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A proposta de construção do Projeto Político Pedagógico do Centro de Ensino Médio 

de Taguatinga Norte foi discutida e elaborada pela comunidade escolar nas coordenações 

coletivas e nas reuniões com os demais segmentos escolares ao longo dos anos. E neste 

ano de 2022 especificamente após alguns encontros nas coordenações pedagógicas e nas 

reuniões de pais pudemos chegar a este documento, conscientes de que não é um projeto 

acabado, mas um projeto realista da construção coletiva a ser modificado ao longo do 

processo ensino-aprendizagem de acordo com a avaliação das ações. 

Atentos as suas peculiaridades, capacidades e limitações, contemplamos os anseios 

de todos por uma escola de qualidade, no qual nos sentimos responsáveis pela sua 

execução.  

Acreditamos que a qualidade de ensino passa, obrigatoriamente, por normas e 

valores a nortearem a prática das pessoas envolvidas na vida escolar, buscando também 

a formação de cidadãos conscientes, livres e participantes. 

Apostamos na ideia de que atividades realizadas anteriormente e que tenham 

apresentado resultados positivos devam ser mantidas, já outras, repensadas. Entendemos 

que a educação é um processo constituído de objetivos e meios, necessitando ser 

permanentemente revisto a partir das ações cotidianas, da reflexão e do diálogo, confiando 

que a nossa escola possa oferecer uma educação de qualidade e de utilidade. 

Em vários momentos pudemos ouvir nossos estudantes através de formulários, com 

o intuito de traçar metas, e nos instrumentalizar para que nossas ações consigam alcançar 

atingir aos anseios dos mesmos e da comunidade escolar. 
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2. HISTÓRICO DA ESCOLA 

2.1. 2.1 Descrição Histórica 

O Centro de Ensino Médio Taguatinga Norte - CEMTN foi fundado em 09 de abril de 

1963. Situa-se na QNC AE 1/2/3, av. SAMDU, na zona urbana norte da cidade de 

Taguatinga e está vinculado à Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal – 

SEE/DF, cujo atual secretário é a Sra.  professora Hélvia Paranaguá, e à Coordenação 

Regional de Ensino de Taguatinga – CRET, que tem à sua frente o coordenador Murilo 

Marconi Rodrigues.  

Fazem parte de sua equipe diretiva: Professor Harrison Rodrigues Lima (Diretor), 

Professora Fernanda Viana de Araújo Rocha (Vice-diretora), Danielle Christina Soares 

(Secretária Escolar), Professor Carlos Eduardo Ribeiro Alves (Supervisor Pedagógico). 

Râmisa Balduino de Souza (Supervisora Administrativa), Milene Kátia da Silva Rocha 

(Supervisora Administrativa), Luciana Rodrigues (Supervisora Administrativa) 

 Participam também da direção quatro coordenadores pedagógicos, sendo três do 

ensino regular, um coordenador do Ensino Médio em Tempo Integral (EMTI), eleitos no 

início d/e cada ano letivo.  

Construir a Proposta Pedagógica de uma escola passa, necessariamente, 

pelo resgate de sua história, acreditando que a educação se dá na relação sujeito-sujeito e 

nas suas relações sociais, relações que se dão dentro de uma especificidade histórica 

e culturalmente datada. Assim sendo, é fundamental reconstituir parte dessa história 

para trilharmos novos caminhos.  

A história desta escola foi reconstituída pelos estudantes em Gincana comemorativa 

dos 42 anos da escola em abril de 2005. No ano de sua fundação, o CEMTN contava com 

382 estudantes em dois turnos, com a oferta do Ensino Ginasial.  

Em 1964, passou a funcionar em três turnos e o número de estudantes passou a ser 

752, sendo o diretor o Sr. Alberto Luiz do Rego Barros. Em 1965 o colégio contava com 

1045 estudantes e o diretor era o professor Rosalvo Martins da Silva. Nesta mesma época 
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foi construído mais um bloco com um total de seis salas para acomodar melhor os seus 

estudantes. Em 1966 o número de estudantes continuou a crescer na escola. Nessa época 

foi realizado o primeiro festival de integração do colégio. Somente em 14 de janeiro de 1966, 

através do Decreto nº 481-GDF, foi oficializado com o nome de Ginásio Industrial de 

Taguatinga.  

No ano de 1967 o colégio completou cinco anos. Como o número de 

estudantes cresceu ao longo dos anos, inaugurou-se um novo anexo para atender o turno 

noturno.  Em 26 de janeiro de 1968, por meio do decreto nº 700 – GDF, a escola foi 

transformada em Colégio de Taguatinga Norte - CTN, quando foi implantado o 

curso profissionalizante de Técnico em Edificações e o Ensino Colegial, atual Ensino 

Médio.  Esta modalidade de ensino foi se fortalecendo como referência na formação de 

jovens e adultos, moradores da cidade de Taguatinga, a qual também iniciava sua história.  

Em 1970, foi implantado o curso técnico de Meteorologia e, em seguida, os cursos 

de Eletrônica, Eletrotécnica, Eletromecânica e o de Técnico em Comércio e Propaganda. 

Em 1972, foram implantados os cursos: Técnico de Turismo, Prótese Dentária e 

Sanitarismo.  

Em 1975, foram extintos os cursos de Eletrotécnica, Eletromecânica, Meteorologia e 

o Ginasial (7ª e 8ª séries) por falta de recursos materiais e de professores qualificados nas 

áreas, passando a ofertar apenas o 2º grau.  

 Em 1976, o colégio passou a chamar-se Centro Educacional de Taguatinga Norte - 

CETN, ofertando novamente 7ª e 8ª séries e a habilitação básica em Construção Civil 

e Eletrônica. Este último curso foi extinto no mesmo ano por falta de estudantes e 

de mercado de trabalho, retornando no ano de 1981. O curso de Construção Civil foi 

extinto em 1984, também por falta de opção no mercado de trabalho do Distrito Federal.  

No período entre 1983 e 1984, a escola passou por reformas em sua estrutura física, 

sendo reinaugurada em fevereiro de 1985, quando passou a ser considerada a instituição 

de Ensino Médio mais bem equipada de Taguatinga.  

Em 2000, por meio da Portaria nº 04 da Secretaria de Educação do Distrito Federal, 

passou a ser designado como Centro de Ensino Médio Taguatinga Norte – CEMTN, 

atendendo exclusivamente ao Ensino Médio. Desde então, suas estruturas  administrativa 
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e pedagógica passaram por inúmeras transformações, sendo a  implantação da jornada 

ampliada para os professores, uma das mais significativas, pois  representou a 

possibilidade de desenvolvimento de discussões, planejamentos, ações e  avaliações 

coletivas, uma vez que as coordenações pedagógicas passaram a ser  organizadas por 

áreas de conhecimento, conforme Parecer 15/98 – CNE/CEB:  

• Área de Códigos, Linguagens e suas Tecnologias (Português, Arte, Educação Física, 

Inglês e Espanhol).  

• Área de Ciências da Natureza, Matemática e suas Tecnologias (Matemática, Física, 

Química e Biologia).  

• Área de Ciências Humanas e suas Tecnologias (História, Geografia, Filosofia 

e Sociologia).  

O ano de 2000 foi marcado, ainda, por novidades no ensino com a criação 

dos Parâmetros Curriculares Nacionais – PCN`s elaborados pelo Ministério da 

Educação.  Esses parâmetros ocasionaram inseguranças e dúvidas, pois o corpo docente 

e a direção da escola não compreendiam, no primeiro momento, a nova proposta a 

ser implementada.  

Todavia, algumas ações foram planejadas para implantação dessa 

proposta.  Organizou-se uma equipe de coordenação pedagógica, composta por 

coordenadores das três áreas de conhecimento, conforme especificado acima, com a 

função principal de organizar o grupo docente, com vistas à articulação entre teoria e 

prática.  

Apesar das dúvidas e das inquietações, o ano de 2000 representou um marco 

na história do CEMTN, pois inaugurou uma prática de trabalho coletivo que tem 

se fortalecido ao longo dos anos. Novos conceitos foram construídos pelos docentes, 

enriquecendo a vivência dos estudantes na escola, por meio do desenvolvimento 

de projetos coletivos, fundamentados nos princípios da contextualização e 

da interdisciplinaridade.  

Nos anos 2001 e 2002, houve uma desaceleração no processo de mudança, 

por causa das dificuldades administrativas, especialmente pela carência de 
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recursos humanos necessários para atuação na coordenação pedagógica, fundamental 

para o encaminhamento de um trabalho pedagógico coletivo. Mesmo diante 

dessas dificuldades deu-se continuidade aos projetos iniciados no ano anterior e organizou-

se a coordenação com encontros regulares que visavam a formação continuada do 

professor e a implementação de projetos coletivos.  

Foram muitos os entraves à constituição de um projeto educativo de qualidade, como 

carência de recursos humanos, materiais e financeiros que dão suporte ao processo 

ensino-aprendizagem. Mesmo assim, o CEMTN procurou sanar essas dificuldades para 

atender às necessidades da escola e da comunidade local.  

O ano de 2005 foi de mudanças pedagógicas e administrativas, fundamentadas na 

gestão participativa, que ampliaram o campo de possibilidades de construção de 

uma escola com identidade própria, capaz de superar as dificuldades e acreditar que 

os sonhos podem se transformar em realidade. Entre as conquistas deste ano estão 

as premiações recebidas pela escola com o projeto “Estudante Cidadão” (1º lugar na 

antiga DRET e 2º lugar no DF) e a classificação entre os 26 melhores trabalhos do projeto 

da Fiat – “Tesouros do Brasil”, fazendo parte da publicação anual da referida entidade.  

Em 2007, apesar das diversas mudanças ocorridas no âmbito da Secretaria 

de  Estado de Educação e do governo local, a escola conseguiu manter a qualidade 

do  processo de ensino/aprendizagem participou efetivamente do processo da 

escolha  democrática da equipe gestora e passou, então, a adotar o modelo de 

“Gestão  Compartilhada”, com o qual se pretendia democratizar o ensino e a instituição, 

contando  com a participação e o compromisso de todos os segmentos (direção, 

professores,  servidores, estudantes, pais e toda a comunidade escolar).  

A meta a ser cumprida consistia em dar continuidade ao trabalho aqui realizado, 

atualizá-lo e adequá-lo às políticas educacionais, melhorar os aspectos físicos e superar 

os índices apresentados pelo IDEB – Índice do Desenvolvimento da Educação Básica.  

Em 2008, a escola foi dirigida pela professora Ivânia e passou por algumas reformas 

físicas como: efetivação do laboratório de informática, reforma da quadra polidesportiva e 

construção de arquibancadas, reforma e pintura do auditório e aquisição de bens de 

consumo e permanentes com a verba do PDAF. 
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Nos anos de 2009 e 2010 a escola foi administrada pelo professor Wilson de Sousa 

Lima e Leopoldo José Alves, eleitos por meio de eleição direta após seleção por concurso. 

Nesse período a escola permaneceu em segundo lugar no ENEM em relação às escolas 

públicas do DF e em 1º lugar em Taguatinga. A verba do PDAF permitiu a melhoria física e 

aquisição de recursos didáticos, possibilitando a melhoria da qualidade de ensino. Várias 

mudanças ocorreram na coordenação pedagógica, como: a mudança de sala para atender 

a demanda de professores, aquisição de computadores, instalação de internet sem fio, 

reestruturação do PPP, eleição de um coordenador por área, informatização do sistema de 

provas, implantação do plano de metas para premiar e organizar o trabalho dos 

professores. Tais mudanças refletiram em um excelente trabalho, reconhecido pela antiga 

DRET.  

No ano de 2010, a escola passou a trabalhar com o projeto Ensino Médio Inovador 

(PROEMI) do MEC e com o sistema de Escola Integral. Deu-se continuidade aos projetos 

previstos no PPP, ao trabalho com salas ambientes, aulas com horários duplos e com dois 

intervalos, atendimento pedagógico em turno contrário, atendimento aos estudantes com 

necessidades especiais por dois profissionais da área na sala de recursos, construída para 

este fim.  

Nos anos de 2011 e 2012, deu-se continuidade aos projetos da PP, 

reestruturação  do laboratório de informática, aquisição de equipamentos de áudio- visual, 

TV de LDC, Datashow, equipamentos de som, construção de refeitório, reformas dos 

banheiros, pintura da quadra e entrada da escola com grafite, aquisição de materiais 

esportivos,  reforma da sala de ginástica e colocação de espelhos, aquisição de 

equipamentos para atender os projetos “Valorização da Escola Pública” e “Conhecendo o 

mundo por meio  de maquetes”, “OLIMCEMTN”, aquisição de livros literários para a 

biblioteca. Todas essas benfeitorias só se tornaram possíveis graças às verbas oriundas do 

Ensino Médio Inovador (MEC/ PNDE) e PDAF. A escola ofereceu lanche e almoço a todos 

os estudantes participantes da Educação Integral.  

A preparação para o vestibular/PAS e para o ENEM – Exame Nacional do Ensino 

Médio – passou a ocorrer nas atividades desenvolvidas em sala de aula, nos projetos 

pedagógicos e nos convênios firmados com universidades e instituições vinculadas à 

Secretaria de Educação.  
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O compromisso com a construção do conhecimento é desafio que assumimos, 

buscando transformar a realidade do estudante. Nosso desafio é que cada jovem se 

sinta importante e valorize aquilo que gosta de fazer e que o professor tenha a 

autoestima elevada e segurança para realizar seu trabalho.  

Em 2017, o CEMTN passa por uma transformação desde a mudança da 

equipe gestora até a implantação gradual da Escola em Tempo Integral (ETI), e o 

fortalecimento dos diversos projetos desenvolvidos na Escola, visando a melhoria dos 

resultados dos estudantes, que a cada ano apresenta resultados positivos nas avaliações 

externas promovidas por diversas Instituições Educacionais: MEC, CESPE (PAS, ENEM, 

PISA, IDEB, dentre outros). Neste ano foram eleitos os professores Adriano, como Diretor 

e a professora Érica, como Vice-Diretora.  

Em 2018 nossa escola passa a integrar o EMTI (Ensino Médio em Tempo Integral) 

de forma gradativa, apenas para três turmas da 1ª série no período vespertino, e estes 

estudantes passaram a frequentar aulas complementares no turno matutino às  terças, 

quintas e sextas-feiras, de forma obrigatória, compondo um currículo mais extenso, com 

aulas de laboratórios, música, informática, lógica e redação criativa. A estrutura física da 

escola foi modificada, reformando um espaço no bloco da biblioteca, transformando-o em 

2 salas de aula para abrigar a demanda gerada por esses estudantes.  

Também em 2018, conforme previsto no PDE, todas as escolas públicas de 

Ensino Médio do DF passaram a funcionar em regime de semestralidade, no qual as 

disciplinas foram divididas em dois blocos (Bloco I: Biologia, Filosofia, História, Inglês e 

Química; Bloco II: Arte, Espanhol, Física, Geografia, Redação e Sociologia) com o dobro 

de aulas para estas disciplinas. As matérias de Educação Física, Matemática e 

Português continuam em regime anual. O CEMTN implantou de forma integral a 

semestralidade, mesmo para as 2ª e 3ª séries que fizeram os anos anteriores de forma 

anual.  

Em 2019, nossa escola dá continuidade às turmas do EMTI, ampliando de 3 para 6 

classes, sendo elas: três turmas de 1ª série e três turmas de 2ª série. Deu-se neste ano uma 

grande reforma nas instalações elétricas de toda a escola e todos os forros dos tetos foram 

trocados por materiais mais modernos, de PVC. Ainda, algumas salas de aula receberam 

a instalação de ares condicionados.  
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Em 2020 foram extintas as turmas de ETI. As turmas do EMTI foram 

novamente ampliadas, agora com uma turma de 1ª série, duas turmas de 2ª série e duas 

turmas de 3ª série. A equipe gestora do CEMTN foi reeleita.  

Porém, nesse mesmo ano de 2020 ocorreu o início de uma emergência sanitária, de 

proporções nunca antes vista. Um vírus novo, Covid-19, descoberto à princípio na província 

de Hubei – China, no final de 2019, conseguiu atingir a todos os países de todos os 

continentes, chegando tristemente ao Brasil.  

Em 11 de março de 2020 a OMS declarou a Covid-19 uma pandemia. Essa situação 

fez com que os governos de todas as nações restringissem o trânsito de todas as pessoas. 

As pessoas foram confinadas em suas casas para evitar o intenso contágio. E as escolas, 

consequentemente, foram obrigadas a fechar. No caso do CEMTN, não tínhamos 

terminado o 1º bimestre. Paramos por pouco mais de 3 meses e retornamos em ambiente 

virtual. Aprendemos (alunos, professores, pais, todos) a explorar as várias funções e 

ferramentas que o Google nos ofereceu por meio de cursos, encontros e ajudas, tudo 

online. Tudo virtual. Tudo aprendido/ apreendido “a ferro e fogo”. Em meio a intenso 

confinamento, distanciamento social, máscaras e muito álcool em gel.  

Toda essa situação nos alertou para novos desafios e dificuldades e a maior ainda 

hoje é “como alcançar os alunos que não têm acesso à Internet”. Todo o corpo docente foi 

convocado a pensar estratégias para alcançar a todos os alunos. A meta foi não deixar 

ninguém para trás, nem alunos e nem professores. Por meio de material impresso fomos 

orientados pela Secretaria de Educação a preparar a entrega aos alunos que não tiveram 

meios de participar das aulas na Plataforma Google. O ano letivo de 2020 terminou em 28 

de janeiro de 2021.   

Apesar do momento crítico, foram feitas algumas obras na escola:  

 reforma geral do auditório (troca do piso de cerâmica por porcelanato, troca 

das cadeiras, instalação de ares condicionados, instalação de portas corta-fogo, os 

banheiros foram transformados em um grande camarim, instalação de portas de vidro 

nas laterais do palco, pintura geral);  

 reforma dos banheiros dos professores, dos servidores e da biblioteca;  

 troca da porta de entrada da biblioteca, de ferro por Blindex;  

 término das instalações dos ares condicionados nas salas de aula;  
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 reforma do forro do teto da sala da secretaria;  

Em 2021, devido às orientações para o reforço das medidas de higiene, foram 

instaladas no ambiente externo, no pátio de entrada da escola, 6 pias para a lavagem das 

mãos.  Iniciamos o 1º bimestre de 2021 em 08 de março de 2021, ainda em 

situação pandêmica, mas mais preparados para lidar com o sistema virtual, com aulas 

mediadas por tecnologia. Ainda neste ano o CEMTN conta com turmas do EMTI, sendo 

duas turmas de 1ª séries, uma de 2ª série e três de 3ª séries.  

No começo do mês de maio de 2021 a equipe gestora daquele momento liderada 

por Adriano Neradil e Erika Rejane numa coletiva de quarta-feira comunicou a saída de 

todos os membros mesmo com o mandato em curso. Foi uma grande surpresa para todos 

os que acompanhavam pelo Meet. Alguns tentaram demovê-los da intenção, incluindo 

Harrison, mas foram tentativas em vão. Acordou-se que haveria uma comissão de transição 

para levar o processo à frente. Os candidatos para essa comissão foram João Basílio e 

Harrison Rodrigues. Quando estava perto do dia da decisão final, o Senhor Harrison pediu 

afastamento da comissão para poder se candidatar juntamente com a Professora Fernanda, 

que ocupava a coordenação naquele momento. Havia outra candidata, professora Marilena, 

que já manifestara o interesse desde o princípio. No dia da reunião com o Coordenador da 

regional, Murilo Marconi, todos tiveram lugar de fala, incluindo a candidata primária. Logo 

após sua fala, o senhor Harrison pode se manifestar. Ela, então, decidiu retirar a 

candidatura. Nesse momento Murilo declarou como indicados para os cargos de Diretor e 

Vice, Harrison e Fernanda, cargos que ocupam até a presente data. 

