próprio. 

No ano letivo de 2022, o Centro de Ensino Médio Ave Branca tornou-se parte da 

implementação do Novo Ensino Médio nas escolas da Rede Pública do Distrito Federal. 

Sendo assim, atualmente, a escola apresenta duas realidades diferentes em relação no Ensino 

Médio: o regime de Semestralidade, no turno matutino e turno vespertino, e o Novo Ensino 

Médio, no turno vespertino. 

O ensino médio em regime de semestralidade é constituído de uma Base Nacional 

Comum e de uma Parte Diversificada. A Base Nacional Comum do ensino médio é constituída 

com quatro grandes áreas de conhecimento: (1) Linguagens, abaca Língua Portuguesa, Língua 

Inglesa, Língua Espanhola, Educação Física e Arte; (2) Ciências da Natureza, abrangendo 

Física, Química e Biologia; (3) Matemática; (4) Ciências Humanas, abrangendo História, 

Geografia, Filosofia e Sociologia.  

Além disso, para a organização do currículo do Ensino Médio consideramos de maneira 

essencial as proposições contidas no Currículo em Movimento da Educação Básica – Ensino 

Médio (2014) do Distrito Federal, principalmente à definição dos objetivos, dos conteúdos e 

procedimentos a serem desenvolvidos em cada área do conhecimento e em suas dimensões 

configuradas nos componentes curriculares. 

A proposta curricular do Ensino Médio aponta para procedimentos metodológicos 

interdisciplinares e contextualizados, assim o processo avaliativo deve convergir para uma 

avaliação formativa que propicie aprendizagem dos processos avaliativos  dever ser sensíveis 

ás diferenças que permeiam a sala de aula e o contexto socioeducacional, devendo a prática 

avaliativa facilitar o diálogo e a mediação entre as várias histórias de vida que a instituição 

educacional acolhe (Currículo em Movimento da Educação Básica – Ensino Médio, 2014, p. 

25). 

No ano letivo de 2022, a estratégia de matrícula é anual e a oferta de turmas de Ensino 

Médio Semestralidade ocorre somente no turno matutino e no turno vespertino para as turmas 

de segundos anos, considerando as orientações dispostas nas Diretrizes para a Organização do 

Trabalho Pedagógico na Semestralidade: Ensino Médio (2014).  

Neste contexto, a estratégia de matrícula contemplou: 

 

Tabela 4- Quantitativo de estudantes matriculados no ensino médio/semestralidade no CEMAB-2022 
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Séries Total de turmas Total de alunos 

matriculados 

2ª série E.M – Matutino 12 476 

3ª série E.M – Matutino 16 632 

2ª série E.M – Vespertino 06 235 

Fonte: Secretaria escolar do CEMAB (Ieducar-2022) 

Neste regime de estudo, o ano letivo é dividido em dois blocos com 100 dias letivos cada, 

totalizando 200 dias. Cada bloco apresenta 05 (cinco) componentes curriculares semestrais, 03 

(três) anuais e a parte diversificada. Os estudantes desenvolvem objetivos de aprendizagem e 

habilidades relacionadas a nove componentes curriculares, como o quadro a seguir: 

Quadro 3- Componentes Curriculares- Semestralidade 

BLOCO 1 BLOCO 2 

Língua Portuguesa Língua Portuguesa 

Matemática Matemática 

Educação Física Educação Física 

Inglês Espanhol 

Filosofia Sociologia 

História Geografia 

Química Física 

Biologia Arte 

Parte Diversificada Parte Diversificada 

Fonte: SEEDF 

De acordo com o Currículo em Movimento da Educação Básica – Ensino Médio (2014, 

26), essa organização vem ao encontro de uma reformulação espaço-temporal do trabalho 

pedagógico e do currículo com vistas à funcionalidade e ao aproveitamento do tempo e do 

espaço da escola, o que melhora as condições de trabalho do professor e de aprendizagem dos 

estudantes e centrada no processo de aprendizagem, possibilita uma reconfiguração das 

relações com o conhecimento e das relações inter e intrapessoais, na medida em que amplia os 

horizontes interacionais entre estudantes e estudantes, professores e estudantes, gestores e 

estudantes, gestores e professores, escola e comunidade. 

A Parte Diversificada (PD), no CEMAB, é composta por três ramificações 

desenvolvidas em forma de projetos disciplinares distribuídos pelas cargas complementares de 

cada professor. 

A escola procura contribuir de forma coerente com a ideia proposta pelo Currículo em 

Movimento da Educação Básica – Ensino Médio (2014, p.25), na busca do favorecimento da 
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interdisciplinaridade e ressignificação dos conteúdos historicamente demandados pelos 

componentes curriculares.  

A formação escolar realizada no âmbito dos componentes curriculares dá-se por meio de 

atividades na forma de projetos multidisciplinares, interdisciplinares e transdisciplinares. 

 

10.1.2. Novo Ensino Médio 

No âmbito federal, o novo modelo de aprendizagem- Novo Ensino Médio (NEM), é 

regida pela Base Nacional Curricular (BNCC) do Ensino Médio (2018) e os Referenciais 

Curriculares para a Elaboração de Itinerários Formativos (2019) e, no âmbito do Distrito 

Federal, pelo Currículo   em Movimento do Novo Ensino Médio (2022). 

 O currículo do Ensino Médio, na sua nova estrutura, é organizado por áreas de 

conhecimento que contemplam a Formação Geral Básica (FGB) e os itinerários formativos (IF). 

 Na Formação Geral Básica, o professor aborda conhecimentos, habilidades e 

competências próprias das diferentes áreas do Conhecimento, conforme prevista pela Base 

Nacional Comum Curricular- BNCC: Linguagens e suas Tecnologias (Arte, Educação Física, 

Língua Inglesa e Língua Portuguesa); Matemática; Ciências da Natureza (Biologia, Física e 

Química); e Ciências Humanas e Sociais Aplicadas (História, Geografia, Sociologia e 

Filosofia). 

Figura 2- Organização da Formação Geral Básica 

 

Fonte: Plano de Implementação do Novo Ensino Médio- SEEDF 

 

 Por sua vez, os Itinerários Formativos são compostos por Unidades curriculares- 

Eletivas e Trilhas que buscam aproximar os estudantes de situações complexas do mundo 

contemporâneo, em prol da construção de seu Projeto de Vida, para o desenvolvimento de seus 

objetivos de aprendizagem. 
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Figura 3 - Organização dos Itinerários Formativos por Área de Conhecimento 

 
Fonte: Plano de Implementação do Novo Ensino Médio- SEEDF 

O regime do Novo Ensino Médio é anual e seriado, dispostos em duas fases: 1 (1ª e 2ª 

séries) e 2 (3ª série) e duas ofertas curriculares distintas alternadas entre os semestres. No 

CEMAB, no atual ano letivo de 2022, o Novo Ensino Médio foi implementado na 1ª série 

possibilitando acolhimento e compreensão quanto às diferenças na FGB e nos IF, bem como o 

envolvimento do estudante para a construção do Projeto de Vida. 

 

Quadro 4- Oferta- Curriculares- Novo Ensino Médio 

 Oferta A Oferta B 

Vespertino 1VA ao 1VK 1VL ao 1VV 

Componentes 

Curriculares 

Língua Portuguesa Língua Portuguesa 

Matemática Matemática 

Educação Física Educação Física 

Arte Geografia 

LEM- Inglês Sociologia 

Biologia Filosofia 

Química História 

Física LEM- Espanhol 

Projeto de Vida Projeto de Vida 

Itinerário Formativo (oferta A) Itinerário Formativo (Oferta B) 

Fonte: Secretaria escolar do CEMAB 

 

10.2.Organização dos Espaços e Tempos  

 

 

O CEMAB mantém a grade horária de aulas diárias, das 7h30 às 12h30, no turno 

matutino, das 13h15 às 18h15, no turno vespertino e das 7h às 22h40, no turno noturno. 
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10.2.1. Ensino Médio Semestralidade 

 

No Ensino Médio Semestralidade, as aulas são divididas em seis horários de 45 minutos, 

no período das 7h30 às 12h30, com dois intervalos, sendo o primeiro de 10 minutos e o segundo 

de 20 minutos, intercalando sempre aulas duplas de cada componente curricular. O trabalho é 

realizado em salas ambiente e assim os estudantes que trocam de salas e não os professores. 

As atividades de Educação Física são desenvolvidas no espaço das quadras, bem como 

em sala ambiente. Há carência de equipamentos próprios para uso e recursos específicos para 

o uso de laboratórios de ciências. 

 

10.2.2. Novo Ensino Médio 

 

No Novo Ensino Médio, no turno vespertino, as aulas são divididas em seis horários de 

45 minutos, no período das 13h15 às 18h15, com dois intervalos, sendo o primeiro de 10 

minutos e o segundo de 20 minutos, intercalando sempre aulas duplas de cada componente 

curricular. O trabalho é realizado em salas ambientes, sendo os alunos que trocam de sala e não 

os professores. Em ambos os turnos, os horários são organizados intercalando sempre aulas 

duplas de cada componente curricular cuja carga horária semanal seja de 02 horas/aula. 

As atividades de Educação Física são desenvolvidas no espaço das quadras, bem como 

em sala ambiente. Mesmo com a atual carência de equipamentos próprios para uso, os alunos e 

professores no Novo Ensino Médio fazem uso dos laboratórios de ciências às terças e quintas-

feiras, durante as atividades de algumas Eletivas Orientadas, pois, nesta nova realidade de 

ensino, é possível haver a destinação de  horas e de docentes, bem como um quantitativo de 

estudantes por Eletiva Orientada que permitem o desenvolvimento de atividades nos 

laboratórios, embora estes espaços pedagógicos encontram-se defasados em relação a materiais 

e equipamentos. 

 

10.2.3. Coordenação pedagógica 

 

A coordenação pedagógica é um espaço de trabalho coletivo garantido pela Portaria n°12, 

de 29 de janeiro de 2014, e visa assegurar um espaço de discussões e intervenções que venham 

assegurar a qualidade do ensino oferecido na escola. 
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A coordenação pedagógica tem por objetivo planejar, orientar e acompanhar as atividades 

didático-pedagógicas, a fim de dar suporte à Proposta Pedagógica, promovendo ações que 

contribuam para a implementação do Currículo de Educação Básica da Secretaria de Estado de 

Educação, bem como demais documentos norteadores vigentes na Casa. 

O planejamento da ação educativa do CEMAB ocorre, principalmente, nos seguintes 

momentos: 

O primeiro momento: reuniões pedagógicas gerais no início de cada semestre letivo com 

professores, orientadores, coordenadores e funcionários dos diversos setores da escola, onde 

são discutidas, definidas e avaliadas as ações anuais e semestrais. 

O segundo momento: reuniões pedagógicas coletivas, semanalmente, com direção, 

coordenação e professores visando: 

● a organização do trabalho pedagógico e o planejamento do cronograma para execução 

desses trabalhos; curso de formação continuada para os professores; 

● palestras envolvendo diversos assuntos; estudos de documentos da SEEDF; 

● compartilhamentos de experiências pedagógicas dos docentes; 

● elaboração e avaliação da Proposta Pedagógica; 

● análise e intervenções dos projetos desenvolvidos na escola e outros. 

O terceiro momento: reuniões pedagógicas por área do conhecimento, semanalmente, 

com seus respectivos coordenadores e professores, para planejamentos das aulas, projetos e 

avaliações, contemplando a interdisciplinaridade. 

Síntese das coordenações: 

Figura 4- Síntese das Coordenações- CEMAB 

 

 

 

10.3. Relação escola-comunidade 

 

 

 

1 

2 

3 
Reuniões Pedagógicas por Área de 

Conhecimento 

Reuniões Pedagógicas Coletivas 

Reuniões Pedagógicas Gerais 
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O Centro de Ensino Médio Ave Branca procura desenvolver uma relação participativa 

com a comunidade escolar. Esta relação se realiza na forma de atividades como: 

● Reuniões que contam com a participação dos pais e responsáveis dos discentes, os quais 

são convidados a visitarem a escola com a finalidade de conhecerem os profissionais 

que nela atuam, sua estrutura física, para conversar com os docentes sobre o andamento 

da vida escolar dos discentes, 

● Reuniões que contam com a participação de pais e responsáveis, professores, estudantes 

e direção no Conselho Escolar. 

● Realização da festa Agostina, a qual ocorre anualmente e aberta à comunidade escolar. 

 

10.4. Metodologias de ensino adotadas 

 

A forma como o conhecimento é processado pelo cérebro muda de acordo com os 

métodos utilizados. Uma boa metodologia de ensino mantem o interesse do aluno nos 

conceitos transmitidos em sala de aula e propõe artifícios que, ao serem usados, edificam o 

aprendizado e preconizam melhores resultados. 

Diante disso, para promover a efetividade do aprendizado foram desenvolvidas 

inúmeras metodologia de ensino no CEMAB, que variam da total liberdade do aluno ao 

modelo mais conhecido, com provas e metas a serem atingidas.  

Na escola desenvolvem várias metodologias de ensino: método tradicional ( o professor 

transmite conhecimento enquanto o estudante se encarrega de absorver o máximo do 

conteúdo transmitido), método Freiriano ( o estudante se liberta apenas por meio do seu 

próprio conhecimento de mundo, considera suas características socioculturais e a forma como 

ele compreende os fatos), método sociointeracionista ( usa de forma cultural e histórica a 

linguagem, o raciocínio lógico e, principalmente, as características do meio em que o 

estudante está inserido, para criar uma rede de conhecimento sólida) 

 

 

10.5. Atuação do SEAA, Orientação Educacional, AEE/Sala de Recursos 

 

A escola dispõe de outras equipes e profissionais que realizam atividades de apoio no 

desenvolvimento curricular.  

10.5.1. Equipe da Sala de Recurso Generalista 

A Equipe da Sala de Recurso Generalista, a qual atua no espaço das Salas de Recursos 
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mantida pela escola, oferece um serviço de apoio pedagógico que atua junto ao corpo docente 

da escola.  

 Este espaço se destina ao atendimento de estudantes das instituições de ensino médio 

da rede pública diagnosticada como portadores de Necessidades Educacionais Especiais, tais 

como: surdez severa ou profunda (DA Severa); deficiência física com baixa necessidade 

educacional especial (DF/BNE); deficiência intelectual (DI); Transtorno Global do 

Desenvolvimento (TGD). A sala conta com dois funcionários. 

 Ela desenvolve duas funções básicas: 

● ajudar os discentes que apresentem necessidades especiais física, intelectual, 

múltipla e os com transtorno global do desenvolvimento no desenvolvimento de 

suas atividades de estudo; 

● apoiar o trabalho dos docentes, esclarecendo as dificuldades pertinentes a cada 

necessidade, bem como na utilização de métodos pedagógicos complementares, 

tecnologia assistida, de modo que a compreensão dos conteúdos e o 

desenvolvimento das habilidades aconteça de forma significativa, respeitando 

as necessidades individuais. 

 

São objetivos do trabalho da Equipe da Sala de Recurso Generalista: 

 

● sistematizar, orientar e acompanhar atividades pedagógicas que relacionadas   

ao atendimento dos alunos com necessidades especiais; 

● subsidiar o trabalho docente, oferecendo orientações teóricas e práticas que 

favoreçam o enriquecimento da prática pedagógica; 

● favorecer e promover o acesso e a inclusão do aluno com necessidades 

educacionais especiais; 

● orientar as famílias para o envolvimento e participação no processo escolar; 

● informar a comunidade escolar sobre da legislação e normas educacionais 

vigentes que assegurem a inclusão educacional. 

● sistematizar, orientar e acompanhar atividades pedagógicas que relacionadas ao 

atendimento dos alunos com necessidades especiais. 

Neste contexto, sua ação principal é a utilização de recursos e estratégias pedagógicas 

diferenciadas, a fim de que os discentes com necessidades educacionais especiais participem 

de forma efetiva no desenvolvimento do currículo. 
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10.5.2. Equipe do Polo de Deficiente Visual 

 

A Sala de Recursos Específica – Deficiência Visual/ Baixa Visão – atende estudantes 

do CEMAB que apresentam deficiência visual (DV). A sala auxilia o professor na ampliação 

ou transcrição de material didático para o aluno (DV) e no reforço pedagógico para tais alunos. 

O setor conta com cinco funcionários. 

O grande desafio da escola, referente às salas de recursos, em implementar o artigo 208, 

inciso III, da Constituição Federal, e a Resolução n° 02/2001 do CNE/CEB é oferecer a estes 

estudantes um atendimento educacional caracterizado como complemento curricular que lhes 

permitam a descoberta, a inventividade e a criatividade no processo de ensino-aprendizagem. 

Assim, o atendimento ocorre em turno contrário, com atendimento individualizado ou em 

grupos. 

 

 

10.5.3. Equipe do Serviço de Orientação Escolar (SOE) 

 

A Orientação Educacional (OE) exerce um papel de mediadora entre a escola, os pais e 

os estudantes, com o intuito de administrar conflitos, contribuir para o sucesso do ensino e 

aprendizagem, ampliando suas possibilidades de interação como ser autônomo, crítico e 

participativo. Essa mediação atende à constante no Regimento Escolar das Instituições 

Educacionais da Rede Pública de Ensino do Distrito Federal, no seu artigo 27: 

A Orientação Educacional tem como objetivo contribuir para a 

melhoria do ensino público do Distrito Federal, promovendo ação-

reflexão das atividades educativas como forma de facilitar a 

socialização do conhecimento e ampliar as possibilidades do aluno de 

compreender e agir no mundo como cidadão crítico e participativo 

(REGIMENTO ESCOLAR, art. 27, 2019). 

 

Para cumprir esse objetivo, a Orientação Educacional acompanha e dá suporte aos 

estudantes em relação ao desenvolvimento afetivo, cognitivo e comportamental, ou seja, é um 

serviço de apoio aos estudantes, não apenas para acompanhamento de seu rendimento escolar 

e de sua frequência, mas também para a promoção das relações interpessoais, em que pese seu 

interesse ou desinteresse pelas atividades e todas as outras questões que dizem respeito ao seu 

bem-estar e seu desenvolvimento intelectual e emocional. 

O atendimento da Orientação Educacional é individualizado e permanente para os 
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estudantes que o procuram por iniciativa própria, por convite, ou indicação da Supervisão 

Pedagógica e/ou dos pais. Além desse suporte, a OE promove projetos de orientação 

vocacional, com o objetivo de ajudar os estudantes — principalmente os da terceira série do 

ensino médio — a aprofundarem seu conhecimento sobre as diferentes áreas de interesse 

profissional. 

Entre as ações do SOE, destacam-se: 

● atuação conjunta com professores, Equipe de Coordenação Pedagógica e 

Equipe de Direção na resolução de problemas relacionados aspectos que 

interfiram negativamente o desempenha escolar dos discentes; 

● disponibilização de suporte psicopedagógico ao corpo docente para que atue 

de forma positiva diante de situações-problema que interfira no 

desenvolvimento do Currículo; 

● atuação na identificação, a prevenção e a superação dos conflitos no 

ambiente escolar; 

● atuação junto aos pais e responsáveis na resolução de problemas 

psicopedagógicos. 

 

10.5.4. Equipe Especializada e Apoio à Aprendizagem (EEAA) 

 

No Distrito Federal, o sistema público de ensino conta com o assessoramento das 

Equipes Especializadas de Apoio à Aprendizagem (EEAA), compostas por profissionais da 

Psicologia e da Pedagogia. A EEAA, é multidisciplinar, composta de profissionais com 

formação em Pedagogia e em Psicologia, e tem como objetivo principal contribuir para a 

superação das dificuldades presentes no processo de ensino e escolarização, por meio de ações 

institucionais, preventivas e interventivas. 

O trabalho da EEAA visa ainda contribuir para o aprimoramento da atuação dos 

profissionais das instituições educacionais, bem como colaborar para a melhoria do 

desempenho de todos os estudantes, com e sem necessidades educacionais especiais, 

viabilizando a concretização de uma cultura de sucesso escolar. 

Em 2020, o CEMAB adotou um passou a oferecer à nossa comunidade escolar o 

serviço da Equipe Especializada de Apoio à Aprendizagem (EEAA). A equipe tem como 

objetivo fortalecer a atuação dos profissionais de forma institucional e preventiva, 

promovendo concomitantemente o aumento das estratégias e momentos de realização de 

mapeamento, assessoria à prática pedagógica, acompanhamento do processo de ensino e 
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aprendizagem dos educandos, em parceria com o corpo docente e tem como meta realizar 

um trabalho de excelência e referência que contribua efetivamente para a promoção da 

cultura do sucesso escolar. 

Dentre as atribuições da EEAA, destacam-se: 

● participar, efetivamente, da elaboração e implementação do PPP; 

● contribuir para o desenvolvimento do trabalho articulado entre todos os 

profissionais da Unidade Escolar, Salas de Apoio à Aprendizagem - SAA; 

● participar da elaboração e implementação das ações de formação continuada, com 

vistas à ressignificação das práticas pedagógicas; 

● participar, efetivamente, dos Conselhos de Classe, promovendo reflexões sobre o 

desenvolvimento e a aprendizagem dos estudantes; 

● cooperar com a elaboração de instrumentos e procedimentos nas intervenções 

didático-metodológicas que auxiliem no processo de ensino e aprendizagem; 

● realizar o acompanhamento sistemático, individual ou em pequenos grupos, dos 

estudantes que apresentam dificuldades mais acentuadas no processo de escolarização; 

● orientar e acompanhar a prática pedagógica dos professores que buscam suporte 

para o desenvolvimento do trabalho com os estudantes que apresentam dificuldades de 

escolarização; 

● realizar estudos de casos, com a participação da Equipe de Apoio, quando houver 

previsão de mudanças no tipo de enturmação e ou para casos omissos; 

● desenvolver ações junto às famílias, em parceria com os demais profissionais da 

unidade escolar, com vistas à corresponsabilização do processo de escolarização dos 

estudantes. 

 

10.6. Atuação dos profissionais de apoio escolar 

 

Os monitores hoje alocados no CEMAB trabalham realizando ações de apoio junto a 

Sala de Recursos Generalista. 

 

 

10.7. Coordenação Pedagógica e papel do coordenador pedagógico na Unidade Escolar 
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A Equipe de Coordenação Pedagógica, atualmente, é formada por quatro docentes eleitos 

pelos seus pares durante a semana pedagógica realizada no início do ano letivo. Esta equipe 

procura desenvolver um trabalho em consonância com as orientações pedagógicas do Projeto 

Político-Pedagógico e promovendo ações que contribuam para a implementação do Currículo 

de Educação Básica da Secretaria de Estado de Educação, bem como os demais documentos 

norteadores vigentes. 