2.2. 2.2 Caracterização Física  

O espaço físico do CEMTN é composto de:  

QUANTI

DADE 

ESPAÇO FÍSICO QUANTIDADE ESPAÇO FÍSICO 

01 Sala de professores 01 Sala para SOE 

18 Salas de aula 01 Sala supervisão administrativa 
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01 Auditório 01 Sala Educação Física 

04 Banheiros p/ professores 01 Sala espaço multiuso (Tenda) 

02 Banheiros p/ alunos 01 Sala documentos financeiro 

01 Quadra poliesportiva coberta 01 Mecanografia 

02 Quadras de esporte abertas 01 Cantina 

01 Secretaria  01 Refeitório 

01 Sala de servidores 01 Lanchonete particular sem 

funcionamento 

01 Sala de recurso (ANEES) 01 Depósito da cantina 

01 Sala de supervisão 01 Depósito mat. expediente 

01 Sala de coordenação 01 Depósito mat. Secretaria 

(passivo) 

01 Sala de Direção 01 Depósito materiais inservíveis 

01 Biblioteca  01 Cozinha para professores 

02 Banheiros na biblioteca 01 Sala reuniões 

01 Laboratório de Biologia 02  Sala Pedagogia (SAA/ESAA) 

01 Laboratório Informática 01 Refeitório para EMTI 

01  Laboratório de Física 01 Sala coordenação EMTI 

01 Laboratório de Química 02 Salas de aula EMTI 

02 Depósitos materiais diversos  
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3. DIAGNÓSTICO DA REALIDADE 

3.1. Características sociais, econômicas e culturais da comunidade 

O CEMTN atendeu em 2021 1.548 estudantes, hoje para atender a demanda de 

implementação do Novo Ensino Médio em todas as turmas da 1ª série atende a 1.331 

alunos divididos nos turnos matutino e vespertino, moradores não só das quadras próximas 

como também na Ceilândia Norte, Ceilândia Sul, 26 de Setembro, Águas Lindas, Vicente 

Pires, Colônia Agrícola Samambaia, Águas Claras e outras localidades. 

A maioria dos estudantes é oriunda do CEF 14 e CEF 11. Para melhor conhecer sua 

comunidade escolar, a escola utiliza mecanismos diversos. As avaliações institucionais, 

realizadas periodicamente, assim como os conselhos de classe realizados ao final de cada 

bimestre, evidenciam a visão que a comunidade escolar tem da escola, seus anseios e 

necessidades. A escola utiliza o PDE Interativo como ferramenta de diagnóstico e com base 

nos relatórios gerados anualmente, reorganiza sua programação, projetos e ações 

pedagógicas.  

Para o ano de 2022, foi elaborado e disponibilizado via Google forms um questionário 

visando a apreensão da realidade social, econômica e cultural dos nossos estudantes onde 

491 alunos, (cerca de 36,88% do total) deram as seguintes respostas aos questionamentos: 

Idade: 
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Série: 

 

Turno: 

 

Local de residência: 
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Forma de locomoção até a escola: 

 

Mora com: 

 

 

 

 

Possui Alguma Religião: 
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Renda familiar: 

 

Trabalha e estuda: 

 

 

Já reprovou alguma vez: 
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Fará o PAS 2022: 

 

Qual etapa: 
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Fará o ENEM 2022: 

 

 

O que fará depois do Ensino Médio: 

 

Qual área deseja atuar: 

 

 Além das informações acima colocadas pelos gráficos, percebe-se uma variável 

realidade socioeconômica da comunidade podendo dar como exemplo que temos entre os 
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pais e responsáveis empresários, funcionários públicos, autônomos, balconistas, pedreiros, 

diaristas, entre outros. Já no contexto social temos extremos em que a família acompanha 

integralmente a vida escolar do aluno e em outros casos é notável a ausência e até o 

abandono por parte dos responsáveis, o que gera um descontentamento por parte dos 

professores, direção e orientação educacional. Neste caso, um dos parceiros do CEMTN é 

o Conselho Tutelar. 

 Dentre os alunos de 1º ano do ensino médio regular apresentam imaturidade 

refletindo em indisciplina. Assustados com a quantidade de disciplinas e com o regime de 

semestralidade alguns alunos perdem-se no processo de ensino aprendizagem.  Os alunos 

de 2º e 3º anos em sua maioria são provenientes da própria escola demonstrando maior 

maturidade e melhor comportamento disciplinar, condizente a etapa, mostrando maior 

interesse e preocupação com o mercado de trabalho e o futuro acadêmico, pois boa parte 

destes ingressam em universidades públicas e privadas. 

 A escola apresenta algumas situações problema: 

 Desinteresse por parte dos alunos por parte dos alunos principalmente da 1ª série 

referente aos estudos. 

 Baixo rendimento escolar, ocasionando em índices indesejáveis de reprovação. 

 Evasão escolar sem justificativa, principalmente entre os alunos de 1º série (EM) que 

são menores de idade. 

 Falta de segurança nos arredores da escola, gerando um aumento de ocorrência de 

roubos, consumo de álcool e drogas lícitas e ilícitas, além de violência física e verbal. 

Tais situações necessitam de discussão, busca de alternativas e implementação de 

atividades que possibilitem uma profunda reflexão e reavaliação de práticas, de conceitos 

e de preconceitos para tratar a realidade de forma integrada, com uma visão globalizada 

mostrando desafios a serem vencidos para que surja uma escola realmente atuante, como 

transformadora do meio em que se insere. 

A clientela mencionada está matriculada nas seguintes modalidades:  

 Ensino MédioRegular – 1135 alunos divididos em:  

 351 alunos da 1ª série; 

 376 da 2ª série; 

 408 da 3ª série. 
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 Ensino Médio Tempo Integral – 196 alunos divididos em: 

 88 alunos da 1ª série; 

 76 alunos da 2ª série; 

 32alunos da 3ª série. 

O Centro de Ensino Médio Taguatinga Norte promove a valorização do profissional 

oferecendo um espaço de construção e vivência. Os educadores são graduados, pós-

graduados, mestrandos e doutorandos, pois têm consciência de que sua prática pedagógica 

não são somente “passadores de conteúdo”, mas profissionais que propiciam o 

aprimoramento dos estudantes como pessoas, incluindo a formação ética, além de 

encorajá-los a tornarem-se progressivamente autônomos, a interagirem e a resolverem 

seus conflitos. 

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

Entre os dias 15 e 16 de março foi feita uma avaliação diagnóstica de Língua 

Portuguesa e Matemática onde puderam ser observadas as seguintes fragilidades e 

habilidades:  

1ª Série – Fragilidades 
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1ª Série – Habilidades 
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2ª Série – Fragilidades 
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2ª Série – Habilidades 

 

3ª Série – Fragilidades 
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3ª Série – Habilidades 

 

 Diante das fragilidades encontradas a escola traçou um plano de ação visando sanar 

a problemática. Para as 1ª séries do Novo Ensino Médio, foi ofertada como eletiva o Projeto 

Interventivo de Língua Portuguesa (PIP) e o Projeto Interventivo de Matemática (PIM), já 

para as 2ª e 3ª séries é ofertado ao aluno projetos de Redação e PD Matemática. 
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4. FUNÇÃO SOCIAL DA ESCOLA 

“A educação é uma prática social, que une os homens entre si em torno do direito de 

aprender e da conquista da cidadania. A escola, instituição formal de educação, muitas 

vezes o equipamento público mais próximo da comunidade, é chamada a desempenhar 

intensivamente um conjunto de funções. Essa instituição se vê como educadora, mas 

também como “protetora” e isso tem provocado debates acerca não só de sua 

especificidade, mas também dos novos atores sociais que buscam apoiá-la no exercício 

dessas novas funções e dos movimentos e organizações que igualmente buscam a 

companhia dessa instituição escolar para constituí-la e, talvez, ressignificá-la.” (Currículo 

em Movimento, Caderno 1, SEEDF, 2014a, p. 10). Neste sentido o CEMTN busca ofertar a 

todos os seus estudantes uma  educação que gere a inclusão social, preparando esses 

jovens para o futuro, numa  perspectiva humanística, desenvolvendo habilidades, 

competências e atitudes que os  tornem aptos a atuar no mundo como cidadãos 

conscientes e críticos, a ingressar no  ensino superior e mercado de trabalho e a intervir na 

realidade social, transformando a. A escola busca assegurar a eles instrumentos, com 

chances reais de sucesso, e para  isso faz-se necessário a implementação de um Plano de 

Trabalho que contemple um  planejamento previamente discutido entre todos os segmentos 

envolvidos com  condição de acompanhar o seu desenvolvimento e interceder, se 

necessário for, para  corrigir rumos e não se conformar com os resultados obtidos. 

Sabemos que a escola é o lugar de encontros de pessoas, origens, crenças, valores 

diferentes que geram conflitos e oportunidades de criação de identidades.  “Espaço de 

difusão sociocultural; e também é um espaço no qual os sujeitos podem se apropriar do 

conhecimento produzido historicamente e, por meio dessa apropriação e da análise do 

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

manter ou transformar a sua realidade. [...]..  (PPP Carlos Mota, p.18). Desse modo, “A 

ação educativa deve ir além das aprendizagens de conteúdos formais, reconhecendo 

diferentes espaços, etapas, tempos e ferramentas educativas para que se consiga superar 

a distância entre o que se constrói dentro e fora da escola”.  (PPP Carlos Mota, p.20). 

Coerente com os fundamentos da Psicologia Histórico-cultural de Vygostky e 

Pedagogia Histórico-crítica, o homem é compreendido como um ser que aprende e se 

constrói em interação com o com o meio social e natural que o cerca. Sendo assim, a escola 
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e todos os seus atores são convocados a juntos, pensar e fazer educação por meio da 

imersão constante na vida diária e seus acontecimentos, considerando a não-neutralidade 

que caracteriza nossa atuação nas diferentes situações que envolvem a existência humana.  
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5. MISSÃO DA ESCOLA 

 

Acreditamos muito em nosso trabalho, assim defendemos que a missão da escola é 

promover uma educação de qualidade para todos os alunos, levando-os a construir de 

forma integral, sua história com responsabilidade, dignidade e autonomia, contribuindo para 

uma sociedade mais justa, fraterna e feliz. 
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6. PRINCÍPIOS 

6.1. Princípios orientadores das práticas educativas 

A Educação vem passando por constantes mudanças, exigindo cada vez mais dos 

envolvidos uma postura consciente de ser, de pensar e de fazer. 

Como agentes de transformações, somos primeiramente transformados, livrados de 

nossos estigmas para que, com uma nova visão, sejamos capazes de alcançar nossa meta 

que é a Educação no seu maior significado. 

Agir na prática educativa com consciência clara da teoria que sustenta nossa ação 

nos dá força, pois dessa forma não só temos ciência do que queremos, mas também 

sabemos para onde estamos querendo caminhar e como queremos caminhar para lá, o que 

implica ter clareza dos fins que desejamos atingir e da metodologia que vamos utilizar para 

chegar aos resultados desejados. (LUCKESI, 2011, p. 62). 

Tendo em vista que as matrizes curriculares não estão prontas por si só e não devem 

ser usadas como uma receita a ser seguida fielmente, o corpo docente dessa Instituição 

está estabelecendo elos entre os conteúdos e a Parte Interdisciplinar (Diversificada) de 

forma a atenderem as necessidades de aprendizagem da comunidade, por meio da 

contextualização e da interdisciplinaridade entre os conteúdos. 

Para alcançarmos este propósito temos a Coordenação Pedagógica como 

estratégica determinante e constante, pois será através dela que iremos avaliar, propor, 

debater, criar, planejar, enfim fazer do pedagógico o elemento fundamental para o sucesso 

de nossa missão em prol da educação pública de qualidade e em consonância com os 

elementos necessários para o desenvolvimento integral dos alunos de nossa comunidade. 

Partindo de princípios definidos na LDB, os educadores do Centro de Ensino Médio 

Taguatinga Norte, em um trabalho conjunto, chegaram a um novo perfil para o currículo, 

apoiado em competências básicas para a inserção de nossos jovens na vida adulta. 

Buscamos dar significado ao conhecimento escolar mediante a contextualização e a 

interdisciplinaridade, incentivando o raciocínio e a capacidade de aprender. 

O planejamento e desenvolvimento do currículo estão organizados de acordo com 

os dispositivos da Lei 9394/96, da Resolução 01/2005 – CEDF, do Parecer 62/99 – CEDF, 
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da Resolução CD/FNDE/MEC 63/2011 (Ensino Médio Inovador) e ao Regimento Escolar 

de Ensino do Distrito Federal e nas Diretrizes Para a Organização do Trabalho Pedagógico 

na Semestralidade, Parecer 229/2013.Na parte diversificada busca-se atender às 

necessidades da comunidade escolar.  

Trabalha-se com projetos que visam fomentar ideias sociais nas práticas cotidianas 

dos jovens, fazendo-os não apenas participantes de “arquibancada”, mas sujeitos 

personagens da história. Há uma valorização da bagagem trazida pelos alunos do seu 

próprio convívio social, mas há também uma inserção de valores e conceitos ligados à 

práxis educacional. 

O planejamento da Organização Curricular implica em um melhor desenvolvimento 

Pedagógico, pois auxilia a execução do planejamento de aulas e de atividades pedagógicas 

que facilitem a organização e sistematização das ações implantadas conforme a Proposta 

Pedagógica. Assim, o papel do Coordenador é fundamental, pois é ele quem faz a ligação 

entre todos os professores, mesmo durante espaços e currículos diferenciados. A ele recai 

a responsabilidade de trazer ao cotidiano escolar tudo que está acontecendo de histórico 

fora dos muros da escola, além de articular o trabalho pedagógico. 

O aluno, igualmente como o profissional, deve ser respeitado e para isso são 

tomadas atitudes às quais cabem ao coordenador tomar conhecimento para repassar aos 

professores, sem que haja perda de tempo em conversas desnecessárias, inclusive. 

O CEMTN procura atender as diferenças individuais dos alunos em sala de aula e 

dispõe de serviço de apoio com Sala de Recurso em ANEE (projeto em anexo) favorecendo 

o processo educacional não apenas aos alunos desta escola, como também das 

proximidades que estudam em escolas que não dispõem deste atendimento especializado. 

“A inclusão educacional é um direito do estudante e requer mudanças na concepção 

e nas práticas de gestão, de sala de aula e de formação de professores, para a efetivação 

do direito de todos à escolarização. No contexto das políticas públicas para o 

desenvolvimento inclusivo da escola se insere a organização das salas de recursos 

multifuncionais, com a disponibilização de recursos e de apoio pedagógico para o 

atendimento às especificidades educacionais dos estudantes público alvo da educação 

especial matriculados no ensino regular.” 

“Fundamentada nos marcos legais e princípios pedagógicos, da igualdade de 

condições de acesso à participação em um sistema educacional inclusivo, a Política 

Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva (MEC, 2008) define 
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a Educação Especial como modalidade de ensino transversal a todos os níveis, etapas e 

modalidades, que disponibiliza recursos e serviços e o atendimento educacional 

especializado, complementar ou suplementar, aos estudantes com deficiência, transtornos 

globais do desenvolvimento e altas habilidades/superdotação no ensino regular.” 

“Em 2008, o Decreto nº 6.571 institui no âmbito do FUNDEB, o duplo cômputo da 

matrícula dos estudantes público alvo da educação especial, uma em classe comum da 

rede pública de ensino e outra no atendimento educacional especializado (AEE).” 

(http://portal.mec.gov.br) 

6.2. Princípios orientadores das práticas pedagógicas 

Princípios Axiológicos: 

• Fortalecimento dos laços de solidariedade e de tolerância; 

• Formação de valores; 

• Aprimoramento como pessoa humana; 

• Formação ética; 

• Exercício da cidadania. 

Política da Igualdade: 

• Aprender a conviver; 

• Condutas de participação; 

• Respeito para com o outro e ao que é público; 

• Combate ao preconceito; 

• Respeito às diferenças. 

Ética da Identidade: 

• Aprender a ser; 

• Liberdade de pensamento; 

• Construção de argumentos próprios. 

Princípio Epistemológico: 
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• Aprender a conhecer; 

• Aprendizagem por meio da construção de habilidade e competências; 

• Conhecimento da construção coletiva. 

 

 

Princípios Educacionais: 

• Diversidade; 

• Autonomia; 

• Identidade. 
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7. OBJETIVOS INSTITUCIONAIS 

 

7.1. Objetivos Gerais 

Instruir o aluno não só para produzir, mas para o exercício pleno da cidadania, 

respeitando a pluralidade da natureza humana e promovendo o desenvolvimento 

equilibrado de todas as dimensões do seu eu, construindo para a transformação da 

sociedade, na perspectiva da formação do cidadão, com bases político/filosóficas, 

concebendo a educação de acordo com a visão do homem e de mundo pretendido dentre 

da interdisciplinaridade e da troca de experiências do grupo, ou seja, conceber a educação 

a partir de princípios que a sustentam. 

7.2. Objetivos Específicos 

 Conduzir a aprendizagem a um processo construtivo e político, de modo que as aulas 

não tenham caráter meramente instrutivo de treinar, informar. Mas, ao contrário, que 

elas possam permitir ao aluno confrontar com a realidade, questionar, pesquisar, e 

assim tornar-se sujeito de suas ideias. 

 Fazer o aluno perceber que não se aprende sem esforço e não se aprende somente 

na aula. Mas, ao contrário, é possível até aprender sem ela, uma vez que o 

aprendizado acontece quando o aluno faz, experimenta o conhecimento. 

 Fazer com que toda e qualquer proposta ou teoria, individual ou coletiva esteja 

voltada para a aprendizagem/formação do aluno e também possa propiciar melhores 

condições de trabalho ao professor. 

 Promover a interdisciplinaridade e contextualização dos componentes curriculares, 

visando uma formação global do educando, de forma a tornar-se este mais apto a 

assimilar mudanças, mais autônomo em suas escolhas. 
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 Garantir a participação mais efetiva dos pais ou responsáveis e promover a 

integração dos diversos segmentos da comunidade escolar. 

 Atender ao aluno com necessidade especial auxiliá-lo em seu trabalho de superação 

das condições limitantes, ajudá-lo a criar uma autoimagem positiva e uma visão de 

mundo realística e possibilitar-lhe aceitar-se enquanto ser diferente. 

 Oferecer uma Educação em Tempo Integral (EMTI) que atenda às necessidades dos 

estudantes, promovendo a ampliação de tempos, espaços e oportunidades 

educativas, de modo que a tarefa de educar seja dividida com os pais e a 

comunidade. 

 Incentivar os estudantes a se inscreverem e a participarem do Exame Nacional do 

Ensino Médio (ENEM) e do Programa de Avaliação Seriada (PAS-UnB). 

 Fornecer aos estudantes algumas orientações necessárias para um melhor 

desempenho no ENEM e no PAS. 
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8. FUNDAMENTOS TEÓRICO-METODOLÓGICOS 

A Educação vem passando por constantes mudanças, exigindo cada vez mais dos 

envolvidos uma postura consciente de ser, de pensar e de fazer. 

Como agentes de transformações, somos primeiramente transformados, livrados de 

nossos estigmas para que, com uma nova visão, sejamos capazes de alcançar nossa meta 

que é a Educação no seu maior significado. 

Para que haja maior integração entre o proposto no Novo Ensino Médio, 

Semestralidade no Ensino Médio e a realidade da nossa escola, os profissionais se 

debruçam sobre discussões sobre Estatuto da Criança e do Adolescente, Circulares, 

Currículo em Movimento (inclusive com participações em plenárias, encontros e cursos 

ofertados pela EAPE), Portarias, Documentos expedidos pela Secretaria de Educação do 

DF, etc, são base para tomadas de decisões durante as coordenações.  