 Para a implementação dos projetos do PPP, a coordenação pedagógica atua em três 

frentes: 

● realiza atividades de apoio aos docentes em todos os assuntos ligados ao 

desenvolvimento do currículo, tais como: presidir as reuniões semanais de coordenação, 

oferecer atividades de formação continuada, aconselhar e orientar os professores em 

situações cotidianas, entre outras; 

● realiza atividades de apoio à direção da escola nos assuntos ligados a práxis 

pedagógica, tais como: realização de reuniões com pais, alunos e professores, organização 

de atividades de enriquecimento curricular, elaboração de documentos pedagógicos, entre 

outras; 

● Realiza atividades de acompanhamento e de apoio aos estudantes nos assuntos 

relacionados ao desenvolvimento do currículo, como a exigência da vida escolar, 

resolução de problemas disciplinares, entre outras. 

São objetivos do trabalho da Equipe de Coordenação Pedagógica: 

● conhecer e colaborar para a implementação das diretrizes curriculares e o 

desenvolvimento do Currículo. 

● sistematizar as propostas colhidas junto à comunidade escolar para organização do 

projeto político-pedagógico. 

● elaborar projetos de ação pedagógica em parceria com o corpo docente e demais 

Equipes. 

● atuar em conjunto com a Equipe do SOE e Equipe de Direção na detecção e no apoio 

à resolução de problemas psicopedagógicos. 

● atuar, em conjunto com o corpo docente, na elaboração de instrumentos de aplicação 

pedagógica para a promoção da aprendizagem. 

● proporcionar para os professores oportunidades de participar e realizar a formação 

continuada no horário de coordenação na escola e fora da escola. 

● coordenar e avaliar a implementação dos projetos e propostas constantes no PPP. 
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● Analisar pedagógica e disciplinarmente, a cada final de bimestre, todas as turmas, 

separadamente, mediante Conselho de Classe; 

● Reunir periodicamente com os professores das diversas áreas de conhecimento para 

adequação dos projetos e demais ações da escola. 

● Realizar, a cada bimestre, uma reunião com alunos, professores e responsáveis, para 

discussões, entrega e avaliação de resultados; 

● Promoção de simulados, uma vez por ano, para aqueles alunos que desejam se 

preparar para concursos externos, PAS/UnB e o ENEM; 

● Maximizar as coordenações pedagógicas; 

● Promover eventos de conclusão de trabalhos desenvolvidos bimestralmente, sendo 

que   cada evento é de responsabilidade de uma área específica; 

● Proporcionar uma relação saudável e construtiva entre os estudantes e os professores 

facilitando a construção do conhecimento por parte dos estudantes; 

● Promover parcerias e intercâmbios culturais, a fim de expandir e aprimorar a 

consciência crítica para a transformação da realidade; 

● Estimular a preservação dos bens públicos e particulares, zelando pelo patrimônio 

escolar; 

● Promover palestras e debates sobre Diversidade, Sustentabilidade, bem como sobre 

Direitos Humanos. 

 

11 AVALIAÇÃO DOS PROCESSOS DE ENSINO-APRENDIZAGEM: Concepções e 

Práticas 

 

11.1. Avaliação para as aprendizagens  

 

A avaliação faz parte da vida do ser humano. Avalia-se em diferentes momentos, 

circunstâncias e por diversos motivos na vida cotidiana. No campo educacional, a avaliação 

ocorre e se desenvolve em favor de vários objetivos, voltados não apenas ao estudante, mas 

também ao professor, à escola, à família e ao sistema educacional como todo (SACRISTÁN, 

1998 apud SEEDF, 2022). 

Neste contexto, a avaliação é formativa, processual e contínua, nos termos da Lei e 

Diretrizes de Avaliação e das orientações constantes nas Diretrizes de avaliação educacional: 

aprendizagem, institucional e em larga escala (2014). Entendemos a avaliação como 

elemento essencial do processo de ensino e aprendizagem, haja vista que ela se configura em 
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instrumentos e momentos que permitem aos alunos e aos professores perceberem o 

andamento da assimilação de informações e a construção do conhecimento. Tais instrumentos 

e momentos possibilitam a decisão de ir adiante na aprendizagem ou retomar conteúdos e 

habilidades que não conseguiram ser desenvolvidas ainda.  

Assim, a avaliação permite uma reflexão acerca das metodologias de ensino e dos 

instrumentos de aprendizagem utilizados pelos discentes.  

De acordo com as Diretrizes de avaliação educacional: aprendizagem, institucional e 

em larga escala (2014, p. 13), acreditamos que “a avaliação formativa serve para que os 

processos sejam conduzidos de maneira atenta e cuidadosa, a fim de que não se priorize o 

produto (quantidade) em detrimento da qualidade a ser considerada em todo o decurso”. 

Valorizamos a interdisciplinaridade e a contextualização, respeitando os objetivos, metas e 

especificidades de cada área do conhecimento e de cada componente curricular. 

Os instrumentos e procedimentos são incontáveis. Cada um deles representa 

determinados objetivos no trabalho pedagógico.  Cabe destacar os parágrafos acrescidos ao 

art. 35-A da LDB, pela Lei nº 13.415/2017:  

§ 8º Os conteúdos, as metodologias e as formas de avaliação processual e formativa 

serão organizados nas redes de ensino por meio de atividades teóricas e práticas, 

provas orais e escritas, seminários, projetos e atividades on-line, de tal forma que ao 

final do ensino médio o educando demonstre:  

I - Domínio dos princípios científicos e tecnológicos que presidem a produção 

moderna; 

II - Conhecimento das formas contemporâneas de linguagem (BRASIL, 2017). 

Além dos instrumentos formais e cotidianos utilizados para realização de avaliações, 

compreendemos também como instrumento avaliativo do processo de ensino e aprendizagem 

o espaço de reflexão que se constitui no Conselho de Classe. Isso, porque o Conselho de Classe 

tem a possibilidade de lançar um olhar macro sobre o processo de ensino e aprendizagem, 

comparando situações experimentadas nos vários componentes curriculares, compartilhando 

experiências bem-sucedidas de abordagens e metodologias, realizando uma troca de 

informações sobre cada aluno individualmente e inserido dentro do grupo de discentes. Afinal, 

quando o Conselho de Classe consegue refletir sobre os índices de desempenho, 

sobre o espaço da coordenação pedagógica, sobre os projetos e demais atividades 

realizadas no âmbito da escola e das salas de aula, sobretudo com vistas às 

aprendizagens de todos, potencializa sua caminhada na direção da avaliação aqui 

defendida e consegue promover a desejada autoavaliação da escola (Diretrizes de 

avaliação educacional: aprendizagem, institucional e em larga escala, 2014, p. 

44). 

Os Conselhos de Classe são realizados sempre ao final de cada bimestre, nas datas pré-

definidas pelo corpo docente, Coordenação Pedagógica e Direção, e constantes no Calendário 

Escolar. Contudo, reuniões extraordinárias podem acontecer quando da necessidade da sua 
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convocação. 

A aprendizagem dos estudantes é avaliada por meio de instrumentos como: 

● realização de conselho de classe participativo com contribuições de estudantes e 

professores; 

● desenvolvimento de trabalhos de pesquisa individuais ou em grupo; 

● desenvolvimento de seminários com apresentação oral em sala; 

● aplicação de exercícios específicos e estudos dirigidos em sala de aula; 

● aplicação de provas pontuais e provas bimestrais; 

● debates e sessões de discussão sobre temas variados nos vários componentes 

curriculares; 

● desenvolvimento de projetos disciplinares, interdisciplinares e transdisciplinares; 

● aplicação de simulado fornecido pela SEE/DF para o ENEM aos alunos de terceiro 

ano do Ensino Médio, com disponibilização de boletins de resultados individuais; 

● aplicação das provas da OBMEP E OBA (Olimpíada Brasileira de Astronomia e 

Astronáutica); 

● aplicação da prova de Avaliação Diagnóstica, elaborada pela SEE/DF, para o 

Ensino Médio, com disponibilização de relatórios de resultado por turma; 

● aplicação de simulado elaborado pelos docentes do CEMAB para o PAS/UnB aos 

alunos de Ensino Médio. 

 

11.2. Avaliação em larga escala 

 

 Este tópico foi abordado nos itens 3.2.2, 3.2.3 e 3.2.4. 

 

11.3. Conselho de Classe 

 

 

O Conselho de Classe pode ser concebido como colegiado que busca a superação da 

organização prescritiva e burocrática, tornando-se uma instância preocupada com os processos 

avaliativos que busquem reconfigurar o conhecimento, rever as práticas pedagógicas 

alternativas e contribuir para alterar a prática pedagógica escolar, dado o seu caráter articulador 

dos diversos segmentos da escola. 

O processo em que professores e estudantes e responsáveis terão a oportunidade de 

desenvolverem relações sociais de crescimento pessoal, individual e coletivo, de acordo com 

as crenças e os valores defendidos em nosso PPP. 
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O Conselho de Classe deve se reunir, ordinariamente, uma vez por bimestre e ao final 

do semestre ou do ano letivo, ou, extraordinariamente, quando convocado pelo diretor da 

instituição educacional. O registro da reunião, de acordo com o Regimento Escolar, dar-se-á 

por ata, em livro próprio. No entanto, o Conselho de Classe Final, quando houver aprovação de 

aluno em discordância com o parecer do professor regente de determinado componente 

curricular, deve-se registrar o resultado dessa reunião de Conselho de classe, também, no Diário 

de Classe do professor regente, no campo Informações Complementares, "preservando-se nesse 

documento (diário de classe) o registro anteriormente efetuado pelo professor. O objetivo 

primordial do Conselho de Classe é acompanhar e avaliar o processo de educação, de ensino e 

de aprendizagem. Posto isso, pode-se afirmar que o Conselho de Classe é, por excelência, o 

espaço aglutinador dos processos escolares de construção coletiva de aprendizagem. 

O Conselho de Classe guarda em si a possibilidade de articular os diversos segmentos 

da escola e tem por objeto de estudo o processo de ensino, que é o eixo central em torno do qual 

se desenvolve o processo de trabalho escolar. Além disso, a ação avaliativa possibilita a inter-

relação entre profissionais e alunos, entre turnos e entre séries e turmas, favorece a integração 

e sequência das competências, habilidades e conteúdos curriculares de cada série/ano e orienta 

o processo de gestão do ensino. 

Assim, por meio da ação coletiva, reavaliam-se e fortalecem-se os processos escolares 

promovendo o avanço dos atos de ensinar e aprender, aqui compreendidos como processos 

inerentes e indissociáveis da produção do saber humano. 

 

 

11.4 Avaliação Institucional da Unidade 

 

 

O CEMAB tem como desafio organizar uma avaliação voltada para as aprendizagens, 

que não seja punitiva ou classificatória, mas que possibilite ao professor avaliar o que foi 

aprendido no plano individual e coletivo, possibilitando identificar dificuldades e 

potencialidades, e que permita ao aluno analisar sua aprendizagem. 

Nesse desafio, o professor deve estar em constante diálogo com o aluno, não somente no 

momento de avaliação, mas por meio de atividades incorporadas no dia a dia da sala de aula 

que lhe permita avaliar não para nota, mas para a construção e reconstrução de caminhos que 

levem seus alunos a uma aprendizagem mais significativa. 
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Os instrumentos e os procedimentos que compõe o processo avaliativo no CEMAB, são 

baseados no que é estabelecido nas Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Médio 

(2018) e nas Diretrizes de Avaliação da SEEDF (2018), de forma a enxergar a avaliação como 

recurso para a compreensão de uma educação voltada para a construção da autonomia do 

aluno, cidadania, solidariedade e responsabilidade social. 

Dentro dos pressupostos da avaliação formativa, buscamos nesse PPP priorizar 

avaliações que permitam um processo voltado para a inclusão e o sucesso do estudante. Os 

instrumentos avaliativos estabelecidos em reuniões com professores, representantes de pais 

e de alunos seguem os seguintes formatos: 

 

11.4.1. Avaliação da aprendizagem 

 

Avaliação diagnóstica acontece no início do ano letivo, ou sempre que o professor 

julgar necessário. A avaliação diagnóstica permite ao professor avaliar o nível de 

aprendizagem de determinado aluno ou turma, facilitando seu planejamento de curso e 

estabelecendo critérios de avaliação. 

Avaliação contínua e integrada é considerada um método de avaliação onde o 

estudante é avaliado por inteiro, ou seja, não deve acontecer somente no final do bimestre, 

por meio das famosas provas bimestrais. Destacam-se, abaixo, algumas atividades 

pedagógicas que se adéquam a esse tipo de avaliação: 

● a observação registrada é de grande ajuda para o professor na realização desse 

processo de avaliação contínua e processual; 

● resolução de problemas - criação de situações problemas, em que o aluno propõe 

soluções e gera oportunidades ao estudante fazer o vínculo do que é aprendido em 

sala com seu cotidiano; 

● criação de vídeos, documentários, entrevistas; 

● trabalhos em grupos; 

● dramatizações; 

● avaliação realizada por pares e/ou estudos dirigidos; 

● debates e discussões; 

● produção de textos nos diferentes gêneros; 

● portfólios; 

● criação de blogs; 
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● autoavaliação; 

● feiras; 

● confecção de painéis; 

● relatórios de saídas/visitas; 

● oficinas; 

● simulados; 

● relatórios de aulas nos laboratórios de pesquisa; 

● dever de casa e listas de exercícios; 

● outros. 

 A prova bimestral é um instrumento avaliativo que visa desenvolver as habilidades do 

estudante na área cognitiva, motora, de relações interpessoais, de atuação etc. nos variados 

componentes do currículo escolar. Essa avaliação, ocorre bimestralmente, em blocos de 

disciplinas separados de acordo com a área de conhecimento. 

Autoavaliação é um componente da avaliação formativa. Refere-se ao processo pelo 

qual o próprio aluno analisa continuamente o seu desempenho nas atividades desenvolvidas, 

registra o amadurecimento intelectual e social do estudante, além de facilitar para o professor 

identificar as dificuldades encontradas pelos alunos em determinado conteúdo. 

 Outra estratégia de avaliação é a recuperação contínua. Ela é processual, formativa e 

participativa sob a responsabilidade do professor com apoio da família. É um processo que 

visa amenizar a defasagem de conceitos e, ao mesmo tempo, favorece um trabalho de 

recuperação mais profundo.  

A recuperação final é outra estratégia de avaliação realizada após o término do ano 

letivo para o estudante que não obteve aproveitamento em até 3 (três) componentes 

curriculares.  

A dependência adota a progressão parcial que assegura ao estudante prosseguir na 

série/ano imediatamente subsequente, dentro de uma mesma etapa da educação básica, 

quando seu aproveitamento na série/ano anterior, for insuficiente em até duas disciplinas e 

este tenha participado do processo de recuperação final.  

Qualquer instrumento ou procedimentos avaliativos devem expressar claramente para 

o estudante seus objetivos de aprendizagem e seus critérios de avaliação, e que não se 

prendam somente a notas, mas que sirvam para identificar intervenções a serem realizadas. 

O professor deve viabilizar no início de cada bimestre seu plano de ensino para toda 

a comunidade escolar, garantindo o direito às informações e aos esclarecimentos sobre 
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procedimentos e instrumentos utilizados nas avaliações, bem como os critérios avaliativos 

adotados.  

11.4.2. Avaliações externas 

 

O CEMAB tem como objetivo incentivar seu estudante a participar das provas do 

Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), vestibulares da Universidade de Brasília (UnB) 

e outras instituições de ensino superior. Para isso, ficou estabelecido nas reuniões de 

construção do PPP que a direção, a coordenação pedagógica e os professores deverão 

incentivar com palestras, informativos, aulas masters e outros instrumentos a participação 

máxima dos alunos da nossa escola, em especial os da 3ª série do ensino médio. 
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12. PLANO DE AÇÃO PARA A IMPLEMENTAÇÃO DO PPP 

12.1.Gestão Pedagógica 

 

No que tange à Gestão Pedagógica para a implementação do PPP, os processos abrangem: 
OBJETIVOS METAS AÇÕES AVALIAÇÃO DAS 

AÇÕES 
RESPONSÁVEIS CRONOGRAMA 

● Analisar situações 
cotidianas da escola. 

● Discutir temas 

relacionados ao processo 

de ensino- 

aprendizagem. 

● Planejar e avaliar atividades 
pedagógicas. 

● Realizar ações de formação 

continuada de professores. 

Realizar duas reuniões de 

coordenação pedagógica 

gerais semanais com o corpo 

docente durante todo o ano 

letivo. 

Realização reuniões 

gerais de coordenação 

pedagógica com o 

corpo docente. 

A avaliação das 

atividades é feita em 

cada reunião por meio de 

comentários orais 

durante as reuniões, pelo 

corpo docente e pela 

Equipe de Coordenação 

Pedagógica 

Equipe de 

Coordenação 

Pedagógica 

Todas as semanas dos 

dois semestres letivos. 

Planejar e realizar atividades 

relacionadas ao cotidiano dos 

componentes curriculares. 

Realizar uma sessão de 

trabalho pedagógico 

individual por semana. 

Realização de trabalho 

de coordenação 

pedagógica individual. 

A avaliação das 

atividades é feita por 

meio da observação e 

acompanhamento dos 

resultados pela Equipe 

Pedagógica. 

Equipe de 

Coordenação 

Pedagógica 

Todas a semanas dos 

dois semestres letivos. 

Analisar e avaliar o andamento do 

processo de ensino e 

aprendizagem no que se refere ao 

rendimento, à frequência e à 

disciplina das turmas 

● Realizar conselhos de 
classe periódicos para 

avaliação do processo de 

ensino e aprendizagem; 

● Realizar conselhos de 

classe referentes às duas 

recuperações semestrais e à 

recuperação final da 

Semestralidade. 

● Realizar conselhos de 
classe bimestrais para 

Realização de conselhos 

de classe bimestrais e 

extraordinários quando 

da ocorrência de 

demandas emergenciais. 

A avaliação das 

atividades é feita em 

cada conselho de classe 

por meio de comentários 

orais durante as reuniões, 

pelo corpo docente e pela 

Equipe de Coordenação 

Pedagógica. 

Equipe de 

Coordenação 

Pedagógica. 

Professores 

regentes. 

Semanalmente, durante 

todo o ano letivo. 
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encerramento dos 

semestres letivos do 

NEM. 

Planejar, elaborar e avaliar os 

projetos e Itinerários Formativos 

interdisciplinares e 

transdisciplinares para serem 

desenvolvidos na UE. 

Realizar reuniões entre a 

Equipe que Coordenação 

Pedagógica e Professores 

para planejamento dos 

projetos interdisciplinares 

e transdisciplinares 

seguindo as atividades 

propostas no Calendário 

Escolar do CEMAB ou 

sempre que houver a 

necessidade. 

Realização de reuniões 

de equipe para 

discussão, planejamento 

e avaliação dos projetos 

interdisciplinares e 

transdisciplinares com 

as devidas equipes 

envolvidas. 

A avaliação das 

atividades será feita em 

cada reunião por meio de 

comentários orais 

durante as reuniões, 

pelos professores 

participantes pela Equipe 

de Coordenação 

Pedagógica. 

Equipe de 

Coordenação 

Pedagógica e 

professores 

responsáveis 

pelos projetos, 

Eletivas 

Orientadas e 

Projeto de 

Vida. 

Durante todo o ano 

letivo, de acordo com a 

demanda de atividades. 

Planejar e elaborar materiais 

didáticos e instrumentos 

avaliativos para uso nas 

atividades pedagógicas nos vários 

componentes curriculares. 

Elaborar materiais 

didáticos tais como 

simulados, regulamentos 

de atividades, materiais 

paradidáticos para uso nos 

vários componentes 
curriculares. 

Elaboração de materiais 

didáticos e instrumentos 

avaliativos para os 

diversos fins ligados à 

rotina curricular e à 

execução dos projetos. 

A avaliação dos 

materiais elaborados será 

feita após a aplicação, 

mediante a observação 

dos resultados e a análise 

das ações realizadas para 
aplicação. 

Equipe de 

Coordenação 

Pedagógica e 

Professores 

responsáveis. 

Durante todo o ano 

letivo, de acordo com a 

demanda de atividades. 

 

 

12.2. Gestão de Resultados Educacionais   

 

 No que tange à Gestão de Resultados Educacionais para a implementação do PPP, seus processos abrangem: 
OBJETIVOS METAS AÇÕES AVALIAÇÃO DAS 

AÇÕES 

RESPONSÁVEIS CRONOGRAMA 

Proporcionar oportunidades de 

recuperação continuada de 

conteúdos, competências e 

habilidades a alunos com baixo 

rendimento. 

Atender o maior 

número possível de 

alunos interessados 

em atividades em 

recuperar 

conteúdos, 

Disponibilização de 

horários para atendimento 

aos estudantes com baixo 

rendimento 

A avaliação da ação será 

feita mediante 

depoimento dos 

professores relatando o 

andamento das atividades, 

pelo controle de 

frequência dos 

Professores dos vários 

componentes curriculares. 

Semanalmente durante 

todo o ano letivo. 



57 

 

 

 

 

 

competências e 

habilidades. 

atendimentos e pelos 

resultados dos alunos nas 

atividades rotineiras das 

aulas normais. 

Utilizar a plataforma Google 

Sala de aula como ambiente 

virtual de aprendizagem e 

ferramenta para o 

desenvolvimento de 

complementar das atividades 

pedagógicas interdisciplinares e 

transdisciplinares próprias dos 

vários componentes curriculares 

dentro do ambiente escolar. 

Disponibilizar 

acesso a todos os 

alunos e 

professores às salas 

de aula virtuais na 

plataforma Google 

Sala de aula 

Disponibilização e 

manutenção de ambiente 

virtual de aprendizagem 

em plataforma 

A avaliação das ações 

será feita mediante a 

realização de reuniões 

entre coordenadores 

pedagógicos e discentes, 

realizadas durante as 

coordenações 

pedagógicas gerais, por 

meio de encontros 

periódicos com os alunos 

e organizados pela 

Coordenação Pedagógica. 

Equipe de 

Coordenação 

Pedagógica. 

Corpo docente. 

Semanalmente durante 

todo o ano letivo 

Disponibilizar e oportunizar 

momentos para que os pais ou 

responsáveis possam conversar 
com os professores sobre a vida 

escolar dos alunos. 

Disponibilizar 

atendimento aos 

pais ou 
responsáveis pelos 

professores nas 

coordenações por 
área e coletiva 

Atender o 

máximo possível 

de pais ou 

responsáveis no 
horário 

determinado. 

Disponibilização de 

horários para atendimentos 

aos pais e responsáveis pelo 
corpo docentes de maneira 

individualizada 

A avaliação da ação será 

feita mediante depoimentos 

durante as reuniões de 
coordenação e por meio de 

depoimentos e pais e 

responsáveis junto à 
Direção e em reuniões 

bimestrais com a 

participação destes. 