Agir na prática educativa com consciência clara da teoria que sustenta nossa ação 

nos dá força, pois dessa forma não só temos ciência do que queremos, mas também 

sabemos para onde estamos querendo caminhar e como queremos caminhar para lá, o que 

implica ter clareza dos fins que desejamos atingir e da metodologia que vamos utilizar para 

chegar aos resultados desejados. (LUCKESI, 2011, p. 62). 

Tendo em vista que as matrizes curriculares não estão prontas por si só e não devem 

ser usadas como uma receita a ser seguida fielmente, o corpo docente dessa Instituição 

está estabelecendo elos entre os conteúdos e a Parte Interdisciplinar (Diversificada) de 

forma a atenderem as necessidades de aprendizagem da comunidade, por meio da 

contextualização e da interdisciplinaridade entre os conteúdos. 

Para alcançarmos este propósito teremos a Coordenação Pedagógica como 

estratégica determinante e constante, pois será através dela que iremos avaliar propor, 

debater, criar, planejar, enfim fazer do pedagógico o elemento fundamental para o sucesso 

de nossa missão em prol da educação pública de qualidade e em consonância com os 

elementos necessários para o desenvolvimento integral dos alunos de nossa comunidade. 
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9. ORGANIZAÇÃO CURRICULAR DA ESCOLA 

9.1. Base Nacional Comum Curricular 

É sabido que o PPP da escola deve estar alinhado à Base Nacional Comum 

Curricular – BNCCservindo como uma espécie de instrumento orientador para a equipe 

educacional.  

Aprovada em 2017 e homologada em 2018, a Base Nacional Comum Curricular 

(BNCC) estabeleceu que as escolas do país teriam até o fim de 2020 para se adequarem 

às orientações do documento. Desde então o CEMTN se debruça sob o documento afim 

de dar-lhe vida e aplicar suas diretrizes nas ações pedagógicas buscando garantir que os 

estudantes tenham acesso a uma educação igualitária, que garanta o direito de 

aprendizagem integral. 

As competências listadas na BNCC para serem trabalhadas pelas equipes 

pedagógicas da Educação Infantil, Ensino Fundamental e Ensino Médio incluem: 

 Conhecimento 

 Pensamento científico, crítico e criativo 

 Repertório cultural 

 Cultura digital 

 Comunicação 

 Trabalho e projeto de vida 

 Argumentação 

 Autoconhecimento e autocuidado 

 Empatia e cooperação 

 Responsabilidade e cidadania 

Embora seja um desafio que demanda muito esforço e trabalho de toda escola, todas 

estas competências da BNCC estão sendo incluídas no planejamento de todas as 

disciplinas e turmas, sempre respeitando a faixa etária dos alunos, a realidade da escola e 

o contexto no qual os estudantes estão inseridos.  
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Por fim, a Base Nacional Comum Curricular atua como uma ferramenta de unificação 

do sistema educacional. Ela auxilia a formação de indivíduos capazes de criar uma 

sociedade mais justa, democrática e inclusiva.  

9.2. Currículo em Movimento do Distrito Federal 

O Currículo em Movimento do Distrito Federal é desde suas origens uma ferramenta 

vital para o desenvolvimento da educação. Desde 2019 vem sendo revisitado e reformulado 

e teve em 2020 sua quarta versão finalizada em caráter definitivo. 

Buscando um trabalho uníssono com o currículo, o CEMTN tem buscado trabalhar 

eixos transversais favorecendo uma prática pedagógica menos prescritiva e engessada, 

possibilitando um currículo mais humanizado, além de permitir pensar a integralidade e a 

inclusão de todas as pessoas historicamente marginalizadas. Assim, oferecemos aos 

estudantes da 1ª série que a partir deste ano de 2022 passaram a integrar o Novo Ensino 

Médio (NEM), eletivas orientadas, como Protagonismo Juvenil, Ética, cidadania e Política 

além do Projeto de Vida onde se trabalha a pluralidade em sala de aula, buscando uma 

educação para a diversidade. Quanto às questões étnico-raciais, as Leis Federais nº 

10.639/2003 e nº 11.645/2008 dispõem sobre a obrigatoriedade do ensino de história e 

cultura africana, afro-brasileira e indígena na Educação Básica. (Currículo em Movimento, 

2022, p. 24) 

9.3. Desenvolvimento de Programas e Projetos Específicos 

O CEMTN buscando sempre a integração com o governo, comunidade escolar e o 

melhor resultado pedagógico desenvolve parcerias com alguns órgãos governamentais, 

iniciativa privada e outros: 

 Ensino Médio em Tempo Integral (EMTI). A escola atende hoje 196 alunos 

divididos em: 88 alunos da 1ª série; 76 alunos da 2ª série; 32 alunos da 3ª série. 
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Os projetos do EMTI foram elaborados de forma a aproveitar o espaço físico da 

escola. São eles: Laboratórios de Química, Biologia e Informática que comportam 

apenas 15 alunos cada um. Duas salas que comportam no máximo 20 alunos e um 

refeitório improvisado com 40 lugares que é utilizado para as refeições e as aulas de 

Matemática e Língua Portuguesa. 

 Secretaria de Meio Ambiente (SEMA) que neste ano de 2022 veio enriquecer o 

projeto Cerrado Vivo com a apresentação do projeto CITinova1. 

 IDECACE com o programa DNA do Brasil – Talentos, cujo objetivo é a integração do 

desenvolvimento acadêmico e esportivo dos estudantes, com domínio nas áreas de 

oportunização, promoção e desenvolvimento no esporte, na saúde, no 

desenvolvimento psicossocial e na vocação profissionalizante.  

 SEBRAE promovendo educação financeira empreendedora buscando disseminar 

competências relevantes para os empreendedores do futuro, estimulando a 

criatividade e pensamento crítico, fomentando a visão de mercado e a capacidade 

empreendedora. 

 Concursos de Redação internos e externos. 

 Biblioteca Anfitriã onde este ano já realizou alguns eventos, entre eles o Café com 

Autores no início de junho. 

 SESI ofertando cursos profissionalizantes gratuitos aos alunos e SENAI com aulas 

e oficinas de redação visando PAS e ENEM. 

 Projeto EducArte na Praça: idealizado como um projeto voltado para a juventude, ao 

mesmo tempo abrindo oportunidades para que a comunidade possa participar da 

programação ativamente. Inicialmente previsto para ocorrer no Teatro da Praça de 

Taguatinga, o projeto prevê várias oficinas e espetáculos durante 4 meses do 2º 

semestre letivo de 2022, em diferentes turnos e dias. Durante a semana, a 

programação é predominantemente composta por oficinas; algumas mais curtas e 

outras que duram os 4 meses do projeto, como é o caso das Oficinas de Coral e 

Oficinas de Teatro. 

                                                             
1 O CITinova é um projeto multilateral de promoção da sustentabilidade nas cidades brasileiras por meio de tecnologias 

inovadoras e planejamento urbano integrado. 
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O trabalho com projetos possibilita o tratamento dos conteúdos e temas 

necessários à formação do estudante numa perspectiva contextualizada e 

interdisciplinar, superando a tradicional fragmentação do conhecimento. 

 Contribui ainda, para o desenvolvimento de um processo formativo que tem por base 

a construção do conhecimento pelo estudante, visando a ampliação da sua formação 

teórica e prática. 

Os projetos são concebidos, planejados e avaliados a partir do diagnóstico das 

necessidades formativas dos discentes e estão anexados ao presente documento, cabendo 

aqui apenas as indicações: 

 

 

BIMESTRE 

PROJETO (Todos 

acompanhados pela 

supervisão/coordenação e 

direção) 

 

 

RESPONSÁVEIS DIRETOS 

 

1º 

Curta CEMTN Todos os professores da 1ª Série 

Invisibilidade Social Todos os professores da 3ª Série 

 

2º 

Cerrado Vivo Professores de Geografia 1ª e 2ª série 

OlimCEMTN Professores de Ed. Física 

Café Com Autores Biblioteca 

3º Mostra Científica Professores Ciências da Natureza 

4º Consciência Negra Professores de Humanas 

 

2º ao 4º 

TEMPOS – Autores 

Contemporâneos (Prof. Iran) 

 

Linguagens - EMTI 

 

Durante 

todo o ano 

Apoio Pedagógico Todos os Professores 

Laboratório de Biologia  

EMTI 
Laboratório de Física 

Laboratório de Química 

Projeto de Vida 

Permacultura 

Redação 
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9.4. Temas Transversais 

 Os temas transversais são constituídos pelos Parâmetros Curriculares Nacionais 

(PCN's) e compreendem seis áreas: Ética (Respeito Mútuo, Justiça, Diálogo, 

Solidariedade), Orientação Sexual (Corpo: Matriz da sexualidade, relações de gênero, 

prevenções das doenças sexualmente Transmissíveis), Meio Ambiente (Os ciclos da 

natureza, sociedade e meio ambiente, manejo e conservação ambiental), Saúde 

(autocuidado, vida coletiva), Pluralidade Cultural (Pluralidade Cultural e a Vida das Crianças 

no Brasil, constituição da pluralidade cultural no Brasil, o Ser Humano como agente social 

e produtor de cultura, Pluralidade Cultural e Cidadania) e Trabalho e Consumo (Relações 

de Trabalho; Trabalho, Consumo, Meio Ambiente e Saúde; Consumo, Meios de 

Comunicação de Massas, Publicidade e Vendas; Direitos Humanos, Cidadania).  

Neste sentido como exposto no tópico anterior o CEMTN busca integrar seus 

estudantes a estes temas para que além de uma formação acadêmica, possam também 

ser protagonistas efetivos no contexto em que vivem com suas famílias, amigos, e 

sociedade em geral, podendo a partir de debates, discussões e amplo conhecimento destes 

temas levá-los para suas vidas.   

Educação Para a Diversidade 

 O eixo transversal Educação para a Diversidade tem como objetivo a implantação e 

implementação de ações pedagógicas de prevenção às violências e promoção à saúde 

ampla, por meio do respeito à diversidade e da promoção de uma cultura de paz com vistas 

à melhoria da qualidade da vida social e psíquica não só da comunidade escolar como 

ampliar toda essa discussão e prática para as vivências sociais fora dos muros da escola, 

Nesse sentido, são criados debates a partir de filmes, textos e das próprias vivências dos 

estudantes sobre a temática nas aulas, principalmente nas disciplinas de ciências humanas, 
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além dos projetos desenvolvidos na escola e o uso de sábados letivo remotos temáticos 

como incentivo a discussão formação da temática. 

 

Cidadania e Educação  em e para os direitos humanos. 

 

 Os Direitos Humanos pertencem a todos os seres humanos, independente de etnia, 

raça, sexo, nacionalidade, idioma, orientação de gênero e sexual ou qualquer outra. Todos, 

sem exceção, têm direito à vida e à liberdade de opinião e expressão, direito ao trabalho e 

à educação, e muitos outros direitos. Nesse sentido, a escola desenvolve através do projeto 

Invisibilidade Social o eixo Cidadania e Educação em e para os direitos humanos através 

de ações que favorecem a debates destes direitos fundamentais de toda a sociedade. 

 

Educação para a sustentabilidade 

 

 Neste diapasão é importante a constante discussão junto às comunidades escolar e 

local sobre coleta seletiva de resíduos tanto no ambiente escolar quanto nos espaços 

externos à unidade de ensino. O uso racional de água e de energia elétrica pode e deve 

ser implementado em curto prazo. O cuidado com a natureza, dando ênfase ao cerrado e 

toda sua riqueza e importância. O Projeto Cerrado Vivo, que há anos busca levar o 

estudante aos ambientes onde os temas dessa iniciativa são vividos em tempo real. Além 

de abordagem de cunho socioantropológico, busca-se a verificação do impacto humano 

sobre a natureza, traduzidos, exemplificando, em ambientes com sinais de queimadas 

(acidentais ou criminosas), erosões e voçorocas, assoreamento de leito de cursos de água, 

bem como construções ilegais junto às nascentes de rios. A recente desobstrução da 

margem do Paranoá tem sido abordada como tema contemporâneo que, junto com a 

preservação ambiental, valoriza também o acesso democrático da população às riquezas 

naturais. 
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10. ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO PEDAGÓGICO DA ESCOLA 

Base Legal Áreas de Conhecimento Componentes 

Curriculares 

1º Ano 

CHS CHA 

 

 

 

 

LDB nº 

9.394/1996 

 

 

DCNEM 

 

Currículo em 

Movimento do 

NEM 

 

Lei nº 

13.415/2017 

 

 

 

 

 

 

Base 

Nacional 

Comum 

 

 

Linguagens 

Língua Portuguesa 4 160 

Arte 2 80 

Educação Física 1 40 

Lem Inglês 2 80 

Lem Espanhol 2 80 

Matemática Matemática 3 120 

 Ciências da 

Natureza 

Biologia 2 80 

Física 2 80 

Química 2 80 

 

Ciências Humanas 

Filosofia 2 80 

Geografia 2 80 

História 2 80 

Sociologia 2 80 

Total BNCC 28 1.120 

 

 

 

Parte Flexível (Oficinas) 

Música 1 40 

Redação 1 40 

Informática 1 40 

Lab. Biologia 

(Permacultura) 

1 40 

Projeto de Vida 1 40 

Formação de Hábitos  1 40 

Total Parte Flexível 6 240 

 

Eletivas Orientadas Oferta A e B 

+ 3 eletivas a escolha do 

estudante (2 horas semanais 

cada) 

Projeto de Vida 2 80 

Projeto Interventivo 

Matemática (PIM) 

2 80 

Projeto Interventivo 

Português (PIP) 

2 80 

Eletivas 6 240 

Total Carga horária Eletivas Oferta A e B 12 480 

Total Carga Horária Anual 46 1.840 
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10.1. Ciclos e/ou Séries e Fases (semestralidade) 

A proposta curricular do Centro de Ensino Médio Taguatinga Norte é desenvolvida a 

partir dos objetos de conhecimento (conteúdos) da Matriz de Referência e da Matriz 

Curricular, consoante as Diretrizes para a Organização do Trabalho Pedagógico na 

Semestralidade de Ensino Médio.  

A partir de 2022, o CEMTN bem como todas as escolas da rede pública e particular 

passaram a ofertar o Novo Ensino Médio segundo determina a Lei nº 13.415/2017. Como 

mostra o esquema abaixo, o currículo está organizado em duas etapas: 

 

As tabelas abaixo apresentam as matrizes curriculares: 

MATRIZ CURRICULAR DO NOVO ENSINO MÉDIO – CEMTN 2022 (ENSINO MEDIO 

TEMPO INTEGRAL) 

OFERTA A OFERTA B 

Língua Portuguesa Língua Portuguesa 

Matemática Matemática 
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Projeto de Vida Projeto de Vida 

Educação Física Educação Física 

Arte Filosofia 

Biologia Geografia 

Espanhol História 

Física  Inglês 

Química Sociologia 

MATRIZ CURRICULAR DO NOVO ENSINO MÉDIO – CEMTN 2022 – (REGULAR – 

Vespertino) 

Base Legal Áreas de Conhecimento Componentes 

Curriculares 

1º Ano 

CHS CHA 

 

 

 

 

  

LDB nº 

9.394/1996 

 

DCNEM 

 

Currículo 

em 

 

 

 

 

 

 

Base Nacional 

Comum 

 

 

Linguagens 

Língua Portuguesa 4 160 

Arte 2 80 

Educação Física 1 40 

Lem Inglês 2 80 

Lem Espanhol 2 80 

Matemática Matemática 3 120 

 Ciências da 

Natureza 

Biologia 2 80 

Física 2 80 

Química 2 80 

 

Ciências 

Humanas 

Filosofia 2 80 

Geografia 2 80 

História 2 80 

Sociologia 2 80 

Total BNCC 28 1.120 

 

Eletivas Orientadas Oferta A e B 

+ 3 eletivas a escolha do 

Projeto de Vida 2 80 

Projeto 

Interventivo 

Matemática (PIM) 

2 80 
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Movimento 

do NEM 

estudante (2 horas semanais 

cada) 

Projeto 

Interventivo 

Português (PIP) 

2 80 

Eletivas 6 240 

Total Carga horária Eletivas Oferta A e B 12 480 

Total Carga Horária Anual 40 1.600 

 

Eletiva Oferta A Eletiva Oferta B 

Projeto de Vida 

Projeto Interventivo Português 

Projeto Interventivo Matemática 

Tópicos de Ciências para Vestibular Cerrado Vivo 

Ética e Política Práticas Desportivas 

Obras Artísticas do PAS Ciências Humanas através do Cinema 

Você Viu a Ciência por Ai? Ciência Tecnologia e Desenvolvimento 

Social Cerrado Vivo 

Protagonismo Juvenil 

 

MATRIZ CURRICULAR ENSINO MÉDIO – CEMTN 2022 – REGULAR DIURNO -BLOCO 

I e II 

Base Legal Áreas de Conhecimento Componentes 

Curriculares 

2º Ano 3º Ano 

CH

S 

CHA CHS CHA 

 

LDB nº 

9.394/1996 

 

 

 

 

Base  

 

 

Linguagens 

Língua Portuguesa 4 160 4 160 

Arte 2 80 2 80 

Educação Física 1 40 1 40 

Lem Inglês 2 80 2 80 

Lem Espanhol 2 80 2 80 

Matemática Matemática 3 120 3 120 

Biologia 2 80 2 80 
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DCNEM 

 

Currículo 

em 

Movimento 

do DF 

Nacional 

Comum 

 Ciências da 

Natureza 

Física 2 80 2 80 

Química 2 80 2 80 

 

Ciências 

Humanas 

Filosofia 2 80 2 80 

Geografia 2 80 2 80 

História 2 80 2 80 

Sociologia 2 80 2 80 

 Parte 

Diversificada 

PD 2 80 2 80 

Total Carga Horária Anual 30 1.20

0 

30 1.20

0 

BLOCO I BLOCO II 

Língua Portuguesa Língua Portuguesa 

Matemática Matemática 

Educação Física Educação Física 

Biologia PD I e II 

Filosofia Arte 

História Espanhol 

Inglês Física 

Química Geografia 

Sociologia 

 

10.2. Organização dos Espaços e Tempos 

A escola tem hoje um laboratório de informática com 38 computadores que são 

usados principalmente pelos estudantes do EMTI as terças, quintas e sextas. As segundas 

e quartas geralmente são utilizados pelas outras turmas, quando o professor solicita. Todos 

os alunos também têm acesso ao laboratório quando solicitado. 

Não temos uma sala de leitura especificamente, mas temos uma biblioteca 

relativamente aconchegante. O que garante ao nosso aluno ou qualquer visitante um 
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espaço prazeroso de leitura e pesquisa. Não muito raramente, os professores utilizam o 

espaço para aulas, o que agrada muito os alunos.   

O Novo Ensino Médio trouxe consigo a possibilidade de construção dos itinerários 

formativos levando em consideração as características e desejos de nossos alunos. Assim 

sendo, vários projetos e oficinas são ofertados como mostra a matriz curricular. Além disso, 

acontecem outros projetos auxiliares como oficinas de origamis, concursos de redação, 

saraus literários, café com autores. 

10.3. Relação escola comunidade 

Um desafio para os dias atuais tem sido a integração da comunidade escolar com a 

escola. Infelizmente o que se percebe é que os pais com todos os seus afazeres estão 

muito distantes da vida escolar de seus filhos. Podemos perceber isso nas reuniões de pais 

que a escola promove no final de cada bimestre onde o número de pais ou responsáveis 

não corresponde a  20% dos alunos. 