Professores dos vários 

componentes 

curriculares e Equipe 
de Coordenação 

Pedagógica. 

Periodicamente em reunião 

pré-agendada. 

Disponibilizar ações de apoio a 
alunos com dificuldades de 

aprendizagem e orientação sobre 

metodologias de estudo. 

Atender o 
máximo possível 

de alunos que 

sejam 
identificados 

pelos professores 

com dificuldades 

de aprendizagem 

Acompanhamento 

individualizado pela Equipe do 

SOE de alunos que 

apresentam problemas de 

ordem psicopedagógica que 

interferem no desempenho 

escolar.. 

A avaliação da ação será 
feita mediante relatos 

semanais do SOE aos 

professores em reuniões de 
Coordenação Pedagógica e 

com a Direção. 

SOE Semanalmente durante todo 
o ano letivo. 
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ou que 

procurem por 

vontade própria o 
SOE. 

• Disponibilizar atendi- 
mento especializado a 
alunos que apresentem 
transtornos de várias 
ordens. 

• Oportunizar a adaptação 
de conteúdos e atividades 
para serem aplicadas a 
alunos que apresentem 
transtornos 

de várias ordens. 

Atender o 
máximo possível 
de alunos que 
sejam 
identificados 
pelos 
professores com 
dificuldades de 
aprendizagem ou 
que procurem 
por vontade 
própria o SOE. 

Acompanhamento efetivo e 

especializado pelas 
Equipes da Sala de Recurso 

Generalista e do Polo de 

DV para discentes que 

apresentam necessidades 
educacionais especiais. 

A avaliação da ação será 

feita mediante reuniões com 
exposição de resultados 

entre as Equipes das Salas 

de Recurso, Equipe de 

Coordenação Pedagógica e 
Corpo docente serão 

considerados os resultados 

do aproveita- mento dos 
alunos. 

Equipes das Salas de 

Recurso Generalista e 
de  Deficientes Visuais. 

Semanalmente durante todo 

o ano letivo. 

Oportunizar um acesso 
mais amplo do alunos DV 
aos conteúdos e rotinas 
da sala de aula, a fim de 
otimizar o 
desenvolvimento de 
competências e 
habilidades. 

Atender todos os 
alunos DV  
matriculados na 
escola. 

Oferta de intérprete de 
Braile para discentes com 

deficiência visual. 

A avaliação da ação será 
feita mediante reuniões 

com exposição de 

resultados entre a Equipe 
da Sala de DV e Corpo 

Docente. Também serão 

considerados os resultados 

do aproveitamento dos 
alunos. 

Equipe da Sala de 
Recurso de Deficientes 

Visuais. 

Semanalmente durante  todo 
o ano letivo. 

Oportunizar a inclusão 
de estudantes que sejam 
passíveis de sofrer 
algum tipo de 
preconceito de raça, 
credo, gênero e outros. 

Incluir todos os 
estudantes de 
maneira 
igualitária e 
justa nas 
rotinas da 
escola e na 
sociedade 
independentem
ente de suas 
diferenças. 

Incentivo da realização e 

ações inclusivas. 
A avaliação da ação 
será feita mediante 
relatos de 
professores nas 
reuniões de 
coordenação 
pedagógica e 
conselhos de classe 
ou ainda mediante 
relatos apresentados 
aos servidores da 
escola. 

Corpo Docente, 

Direção, 

Coordenadores 

pedagógicos. 

Semanalmente durante  todo 

o ano letivo. 
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Reverter situações de 
baixo rendimento e 
problemas disciplinares 
pontuais apresentados 
por alunos. 

Recuperar 
objetivos de 
aprendizagem e 
habilidades dos 
alunos  com 
baixo 
rendimento 
escolar. 

• Aplicação de 
atividades 
pedagógicas 
voltadas para a 
recuperação de 
objetivos de 
aprendiza gem 
durante as aulas 
regulares dos 
componentes 
curriculares. 

• Realização de 
momentos 
periódicos de 
reagrupamento 
durante os 
semestres letivos. 

A avaliação da ação 
será feita mediante 
depoimentos de 
professores e SOE 
durante as reuniões 
de coordenação, 
aplicação de 
atividades de 
aferimento da 
aprendizagem dos 
conteúdos e o 
desenvolvimento de 
competências e 
habilidades aplicadas 
pelos professores 
dos vários 
componentes 
curriculares. 

Direção, Equipe de 

Coordenação 

Pedagógica, SOE, 

Corpo Docente. 

Durante todo o ano letivo. 

Estabelecer normas 
básicas de convivência 
para que o 
desenvolvimento do 
processo de ensino- 
aprendizagem aconteça 
de maneira respeitosa, 
tranquila e proveitosa. 

Propiciar um 
ambiente 
escolar 
tranquilo, 
respeito e 
proveitoso para 
que o processo 
de ensino-
aprendizagem 
se dê de forma 
efetiva. 

• Elaboração e 
publicação de 
regimento escolar 
com as normas de 
convivência. 

A avaliação da ação 
será feita na 
verificação de 
ocorrências 
disciplinares durante 
o ano letivo e o 
impacto destas no 
processo de ensino- 
aprendizagem. 

Direção Semanalmente durante  

todo o ano letivo. 

Promover a 
conscientização dos 
discentes em relação ao 
compromisso com as 
atividades escolares. 

Oportunizar um 
ambiente 
escolar 
organizado, 
limpo, 
respeitoso e 

• Realização de 
intervenções 
disciplinares para 
conversa coletivas 
com as turmas ou 
individualiza- das 

A avaliação será feita 
mediante a 
observação das 
atitudes dos alunos 
no ambiente escolar 
e na verificação dos 

Coordenação 

Pedagógica, SOE. 

Semanalmente durante  todo 

o ano letivo. 
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produtivo para 
toda a 
comunidade 
escolar. 

pelo SOE e a Equipe 
de Coordenação 
Pedagógica. 

resultados do 
aproveitamento 
escolar. 

 

12.3.Gestão Participativa  

No que tange à Gestão Participativa para a implementação do PPP, os processos abrangem: 
 
 

OBJETIVOS METAS AÇÕES AVALIAÇÃO DAS AÇÕES RESPONSÁVEIS CRONOGRAMA 

Promover a 
responsabilidade 
ambiental entre os alunos 
da UE. 

Manter os ambientes da 
escola bem cuidados, 
limpos e conservados. 

Incentivo à participação 
dos discentes em ações 
de manutenção das 
dependências da UE 
(pintura, limpeza dos 
espaços) na forma de 
mutirões realizados 
anualmente. 

A avaliação das ações 
será feita mediante a 
observação das condições 
de conservação das 
dependências da UE 
durante o ano letivo. 

Direção, Coordenação 
Pedagógica, Corpo 
Docente, Corpo Discente. 

Semanalmente durante 
todo o ano letivo. 

Informar à comunidade 
escolar sobre a utilização 
dos recursos financeiros 
da UE. 

Apresentar à comunidade 
escolar as informações 
relacionadas ao uso dos 
recursos financeiros da 
UE sempre que 
necessário. 

Gestão transparente dos 
recursos financeiros da 
UE, com a participação 
ativa do Conselho Escolar 
no controle de 
recebimento de vergas, 
gastos e investimentos. 

A avaliação da ação será 
feita mediante exposição 
de opiniões durante as 
reuniões do Conselho 
Escolar. 

Direção, Conselho 
Escolar. 

Semanalmente durante 
todo o ano letivo. 

Aumentar a participação 
ativa dos alunos nas 
atividades de gestão da 
UE. 

Realizar eleições para o 
Grêmio Estudantil no ano 
letivo de 2022.. 

Incentivo à formação de 
Grêmio Estudantil e 
oferta de espaço para 
instalação. 

A avaliação da ação será 
feita mediante reuniões 
entre Direção e Corpo 
Discente. 

Direção, Corpo 
Discente. 

Semanalmente durante 
todo o ano letivo. 
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Informar a comunidade 
escolar sobre as 
atividades e ações 
desenvolvidas na UE. 

Difundir as atividades e 
as ações realizadas na UE 
a todos os membros da 
comunidade escolar. 

Publicação frequente de 
informes impressos, de 
acordo com as demandas, 
sobre atividades e ações 
escolares ligada ao 
desenvolvimento do 
Currículo. 

 Direção, Equipe 
de Coordenação 
Pedagógica. 

Semanalmente durante 
todo o ano letivo. 

Informar a comunidade 
escolar sobre as 
atividades e ações 
desenvolvidas na UE. 

Difundir as atividades e 
as ações realizadas na UE 
a todos os membros da 
comunidade escolar. 

Manutenção de quadros 
de aviso para 
divulgação para a 
comunidade escolar de 
informes vários 
relacionados ao 
desenvolvimento do 
Currículo. 

A avaliação da ação dar-
se-á mediante 
acolhimento diária de 
opiniões do público da 
escola e na observância 
da frequência da 
comunidade nos eventos 
divulgados. 

Direção, Equipe 
de Coordenação 
Pedagógica. 

Semanalmente durante 
todo o ano letivo.  

Promover e oportunizar 
a participação ativa da 
comunidade escolar nas 
atividades de gestão da 
escola. 

Eleger representantes 
dos vários segmentos da 
comunidade escolar para 
serem representantes 
desta nas ações de gestão 
da escola. 

Realização de eleições 
para escolha do Conselho 
Escolar, mediante 
formação de comissão 
própria, realização de 
sessões públicas, 
incentivo à participação 
da comunidade, 
disponibilização de 
espaços e materiais 
necessários para a sua 
realização. 

A avaliação da ação dar- 
se-á mediante a 
observação de todo o 
processo eleitoral pela 
comissão própria e o 
acolhimento de opiniões 
de eleitores. 

Direção, 
Comissão Própria. 

De acordo com 
calendário próprio. 

Promover e oportunizar 
a participação ativa da 
comunidade escolar nas 
atividades de gestão da 
escola. 

Eleger os profissionais 
que comporão a Equipe 
de Direção: Diretor(a), 
Vice-Diretor(a), 
Supervisor(a) Pedagógico 
(a), mediante votação 
direta de todos os 
membros da comunidade 

Realização de eleições 
para Equipe Diretora, 
mediante formação de 
comissão própria, 
realização de sessões 
públicas, incentivo da 
comunidade à 
participação, 

A avaliação da ação dar- 
se mediante a 
observação de todo o 
processo eleitoral pela 
comissão própria e o 
acolhimento de opiniões 
de eleitores. 

Direção, 
Comissão Própria. 

De acordo com 
calendário próprio. 
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escolar, disponibilização de 
espaços e materiais 
necessários para a sua 
realização. 

 

 

12.4.Gestão de Pessoas  

No que tange à Gestão de Pessoas para a implementação do PPP, os processos abrangem: 
 

OBJETIVOS METAS AÇÕES AVALIAÇÃO DAS AÇÕES RESPONSÁVEIS CRONOGRAMA 

Oportunizar atividades 
aprimoramento do 
trabalho pedagógico, de 
formação continuada e de 
capacitação profissional 
aos servidores da escola. 

Oferecer acesso a todos 
os servidores da escola a 
atividades de formação e 
aperfeiçoamento 
profissional. 

Realização de reuniões 
gerais de coordenação com 
os professores,  discussão de 
temas relacionados ao 
desenvolvimento 
curricular e publicação de 
avisos referentes as ações 
extraordinárias  e 
realização de atividades de 
formação 
pedagógica. 

A avaliação da ação será 
realizada por meio da 
exposição de opiniões 
dos participantes e 
responsáveis durante as 
reuniões de coordenação 
pedagógica. 

Equipe de Coordenação 
Pedagógica, Direção, SOE. 

Durante todo o ano letivo. 

Oportunizar atividades 
de formação continuada e 
de capacitação 
profissional aos 
servidores da escola. 

Oferecer acesso a todos 
os servidores da escola a 
atividades de formação e 
aperfeiçoamento 
profissional. 

Incentivo ao corpo 
docente para a 
participação em cursos 
de formação continuada 
ofertados pela EAPE e 
outras instituições. 

A avaliação da ação será 
realizada por meio da 
exposição de opiniões 
dos participantes e 
responsáveis durante as 
reuniões de coordenação 
pedagógica. 

Equipe de Coordenação 
Pedagógica, Direção. 

Durante todo o ano letivo. 
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Oportunizar ao corpo 
discente da escola o 
acesso a atividades de 
avaliação da qualidade do 
ensino e da 
aprendizagem e acesso a 
instrumentos de 
promoção escolar e 
social. 

Oferecer a todos os 
alunos da escola a 
participação em exames 
locais e nacionais de 
avaliação da qualidade 
do ensino e da 
aprendizagem e a 
exames de acesso a 
promoção escolar e 
social. 

Divulgação, junto aos 
corpos docente e 
discente, de 
acontecimentos 
extraordinários tais como: 
OBMEP; OBA, Aulões; 
concursos de redação; 
realização de simulados 
preparatórios para 
provas de ingresso no 
ensino superior; 
realização de provas 
avaliativas governa- 
mentais, entre outros. 

A avaliação da ação será 
realizada mediante a 
quantificação da 
participação dos 
estudantes nas 
atividades 
disponibilizadas e na 
observância dos 
resultados por eles 
atingidos. 

Direção, Equipe de 
Coordenação 
Pedagógica e Corpo 
Docente. 

Durante todo o ano letivo. 

Desenvolver projetos 
interdisciplinares e 
transdisciplinares 
elaborados e executados 
com a participação 
efetiva de todos os 
professores da escola. 

Contar com a 
participação ativa de 
todos os professores da 
escola na elaboração e 
execução de projetos 
interdisciplinares e 
transdisciplinares. 

Incentivo à participação 
do corpo docente na 
elaboração e na execução 
de projetos 
interdisciplinares e 
transdisciplinares 

A avaliação da ação será 
feita mediante a 
observância da quantidade 
e da qualidade pedagógica 
dos projetos elaborados e 
após o desenvolvimento 
destes, mediante 
instrumentos próprios 
especificados no corpo de 
cada um dos 
projetos. 

Direção, Coordenação 
Pedagógica. 

Durante todo o ano letivo. 

Realizar reuniões 
periódicas ou 
extraordinárias com pais 
ou responsáveis para 
discussão e exposição de 
questões relacionadas ao 
processo de ensino-
aprendizagem. 

Contar com a 
participação da maior 
quantidade possível de 
pais ou responsáveis nas 
reuniões pedagógicas 
sobre o processo de 
ensino-aprendizagem. 

Incentivo à participação 
dos pais e responsáveis 
nas reuniões pedagógicas      
bimestrais e 
extraordinárias. 

A avaliação das ações será 
feita mediante exposição de 
opiniões dos participantes 
durante a realização destas 
e na observância do 
quantitativo de presentes. 

Direção, Coordenação 
Pedagógica. 

Durante todo o ano letivo. 
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Comunicar a comunidade 
escolar sobre as 
atividades curriculares 
previstas para o ano 
letivo. 

Fazer com que todos os 
membros da 
comunidade escolar 
tenham conhecimento 
das atividades 
curriculares a serem 
realizadas no ano letivo. 

Divulgação do 
Calendário Escolar da UE 
à comunidade escolar. 

A avaliação da ação será 
feita por meio da 
observância da adesão da 
comunidade escolar às 
atividades e exposição de 
opiniões pontuais dos 
membros da 
comunidade. 

Direção, Coordenação 
Pedagógica. 

Durante todo o ano letivo. 

 

12.5.Gestão Financeira  

No que tange à Gestão Financeira para a implementação do PPP, os processos abrangem: 
OBJETIVOS METAS AÇÕES AVALIAÇÃO DAS AÇÕES RESPONSÁVEIS CRONOGRAMA 

Fiscalizar a aplicação 

dos recursos públicos e 

sua adequação às 

necessidades do 

cotidiano escolar. 

Evitar a aplicação 

indevida ou desnecessária 

dos recursos públicos 

destinado à manutenção 

da UE. 

Acompanhamento 

efetivo da aplicação 

e da prestação de 

contas dos recursos 

públicos pelo 

Conselho Escolar. 

A avaliação da ação será feita 

durante as reuniões do 

Conselho Escolar, mediante 

análise de documentos e 

exposição de motivos e 

relatos. 

Conselho Escolar. Durante todo o ano 

letivo. 

Estabelecer as 

prioridades de 

investimento dos 

recursos públicos 

na manutenção da 

UE. 

Aplicar os recursos 

públicos de forma a 

responder às 

necessidades mais 

imediatas da UE. 

Planejamento de 

investimentos e 

gastos para 

satisfazer 

primeiramente as 
questões mais 

emergenciais, 

mediante consultas 

colegiadas com a 

participação da 

comunidade 

escolar. 

A avaliação da ação será feita 

pelo Conselho Escolar 

mediante a conferência dos 

investimentos e documentos 

comprobatórios. 

Conselho Escolar. Durante todo o ano 
letivo. 
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Realizar manutenções 

de espaços, mobiliários 

e equipamentos sem 

custos adicionais para o 

Caixa Escolar. 

Manter espaços e 

equipamentos da escola em 

estado de uso minimamente 

adequados. 

Realização de 

parcerias com a 

inciativa privada e/ou 

com pais, 

responsáveis e 

discentes para a 

manutenção de 

equipamentos de 

informática e de 

mecanografia da 

escola. 

A avaliação das ações será 

feita mediante a conferência 

dos serviços prestados e a 

forma de parceria aplicada. 

Direção, 

Conselho 

Escolar. 

Durante todo o ano 
letivo. 

Realizar campanhas de 

arrecadação de 

materiais de consumo 

diário junto à 

comunidade escolar em 

forma de doações. 

Suprir as necessidades 

diárias de materiais como 

papel e tonner para 

confecção de materiais 

didáticos, tais como provas 

bimestrais e provas de 

simulado. 

Realização de 

campanhas junto à 

comunidade escolar, 

quando necessário, 

para arrecadação de 

materiais de primeira 

necessidade da escola 

(tonner, papel,etc.) 

A avaliação das ações será 

feita mediante a contabilização 

dos materiais arrecadados e a 

quantificação da participação 

da comunidade escolar. 

Direção. Durante todo o ano 
letivo. 

 

12.6. Gestão Administrativa  

 

No que tange à Gestão Administrativa para a implementação do PPP, os processos abrangem: 

 
OBJETIVOS METAS AÇÕES AVALIAÇÃO DAS 

AÇÕES 
RESPONSÁVEIS CRONOGRAMA 

Acompanhar o 
fornecimento de 
mantimentos 
para a merenda 
escolar. 

Manter em dia o 
fornecimento de 
mantimentos 
para a merenda 
escolar. 

Acompanhamento 
periódico pela 
Equipe de Direção 
do fornecimento e 
utilização da 
merenda escolar. 

A avaliação das 
ações será feita 
mediante verificação 
da utilização dos 
mantimentos. 

Direção. Durante todo o ano 
letivo. 
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Armazenar 
adequadamente e 
controlar o estoque 
dos mantimentos da 
merenda escolar. 

Manter o 
fornecimento de 
mantimentos da 
merenda em dia e 
adequadamente 
estocados. 

Manutenção de uma 
dispensa junto à 
cozinha para guarda 
dos mantimentos da 
merenda escolar. 

A avaliação da ação 
será feita 
diariamente, por 
meio da conferência 
das quantidades e 
das condições de 
estoque de 
mantimentos. 

Direção Durante todo o ano 
letivo. 

Realizar a inspeção e 
manutenção dos 
equipamentos da 
cozinha escolar. 

Manter os 
equipamentos da 
cozinha em 
funcionamento 
constante e em boas 
condições de uso. 

Manutenção dos 
equipamentos da 
cozinha escolar. 

A avaliação da ação 
será feita 
diariamente, por 
meio da conferência 
do funcionamento 
adequado de todos 
os equipamentos. 

Direção Durante todo o ano 
letivo. 

Realizar o controle 
dos materiais de 
uso da escola. 

Manter os materiais 
devidamente 
armazenados, 
catalogados e 
disponíveis para o 
uso da 
comunidade escolar 
durante todo o ano 
letivo. 

Manutenção de 
um almoxarifado, 
com controle de 
entrada e saída 
de materiais. 

A avaliação da ação 
será feita mediante 
conferências da 
entrada e saída dos 
materiais e de suas 
condições de 
estocagem. 

Direção. Durante todo o ano 
letivo. 

Realizar o 
controle de 
manutenção do 
patrimônio da 
escola. 

Manter o devido 
controle sobre o 
patrimônio da escola. 

Revisões de 
conferência e 
manutenção 
periódicas do 
patrimônio. 

A avaliação da ação 
será feita mediante o 
resultado das 
conferências e a 
reflexão sobre as 
ações tomadas para 
a manutenção. 

Direção. Bimestralmente. 
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Realizar a pintura 
de manutenção 
das áreas 
externas e 
internas dos 
blocos de sala de 
aula da escola. 

Manter a pintura das 
áreas da escola em 
boa qualidade. 

Realização de 
mutirões anuais com 
a participação de toda 
a comunidade escolar 
para pintura e limpeza 
das 
dependências da UE. 

A avaliação será 
feita mediante a 
conferência da 
realização da pintura 
das áreas 
determinadas. 

Direção. Janeiro. 

Renovar e enriquecer 
os recursos materiais 
da escola no que se 
refere ao mobiliário, 
equipamentos 
eletrônicos e demais 
materiais necessários, 
seja por meio de 
doações diretas ou 
pela participação da 
escola em editais de 
doação de 
órgãos públicos 
ou instituições 
privadas. 

Participar de editais 
de doação e realizar 
acordos de doação 
para sanar o déficit 
de materiais de 
mobiliário e 
equipamentos 
eletrônicos da escola. 

Realização de 
parcerias com a 
iniciativa privada para 
recebimento, 
mediante doação, de 
equipamentos, 
mobiliário e outros 
recursos materiais 
para a UE. 

A avaliação da ação 
será feita mediante o 
acompanhamento da 
participação da 
escola em editais de 
doação e do 
quantitativo de bens 
conseguidos por este 
meio. 

Direção, Coordenação 
Pedagógica, Corpo 
Docente. 

Durante todo o ano 
letivo. 

Realizar a 
manutenção dos 
equipamentos 
eletrônicos e de 
fotocopiadoras de uso 
pedagógico com mão-
de- obra gratuita 
oriunda da 
comunidade escolar. 

Manter os 
equipamentos de uso 
pedagógico em 
funcionamento. 

Realização de 
parcerias com a 
iniciativa privada e 
membros da 
comunidade escolar 
para manutenção de 
equipamentos da UE. 