Sendo assim, traçamos o objetivo de participar ativamente do processo de integração 

família/escola/comunidade, realizando ações que favoreçam o envolvimento dos pais no 

processo educativo buscando identificar e trabalhar, junto à família sobre o sistema de 

garantia de direitos da criança e do adolescente; contribuir com a promoção de relações 

saudáveis entre a Unidade Escolar e a comunidade; orientar os pais e/ou responsáveis para 

a compreensão da cultura escolar e para a importância dos hábitos de estudo na criança e 

no jovem; promover momentos reflexivos palestras/encontros/oficinas) que contribuam com 

a educação das crianças/adolescentes/jovens, na prevenção de conflitos escolares e outros 

temas que sejam necessários; sondar possíveis influências, no ambiente familiar, que 

possam prejudicar o desenvolvimento do estudante na Unidade Escolar, intervindo e/ou 

encaminhando para a rede social de apoio interno ou externo, sempre que 

necessário;identificar as expectativas dos pais e/ou responsáveis e as necessidades de 

informação dos estudantes em relação à orientação sexual; atender individual ou 

coletivamente pais e/ou responsáveis; informar aos pais e familiares sobre os serviços de 

apoio social. 
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O CEMTN se coloca sempre aberto à comunidade. A escola é muito solicitada para 

aplicação de provas de concurso, o que ocorre sempre aos fins de semana. As quadras de 

esportes também são bastante utilizadas para treinamentos e atividades esportivas no 

período noturno e aos fins de semana. 

10.4. Metodologias de ensino adotadas 

Além da LDB e das diretrizes curriculares, a organização curricular do CEMTN se 

baseia nos PCN´s que possibilitam a adequação do currículo formal à realidade da escola, 

articulando-se às necessidades dos estudantes, às opções dos professores, à distribuição 

das disciplinas no quadro curricular, à divisão do tempo-espaço e aos recursos disponíveis. 

A aplicação metodológica do currículo no CEMTN passa por mudanças contínuas a 

partir de demandas e necessidades observadas e apresentadas geralmente nas 

coordenações e após uma avaliação sobre a aprendizagem e rendimento apresentada 

pelos estudantes, sendo adotada, a partir de então, a metodologia de atendimento aos 

estudantes em salas ambiente com horário duplo as aulas, otimizando o tempo de aula e 

os espaços físicos da escola. 

Desde 2006 foram estabelecidas mudanças referentes à Parte Diversificada, 

conforme as Novas Diretrizes para a Avaliação. Desta forma, o CEMTN incluiu a Parte 

Diversificada como componente curricular com 03 horas/aulas semanais para atender aos 

princípios norteadores que permeiam o trabalho pedagógico e que são essenciais para a 

formação do estudante na sua essência. 

Foram adotados como eixos estruturadores para o desenvolvimento desta proposta 

os princípios que constituem os quatro pilares da educação, quais sejam: o aprender a ser, 

o aprender a fazer, o aprender a conviver e o aprender a conhecer. O Projeto Interdisciplinar 

da Parte Diversificada deverá dar suporte a todas as áreas de conhecimento, 

desenvolvendo habilidades e competências desvinculadas de conteúdo, porém recheadas 

de ações que interferem diretamente no processo ensino-aprendizagem e na formação de 

valores e atitudes, tais como: refletir, formular, elaborar, produzir, exteriorizar, confrontar, 

analisar, expressar, distinguir, etc. 
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Quanto ao processo de avaliação do CEMTN se baseia nas Diretrizes para a 

Avaliação da Secretaria de Educação do Distrito Federal sem desvincular-se do cotidiano 

pedagógico da escola, respeitando às dificuldades de aprendizagem apresentadas pelos 

estudantes. A avaliação é concebida, então, como um processo que deve contemplar o ser 

humano na sua integralidade, contribuindo para o desenvolvimento e o sucesso dos 

estudantes. 

A avaliação é considerada neste projeto como um processo contínuo, dinâmico e 

abrangente, com função diagnóstica, com ênfase na totalidade do processo do ensino e da 

aprendizagem. Os resultados são subordinados aos princípios e aos objetivos previamente 

definidos. Ao se estabelecer os critérios de avaliação, há que se indicar, ainda, os 

procedimentos e instrumentos a serem utilizados. 

Todo o processo avaliativo da escola apresenta caráter formativo. É realizado 

através de provas objetivas e subjetivas, portfólios, questionários, seminários, visitas 

técnicas, relatórios, dentre outros, atendendo às peculiaridades de cada componente 

curricular ou das áreas de estudo e através dos projetos interdisciplinares desenvolvidos 

pela escola. As provas escritas são aplicadas ao final de cada bimestre e divididas em duas 

fases: a primeira é de caráter específico, que simula as provas do ENEM, com questões de 

cada área do conhecimento; a segunda é de caráter multidisciplinar, com questões que 

simulam as provas do PAS e assume agora a função de recuperação da primeira fase. A 

avaliação multidisciplinar é elaborada de forma contextualizada, considerando o que foi 

trabalhado pelos vários componentes curriculares, explorando temas definidos a priori e 

que atendam a disciplinas afins. Ambas as fases possuem o mesmo valor quantitativo e 

não devem ser somadas para efeito de cálculo da média bimestral. Para tal, deve ser 

considerada a nota mais alta conquistada pelo estudante em uma dessas fases e esta deve, 

então, ser somada com as demais conquistadas nos diversos instrumentos avaliativos 

utilizados pelo professor de cada área com o estudante. 

É importante salientar que o caráter formativo nesse momento de provas é 

especialmente desenvolvido quando o professor, depois da aplicação da primeira fase da 

avaliação escrita e antes da aplicação da segunda fase, quando cada professor retorna 

para a sala de aula retomando coma classe as dificuldades detectadas na prova 

multidisciplinar, o conteúdo que por ventura ainda apresenta déficit, discutindo e analisando 

os pontos críticos e sanando as dúvidas dos estudantes. 
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A segunda fase consta de provas específicas, com questões objetivas e/ou subjetivas, 

a critério do professor, a qual se caracteriza como a segunda chance de recuperação de 

aprendizagem. Lembrando que ambas as notas, primeira e segunda fases, devem ser 

registradas no diário e somente a maior considerada para o cálculo da média bimestral. 

O valor dessas provas compreende de 30 a 50% do total do processo avaliativo 

bimestral, sendo este complementado com as notas das demais atividades pedagógicas 

desenvolvidas por cada professor em suas aulas e/ou por projetos interdisciplinares 

executados ao longo do bimestre. 

Todo o processo avaliativo é considerado como um momento privilegiado de estudo, 

onde estudantes e professores irão identificar se os objetivos do processo de ensino-

aprendizagem estão sendo atingidos de forma satisfatória através da análise dos resultados 

obtidos. Com isso, a recuperação se dá também de forma contínua e processual. 

Nessa perspectiva, adotamos a avaliação de cunho institucional como meio 

deavaliaraPropostaPedagógicaquecontemplaráaparticipaçãodetodosossegmentosquecom

põem a comunidade escolar do CEMTN, e será coordenado pela equipe pedagógica e 

direção da escola. 

A avaliação pelo corpo docente ocorrerá semestralmente nas reuniões e/ou 

coordenações pedagógicas, com a utilização de questionários, dinâmicas avaliativas, fichas 

e/ou exposições orais, entre outros. Os demais segmentos participarão da avaliação em 

reuniões organizadas pelo Conselho Escolar e Direção da escola, ou quando necessário, 

através de questionários. 

A partir deste ano de 2022 as turmas de 1º ano passaram a integrar o Novo Ensino 

Médio, o que tem sido um desafio muito grande para toda a escola. A dinâmica do Novo 

Ensino Médio trouxe à tona a necessidade de estarmos sempre nos atualizando e em 

constante aperfeiçoamento.  

Seguindo o Currículo em Movimento do Novo Ensino Médio, as turmas de 1º ano 

ficaram assim distribuídas: 

OFERTA A – 1º A, B, C, D, E, F 
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Formação Geral Básica Eletivas Ofertadas Dias da 

Semana 

 Educação Física 

 Língua Portuguesa 

 Matemática 

 Projeto de Vida 

 Arte 

 Espanhol 

 Física 

 Química 

 Tópicos de Ciências para Vestibular 

 Ética e Política 

 Obras Artísticas do PAS 

 Você Viu a Ciência por Ai? 

 Cerrado Vivo 

 Protagonismo Juvenil 

 

 

Segundas e 

Quartas 

OFERTA B – 1º G, H, I, J, K, L, M 

Formação Geral Básica Eletivas Ofertadas Dias da 

Semana 

 Educação Física 

 Língua Portuguesa 

 Matemática 

 Projeto de Vida 

 Filosofia 

 Geografia 

 História 

 Inglês 

 Sociologia 

 Cerrado Vivo  

 Práticas Desportivas  

 Ciências Humanas através do Cinema 

 Ciência, Tecnologia e Desenvolvimento 

Social 

 

 

Terças e 

Quintas 

A avaliação é concebida como um processo contínuo e que deve contemplar o ser 

humano na sua integralidade. Os conteúdos conceituais, atitudinais e procedimentais são 

tratados de forma articulada e contextualizada, considerando as demandas sociais. Os 

aspectos formativos são considerados na avaliação, permeando todo o trabalho 

desenvolvido com os estudantes. A avaliação sinaliza os caminhos pedagógicos, as 

necessidades de retomada do trabalho com a redefinição de objetivos educativos que são 

também sociais. O corpo docente elabora bimestralmente uma avaliação multidisciplinar, a 

partir de um tema contextualizado e definido à priori, e uma avaliação bimestral com temas 

livres. A elaboração, a aplicação e a correção das provas ocorrem de forma coletiva. É 

assegurado ao estudante direito à avaliação contínua realizada ao longo do ano letivo, 

cabendo aos professores e à direção defini-la e registrá-la em documento próprio. 
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10.5. Atuação do SAAA, Orientação Educacional, AEE/Sala de Recursos 

O Serviço de Orientação Educacional atua na instituição em diversos âmbitos com o 

intuito de cumprir a missão à qual esta se objetiva. Realiza o mapeamento Institucional para 

confecção e implantação do PP e executa as atribuições dês eu documento norteador que 

é a Orientação Pedagógica da Orientação Educacional. 

A prática da Orientação Educacional deve estar vinculada às questões pedagógicas 

e ao compromisso ético de contribuir na construção de uma escola democrática, reflexiva, 

cidadã (Balestro, 2005), conforme enfatizado até o momento neste documento. Essa prática 

exige competências em organização para que o processo educacional flua de forma clara, 

transparente e comprometida, considerando a realidade escolar, a modalidade e as etapas 

de ensino na qual o Orientador Educacional atua. Conta com o Serviço de Apoio à 

Aprendizagem (SAA) com a pedagoga Mariana e com a Equipe Especializada de Apoio à  

Aprendizagem (EEAA) como pedagogo e psicopedagogo Lucio, que atendem 

estudantes com transtornos funcionais e com dificuldades de aprendizagem. Elas fazem 

estudos de casos, auxiliando o SOE a encaminhar,quando necessário,para o profissional 

mais adequado. 

A sala de Recursos do CEMTN atende atualmente a 36 estudantes com 

necessidades especiais, sendo 17 no turno matutino e 16 noturno vespertino. As 

necessidades são as mais variadas: DF, DI, BNE, MNE, TPAC, TEA, DA (moderado e 

severo), DMU, TGD, DISLEXIA, TDAH e AH. Todo estudante laudado com transtorno 

atendido pela Sala de Recursos possui também algum tipo de deficiência. 

Desde o ano de 2015 a escola, por meio de votação, optou pelo Regime da 

Semestralidade para o Ensino Médio Regular, de acordo com a Circular n˚ 21/SUBEB-2013, 

em que as disciplinas estão divididas em dois blocos (Bloco I: Biologia, Filosofia, História, 

Inglês, Química e Parte Diversificada I. Bloco II: Arte, Espanhol, Física, Geografia, 

Sociologia e Parte Diversificada I e II), sendo cursadas no 1˚ e no 2˚ semestres letivos. A 

carga horária (quatro aulas semanais, exceto Espanhol, duas aulas semanais e PD, uma 

aula semanal) das disciplinas sofreram alterações (aumento), porém permanecem a 

quantidade de horas trabalhadas, uma vez que a duração é de 6 meses, com exceção de 
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Matemática (três aulas semanais), Português (quatro aulas semanais) e Educação 

Física(duas aulas semanais) que continuam no sistema anual. 

De acordo com a nova regra da SEDF todo o mobiliário dos alunos está sendo 

substituído; portanto, as carteiras universitárias estão sendo recolhidas e carteiras: mesas 

e cadeiras estão sendo postas no lugar, melhorando ainda mais a situação de alunos com 

deficiência. 

 

Sala de Recursos: A escola dentro da perspectiva de inclusão 

A Sala de Recursos é um espaço físico onde se realiza o atendimento Educacional 

Especializado - AEE. É dotada de mobiliários, materiais didáticos e pedagógicos, recursos 

de acessibilidade e equipamentos específicos para o atendimento aos alunos, em turno 

contrário ao que freqüentam a escola comum.  

A educação especial é garantida aos estudantes da Educação Básica, devidamente 

diagnosticados por meio de laudo/relatório expedido por profissional habilitado, sendo 

obrigatória sua identificação no Sistema de Matrícula. O lançamento dessa informação no 

sistema é de exclusiva responsabilidade da Secretaria Escolar. 

A educação especial, na perspectiva da Educação Inclusiva, modalidade de ensino 

ofertada nas Unidades Escolares, em articulação com os Centros de Ensino Especial, 

conforme Lei nº 3.218, de 5 de novembro de 2003, e o Decreto nº 7.611, de novembro de 

2011, é garantida aos estudantes com Transtorno Global do Desenvolvimento (TGD), que 

compreende; Autismo, Transtorno de Rett, Transtorno de Asperger, Transtorno 

Desintegrativo da Infância e Transtorno Global do Desenvolvimento sem outra 

especificação, com Altas Habilidades/Superdotação, Deficiência Física, Sensorial (visual, 

auditiva e surdo cegueira), Intelectual e múltipla. 

É importante deixar claro que a sala de recursos não é um espaço de reforço escolar, 

onde o aluno é atendido no intuito de realizar atividades de casa ou estudar para provas e 

testes. Trata-se de um atendimento que complementa o trabalho do professor regente, com 

o objetivo de garantir ao aluno com necessidades educacionais especiais o acesso ao 

currículo, ou seja, eliminar barreiras para a plena participação dos estudantes, 

considerando suas necessidades específicas. 
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As atividades realizadas na sala de recursos diferenciam-se das realizadas na sala 

de aula comum, não sendo substitutivas à escolarização. O professor especialista dispõe 

de recursos que por vezes não é possível de serem utilizados pelo professor regente, 

devido a várias questões como: quantidade de alunos em sala, espaço físico, tempo etc. 

A organização funcional das salas de recursos da Secretaria de Estado de Educação 

do Distrito Federal obedece a dois modelos básicos: salas de recursos generalistas e 

específicas. Nas salas generalistas, são atendidos, individualmente ou em grupos, 

estudantes com deficiência intelectual, deficiência física, deficiência múltipla e transtorno 

global do desenvolvimento. Os tipos de salas de recursos específicas são três: sala de 

recursos para deficientes auditivos, sala de recursos para deficientes visuais e para 

estudantes com altas habilidades/superdotação. 

A sala de recursos faz parte de uma proposta voltada para a inclusão escolar, 

buscando condições de acessibilidade aos estudantes para que permaneçam no processo 

de ensino e aprendizagem. Estimulando a participação e interação nos projetos da escola. 

Para este ano de 2022, temos a seguinte demanda de alunos com necessidades 

educacionais especiais (ANEEs): 03 deficientes físicos, 12 deficientes intelectuais, 01 

deficiência múltipla, 01 Síndrome de Sotos, 01 altas habilidades, 11 Transtorno Global do 

Desenvolvimento e/ou Transtorno do Espectro Autista, 02 baixa-visão. Totalizando 31 

alunos atendidos na sala de recursos. 

Os alunos público-alvo da educação especial matriculados na escola são atendidos 

no contra turno na sala de recursos, em que possuem dois professores especializados, um 

professor da área de Matemática, Ciências e suas Tecnologias e uma professora da área 

de Códigos e Linguagens. A professora readaptada Julie Christiane tem formação em 

Química, que favorece o auxílio nos projetos das áreas de Matemática, Física, Química e 

Biologia, assim como nas outras áreas de conhecimento. 

Em anexo segue o Projeto de Ação e Apoio da Sala de Recursos do CEMTN, 

desenvolvido pela professora Julie Chistiane desenvolvido em articulação com os 

professores da Sala de Recursos desta instituição de ensino. 
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Durante o período de pandemia 2020 e primeiro semestre de 2021, o atendimento 

da Sala de Recursos ocorreu de maneira remota. Utilizando os seguintes meios de 

acessibilidade e contato com os estudantes atendidos: 

 WhatsApp individual dos alunos/responsáveis com os professores da Sala de 

Recursos. 

 Grupo de WhatsApp específico da Sala de Recursos para orientações, informes e 

tira-dúvidas. 

 Sala individuais, com atividades adaptadas, para cada aluno ANEE no Google 

Classroom. 

 Aulas e tira-dúvidas on-line através de aulas síncronas via Google Meet. 

 Indicações de Tutoriais e aulas on-line no YouTube. 

 Material impresso adaptado para os alunos sem acesso à internet. 

Neste sentido, é notório a importância do acolhimento, da reflexão sobre o novo 

contexto da saúde pública e das novas práticas na educação. Para tanto, se faz necessário 

o apoio da professora Julie Christiane para o desenvolvimento dos projetos tão necessários 

na aprendizagem dos alunos atendidos na sala de recursos desta unidade escolar. 

Propostas de atendimento para o ano de 2022: 

Atividades de Exatas: O aluno é convidado a iniciar de forma intuitiva o trabalho com 

conceitos matemáticos que, em seguida, são aplicados na resolução de problemas do 

mundo real; com linguagem simples e redação concisa, apresentar o estudo da Física; 

identificar a Química nos fenômenos do dia a dia e a reconhecer a importância da ciência 

no mundo; compreensão dos conceitos da Biologia e dos avanços tecnológicos, ressaltando 

seus impactos na sociedade contemporânea. 

Atividades de Códigos e Linguagens: formar leitores, ouvintes e produtores de texto 

competentes é a proposta maior deste material; ênfase à leitura e à interpretação de 

diversos tipos de textos ingleses norte-americanos e Espanhóis, adaptados e autênticos, 

extraídos de livros, jornais, revistas, internet; conhecimento e compreensão dos processos 

histórico-culturais humanos. 

Operacionalização da atuação da EEAA (Equipe Especializada de Apoio à 

Aprendizagem 
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Segundo o documento de Orientação Pedagógica do SEAA, o serviço atua na 

promoção de ações que viabilizem a reflexão e a conscientização de funções, papeis e 

responsabilidades dos atores da escola, principalmente, professores e gestores, bem como 

no apoio à equipe escolar, favorecendo a apropriação de conhecimentos, o 

desenvolvimento de recursos e habilidades que viabilizem a oxigenação e a renovação das 

práticas educativas. 

O serviço é realizado por um profissional concursa do e deve possuir formação em 

nível superior em Pedagogia, com diploma devidamente registrado, fornecido por instituição 

de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC). O psicólogo deve ser 

concursado e possuir formação superior em psicologia. 

Ações da EEAA 

Entende-se que a atuação das EEAA, no contexto da Secretaria de Estado de 

Educação do Distrito Federal (SEDF), precisa se distanciar de uma concepção de atuação 

centrada no aluno, erroneamente pautada na prévia ideia de que este é portador de 

problemas, distúrbios ou transtornos que demandam tratamento psicológico ou pedagógico, 

desconsiderando assim, os diversos aspectos do contexto que podem interferir no processo 

de ensino e de aprendizagem (Araújo, 2003; Barbosa, 2008; Neves, 2001; Penna-Moreira, 

2007). 

Assim, de acordo com as reflexões acima desenvolvidas, propõe-se que a atuação 

das EEAA seja pautada por três grandes dimensões de trabalho, que não devem acontecer 

de forma estanque como se fosse uma sucessão de etapas hierarquizadas, mas devem ser 

desenvolvidas concomitantemente, articuladas dialeticamente ao longo da atuação das 

EEAA. A seguir, essas três grandes dimensões serão apresentadas e comentadas:  

• Mapeamento institucional das instituições educacionais.  

• Assessoria ao trabalho coletivo dos professores.  

• Acompanhamento do processo de ensino-aprendizagem. 

Mapeamento Institucional 

Esse trabalho constitui-se como uma etapa de análise institucional, que mantém o 

foco em suas várias dimensões, isto é, pedagógica, administrativa, social, cultural, entre 
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outras, considerando que estas são promotoras de sucesso e/ou de fracasso no âmbito do 

espaço escolar.  

A proposta de mapear a instituição educacional integra-se a uma perspectiva de 

atuação preventiva e institucional, por parte da EEAA, uma vez que remete e compromete 

os profissionais desse serviço à compreensão do contexto escolar, valorizando as 

características particulares que interferem diretamente no desempenho da instituição 

educacional. Portanto, o MI contribui para que o psicólogo e o pedagogo atuem de forma 

intencional, sistematizada e adequada, proporcionando uma visão aprofundada e clara de 

cada instituição. 

Assessoria ao Trabalho Coletivo 

Concomitantemente ao Mapeamento Institucional (MI), o assessoramento das EEAA 

à comunidade escolar acontece por meio da sua inserção do cotidiano da instituição 

educacional e pela participação do psicólogo e do pedagogo nos espaços 

institucionalizados, próprios do contexto educacional, tais como: coordenações 

pedagógicas; conselhos de classe; reuniões ordinárias (bimestrais de pais e mestres) e 

extraordinárias; projetos e eventos escolares diversos; e formação continuada do corpo 

docente. 

Acompanhamento do Processo de Ensino e Aprendizagem  

O acompanhamento das EEAA ao processo de ensino e de aprendizagem, que deve 

acontecer concomitantemente às outras duas dimensões anteriores, tem como foco a 

promoção da reflexão junto aos atores da instituição educacional, de como esses planejam, 

executam e avaliam seus trabalhos de uma forma geral. Portanto, vale ressaltar que o 

envolvimento do psicólogo e do pedagogo com as questões pedagógicas não se confunde 

com ou se sobrepõe à, por exemplo, atuação do coordenador pedagógico, que é 

responsável pelas atividades de planejamento e de execução das atividades pedagógicas 

específicas da instituição.  

Nessa dimensão, os profissionais da EEAA podem contribuir, segundo sua 

especificidade, para ações como:  
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 reflexão e conscientização das concepções de desenvolvimento, de aprendizagem 

e de ensino que são subjacentes às práticas pedagógicas e que podem ser mediadas 

em discussões junto aos professores;  

 reflexão acerca da relação entre os métodos de ensino e a aprendizagem que os 

mesmos proporcionam, levando em consideração aspectos particulares do contexto 

e da comunidade;  

 promoção de discussões de técnicas e estratégias de trabalho capazes de oxigenar 

e movimentar as práticas desenvolvidas no âmbito escolar. 

Intervenção nas situações de queixa escolar  

Além das ações institucionais e preventivas a serem desenvolvidas pelas EEAA, já 

descritas anteriormente, os psicólogos e os pedagogos também devem promover 

intervenções no contexto escolar a partir das demandas originadas pelos atores da 

instituição educacional, que, em sua maioria, relacionam-se a situações de queixa escolar, 

as quais solicitam, freqüentemente, avaliações e intervenções especializadas junto aos 

estudantes com história de multirepetência, defasagem idade/série, fragmentação do 

processo de alfabetização, suspeita de necessidades educacionais especiais, dentre outros. 

Nesse eixo do trabalho, para a intervenção em situações nas quais já esteja instalada 

a queixa escolar, adota-se, na Orientação Pedagógica, o modelo desenvolvido por Neves 

(2009) intitulado Procedimentos de Avaliação e Intervenção das Queixas Escolares e Níveis 

de Intervenção – PAIQUE 

Vale destacar, portanto, que, ao receber uma demanda de queixa escolar, que 

muitas vezes localiza o aluno como portador de algum problema fisiológico ou psicológico 

dificultador da aprendizagem, os profissionais das EEAA devem manter um olhar reflexivo 

não somente sobre o aluno encaminhado, mas devem procurar investigar o contexto 

escolar e considerar seus atores como sujeitos promotores de transformações nos 

processos escolares, segundo as particularidades das relações e dos recursos que 

permeiam o trabalho pedagógico em cada caso encaminhado. 

O modelo prevê que a atuação do serviço de apoio especializado aos alunos com 

queixas escolares da instituição educacional seja iniciada junto aos docentes, uma vez que 

são eles que demandam a queixa escolar. Caso essa intervenção não seja suficiente, que 

se aprofunde, então, a intervenção iniciando um trabalho com a família e, na persistência 
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das demandas, pode-se chegar a um trabalho diretamente com os próprios alunos. No 

PAIQUE (Neves, 2009), os três níveis de intervenção possuem uma terminalidade 

independente, uma vez que a passagem para a próxima etapa só acontecerá se for 

necessário, ou seja, se a intervenção realizada não tiver propiciado as mudanças relativas 

à queixa escolar que foi apresentada. 

Segundo Neves e Machado (2005), a terminalidade flexível do PAIQUE é um avanço 

significativo, uma vez que: 

A não obrigatoriedade do cumprimento de todas as etapas também favoreceu a 

ocorrência de intervenções mais rápidas e eficazes no atendimento às queixas 

escolares apresentadas, eliminando o desgaste da realização de etapas e/ou 

procedimentos desnecessários para o entendimento e superação de cada história 

em particular. Assim, o cumprimento de todos os níveis de atendimento passa a ser 

determinado pelas especificidades de cada caso (p. 149). 

 

10.6. Atuação dos profissionais de apoio escolar 

O Educador Social dá suporte às atividades de acompanhamento pedagógico, de 

aprendizagem, culturais e artísticas, esportivas e de lazer, de direitos humanos, de meio 

ambiente, de inclusão digital, de saúde, diversidade e outras que se fizerem necessárias, 

voltadas à formação Integral do estudante. No CEMTN temos uma monitora apenas que 

atua na sala de recursos e dois educadores voluntários que atuam na assistência e também 

na sala de recursos. 

10.7. Coordenação pedagógica e papel do coordenador pedagógico na 

Unidade Escolar 

O CEMTN buscando atender às necessidades de nossos professores, alunos e da 

comunidade escolar em geral, tem na coordenação pedagógica um momento de suma 

importância onde todas as decisões são tomadas de forma democrática e coletiva. Todas 
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as ações da escola passam pelas decisões tomadas nestas coordenações. A coordenação 

pedagógica consiste no encontro de professores em turno contrário à regência de classe 

(professores de 40h), e encontros de professores semanais, no próprio turno de regência 

(professores de 20h), ocorrendo sob a responsabilidade do supervisor e coordenadores 

pedagógicos com o cumprimento de 15 horas semanais como determina a portaria55 de 

24/01/2022.  

Tem como finalidade orientar, acompanhar e avaliar as atividades pedagógicas, a 

fim de dar continuidade à construção da Proposta Pedagógica com as discussões de ações 

que contribuam para a implementação do currículo escolar. A metodologia utilizada para o 

desenvolvimento dos encontros pedagógicos é a seguinte: 

 Segunda feira: Coordenação pedagógica Individual. Momento em que o professor se 

dedica à formação continuada podendo ser realizada fora da escola. 

 Terça feira: Coordenação pedagógica da área de Ciências da Natureza e de 

Matemática. 

 Quarta feira: Coordenação pedagógica coletiva. Geralmente acontece na escola. 

Desde 2014, em razão do Pacto pelo Fortalecimento do Ensino Médio, as 

coordenações coletivas das quartas-feiras vêm sendo destinadas à formação 

continuada do professor. Devido à semestralidade, são dadas atenção específica a 

cada Bloco. Ênfase no Bloco I nas segundas-feiras e ao Bloco II nas terças-feiras. 

 Quinta feira: Coordenação pedagógica da área de Linguagens. 

 Sexta feira: Coordenação pedagógica da área de Ciências Humanas. 

Segundo a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB 9394/96), 

as atribuições do coordenador estão aliadas à autonomia para organizar e orientar o 

trabalho pedagógico dentro da instituição de ensino, além de garantir nos variados setores 

que se faça uma gestão participativa e democrática. Para que a escola funcione de forma 

satisfatória, a figura do coordenador pedagógico é fundamental pois seu papel engloba 

diversas ações. Dentre elas, destacamos o suporte aos professores em sala de aula, o 

aprendizado dos alunos, a organização dos registros de atividades da escola, além do 

fornecimento de feedbacks para melhoria contínua de todos os profissionais da instituição. 

Para atender a nova realidade do Novo Ensino Médio, de acordo com a portaria 55 

de 24/01/2022, cap. IV art. 47 parágrafo único, excepcionalmente, para o ano letivo de 2022, 
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as UEs/UEEs/ENEs que ofertarem o Novo Ensino Médio, além da aplicação do quantitativo 

relativo ao quadro deste artigo, farão jus a mais 1 (um) Coordenador Pedagógico Local, 

diurno. Assim, no final do mês de junho fizemos a escolha de mais um coordenador. 

10.8. Valorização e Formação Continuada dos Profissionais da Educação  

Princípio fundamental na discussão da Proposta Pedagógica. A qualidade do ensino 

e o sucesso dos estudantes estão estreitamente relacionados à formação inicial e 

continuada dos profissionais da educação, das condições de trabalho, à remuneração 

condizente com a função social dos docentes. A formação continuada deve estar centrada 

na escola e fazer parte da Proposta Pedagógica, que deve propor ações no sentido de 

transformar de fato o espaço de coordenação pedagógica em espaço privilegiado de 

formação dos professores, gerando discussões que indicam o direcionamento das ações 

pedagógicas. 

Respeitando os princípios descritos acima, a organização curricular do CEMTN se 

baseia no Currículo das Escolas Públicas do DF, atendendo aos três eixos estruturadores: 

flexibilidade para responder às mudanças, diversidade para atender diferentes grupos em 

diferentes espaços e contextualização que dá significado e sentido à aprendizagem. Os 

conteúdos são concentrados em três áreas do conhecimento, assim como no currículo da 

Base Nacional Comum, assim distribuídos: 
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10.9. Permanência e Êxito Escolar dos Estudantes 

A equipe gestora assumiu em meados de 2021 com o compromisso de realizar essa 

gestão com o suporte da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal tendo como 

metas: a diminuição da evasão escolar, a diminuição da reprovação. 

Com base no resultado dos questionários aplicados e segundo informações da 

Secretaria do CEMTN, podemos perceber que a distorção já é bem reduzida em 2019 na 

nossa escola e que em 2021 em plena pandemia com tantas incertezas e instabilidades, 

ensino híbrido, material impresso, alunos que muitas vezes tiveram que escolher entre 

trabalhar para ajudar em casa ou estudar, os índices continuaram em queda, conforme 

pode ser conferido na tabela abaixo: 

Ano 1ª Série 2ª Série 3ª Série  

2021 12,78% 18,76% 7,92% 

2019 11,8% 5,4% 6,4% 
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2018 18% 10% 4% 

2017 24,5% 6% 5% 

2016 39,5% 13% 12% 

2015 42% 12% 9,5% 

2014 31% 13% 11,5% 

Neste ano de 2022, a escola atende a aproximadamente 1331 estudantes, 

distribuídos nas três séries do ensino médio, matutino e vespertino, funcionando em 18 

salas de aula sendo que, foram distribuídas como o quadro abaixo: 

Alunos matriculados 2022 
 

1ª Série (13 turmas) 
Masculino Feminino Total 

201 238 439 
 

2ª Série (11 turmas) 
Masculino Feminino Total 

190 262 452 
 

3ª Série (12 turmas)  
Masculino Feminino Total 

201 239 440 
 

Total (36 turmas) 592 739 1331 

 

Em 2018 três turmas (1ª A, B e C) fizeram parte do programa de Ensino Médioem 

Tempo Integral (EMTI) do Ministério da Educação (MEC), cujo intuito é apoiar os sistemas 

de ensino público a atender à meta 6 do Plano Nacional de Educação (PNE), que prevê, 

até 2024, a oferta da educação em tempo integral para pelo menos 25% dos estudantes da 

educação básica. 

É um momento de ações compartilhadas entre União, Estados e o Distrito Federal 

para melhorias do Ensino Médio. Os documentos norteadores desta proposta são: Portaria 

nº 1.145, de 10 de outubro de 2016, Lei nº 6.036, de 21 de dezembro de 2017, Portaria nº 

727, de13 de junho de2017 e Lei nº 13.415, de 16 defevereirode2017. 

Em 2019 estas turmas passaram para a 2ª série, formando 6 turmas de EMTI, 

trêsde1ª série e três de 2ª série. 

Em 2020 continuamos com seis turmas de EMTI, distribuídas em uma de 1ª série, 

três de 2ª série e duas de 3ª série totalizando 242 estudantes. Neste mesmo ano, 
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complementando a informação de retenção, 10% dos alunos matriculados no CEMTN foram 

retidos devido ao não alcance de habilidades e competências mínimas para aprovação. 

Já em 2021, mesmo em ambiente virtual, devido à emergência sanitária, estamos 

com 6 turmas de EMTI, sendo 2 de 1ª séries (1ª A e B), 1 de 2ª série (2ª E) e 3 de 3ª séries 

(3ª A, B e C). 

Neste ano de 2022 a escola continua atendendo seis turmas de EMTI. São elas: 1ª 

A, B, C, 2ª A e B, 3ª E. 

Os estudantes têm aulas/ atividades nos turnos matutino/ vespertino nas terças, 

quintas e sextas-feiras e são oferecidos projetos conforme o interesse e especificidade da 

Comunidade Escolar. Podendo ser definido também através de Projetos específicos. 

Abaixo, estão descritas as atividades propostas no turno contrário pela equipe 

gestora aos responsáveis da SEDF para o EMTI: 

 Música 

 Redação 

 Informática 

 Laboratório de biologia – Permacultura 

 Laboratório de Química 

 Projeto de Vida 

 Formação de hábitos individuais e social 

As aulas ocorrem terça, quinta e sexta feira das 8h00 às 18h15. 

10.10. Recomposição das Aprendizagens 

 

Os últimos anos não foram nada fáceis para a educação. Com a pandemia vieram 

vários desafios e com eles a necessidade de enfrentá-los e vencê-los. Parafraseando Paulo 

Freire, os professores bravamente tiveram que aprender a aprender. Aulas no meet, aulas 

gravadas, youtube, realidades até então distantes de muitos docentes e discentes, agora 
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estavam à sua frente. Cursos, horas e horas de aprendizado para dar ao aluno a 

possibilidade de aprender ou recompor as aprendizagens perdidas. Aos alunos que não 

tinham acesso à internet outro desafio. A maneira mais eficiente e rápida que adotamos foi 

ofertar a este estudante o material impresso, dando a este ao menos a possibilidade de 

acesso ao conteúdo. O que exigiu muito tanto deste quanto da família. Infelizmente o 

resultado percebido não foi satisfatório. Detectou-se uma enorme defasagem de conteúdo 

e aprendizagem. Dessa forma alguns professores passaram ofertar aulas em horário 

contrário, recuperação contínua e projetos interventivo de Português (PIP) e matemática 

(PIM) para as primeiras séries. 

10.11. Implementação da Cultura da Paz 

A educação para a Cultura da Paz propõe mudanças inspiradas em valores como 

justiça social, diversidade, respeito e solidariedade, aliadas às ações fundamentadas na 

educação, saúde, cultura, esporte, participação cidadã e melhoria da qualidade de vida no 

território de responsabilidade compartilhada entre educação e diversos setores da 

sociedade (BRASIL, 2015a). 

A Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal (SEEDF), por meio da 

Subsecretaria de Educação Básica (SUBEB), com o objetivo de realizar ações para a 

materialização da Cultura de Paz e a conscientização, prevenção e combate a todos os 

tipos de violência (BRASIL, 2018), apresenta em 2020 o Caderno Orientador “Convivência 

Escolar e Cultura de Paz”, atualização do caderno “Política de Promoção da Cidadania e 

Cultura da Paz: Definição, Encaminhamento e Prevenção”, publicado em 2008. 

A partir de então, a escola tomou como compromisso a temática colocando-a em 

seus projetos como a OlimCEMTN, Invisibilidade Social, nos temas transversais com o 

objetivo de ampliar o diálogo, o exercício da escuta e o protagonismo estudantil, com o 

intuito de que cada um(a) se comprometa com sua atuação, sendo parte de um processo 

coletivo para o alcance de uma Cultura de Paz. 
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11. AVALIAÇÃO DOS PROCESSOS DE ENSINO APRENDIZAGEM – CONCEPÇÕES E 

PRÁTICAS  

11.1. Avaliação para as aprendizagens 

As Diretrizes de Avaliação Educacional da SEDF e demais regulamentações, 

inclusive o Currículo em Movimento da Educação Básica (2014) são suporte didático-

pedagógico e teórico-metodológico para o planejamento, o desenvolvimento, a organização 

e a avaliação do trabalho pedagógico na Educação Básica e suas respectivas modalidades. 

Avaliar perpassa por diversos meios que devem levar em consideração não só o 

tema Conteúdo puro e acabado, mas também pontos que fazem com que estes conteúdos 

façam diferença no cotidiano do jovem, fortalecendo o comprometimento com a Educação 

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

a Sustentabilidade. 

As estratégias de avaliação são planejadas por meio de aplicações de provas 

escritas multi/interdisciplinares, simulados, participação em projetos, testes em duplas ou 

individuais, teatro, música e dança, pesquisas, trabalhos individuais ou em grupos, 

trabalhos escritos, portfólios, seminários, relatórios, listas de exercícios, debates, 

entrevistas, produções de painéis, documentários, ou curtas, auto avaliações, jogos, etc. 

Além dessas, ainda temos as avaliações diagnósticas, formativas e processuais 

(recuperação contínua). 

“A Progressão Parcial com Dependência deve ser ofertada nos termos do artigo 138 

da Resolução n° 01/2012 – CEDF. É assegurado ao aluno o prosseguimento de estudos 

para a 6ª, 7ª e 8ª séries do Ensino Fundamental de oito anos, para o 7º, 8º e 9º anos do 

Ensino Fundamental de nove anos e para o 2° e 3° anos do Ensino Médio, quando seu 

aproveitamento na série ou ano anterior for insatisfatório em até dois componentes 

curriculares e desde que tenha concluído todo o processo de avaliação da aprendizagem. 

No caso da organização escolar em ciclos para as aprendizagens nos anos finais do Ensino 

Fundamental, a dependência ou progressão parcial será concedida nos mesmos moldes, 

na transição entre o primeiro e o segundo blocos, ou seja, do 7º para o 8º ano. Contudo, o 

estudante retido na série/ ano em razão de freqüência inferior a 75% (setenta e cinco por 

cento) do total de horas letivas não tem direito ao regime de dependência, seja na 



68 

 

 

 

organização seriada ou em ciclos. Não se aplica tal procedimento às turmas de Correção 

de Distorção Idade/Série”. 

11.2. Avaliação em larga escala 

 

 Como determina o Regimento Escolar no Capítulo XIII, a ação avaliativa deve ser 

contínua, cumulativa, diagnóstica e interdisciplinar, sendo nela utilizados diversos 

mecanismos, dentre os quais, observações, relatórios, questionários pesquisas, 

testes/provas objetivas e subjetivas que podem ser feitas com ou sem aviso prévio, além 

de fichas de acompanhamento e autoavaliação. Dessa forma, não se pode desprezar a 

importância das avaliações externas de nível local e nacional, como o SAEB. As 

informações obtidas permitem que a escola acompanhe a evolução da qualidade do ensino 

ofertado por ela ao longo dos anos visando principalmente à redução das desigualdades e 

a busca por melhorias na prática educativa. 