A avaliação da ação 
será feita com a 
verificação periódica 
do funcionamento 
dos equipamentos 
de uso pedagógico. 

Direção. Durante todo o ano 
letivo. 
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13. PLANOS DE AÇÃO ESPECÍFICOS 

 

O Centro de Ensino Médio Ave Branca busca subsidiar os docentes em suas práticas 

pedagógica, com o objetivo de evitar a fragmentação e a implantação de práticas 

multidisciplinares, interdisciplinares e transdisciplinares de contextualização e de relação entre 

teoria e prática.  
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13.1. Coordenação Pedagógica 

 

Tema (objeto de 

estudo) 

Objetivos Justificativa Estratégias Responsáveis Avaliação 

Projeto Político- 

Pedagógico 

Revisar e atualizar a Projeto 

Político- Pedagógico para o 

ano letivo de 2022. 

A atualização do PPP 

é necessária para 

direcionar os 

trabalhos 

pedagógicos a serem 

desenvolvidos no ano 

letivo de 2022. 

Discussão em reuniões com 

pais, responsáveis, corpo 

docente e discente. 

Equipe de Coordenação 

Pedagógica. 

Equipe de Direção 

A avaliação do trabalho feita 

pela UNIEB e a comunidade 

escolar. 

Novo Ensino Médio Aprofundar os conhecimentos 

sobre os pressupostos teóricos 

e práticos do Novo Ensino 

Médio. 

Discutir proposições e os 

instrumentos para recuperação 

das aprendizagens no Novo 

Ensino Médio. 

Planejar e organizar a oferta 

de Eletivas Orientadas para os 

Itinerários Formativos das 

áreas do conhecimento. 

Estudo constante da 

estrutura do Novo 

Ensino Médio, 

conhecimento de seus 

pressupostos e 

discussão da práxis 

são fundamentais 

para a organização 

das ações 

pedagógicas 

Disponibilização de 

materiais informativo sobre 

o Novo Ensino Médio. 

Realização de reuniões para 

a comunidade escolar. 

Realização de reuniões de 

planejamento curricular. 

Equipe de coordenação. 

Equipes de docentes das 

áreas do conhecimento. 

Será feita mediante a 

exposição de opiniões dos 

participantes das discussões. 

 

13.2. Conselho Escolar 

 

 O conselho escolar zela pela manutenção da escola e monitora as ações dos gestores escolares a fim de assegurar a qualidade do ensino. 

Portanto, o conselho tem funções deliberativas, consultivas e mobilizadoras, fundamentais para a gestão democrática das escolas públicas. 

 No Centro de Ensino Médio Ave Branca o conselho é constituído por representantes de pais, estudantes, professores, profissionais da 

educação, membros da comunidade local e a diretora da escola. 

 



70 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.3.Servidores Readaptados 

Os professores readaptados no CEMAB auxiliam o pedagógico na execução do trabalho. 

 

13.4. Biblioteca Escolar 

 A biblioteca escolar é uma área da escola que reúne o acervo de livros e materiais de formação aos quais os estudantes têm acesso. Este 

espaço ficam os livros organizados de forma a convidar à leitura: livros, accessíveis, visíveis, num local da sala onde os estudantes podem se sentar 

para a ler, compartilhar a leitura de um livro com um colega. 

 Segundo Costa (2013): 

A   biblioteca   integra   a   escola,   disponibiliza   informação   e   auxilia   os professores  nas  ações  pedagógicas  e  no  processo  

de  ensino-aprendizagem. Além disso, abiblioteca escolar prepara o indivíduo para a aprendizagem ao longo  da  vida,  proporciona  

o  desenvolvimento  do  pensamento  crítico  e inovador (COSTA, 2013, p. 24). 

 

 É imperativo que a biblioteca escolar ocupe um lugar de destaque dentro do ambiente escolar, ou  seja,  que  seja  vista  como  um  espaço  

agradável,  atrativo  e  mediador  do  ensino, despertando nos educandos a busca por conhecimentos além da sala de aula. 

 

13.5. Orientação Educacional 

 

A Orientação Educacional está integrada com a Proposta Pedagógica do CEMAB, por meio do Projeto “Integrado Educar em Valores”, 

que vem de encontro ao tema central da nossa escola, cujo objetivo é a ação de forma integrada entre professores, estudantes, família e comunidade 
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escolar como um todo, pautada nos quatro pilares básicos da educação: - Educar para ser; -Educar para conviver; -Educar para conhecer; -Educar 

para fazer, cujo objetivo geral é atender as necessidades e demandas da comunidade escolar; com o foco voltado aos estudantes, professores e 

família, onde a prática educativa seja voltada para a integração das ações.  

 

Eixo 

 

 

Objetivos 

  

  Atividades 

M
a

rç
o

 

A
b

ri
l 

M
a

io
 

J
u

n
h

o
 

J
u

lh
o

 

A
g

o
st

o
 

S
et

em
b

ro
 

O
u

tu
b

ro
 

N
o

v
em

b
ro

 

D
ez

em
b

ro
 

Ações para 

implantação 

e/ou 

implementação 

da Orientação 

Educacional 

 

Organizar junto à equipe 

escolar o trabalho a 

desenvolver. 

- Apresentação da Orientação Educacional a equipe 

escolar. 

X          

- Apresentação da Orientação Educacional aos 

estudantes e responsáveis. 

X X X        

- Organização de fichas e arquivos da Orientação 

Educacional. 

X X X X X X X X X X 

- Elaboração: Plano de ação. X          

 

 

 

 

Ações no 

âmbito 

institucional 

 

 

Desenvolver ações 

visando o conhecimento 

da comunidade e dos 

educandos que serão 

acompanhados/atendidos 

pela Orientação 

educacional. 

 

- Participar das reuniões pedagógicas e 

coordenações. 

X X X X X X X X X X 

- Colaborar e participar dos projetos e ações da 

escola. 

X X X X X X X X X X 

- Participar da reformulação do projeto pedagógico 

da escola. 

X          

- Participar do projeto de remanejamento natural.      X X X X  

- Participar dos conselhos de classe.  X X X X X X X X X 

- Participar das reuniões de pais. X X X X X X X X X X 

- Participar e colaborar na realização da semana de 

educação para a vida. 

 X X        

- Acompanhar/atender aos estudantes com NEES. X X X X X X X X X X 

- PROJETO INTEGRADO EDUCAR EM 

VALORES (Ações da Orientação Educacional 

junto aos estudantes, professores e família - 

preventivo).  

X X X X X X X X X X 

  - Participar das coordenações coletivas. X X X X X X X X X X 
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Ações junto 

ao corpo 

docente 

Realizar em parceria ao 

docente trabalho, 

visando facilitar o 

processo de 

aprendizagem para o 

desenvolvimento 

integral do estudante. 

 

- Promover estudos de temas de acordo com as 

necessidades dos docentes e discentes. 

X X X X X X X X X X 

- Informar, sensibilizar e auxiliar os docentes sobre 

os estudantes acompanhados e atendidos na 

orientação. 

X X X X X X X X X X 

- Participar do conselho de classe. X X X X X X X X X X 

- Colaborar/participar nos projetos coletivos. X X X X X X X X X X 

- Atender pais/responsáveis, juntamente com os 

professores. 

X X X X X X X X X X 

- PROJETO INTEGRADO EDUCAR EM 

VALORES (Ações da Orientação Educacional 

junto aos PROFESSORES - preventivo). 

X X X X X X X X X X 

 

 

 

 

Ações junto ao 

corpo discente 

Promover ações que 

colaborem para o 

desenvolvimento 

integral do estudante, 

sua adaptação escolar, 

convivência e 

potencialidades. 

 

 

- Atendimento individual. X X X X X X X X X  

- Atendimento coletivo.  X X X X X X X X X X 

- Hábitos de Estudos. X X X X X X X X X X 

- Liderança: Representante de turma. X X X X X X X X X X 

-  Bullying NÃO! X X X X X X X X X X 

- Resgate de valores. X X X X X X X X X X 

- Projeto de Vida (Orientação Vocacional). X X X X X X X X X X 

- Encaminhamentos para rede social. X X X X X X X X X X 

- Relacionamento interpessoal. X X X X X X X X X X 

- Sexualidade. X X X X X X X X X X 

-Prevenção ao uso indevido de drogas. X X X X X X X X X X 

- PROJETO INTEGRADO EDUCAR EM 

VALORES (Ações da Orientação Educacional 

junto aos ESTUDANTES - preventivo). 

X X X X X X X X X X 

  - PROJETO TRANSIÇÃO (Ações da Orientação 

Educacional junto aos estudantes). 

X       X X  

 

 

 

 

 

- Atendimento individual aos responsáveis. X X X X X X X X X X 

- Atendimento aos responsáveis juntamente com 

professores e/ou direção. 

X X X X X X X X X X 
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Ações junto à 

Família 

Trabalhar em parceria 

com a família, visando 

sua integração na escola 

e êxito dos educandos. 

- Encaminhamentos para rede social/ou 

especialistas. 

X X X X X X X X X X 

- Promover junto à equipe escolar palestras/eventos. X X X X X X X X X X 

- PROJETO INTEGRADO EDUCAR EM 

VALORES (Ações da Orientação Educacional 

junto a FAMÍLIA - preventivo). 

X X X X X X X X X X 

  - PROJETO TRANSIÇÃO (Ações da Orientação 

Educacional junto à família). 

X          

Ações junto ao 

Estágio 

Supervisionado 

Colaborar na formação 

dos futuros profissionais 

em orientação 

educacional. 

- Acompanhar/auxiliar estagiário (a) de orientação 

educacional. 

 X X X X X X X X X 

 

Ações junto à 

rede social 

Conseguir parcerias para 

atender as necessidades 

dos educandos e 

familiares 

- Encaminhar os estudantes para 

atendimento/acompanhamento. 

X X X X X X X X X X 

Ações 

Integradas com 

Serviços de 

Apoio, 

Atendimento 
Educacional 

Especializado 

e Sala de 

Recurso 

Generalista. 

Garantir o 

acompanhamento e a 

enturmação adequada 

aos estudantes 

portadores de 
necessidades 

educacionais especiais 

de acordo com suas 

necessidades individuais 

- Participar de Estudos de Caso. 

- Sensibilizar quanto à diversidade e a inclusão no 

ambiente escolar. 

- Orientar as famílias, quanto às dificuldades 

pedagógicas e comportamentais dos seus filhos, bem 
assim como ajudar a criar hábitos de estudo em casa. 

- Atender, encaminhar e orientar conjuntamente 

famílias de Estudantes com suspeitas de NEES para 

avaliação e acompanhamento médico. 

X X X X X X X X X X 
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14 PROJETOS ESPECÍFICOS DA UNIDADE ESCOLAR 

14.1. Projeto Aulas de Informática 

 

PROJETO 

 

PROJETO AULAS DE INFORMÁTICA 

Objetivos Inserir recursos tecnológicos nas aulas buscando facilitar o processo 

de ensino- 

aprendizagem. 

Ações Aulas e avaliações na Plataforma Moodle e Google Classroom. 

Disponibilização em download dos livros do PAS e vestibulares. 

Divulgação gabaritos, fotos, notícias da escola, festas, etc. 

Agendamento de 

horários para os professores e alunos. 

Professores 

responsáveis 

Professores do laboratório de informática. 

Avaliação do 

Projeto 

Realizada pelos professores regentes que utilizam o laboratório. 