11.3. Conselho de Classe 

No Distrito Federal, a Lei nº 4.751/2012 reserva ao Conselho de Classe o status de 

colegiado que comporá com outros os mecanismos de garantia da participação democrática 

dentro da escola.  

 O Conselho de Classe é integrante da gestão democrática e se destina a 

acompanhar e avaliar o processo de educação, de ensino e de aprendizagem, havendo 

tantos conselhos de classe quantas forem as turmas existentes na escola. 

Ainda tem como função implementar, elaborar, analisar e intervir nas estratégias 

pedagógicas da execução do Projeto Político Pedagógico, na perspectiva de avaliações 

formativas. 

A cada bimestre há uma dinâmica diferenciada descrita no quadro a seguir: 
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PERÍOD
O 

OBJETIVOS OBSERVAÇÕESGERAIS 

 
 
 
 
 
 

1º 
BIMESTRE 
 
 

 
Identificação dos 
principais problemas 
evidenciados ao longo 
do do1º bimestre. 
Levantamento 
desoluções e 
elaboração de um 
Plano de Ação para 
corrigir as situações 
identificadas. 

 
Conselho de Classe Participativo, com 
participação de representantes de todos os 
segmentos da comunidade escolar e 
representantes de todos os setores da 
escola.É o mais importante Conselho de 
Classe do ano letivo, pois nele são 
identificadas as situações que devem ser 
corrigidas ao longo dos demais períodos. 
Nesse momento do ano, é possível adotar 
medidas infinitas para melhorar o trabalho 
que está em andamento. 

 
 
 
2º 
BIMESTRE
FIM DO 1º 
SEMESTR
E 

 
Avaliaraeficáciadas 

medidasadotadas ao 

longo do1ºbimestre. 

 
Conselho de Classe Participativo para 
acompanhamento das  situações 
identificadas ao longo do 1º bimestre. 
Levantamento de novas situações, 
inerentes ao 2º bimestre, e adequação do 
Plano de Ação, para atender as 
necessidades identificadas. 
Fechamento do Bloco estudado pela turma 
e estratégias para recuperação dos 
estudantes que não atingiram média 
satisfatória para a aprovação nas disciplinas 
encerradas no 1ºsemestre. 

 
 
 

3º 
BIMESTRE 
 

 

 
Identificar os 
estudantes com baixo 
rendimento.Determin
ar medidas para 
recuperar os 
estudantes que se 
encontramem 
situação de risco. 

 
Conselho de Classe Deliberativo para 
identificar os estudantes que correm risco 
de reprovação e conscientizar os pais a 
cerca da situação real e das necessidades 
de cada estudante. 

4º 
BIMESTRE 

 
Identificar os 
estudantes aprovados e 
reprovados e em 
recuperação final. 

 
Conselho de Classe Deliberativo, com 
participação de professores,  coordenadores  
e orientadores. 
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11.4. Avaliação Institucional da Unidade Escolar 

 A avaliação institucional nos dois últimos anos foi feita de forma remota devido à 

pandemia. Foi desenvolvido um formulário onde toda a comunidade escolar pode se 

posicionar a respeito da instituição escolar. 

 Para o ano de 2022 tenho em vista a nova gestão, está programada para agosto 

juntamente com o pré conselho a avaliação institucional da unidade escolar. 

 

12. ACOMPANHAMENTO, IMPLEMENTAÇÃO E AVALIAÇÃO DO PPP 

 Para a implementação deste Projeto Político Pedagógico, estamos trabalhando de 

forma conjunta em busca de um objetivo único: uma educação de qualidade, humana e 

humanizadora. As ações foram concretizadas graças ao envolvimento de profissionais dos 

diversos setores da escola, de funcionários, pais, responsáveis que se dedicaram a 

analisar, a discutir e visualizar soluções para os problemas que temos, mas ainda 

precisamos implementar o próximo passo que é o acompanhamento e a avaliação deste 

PPP. Destacamos que avaliar não é uma atividade fim, avaliação é apenas uma etapa para 

tomada de decisões, para reorganização do caminho a ser trilhado, por isso exige a 

participação de todos para gerar as mudanças visualizadas.  

 É necessário interpretar o andamento do projeto, redefinir metas, datas conforme a 

realidade se vai apresentando.  Desta forma, o PPP do Centro de Ensino Médio 

Taguatinga Norte será acompanhado e avaliado no decorrer do ano letivo, nos dias 

reservados à Avaliação Pedagógica no Calendário Oficial da Rede Pública do Distrito 

Federal, nos quais se prevê a participação de toda a comunidade escolar. Nesses 

momentos, serão utilizados mecanismos diversos: debates, fichas, questionários como 
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instrumento de diálogo entre os vários segmentos que compõem a nossa comunidade. No 

contexto atual, utilizaremos Google Formulários para levantamento de dados devido à 

praticidade e aumento das possibilidades de alcance.   

 Além disso, o espaço da coordenação pedagógica tem e terá um papel fundamental 

nesse processo avaliativo do PPP, uma vez que se trata de um espaço aberto de diálogo e 

reflexão de teorias e práticas que norteiam o fazer pedagógico, portanto bimestralmente, 

haverá espaço/tempo agendado para acompanhamento e avaliação da proposta 

pedagógica, especialmente do tópico destinado ao Plano de Ação e Metas do PPP.  

 Vale destacar ainda o papel relevante do Conselho Escolar e da Assembleia Geral 

Escolar como órgãos fundamentais da Gestão Democrática. Esses órgãos – Conselho 

Escolar e Assembleia Geral Escolar – reunir-se-ão ordinariamente a cada bimestre e 

extraordinariamente sempre que se fizer necessário. A partir das decisões tomadas nesses 

dois colegiados, o Projeto Político Pedagógico da escola passará por mudanças ou ajustes 

que se tornarem necessários.  

 Essas ações interventivas e/ou avaliativas deverão ter o respaldo da comunidade 

escolar e serão registradas em atas e documentos próprios.  

 A equipe de direção participará ativamente das atividades de Coordenação 

Pedagógica realizadas nas quartas-feiras, das Assembléias Gerais Escolares, das reuniões 

do Conselho Escolar e trabalhará para que as condições materiais e humanas para a 

implementação deste PPP estejam disponíveis. 

O Projeto Político Pedagógico passa por um constante aperfeiçoamento. De forma 

mais específica, essa avaliação ocorre nas coordenações onde os projetos são revistos, 

nos conselhos de classe mediante os resultados dos alunos, nos dias de avaliação 

pedagógica e nos dias das Avaliações Institucionais, previstos no Calendário Letivo. 
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12.1. GESTÃO PEDAGÓGICA 

OBJETIVOS METAS E AÇÕES RESPONSAVEIS E 
CRONOGRAMA 

 
 
INOVAÇÃO 
PEDAGÓGICA 

Promover ações que pessibilitem a 
participação dos docentes afim de de 
forma efetiva. 
Incentivar e apoiar atravésde recursos 
pedagógicos,financeiros e humanos 
mais projetos inovadores, 
estimulando o uso de 
novastecnologias implantadas 
naescola. 

Será implementado no iníciodo 
ano letivo pela Supervisão 
Pedagógica, pelos 
Coordenadores Pedagógicos e 
Direção. 

 
 
 
INCLUSÃO
 COM 
EQUIDADE 

Oportunizar atividades deinclusão 
para todos os nossos alunos. 
 
Dar continuidade a Semanade luta de 
pessoas com necessidades 
especiais, ampliando o número de 
atividades e a participação dos 
alunos. 

Será implementado no iníciodo 
ano letivo pela Equipe daSala 
de Recursos, Corpo Docente, 
Supervisão Pedagógica, 
Coordenadores Pedagógicos e 
Direção. 

12.2. GESTÃO DE RESULTADOS EDUCACIONAIS 

OBJETIVOS METAS E AÇÕES RESPONSAVEIS E 
CRONOGRAMA 

 
 
AVALIAÇÃO DO PROJETO 
PEDAGÓGICO 

Oportunizar reuniões 
deavaliação bimestrais 
especificamente para avaliação 
da aplicação da Proposta 
Pedagógica. 

Será implementado no iníciodo 
ano letivo pela Supervisão 
Pedagógica, pelos 
Coordenadores Pedagógicos e 
Direção com participação de 
toda comunidade escolar. 

12.3. GESTÃO PARTICIPATIVA 

OBJETIVOS METAS E AÇÕES RESPONSAVEIS E 
CRONOGRAMA 

 
 
 
 
ORGANIZAÇÃO DOS 
ESTUDANTES 

Estimular o protagonismo 
juvenil, ressaltando 
oestímulo à proatividade 
entre os alunos da escolas 
sobretudo os que compõemo 
Grêmio Estudantil. 
 
Promover encontros entre os 
grêmios estudantis de outras 
escolas, a fim de estimular o 
crescimento com a troca 
deideias. 

Será implementado no 
iníciodo ano letivo pela 
Direção, Conselho Escolar, 
com apoio de outros diretores 
de escola de ensino médio. 
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PARTICIPAÇÃO DA 
COMUNIDADE ESCOLAR 

Promover ações e eventos 
para a comunidade escolar a 
fim de traze-la para dentro da 
escola para dar um feedback 
do que é produzido  pelos 
professores e alunos 
Desenvolver o sentido de 
pertença na comunidade. 

Será implementado no 
iníciodo ano letivo pela 
SupervisãoPedagógica, pelos 
Coordenadores pedagógicos, 
professores e Direção, com 
apoio de todos os servidores. 

12.4. GESTÃODEPESSOAS 

OBJETIVOS METAS E AÇÕES RESPONSAVEIS E 
CRONOGRAMA 

 
 
 
 
 
 
DESENVOLVIMENTOPROFIS
SIONAL 

Estimular a 
formaçãocontinuada de todos 
osprofissionais envolvidos 
nacomunidadeescolar. 
 

Promover palestras 
queestimulem o crescimento 
profissional de professores 
eservidores. 

 
Palestras por área 
deconhecimento a fim de 
aperfeiçoar e estimular 
práticas inovadoras. 

Será implementado no iníciodo 
ano letivo pela Supervisão 
Pedagógica, pela Supervisão 
Administrativa, pelos 
Coordenadores Pedagógicos e 
Direção, com apoio. 

 
 
 
 
VALORIZAÇÃO E 
RECONHECIMENTO 

Elaborar um projeto no qual 
ao longo do ano todos os 
profissionais da escola 
possam ser valorizados 
ereconhecidos. 
 
Criar possibilidades 
devalorização profissional 
afimdereforçaraçõesvoltadas 
para a melhoria da qualidade 
de ensino. 

Será implementado no iníciodo 
ano letivo pela Supervisão 
Pedagógica e pela equipe de 
Orientação Educacional, 
Apoiados pelo Conselho 
Escolar. 

12.5. GESTÃO FINANCEIRA 

OBJETIVOS METAS E AÇÕES RESPONSAVEIS E 
CRONOGRAMA 

 
 
ADMINISTRAR 
RECURSOS 

Revitalizar a escola, 
reformando os espaços 
antigos afim de tornar o 
ambiente escolar mais 
agradável e bonito para todos. 
 

Será implementado no início 
do ano letivo pela Direção e 
Supervisão Administrativa. 
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AMPLIAR E ZELAR DO 
PATRIMÔNIO 

Adiquirir equipamentos  e 
ferramentas tecnológicas 
para uso em sala de aula e 
projetos para tornar a 
prendizagem significativa. 
 

 

12.6. GESTÃODESERVIÇOSERECURSOS 

OBJETIVOS METAS E AÇÕES RESPONSAVEIS E 
CRONOGRAMA 

 
 
PRESERVAÇÃO DO 
PATRIMÔNIO 
ESCOLAR 

Reestruturar o Projeto aluno 
amigo da escola, onde 
emcada sala há 
umrepresentante que estimule 
os colegas a preservarem o 
patrimônio escolar. 

Criar campanhas de 
incentivo a conservação do 
patrimônio escolar. 

Será implementado no 
iníciodo ano letivo pelos 
Coordenadores 
Pedagógicos,pelo Grêmio 
Estudantil, apoiados pela 
Supervisão Administrativa. 
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13. PLANOS DE AÇÃO ESPECÍFICOS 

13.1. Conselho Escolar 

 O conselho escolar é responsável por aprovar todas as normas no âmbito da 

unidade. Além disso, é ele quem define onde serão aplicados os recursos da escola, 

acompanha os gastos e analisa a prestação de contas. O mandato é de três anos, com 

possibilidade de reeleição por igual período. 

 Cabe ao conselho zelar pela manutenção da escola e monitorar as ações dos 

dirigentes escolares a fim de assegurar a qualidade do ensino. Eles têm funções 

deliberativas, consultivas e mobilizadoras, fundamentais para a gestão democrática 

das escolas públicas. Entre as atividades dos conselheiros estão, por exemplo, fiscalizar a 

aplicação dos recursos destinados à escola e discutir o projeto pedagógico com a direção 

e os professores. 

 

13.2. Servidores Readaptados 

 

Nome Atividade Desenvolvida 

Denise Novais Soares Apoio - APAM 

Jaine Pereira da Silva Apoio Direção/secretaria 

Maria do Amparo dos Santos Sousa Apoio Assistência 

Mônica Lucia Silva da Oliveira Biblioteca 

Percilia Gomes Soares Apoio Assistência 

Regina Célia Dos Santos Veras Biblioteca 

Julie Christhiane Pereira Albuquerque Sala de Recurso 

Plinio José Leite de Andrade  Biblioteca 

Marisia Jacinto da Silva Apoio Assistência/Coord. 
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José Arnaldo Silva Rodrigues Apoio Assistência 

Maria Carmem Alves Vinhas de Castro Mecanografia 

Luciane América de Sá Apoio Assistência 

Sandra Vieira Gonçalves Coordenadora EMTI 

Andreia Moreira Sarmento Apoio Administrativo 

Valdison Alves Ribeiro Morais  Apoio à Direção 

Marcia Belmont Maria de Farias Apoio Assistência 

Marina Aparecida Santos Apoio Assistência 

 

13.3. Biblioteca Escolar 

 Temos no CEMTN uma biblioteca bastante ativa, usada também para aulas, 

coordenações pedagógicas. Sempre aberta ao público desenvolve projetos de redação, 

Saraus literários, Café com autores. 
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14. PROJETOS  

PROJETO INVISIBILIDADE SOCIAL 

Tema: Invisibilidade Social 

1. Objetivo: Articular, de forma clara e coerente, conteúdos estudados em diversas 

áreas do conhecimento à realidade das minorias na sociedade atual. 

 

2. Instruções 

a. O trabalho consiste na elaboração de um Vídeo Documentário legendado, na 

realização de um conjunto de atividades e uma série de textos escritos, 

relacionando a experiência vivida aos conteúdos trabalhados nas diversas 

disciplinas envolvidas no projeto. 

b. O Vídeo deve ter entre12 e15 minutos de duração. 

c. O grupo deverá abordar o dia a dia de pessoas ou grupos que se encontram em 

uma situação de invisibilidade social. O vídeo deverá conter fotografias, entrevistas, 

dados estatísticos e experiências pessoais, organizados da seguinte forma: 

entrevista com o(s) “invisível (eis) social (ais)”; registro da experiência vivida por 

alguns membros do grupo, entrevista com os (as) estudantes (as) que viveram a 

experiência (perspectiva crítica relacionada diretamente a dois filósofos); e o 

registro do “realizando sonhos” (cada uma dessas etapas deve conter, no máximo, 

4minutos). 

d. As cópias de trechos de vídeos ou fotografias retiradas diretamente da internet ou 

programas de TV não podem ultrapassar20%dodocumentário. 

e. O grupo deve verificar, com antecedência, a compatibilidade do vídeo gravado com 

os aparelhos de reprodução disponíveis na escola. Se não for possível apresentar 

o vídeopor problemas de incompatibilidade, gravação inadequada etc., o grupo 

ficará com nota zero. 

f. Os textos/materiais devem ser entregues no dia da apresentação do documentário, 

seguindo as orientações dadas em sala, a saber: 

 

 Espanhol–Trailer do documentário, legendado em espanhol, contendo um clip 
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revelador de trechos importantes do vídeo (máximo 3minutos). 

 Arte e Educação Física- Performance no intervalo apresentando, de forma 

artística, as principais aprendizagens oportunizadas durante todo o processo de 

construção do trabalho. Nesse mesmo momento, deverá ser declamado o poema 

autoral construído pelo grupo. No dia da apresentação, a turma deve finalizar o 

trabalho com uma breve encenação expressionista (unindo os dois grupos). 

 Geografia, Matemática e Redação – Pesquisa de opinião (construção e análise 

dedados). 

 Biologia–
IdentificaçãodequestõesreferentesaosconceitosdeFENÓTIPOEGENÓTIPO. Esses 

conceitos devem ser apresentados durante o relato da experiência do 

documentário, tomando cuidado para não artificializar a abordagem. 

 Filosofia–Reflexãodaexperiênciaàluzdedoisfilósofos.6-SociologiaeHistória–

AnálisedeConjuntura. 

 Português - Poema, de autoria do grupo, apresentado em forma de banner 

contendo imagens relacionadas ao texto (mínimo 10 versos, pode ser um poema 

de forma fixa, como um soneto, ou versos livres e brancos). 

 RealizandoSonhos–Os(as)estudantesdevemrealizarumaintervençãoqueminimize 

a situação de invisibilidade social vivida pelo(a) entrevistado(a) ou pelo grupo que 

ele/ela está inserido(a). 

 Física – Produzir e entregar um manual de elaboração de vídeo do Projeto. O 

manual deve conter explicações claras sobre o processo de construção do 

documentário, revelando problemas encontrados com áudio ou vídeo, os 

programas utilizados durante a edição/montagem do documentário, dicas e 

principais dificuldades encontradas. O manual deve garantir que o leitor 

compreenda, passo a passo, como realizar o trabalho de elaboração/produção de 

um documentário. 

 Diário de bordo – elaborado pelo(a) coordenador(a), contendo todas as atividades 

realizadas pelo grupo, as datas em que elas ocorreram, a participação efetiva de 

cada componente e suas respectivas assinaturas. A última página do diário deve 

apresentar o nome dos componentes do grupo, a nota que cada estudante merece 

(em %), as razões pelas quais essa nota foi atribuída e a assinatura de cada um(a) 

dos(as) componentes do grupo. 
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3. Formação dos grupos: 

 

Grupo Nomes dos 

coordenadores 

Observações 

 

 

Coordenador Geral 

1 Coordenar o trabalho, manter 

contato com os professores e 

acompanhar cada etapa do trabalho. 

Construir o diário de bordo e 

acompanhar seu preenchimento. 

 

Banner 

1 

2 

3 

Elaborar a poesia, organizar as 

imagens, construir a arte. 

Edição (documentário e  

trailer) 

1 

2 

3 

Editar os trechos dos vídeos, incluir 

legendas, sonoplastia, efeitos, cuidar 

da qualidade do som e dasimagens. 

 

Performance 

1 

2 

Idealizar, organizar, dividir os papéis 

que cada estudante desempenhará e 

acompanhar a execução. 

 

RealizandoSonhos 

1 

2 

3 

Planejar, entrar em contato com uma 

instituição (quando for necessário) e 

acompanhar a execução. 

 

Roteiro, realização e 

filmagens do 

documentário 

1 

2 

3 

Planejar o roteiro das 

filmagens, organizar calendário, 

acompanhar as saídas de campo, 

cuidar da qualidade do áudio e vídeo, 

etc. 

Pesquisa de opinião 1 

2 

Elaborar a pesquisa e 

analisar os dados obtidos. 
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Texto de Sociologia 1 

2 

Construir o texto 

 

Organização da “arte 

expressionista” 

1 

2 

Planejamento e execução da atividade 

que será apresentada pela turma (dois 

grupos juntos) 

 

 

Manual 

1 

2 

Construir um manual contendo 

orientações fundamentais que 

permitirão aos leitores a construção de 

um documentário de qualidade. 