 

14.2.Projeto Guia do Estudante 

 

PROJETO 

 

PROJETO GUIA DO ESTUDANTE 

 

Objetivos 

Informar aos alunos sobre o funcionamento dos vários setores da 

escola, os projetos desenvolvidos e as normas da instituição por meio 

do Regimento 

Escolar do CEMAB e do Regimento das Escolas Públicas do Distrito 

Federal. 

 

 

Ações 

Entregar o guia do estudante reduzido para o aluno, panfleto (em anexo), 

no qual contém as informações mais importantes do RI, no início do ano 

letivo, em sala de aula, com discussão dos tópicos para esclarecimento 

dúvidas. 

Informar, até o final do 1º bimestre de 2021, 100% dos alunos matriculados 

até então, as questões relativas à organização da escola, direitos e deveres do 

aluno. 

Na 1ª reunião de pais/responsáveis do ano é publicado o guia do estudante 

completo, com discussão dos tópicos mais importantes nas plataformas do 

Google Classroom e Moodle. 
Professores 
responsáveis 

Equipe do pedagógico e administrativo. 
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Avaliação do 
Projeto 

A avaliação será realizada ao longo do ano letivo quando será possível 
constatar se os objetivos foram alcançados. 

 

14.3. Projeto Sala de Recurso Generalista 

 
PROJETO 

 
SALA DE RECURSO GENERALISTA 

Objetivos 
Promover momentos de valorização das habilidades dos alunos com 

necessidades educacionais especiais. 

 

 

 

 

 

 
Ações 

Atender individualmente os alunos com Necessidades Educacionais Especiais 

(NEE) para melhorar o seu trabalho em sala de aula. 

Socialização do aluno através da cultura, arte e informação, valorizando as 

aptidões e habilidades dos alunos na escola. Promover atividades que favoreçam 

a coordenação motora e a criatividade. Atuar de forma colaborativa com o 

professor da classe comum para a definição de estratégias pedagógicas que 

favoreçam o acesso do estudante com deficiência ou transtorno global do 

desenvolvimento (TGD) ao currículo e a sua interação com o grupo. Promover 

condições de inclusão desses 

estudantes em todas as atividades da instituição educacional. 

Professores 

Responsáveis 
Professores da sala de recursos generalista. 

Avaliação 

do Projeto Observação da aprendizagem dos alunos e mudanças no comportamento. 

 

14.4.Projeto Sala de Recursos para alunos com Deficiência Visual 

 
PROJETO 

 
SALA DE RECURSOS PARA ALUNOS COM DEFICIENCIA VISUAL 

Objetivos Maximizar a qualidade do ensino na série atual e a promoção do educando para 

séries seguintes. 

Ações Atendimento especializado para o aluno com deficiência visual provisória ou 

permanente. Adaptação de material didático pedagógico (apostilas, provas e livros), 

bem como adequação específica às características específicas de cada aluno de acordo 

com o laudo médico. Por exemplo: fonte Arial 20. Transcrição do material do braile 

para a tinta e da tinta para o braile. Gravação em áudio de 

matérias. 

Professores 

Responsáveis 

Professores da sala de recursos. 
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Avaliação 

do 

Projeto 

A Avaliação individual   para   conhecer melhor,   identificar conhecimentos, 

facilidades ou dificuldades em determinadas áreas do saber ou do fazer do aluno. 

 

 

14.5.Projeto Dia da Consciência Negra 

 

PROJETO 

 

PROJETO DIA DA CONSCIÊNCIA NEGRA 

Objetivos Valorizar a cultura negra na escola e fora dela. 

Desenvolver atividades culturais que permitam a valorização da nossa 

diversidade étnico-racial cultural. 

Ações A atividade proposta oferece um espaço da escola no qual a direção, os 

professores, os funcionários e os alunos possam expressar seus 

conhecimentos 

sobre a influência cultural dos africanos no Brasil por meio de 
videoconferência. 

Professores 

responsáveis 

Professores das diversas áreas. 

Avaliação 
do 

Projeto 

A avaliação será estabelecida pelos professores de acordo com os critérios 

estabelecidos e decididos nas reuniões pedagógicas. 

 

14.6.Projeto Obras do PAS 

 

PROJETO 

 

PROJETO OBRAS DO 
PAS 

 

 

Objetivos 

Com o trabalho em equipe e o estudo dos objetos do Programa de Avaliação 

Seriada (PAS), os alunos exploram informações sobre diversos assuntos, 

diferentes gêneros e culturas variadas de forma interdisciplinar e 

contextualizada, proporcionando a eles vastos conhecimentos que os ajudam 

no seu 

desenvolvimento pessoal, social, intelectual e no seu autoconhecimento. 

 

 

 

 

Ações 

Trabalho Interdisciplinar - Obras do PAS/UnB nos 3º e 4º bimestres por meio 

de videoconferência. 

O professor diversos aspectos: conhecimentos prévios dos estudantes, temas 

discutidos pela comunidade escolar. 

O docente e discente utilizarão as plataformas digitais tais como: Google 

Classroom, Instagram, Facebook, planilhas, Auditório, documentos, 

formulários para tal estudo. 
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Professores 

responsáveis 

Corpo docente. 

Avaliação 
do 

Projeto 

Será definido nas reuniões pedagógicas. 

 

14.7.Laboratório de Ciências da Natureza 

 

PROJETO 

LABORATÓRIO DE CIÊNCIAS DA 

NATUREZA 

 

 
Objetivos 

Propiciar situações de ensino e de aprendizagem que exigem a observação, 

a leitura de textos e roteiros, a constatação e a formulação de hipóteses, a 

experimentação, bem como a resolução de problemas que requerem 

independência e conhecimento interdisciplinar. 

 
Ações 

Serão utilizadas ferramentas de simulação para o desenvolvimento de 
atividades 

prático-experimentais, bem como resolução de problemas que envolvam os 

conceitos científicos sistematizados. 

 

 

14.8.Projeto a Natureza e suas características Matemática 

 

PROJETO 

A NATUREZA E SUAS CARACTERÍSTICAS MATEMÁTICAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivos 

O objetivo geral desse projeto é desenvolver nos alunos a capacidade de bem 

entender a Matemática, bem como subsidiar o uso de ferramentas para que eles 

possam aumentar sua motivação no estudo e na aplicação de sua importância. 

Os objetivos específicos são: 

a) fixar conteúdos Matemáticos de maneira diferenciada, propiciando ao aluno 

o contato desta disciplina com a prática e o cotidiano; 

b) trabalhar instrumentos de medidas e algumas regras práticas; 

c) apresentar conceitos de Física, Ecologia e Meio Ambiente; 

d) aguçar a capacidade dos alunos na visualização das formas geométricas; 

e) propiciar o ensino da Matemática de forma que o aluno esteja envolvido no 

projeto dentro de uma área de atuação que lhe seja agradável e que se adapte 

às suas características pessoais nas várias Inteligências conhecidas; 

f) aplicar, em atividades lúdicas e práticas, os conteúdos matemáticos, 

mostrando a utilização de alguns conceitos teóricos no seu dia a dia; 

g) desenvolver o espírito de trabalho em equipe, participativo e responsável, onde 

cada elemento é único e responsável, com seu trabalho, para a construção do 
todo. 
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Ações 

geométricas das galáxias e dos corpos celestes que compõem o Universo. Com 

relação aos ecossistemas, teremos um estudo sobre os girassóis, onde 

observaremos a disposição das sementes no centro da flor que se apresenta de 

forma espiralada semelhante geometricamente a uma galáxia espiral ou a 

disposição dos cabelos em uma cabeça humana. Faremos um estudo sobre as 

construções alveolares das abelhas. As teias das aranhas são outros exemplos 

de construções que serão estudas pelos alunos. Temos, também, que destacar 

o estudo dos Fractais, a forma fractada é encontrada em plantas tais como: a 

couve-flor, na forma geométrica das flores, etc. Por fim, analisaremos as 

construções humanas e suas relações com as construções de outros seres vivos. 

No segundo momento do Projeto os Alunos, em grupos, farão alguns trabalhos 

práticos. Esses trabalhos envolverão a construção de peças e estruturas 

matemáticas, tais como: maquetes de construções humanas e de outros seres 

vivos, plantas baixas, poliedros, fractais, etc. As peças poderão ser construídas 

com varetas de bambu, canudos, cartolinas, papel cartão, acrílico, papelão, etc. 

Os alunos usarão softwares como o AutoCAD, GeoGebra e o Matlab para 

visualização 

em meio virtual das peças e estruturas matemáticas a serem construídas. 

Professores 

responsáveis 
Professor Moacir Moura De Andrade Filho 

Avaliação do 
Projeto 

Para efeitos de avaliação dos trabalhos, consideraremos alguns itens 

importantes: 

a) a participação constante, efetiva e geral nas atividades; 

b) o desprendimento de cada grupo no desenvolvimento de suas atividades; 

c) a integração entre os grupos e dentro de cada um deles; 

d) a colaboração na aquisição e organização dos 

materiais necessários; 

a qualidade das peças e estruturas matemáticas construídas. 

 

 

14.9.Projeto Clube do Livro Científico 

 

PROJETO 

CLUBE DO LIVRO 

CIENTÍFICO 

Objetivos 
Despertar interesse pela leitura de obras literárias que dialogam com o 

conhecimento científico prevendo interações não-formais no espaço 
escolar. 
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Ações 

O clube funciona com inscrição prévia no formulário do Google. O 
participante receberá o livro em formato digital e receberá informações 
quanto às reuniões mensais para a discussão de um livro que será 
previamente lido pelo envolvidos. Os temas abordados são diversos e 
evolve ciências. Será incentivar o hábito da leitura, proporcionando uma 
análise crítica do que foi lido, relacionando-a a outros tipos de 
conhecimentos e à prática social coletiva. 

Professores 
responsáveis 

Professora Ingrid de Sousa Rodrigues Duarte. 

Avaliação do 
Projeto 

A avaliação dos resultados será realizada por alunos e professores 
participantes 
do projeto por meio do debate nas reuniões mensais. 

 

14.10. Projeto CEMAB ALÉM DOS MUROS 

 

PROJETO 

CEMAB ALÉM DOS 
MUROS 

 

 

 
Objetivos 

 
Promover a discussão de temas relevantes à aprendizagem do estudante 
usando as redes sociais 
Levar conhecimento por meio das lives como um espaço de reencontro e 
afetividade entre estudantes e professores. 
Disseminar informações que possam contribuir para uma melhor vivência de 
todos durante o período de isolamento social. 

 

 
Ações 

O projeto CEMAB Além dos Muros reúne virtualmente professores, 

convidados ou especialistas para discutir assuntos de relevância para a 
formação geral do estudante, tais como: inclusão, conhecimento científico, 
cultura e arte nesse cenário pandêmico de ensino remoto. 
Os debates são transmitidos ao vivo pelo perfil da escola disponibilizados em 
um canal do Youtube. 

Professores 

responsáveis 
Equipe pedagógica da escola. 

Avaliação do 

Projeto 

A avaliação dos resultados será realizada por alunos e professores 
participantes 

do projeto por meio de formulário de participação nas lives. 
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14.11. Itinerários Formativos 
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15 ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DO PPP  

 

Entendemos que para o alcance dos objetivos e das metas propostas nesse documento é 

preciso o envolvimento de toda a comunidade escolar, em suas diversas atuações, desde o 

planejamento até a avaliação, formulação e reformulação das propostas. Para tanto, é feita a 

avaliação entre os pares da instituição de ensino nas coordenações pedagógicas e encontros com 

a comunidade escolar. 
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