 

 

4. Avaliação: o trabalho terá o valor de dez pontos e cada professor fará a conversão 

da pontuação alcançada pelo grupo, de acordo com a nota que irá atribuir ao trabalho. O 

trabalho será avaliado da seguinte forma: 

 

5. Documentário–3,0pontos: 

 
a. Qualidade das imagens, do som, criatividade e abordagem dinâmica e envolvente 

(0,5); 

b. Relevância do trabalho, seriedade e compromisso na abordagem do tema (1,0); 

c. Asquatropartesquecompõemotrabalhoforamapresentadasdeformaclaraetodasas 

orientações foram seguidas (1,5). 

 

Pontos por tarefas disciplinares: 

 Espanhol –Trailer–1,0 

 Geografia e Matemática–Pesquisa de opinião–1,50 

 Sociologia e História–Análise de conjuntura -1,0 

 Arte e Educação Física – Performance expressionista–1,0E-Português – Poema no 

Banner – 1,0 

 Biologia–Identificação de fenótipo e genótipo –0,50 

 Filosofia–Fundamentação da experiência à luz de dois filósofos–1,0 
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6. Disposições Gerais 

a. O documentário é obrigatório. Os textos conceituais/tarefas disciplinares não serão 

avaliados caso o grupo não apresente o documentário. 

b. A nota não será distribuída igualmente pelos componentes do grupo. O (a) 

coordenador(a) do grupo deverá apresentar um relatório de participação (diário de 

bordo), listando as tarefas realizadas e avaliando o desempenho de cada 

estudante(a). Caso o diário de bordo não seja entregue na data da apresentação, 

todos os estudantes receberão apenas 50%da nota alcançada pelo grupo. 

c. Qualquer incomodo em relação à participação individual deve ser informado, por 

escrito (requerimento), aos professores responsáveis pelo trabalho até 10 dias 

antes das apresentações. Não serão aceitas reclamações relacionadas a esse 

assunto após esse período. 

d. Esseroteiropoderásofreralteraçõesparaatendernecessidadesespecíficas. 

e. Caso o grupo não entregue o trabalho até a data estabelecida, receberá a nota 

ZERO, excetuando-se os casos previstos no Regimento Interno do CEMTN 

eManualdoEstudante.Essajustificativanãoseráconsideradadeformaindividual. 

 

7. Apoio Pedagógico 

 Durante a semana, no horário contrário, o(a) professor(a)atenderá os grupos 

para esclarecimento de dúvidas e orientações. 

 

8. Datas importantes: 

 Apresentações dos trabalhos no auditório: no mês de abril. 

 

  



82 

 

 

 

 

PROJETO CERRADO VIVO  

 

1. APRESENTAÇÃO/JUSTIFICATIVA:  

Nos dias atuais, a relação estabelecida entre o ser humano e a natureza é intermediada por 

objetos geográficos, criados por meio do trabalho e pelo uso constante de tecnologias que 

distanciam a sociedade dos ambientes naturais ou preservados.  

Conhecer um ambiente natural, como o Bioma Cerrado, e entender a relação de 

dependência que a existência humana, nessa região, estabelece com o mesmo, por meio 

dos recursos naturais e dos serviços ambientais que ele nos presta é de grande relevância, 

tanto do ponto de vista científico como afetivo.  

O estudo sistemático da ciência geográfica nos confere a possibilidade de entendermos a 

configuração física e ambiental do espaço, por meio de estudos geológicos, 

geomorfológicos, pedológicos, hidrográficos, climatológicos, biogeográficos e ambientais. 

Relacionar o conhecimento geográfico às condições ambientais, na prática docente, requer, 

ações que sensibilizem os educandos às práticas de Educação Ambiental, objetivando 

estabelecer relações de pertencimento e de preservação dos recursos naturais, além de 

estimular ações práticas de intervenção no espaço.  

Por meio dessas práticas, mudanças de hábitos e preocupações preservacionistas são 

incentivadas e estimuladas. A ideia de conhecer para proteger os elementos da natureza 

como um todo e do Cerrado em específico, com o objetivo de valorização do lugar onde 

vivemos e da possibilidade de intervenção nas modificações que são estabelecidas no 

espaço geográfico do qual fazemos parte é constantemente estimulada.  

O Projeto Cerrado Vivo, com as experiências em campo, procura despertar, além do 

entendimento de questões físicas e ambientais do bioma, a identidade do estudante como 

um ser humano “cerratense” e como um agente de fiscalização de áreas de conservação, 

bem como um contemplador de suas inesgotáveis belezas. 

 

2. PÚBLICO-ALVO:  

Alunos do Ensino Médio, regularmente matriculados.  
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3. RECURSOS HUMANOS:  

Professores de Geografia, História, Matemática, Sociologia, Biologia, Arte, Química, Física 

e demais áreas que tenham interesse em questões ambientais.  

 

4. RECURSOS MATERIAIS: 

Transporte, custeio de acesso às áreas de campo e alimentação para os alunos 
envolvidos na atividade. 

 

5. OBJETIVO GERAL: 

Proporcionar ao aluno o entendimento, em aulas teóricas e práticas, dos elementos 
naturais, ambientais, sociais e políticos que compõem a temática do Cerrado, no território 
brasileiro e especificamente no Distrito Federal. 

 

5.  OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  

• Entender as características do bioma Cerrado;  

• Conhecer e diferenciar cada ecossistema do Cerrado (fitofisionomias);  

• Entender a Geologia e a Geomorfologia da região do cerrado;  

• Entender o clima do Cerrado e sua relação com as características do bioma;  

• Entender a dinâmica e a formação dos solos da região;  

• Entender a hidrografia do Cerrado e especificamente do Ribeirão Dois Irmãos, afluente do 

rio Maranhão, pertencente a bacia do rio Tocantins-  

 

Araguaia e consequentemente da bacia Amazônica;  

• Conhecer o Jardim Botânico de Brasília e a Chapada da Contagem na Área de Proteção 

Ambiental de Cafuringa, próximo à Brazlândia, bem como a região da Chapada Imperial;  

• Aprimorar, em campo, o estudo de Botânica e Zoologia de espécies endêmicas do 

Cerrado;  

• Fazer a localização geográfica das regiões em estudo;  

• Entender o Cerrado enquanto Reserva da Biosfera e HOTSPOT.  

 

6. METODOLOGIA/DESCRIÇÃO DA AÇÃO:  

Serão oferecidas aulas teóricas sobre o bioma Cerrado a partir dos seguintes objetos de 

estudo do PAS e do ENEM:  
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• Músicas: Mar de Brasília - banda Engels Espíritos, Sal da Terra - Beto Guedes e Cabaça 

D’água – Alberto Salgado;  

• Artes Visuais: Encontros – Franz Krajberg;  

• Textos-base: Artigo científico: O rompimento da barragem de Mariana e seus impactos 

socioambientais, de Luciano M. N. Lopes, Almanaque Brasil sócio-ambiental-2008, 

Laboratório à céu aberto-Cerrado (Revista Fapesp-Edição 208-Junho 2013), paradidático 

Cerrado Brasileiro – José Maria V. Franco e Armênio Uzunian e Atlas Ambiental Distrito 

Federal.  

• Filmes documentários: Conservar a Amazônia, uma questão ambiental, social e 

econômica – FAPESP, Parque Nacional da Serra da Canastra – Parques do Brasil, Do outro 

Lado da Mata – Marcos Saboya – Fundação Mais Cerrado, Um gole de Cerrado – Caminhos 

da reportagem – TV Brasil Notícias EBC e Ser Tão Velho Cerrado – André D’Elia.  

 

7. CRONOGRAMA DE TRABALHO:  

Serão oferecidas duas saídas de campo para atividades práticas e uma exposição na 

escola:  

• Semana do Meio Ambiente, visita ao Jardim Botânico de Brasília, Bioma Cerrado, no mês 

de junho;  

• Semana do Cerrado, visita à Chapada dos Veadeiros, nos meses de agosto até outubro, 

dependendo de emenda parlamentar ou verba pública;  

• Semana do Cerrado, visita à Chapada Imperial, Bioma Cerrado, nos meses de setembro 

e outubro;  

• Exposição Cerrado Vivo, no mês de novembro.  

 

8.  RESULTADOS ESPERADOS:  

• Entender a estruturação do espaço geográfico, com ênfase em aspectos da Geografia 

Física;  

• Conhecer os principais problemas ambientais que ocorrem no Bioma Cerrado;  

• Maior entendimento e conhecimento da dinâmica do Bioma Cerrado;  

• Preparação para as Provas do Programa de Avaliação Seriada (PAS) e Exame Nacional 

do Ensino Médio (ENEM);  

• Despertar a ideia de pertencimento e identificação com o Bioma Cerrado;  

• Sensibilizar para práticas preservacionistas do Bioma Cerrado.  
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9. AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS:  

• Prova escrita;  

• Prova oral;  

• Produção de textos, poesias, pinturas com amostras de solos, exposição de painéis 

explicativos e exposição de fotografias.  

 

10. OUTRAS INFORMAÇÕES:  

Nas atividades de campo, os alunos farão uma pesquisa teórica sobre um tema específico 

do Bioma Cerrado, escolhido nas reuniões do projeto. Em campo, cada aluno explicará o 

seu tema e o fotografará para posterior exposição na escola, na Semana do Cerrado.  

Na Semana do Cerrado serão expostos os trabalhos realizados em campo, painéis 

explicativos sobre cada tema e exposição de fotografias, além de trabalhos de produção de 

quadros com uso de diferentes colorações de solos e esculturas elaboradas a partir de 

materiais coletados em campo, como folhas secas, galhos, fragmentos de rocha e solo e 

sementes.  

Nas atividades práticas serão necessárias o uso de vestimenta adequada (roupa para 

prática de Educação Física), tênis, calça, roupa de banho, repelente, protetor solar, água, 

lanche, boné, celular ou máquina fotográfica para registrar as imagens, muita disposição 

para longas caminhadas, bom humor e alegria.  

 

11. SUGESTÕES DE TEMAS INDIVIDUAIS PARA ESTUDO E ANÁLISE NAS SAÍDAS 

DE CAMPO, ALGUNS TEMAS SÃO ESPECÍFICOS DA CHAPADA IMPERIAL:  

 
1. Parque Nacional de Brasília e Chapada 
Imperial;  

2. Jardim Botânico de Brasília;  

3. Parque Nacional da Chapada dos 
Veadeiros;  

4. Reserva da Biosfera, Reserva Biológica 
da Contagem e Pico do Roncador;  

5. Geomorfologia da região (Região de 
Chapada, Área de Dissecação 
Intermediária e Região Dissecada de 
Vale);  

6. Hidrografia da região, bacia do rio 
Tocantins – Araguaia, bacia do rio 
Maranhão e ribeirão Dois Irmãos 
(nascente na Chapada Imperial), enfatizar 
características gerais e principais 
problemas ambientais;  

7. Caracterização geral do Bioma Cerrado 
(Cerrado Típico);  

8. Mata Mesofídica ou Mata Seca;  

9. Cerradão;  10. Cerrado Rupestre ou Cerrado de 
Altitude;  
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11. Cerrado Ralo ou Campo Cerrado;  12. Campo Sujo;  

13. Campo Limpo;  14. Campo Rupestre;  

15. Campo Úmido;  16. Campo de Murunduns ou Parque 
Cerrado;  

17. Vereda;  18. Mata de Galeria;  

19. Mata Ciliar;  20. Sistema subterrâneo gemífero e 
espessado no estrato herbáceo do 
Cerrado;  

21. Folhas com cutículas nas espécies do 
Cerrado;  

22. Folhas densamente pilosas nas 
espécies do Cerrado;  

23. Grande acúmulo de súber nas 
espécies do Cerrado;  

24. Acúmulo foliar de alumínio nas 
espécies do Cerrado;  

25. Pseudoxeromorfismo e 
escleromorfismo oligotrófico nas espécies 
do Cerrado;  

26. Principais solos do Cerrado, com 
destaque para o intemperismo, a 
laterização e a lixiviação em seu processo 
de formação;  

27. Ação do fogo no Cerrado, composição 
das cinzas, quebra de dormência de 
algumas sementes e diminuição do estrato 
herbáceo;  

28. Potencial de hidrogênio (PH) dos 
principais solos do Cerrado  

 (latossolos e solos hidromórficos);  
29. Espécie vegetal: buriti;  30. Espécie vegetal: barbatimão;  

31. Espécie vegetal: samambaia-açu;  32. Espécie vegetal: pau santo;  

33. Espécie vegetal: chuveirinho;  34. Espécie vegetal: chapéu de couro;  

35. Espécie vegetal: macela;  36. Espécie vegetal: sucupira branca;  

37. Espécie vegetal: paineira;  38. Espécie vegetal: lixeira;  

39. Espécie vegetal: canela de ema;  40. Espécie vegetal: pequizeiro;  

41. Espécie vegetal: caliandra;  42. Espécie vegetal: ipê;  

43. Espécie vegetal: mangaba;  44. Espécie vegetal: arnica;  

45. Espécie vegetal: jatobá;  46. Espécie vegetal: embaúba;  

47. Espécie vegetal: gomeira;  48. Espécie vegetal: pau doce;  

49. Espécie vegetal: cajuzinho do Cerrado;  50. Espécie vegetal: canela de velho;  

51. Espécie vegetal: lobeira;  52. Espécie vegetal: assa-peixe  

53. Líquens;  54. Espécie animal: formiga cortadeira;  

55. Espécie animal: arara Canindé;  54. Espécie animal: onça pintada;  
55. Espécie animal: lobo guará.  
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PROJETO OLIMCEMTN 

 

 Após dois anos sem atividades coletivas por conta da Covid, é com grande alegria e 

expectativa que anunciamos a OlimCEMTN – 2022, com o tema Copa do Mundo – Qatar 

2022, que acontecerá em julho. 

 Antes de mais nada, a OlimCEMTN – 2022 é uma grande celebração da vida, 

agradecimento intenso por estarmos vivos, por podermos viver todos os momentos. 

 A vida é o nosso maior presente, a nossa maior conquista, a nossa medalha de ouro 

eterna. Sejamos gratos sempre, e honremos com a nossa alegria e respeito os nossos 

entes queridos e amigos que foram levados pela Covid e suas sequelas. 

 Em celebração não cabe violência. Em alegria não cabe violência. Em respeito não 

cabe violência. Em tolerância não cabe violência. Em gratidão não cabe violência. 

 Sigamos em paz, com alegria e tolerância, com respeito e empatia. 

 As regras a seguir foram baseadas no Regulamento Geral dos JEB’s e nos JET. 

 

1 – FINALIDADE 

 A OlimCEMTN tem por finalidade a participação de todos os estudantes do CEMTN 

em atividades desportivas e acadêmicas, promovendo a integração social, o exercício da 

cidadania e a celebração do retorno às rotinas de jogos e gincanas. 

 

2 – JUSTIFICATIVA 

 No contexto de integração e sociabilidade, nossos adolescentes constroem valores 

e formam conceitos por meio das atividades desportivas e acadêmicas, promovendo 

benefícios à saúde física e psicológica, atendendo seu direito constitucional ao exercício da 

prática de esportes e convívio com seus pares. 

 

3 – OBJETIVOS 

 Fomentar a prática de esportes com fins educativos; 

 Contribuir para o adequado desenvolvimento do talento esportivo; 

 Contribuir para o desenvolvimento integral do estudante como ser social, democrático 

e participante, estimulando o pleno exercício da cidadania; 

 Promover a união entre os estudantes e a solidariedade; 
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 Exercitar o respeito pleno em todas as situações de ganhos e perdas. 

 

 

4 – REALIZAÇÃO 

 A maioria das escolas públicas do DF realiza jogos interclasse. E com o CEMTN não 

é diferente. Após a pausa devido à Covid, estamos retornando, com cuidado e com menos 

modalidades, pois entendemos que a promoção da interação entre os alunos e professores 

é importante. Mas a Covid ainda não acabou, então ainda são exigidos cuidados e atenção. 

 

5 – RESPONSÁVEIS 

 

 A DIREÇÃO do CEMTN é a primeira responsável pela realização deste evento. Em 

seguida a Coordenação e Professores; 

 Os COORDENADORES serão responsáveis pela montagem das chaves das gincanas 

de Português, de Matemática e de Conhecimentos Gerais e pela divulgação dos 

resultados e boletins dos mesmos; 

 Os PROFESSORES de EDUCAÇÃO FÍSICA serão os responsáveis pela montagem 

das chaves de jogos e pela divulgação dos resultados e boletins dos mesmos, bem 

como a condução dos jogos dentro da quadra de esportes; 

 Os PROFESSORES CONSELHEIROS, acompanharão as suas respectivas turmas nos 

jogos na quadra de esportes; 

 Os ESTUDANTES são responsáveis por manter o ambiente em ordem, sem violência 

e com muito respeito e tolerância. A turma é responsável por cada aluno e cada aluno 

é responsável pela turma. 

 

6 – DATAS 

Inscrições: de 23 a 30 de maio de 2022: (financeiro) 

Ao custo de R$ 12,00 por aluno, que deverá ser pago aos representantes de turma e estes 

devem repassar esse valor à Coordenadora Léia, que anotará junto com os representantes 

todos os valores recebidos, que podem ser repassados diariamente ou ao final do prazo de 

pagamento. Este valor será revertido em: 

 compra de medalhas 

 passeio (local, transporte, alimentação e brigadista) 

 arbitragem 
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 brigadista 

 compra de alguns materiais para os jogos 

 

Inscrições nas MODALIDADES até 31 de maio de 2022 com: 

matutino: Professor Diego: Basquete 3x3, Cabo de guerra, Atletismo 

Professor Edmundo: Futsal, Handebol, Vôlei, Queimada 

vespertino: Professor André: Futsal, Vôlei, Basquete, Cabo de guerra 

matutino e vespertino: na Coordenação: Tênis de mesa, Xadrez, Dama, Reis da 

Matemática, Reis da Redação, Gincana de conhecimentos gerais, Torcida. 

 

Competições de Atletismo: 

Corrida de velocidade: em 20 de junho de 2022 (numa segunda-feira) 

Corrida de revezamento: em 27 de junho de 2022 (numa segunda-feira) 

Início do recebimento dos produtos da gincana: em 27 de junho; 

Abertura da OlimCEMTN: 02 de julho de 2022, sábado, às 9 horas; 

Competição de Xadrez: em 02 de julho, após a cerimônia de abertura 

Jogos e Gincanas: de 02 a 09 de julho de 2022; 

Encerramento das competições: 09 de julho de 2022. 

 

7 – MODALIDADES 

a) De premiação Individual: 

 

MODALIDADE Nº PARTICIPANTES TURNO 

Corrida de velocidade 02 (pode ser misto) matutino 

Corrida de revezamento 04 (pode ser misto) matutino 

Tênis de mesa 02 (pode ser misto) mat./vesp 

Xadrez 02 (pode ser misto) mat./vesp. 

Dama 02 (pode ser misto) mat./vesp. 

Reis da Matemática até 02 duplas (pode ser 

misto) 

mat./vesp. 

Reis da Redação até 02 (pode ser misto) mat./vesp 

 

b) De premiação Coletiva: 
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MODALIDADE Nº PARTICIPANTES TURNO 

Futsal Feminino            08 mat./vesp. 

Futsal Masculino            08 mat./vesp. 

Handebol Feminino            08 matutino 

Handebol Masculino            08 matutino 

Vôlei Feminino            08 matutino 

Vôlei Masculino            08 matutino 

Vôlei Misto            08 vespertino 

Basquete Masculino 3x3            04 mat./vesp. 

Cabo de Guerra Misto            10 mat./vesp. 

Queimada Feminino            08 mat./vesp. 

Queimada Masculino            08 mat./vesp. 

Gincana de Conhecimentos 

Gerais Misto 

           10 mat./vesp. 

Torcida Misto entre 10 e 15 mat./vesp. 

 

8 – A TORCIDA 

a) Única modalidade OBRIGATÓRIA; 

b) Os alunos que se inscreverem nessa modalidade terão o compromisso de incentivar e 

animar as equipes de sua turma que estiverem em competição; 

c) Serão observados os seguintes itens nas torcidas: 

 Caracterização (vestidos de forma condizente ao ambiente escolar) 

 Animação 

 Originalidade 

 Criatividade 

 Comportamento 

 GRITO DE GUERRA 

 RESPEITO 

 

d) A melhor torcida receberá um total de 100 pontos. 

 

9 – CONDIÇÃO DE PARTICIPAÇÃO NA OLIMCEMTN 

a) Ser aluno regular/ efetivo do CEMTN e do turno próprio da competição; 
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b) Estar inscrito na modalidade, representando a turma em que está matriculado; 

c) Respeitar todas as pessoas da escola, independentemente de seu cargo; 

d) Com relação à vestimenta, que seja adequada às modalidades esportivas; 

e) Não há limite de quantidade de inscrição por modalidades esportivas e/ ou 

acadêmicas por aluno. Mas é de inteira responsabilidade do aluno a observação dos 

horários das disputas, para que não haja choque de horários; 

f) Todos os alunos devem estar devidamente identificados com o uniforme do CEMTN 

e com a carteirinha eletrônica do CEMTN; 

g) O(s) competidor(es) deve(m)atentar(em)-se aos horários de início de sua(s) 

modalidade(s), para que não se atrase(m). 

 

10 – CERIMÔNIA DE ABERTURA NA QUADRA DE ESPORTES 

 Será no dia 02 de julho de 2022, num sábado, pela manhã. 

 Todos os alunos deverão estar presentes às 8h30 no CEMTN. 

 O início das apresentações se dará às 9h. 

 Cada turma precisa ser representada por um grupo de 04 a 06 estudantes, devidamente 

vestidos com o tema do evento, que neste caso, é o país da Copa que representa; 

 A participação no desfile de apresentação é obrigatória; 

 A torcida deverá no momento da apresentação de sua equipe, apresentar o seu GRITO 

DE GUERRA; 

 O RESPEITO será o principal ator deste evento. 

 

11 – REUNIÕES TÉCNICAS 

 Segundas-feiras: Direção e Coordenação 

 Quintas-feiras: Coordenação e Professores 

 Sextas-feiras: Coordenação e Estudantes (representantes e vices) 

 

12 – PREMIAÇÕES 

a) Para as Modalidades Esportivas: 

 1º lugar – Medalha de Ouro (representação) 

 2º lugar – Medalha de Prata (representação) 

 

b) Para as modalidades Acadêmicas: 

 1º lugar – Certificado de 1º lugar na modalidade escolhida 
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 2º lugar – Certificado de 2º lugar na modalidade escolhida. 

 

c) Passeio a um clube ou chácara com área de lazer, para as turmas que acumularem 

o maior número de pontos no matutino e no vespertino. 

d) Troféu para as turmas que alcançarem o 1º e o 2º lugares em acumulados de pontos 

de cada turno. (simbólico/ nominal) 

 

13 - SUSPENSÃO OU TRANSFERÊNCIA DE JOGOS 

   Qualquer competição que venha a ser suspensa ou transferida por motivo de 

força maior, será posteriormente realizada, conforme determinação da Coordenação 

Geral, desde que nada mais impeça a sua realização, obedecendo às regras de cada 

modalidade. 

 

14 –ARBITRAGEM 

 Os árbitros estarão sob a responsabilidade e supervisão dos professores de 

Educação Física: André, Diego, Edmundo, João e Maione. 

 

15 -UNIFORME 

a) O estudante deve estar vestido adequadamente para a modalidade a qual se 

inscreveu; 

b) Todo estudante do CEMTN deverá estar com a camiseta da escola, que tenha o 

símbolo do CEMTN e o brasão do GDF; 

c) Caso alguma turma faça uma camiseta específica para a OlimCEMTN, só poderá 

ser usada para esse evento; 

d) A torcida deverá caracterizar-se dentro da escola. 

 

16 – EMERGÊNCIAS/ URGÊNCIAS MÉDICAS 

 A escola terá à disposição um Brigadista em todos os dias do evento; 

 Em nenhuma hipótese nenhum funcionário do CEMTN poderá medicar qualquer aluno 

da escola; 

 Em caso de algum acidente, o aluno deverá ser atendido pelo brigadista contratado pela 

escola e levado à sala da Assistência para melhor atendimento; 

 Dependendo da gravidade do acidente, a escola acionará o SAMU ou o Corpo de 

Bombeiros; 
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 A escola entrará em contato com o responsável pelo aluno em caso de acidente. 

 

 

17 – QUESTÕES DISCIPLINARES 

 Os horários de entrada (7h30 e 13h30) e de saída (12h e 17h30) deverão ser 

respeitados;NÃO SERÁ ADMITIDO EM HIPÓTESE ALGUMA NENHUM EPISÓDIO DE 

VIOLÊNCIA; 

 Cada aluno é responsável pela turma e cada turma é responsável por cada aluno; 

 Os alunos que se envolverem em brigas serão suspensos de todas as atividades da 

OlimCEMTN. Lembrando que a suspensão é cumprida na escola, com atividades 

acadêmicas; 

 Dependendo do grau de violência, TODAS AS ATIVIDADES PODERÃO SER 

INTERROMPIDAS E A OLIMCEMTN CANCELADA; 

 Casos mais graves serão discutidos pela Direção/ SOE/ Professores/ Coordenação, em 

conjunto; 

 Reforçamos que É TERMINANTEMENTE PROIBIDO O USO/ CONSUMO/ PORTE DE 

BEBIDAS ALCOÓLICAS, ENERGÉTICOS E CIGARROS DE QUALQUE FORMA/ 

NATUREZA; 

 Não será admitido também a utilização de objetos que produzam sons muito altos, como 

por exemplo vuvuzelas ou buzinas; 

 Os alunos não poderão frequentar a escola em horário contrário durante a OlimCEMTN; 

 Não haverá tolerância para nenhum tipo de agressão física, moral, psicológica e 

também VIRTUAL envolvendo alunos do CEMTN; 

 Não será tolerada “marcação” de brigas fora ou dentro da escola. 

 

18 – RECURSOS 

 Todos os professores conselheiros terão um formulário para registrar recursos/ 

reclamações para serem apurados, discutidos e resolvidos pela arbitragem e direção do 

CEMTN; 

 Todos os recursos deverão ser encaminhados à direção no mesmo dia do evento; 

 Apenas o professor conselheiro entregará à direção o requerimento de recurso. 

 

19 – DOAÇÕES DA GINCANA 
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Todas as vezes que realizamos a OlimCEMTN temos a grande oportunidade de ajudar a 

diversas instituições que amparam pessoas em vulnerabilidade social. Por isso, atrelamos 

à pontuação desta gincana alguns itens para continuarmos essa ação tão importante. 

 Será realizada uma arrecadação de produtos com vistas a doações para Instituições 

de Assistência a Pessoas em Situação de Vulnerabilidade Social; 

 Cada produto terá uma pontuação determinada para ser agregada à pontuação geral 

das turmas; 

 A pontuação máxima será de 180 pontos, numa conversão de total de pontinhos 

conquistados, para o 1º lugar desta modalidade, e serão pontuadas de forma 

decrescente as demais turmas; 

 Os produtos e suas pontuações serão, respectivamente: 

1 – vestuário: 

 blusa de manga longa.............................10 pontinhos 

 calça comprida........................................10 pontinhos 

          2 – material de higiene: 

 sabonete em barra...................................02 pontinhos 

 creme dental............................................04 pontinhos 

 escova dental...........................................06 pontinhos 

 absorvente íntimo (não diário) a cada 08 unidades, em 

embalagemfechada....................................................08 pontinhos 

          3 – alimentos:  

 açúcar (2kg por turma)............................08 pontinhos 

 óleo (2 litros por turma)...........................10 pontinhos 

 leite condensado (caixinha)....................05 pontinhos 

 creme de leite (caixinha).........................05 pontinhos 

 pipoca (não de micro-ondas)..................05 pontinhos 

 batata-palha (a cada 200g).....................05 pontinhos 

 molho de tomate (pacote de350g)..........03 pontinhos 

 

 As peças de roupas serão recebidas e registradas com uma semana de 

antecedência, de 27/06/22 a 01/07/22, na coordenação, para que possam ser 

separadas e formados os kits para as doações; 
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 Os demais produtos serão recebidos entre os dias 27/06 e 07/07/22 na coordenação, 

por meio da professora Alessandra; 

 Todos os produtos deverão ser entregues pelos representantes de turma na sala de 

Coordenação da escola para os coordenadores pedagógicos; 

 Os representantes de turma devem observar a anotação da quantidade de produtos 

entregues. 

 Obs.: as roupas e os produtos de higiene são totalmente para doação às instituições 

de amparo a pessoas em situação de vulnerabilidade social. Os produtos 

alimentícios são para consumo na própria escola em lanches especiais que serão 

servidos aos alunos durante a OlimCEMTN e em eventos festivos futuros. 

 

20 – TODOS OS ASSUNTOS QUE NÃO ESTIVEREM DESCRITOS NESTE 

DOCUMENTO, DEVERÃO SER DISCUTIDOS PELA DIREÇÃO, SUPERVISÃO, 

COORDENAÇÃO E PROFESSORES DESTA INSTITUIÇÃO DE ENSINO. 

PROJETO TEMPOS – Autores Contemporâneos  

Nome da Unidade Escola: CENTRO DE ENSINO MÉDIO DE TAGUATINGA NORTE - 
CEMTN 
1. DADOS DO PROJETO 
1.1. Título do projeto: “TEMPOS – autores contemporâneos” 
 
ÁREAS DO CONHECIMENTO INTEGRADAS NO PROJETO: 
( X ) Linguagens e suas tecnologias 
(    ) Matemática e suas tecnologias 
(    ) Ciências da natureza e suas tecnologias 
(    ) Ciências humanas e sociais aplicadas 
 
EIXOS ESTRUTURANTES INTEGRADOS NO PROJETO: 
(    )  Investigação Científica 
( X)  Processos Criativos 
(    )  Mediação e Intervenção Sociocultural 
(    )  Empreendedorismo 
 
TIPO DE PROJETO PEDAGÓGICO: 
( X )  Projeto Pedagógico de Língua Portuguesa 
(    )  Projeto Pedagógico de Matemática 
(    )  Projeto de Vida 
(    )  Projeto Pedagógico Temático 
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SEMESTRE/ANO: 
1º. e 2º. Semestre de 
2022. 

CARGA HORÁRIA 
SEMANAL: 2 horas 
 

ANOS ou SEMESTRES DA TURMA: 
1as., 2as. e 3as. séries. 
Turno: Matutino 

2. DADOS DO DOCENTE 
2.1. Nome completo: IRAN LIMA DOS SANTOS 

2.2. E-Mail: iranriolima@hotmail.com 2.3. Telefone: 98205.5579 

2.4. Matrícula: 69948739 2.5 Contrato Temporário 

3. APRESENTAÇÃO DO PROJETO  

O Projeto “TEMPOS - autores contemporâneos” iniciará no 1º. Bimestre 
do ano de 2022e consistirá na elaboração de material (livro) a partir das produções dos 
tipos/gêneros: Charge, Conto, Crônica, Fotografia, História em Quadrinhos, Ilustração e 
Poesia, pelos alunos do CEMTN – EMTI e pelo ensino regular – 1as, 2as e 3as séries. 

A escolha da editora/gráfica dar-se-á pelo quesito menor-preço e para o 
projeto foram selecionadas as editoras: Minas Editora Gráfica (Brasília), Infographics 
Gráfica e Editora (Sergipe), Editora Kelps (Goiânia) e Polo Printer (São Paulo).  
4. DATA DA REALIZAÇÃO DO PROJETO 

O Projeto “TEMPOS – autores contemporâneos” será realizado durante o ano de 2022.  
 
5. OBJETIVOS 

 
O principal objetivo do Projeto “TEMPOS – autores contemporâneos” é despertar a 
escrita a partir da leitura e exploração dos tipos e gêneros textuais em tela - preparar os 
alunos para a análise e produção de material textual verbal e não verbal, assim como 
direcioná-los para a realização das provas dos processos avaliativos do PAS e do Enem. 
Além disso, objetiva-se auxiliar os alunos em sua capacitação para produzirem redações 
ricas em argumentos, contexto e criatividade e demonstrar a eles a importância da leitura 
para o desenvolvimento de uma boa escrita e pensamento crítico, um dos itens mais 
relevantes nas redações atuais. Trabalhar-se-á intensamente os tipos e gêneros textuais 
em tela. 
 
6. CONTEÚDOS 

Deverá ser observada – na produção dos materiais – a temática do projeto, 
independentemente do tipo ou gênero textual escolhido. Para a produção do material a 
ser inserido no livro – objeto do “TEMPOS – autores contemporâneos” o professor 
trabalhará, por intermédios de aulas expositivas e dialogadas, com todos os tipos e 
gêneros em discussão. 
Compreendendo os tipos e gêneros textuais: 

Para tanto, haverá abordagem dos autores brasileiros renomados e suas devidas 
produções.  

Obras textuais/autores 

 
CONTO 
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Clarice Lispector: 
Cora Coralina 
Dalton Trevisan 
Lygia Fagundes Teles 
Machado de Assis 
Murilo Rubião (outros) 
 
CRÔNICA 
Rubem Braga 
Fernando Sabino 
Carlos Drummond de Andrade 
Clarice Lispector 
Luís Fernando Veríssimo (outros) 
 
CHARGE 
Angeli – Arnaldo Angeli Filho 
Glauco Villas Boas 
Laerte Coutinho (outros) 
 
FOTOGRAFIA 
Araquém Alcântara 
Márcio Cabral  
Sebastião Salgado 
Walter Firmo (outros) 
 
HISTÓRIA EM QUADRINHOS 
Bianca Pinheiro 
Marcello Quintanilha 
Maurício de Sousa (outros) 
 
ILUSTRAÇÃO 
Ana Paula Azevedo (Ana Ilustra) 
Carol Rempto 
Gabriel Picolo 
Klebs Júnior 
Márcio Willian 
Raul Aguiar 
 
POEMAS (HAICAIS, SONETOS, POEMAS MODERNOS E PÓS-MODERNOS). 
Autores: 
Haicais 
Manoel de Barros 
Mario Quintana  
Paulo Mendes Campos 
Paulo Leminski (outros) 
Sonetos 
Álvares de Azevedo 
Alberto de Oliveira 
Fagundes Varela 
Machado de Assis 
Olavo Bilac  



98 

 

 

 

Vinicius de Moraes (outros) 
Poemas modernos e pós-modernos 
Adélia Prado 
Cecília Meireles 
Gilka Machado 
Mario Quintana 
Manuel Bandeira 
Augusto de Campos 
Haroldo de Campos 
Décio Pignatari (outros). 
 
7. JUSTIFICATIVA 

 
O projeto “TEMPOS – autores contemporâneos” visa a produção de 

material a ser publicado – (livro) assim como o estudo dos gêneros listados, para os 
alunos do Ensino Médio em Tempo Integral e do Ensino Regular do Centro de Ensino 
Médio de Taguatinga Norte – CEMTN , que contribuirá com o desenvolvimento da leitura 
e escrita de textos e a consequente preparação dos alunos para os processos de 
avaliação: PAS, ENEM e Vestibulares bem como qualificar o ensino de Leitura e Escrita 
na escola.  

A implantação do Projeto tem por objetivo precípuo o entendimento e 
compreensão da finalidade dos gêneros, do perfil dos interlocutores, do suporte e/ou 
veículo, do tema, da estrutura e da linguagem dos tipos/gêneros listados, além de 
reforçar, a partir dessas percepções, o domínio da variedade padrão da Língua 
Portuguesa – consoante com o novo acordo ortográfico, bem como utilizar os 
mecanismos linguísticos de encadeamento textual.  
 
8. METODOLOGIA 

Parte I:  
Público-alvo: Serão atendidos pelo Projeto “TEMPOS – autores contemporâneos”, os 
alunos das 1as., 2as. e 3as. séries do Ensino Médio em Tempo Integral e do Ensino 
Regular do Centro de Ensino Médio de Taguatinga Norte – CEMTN, que 
demonstrarem interesse em participar. Os alunos poderão escolher qualquer um dos 
tipos e gêneros que comporão o projeto e obedecerão rigorosamente aos prazos 
determinados para a preparação, correção e finalização dos materiais. Serão 
selecionados, no máximo, 100 trabalhos. 
 
Parte II:  
Entrega das Propostas: As propostas dos materiais serão selecionadas pelo Professor 
Idealizador do Projeto. Inicialmente, serão analisadas pelo professor e discutidas 
diretamente com o aluno sobre as possibilidades de abordagem do tema proposto.  
 
9. CRONOGRAMA 
Vide anexo I 
 
10. AVALIAÇÃO 

Todos os alunos participantes do Projeto “TEMPOS – autores 
contemporâneos”, que tiverem os seus textos aprovados para a publicação, receberão a 
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nota máxima no bimestre da culminância do Projeto – especificamente na disciplina do 
Professor Idealizador.  

 
11. CULMINÂNCIA 

O Projeto “TEMPOS – autores contemporâneos” culminará com a 
publicação de material (livro) - 1000 (um mil) exemplares produzidos com papel 
90gramas, tipo brochura, com capa em policromia fosca, orelhas e contracapa – que será 
lançado em evento (noite de autógrafos) em auditório a ser indicado pela Coordenação 
do EMTI e pela Coordenação do Ensino Regular. 

Espera-se que, ao final, sejam percebidos bons resultados. Acredita-se 
em melhora significativa nas redações feitas pelos alunos e que eles consigam sanar 
suas principais dúvidas e aplicar os conteúdos aprendidos em aula em suas 
redações/produções. 

Acredita-se que o projeto será bem-sucedido porque os participantes 
demonstrarão sua melhora nos textos, em suas habilidades e criatividades. Além da 
estrutura da redação ter melhora substancial, as dúvidas relacionadas às análises de 
textos verbais e não verbais, a palavras e expressões da Língua Portuguesa que serão 
sanadas, pois além de aulas sobre estrutura de texto, serão pontuadas regras da 
gramática e análise de obras.  
 
12. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

1. BARRETO, Ricardo Gonçalves. Ser Protagonista. 1ª. Ed. São Paulo – SP, Edições 
SM, 2010. 

2. BOSI, Alfredo. Poesia resistência. In: O ser e o tempo da poesia. São Paulo: 
Cultrix, 1983. 

3. CANDIDO, Antonio. In: ANDRADE, Carlos Drummond de. A rosa do povo. Rio de 
Janeiro: Record, 1987, 4ª ed. 

4. CANDIDO, Antonio. A nova narrativa. In: A educação pela noite. Rio de Janeiro: 
Ouro sobre Azul, 2006. p. 241-260. CARDOSO, Ana Maria. Sonho e 
transgressão em Caio Fernando Abreu: o entrelugar de cartas e contos. Porto 
Alegre. (Tese de doutorado em Letras - UFRGS), 2007. 

5. CEREJA, William Roberto, Thereza Cochar Magalhães. Texto e Interação. 3° Ed. 
rev. Ampl. São Paulo: Atual, 2009. 

6. CEREJA, William Roberto, Thereza Cochar Magalhães. Interpretação de texto: 
construindo competências e habilidades em leitura. São Paulo: atual, 2009. 

7. FARACO, Carlos Alberto, Cristóvão Tezza. Oficina de Texto. 5ed. – Petrópolis, RJ: 
Vozes, 2007. 

8. LEITA, Ligia Chiappini Moraes. O foco narrativo: ou a polêmica em torno da ilusão. 
São Paulo: Ática, 2006. 

9. LEAL, Bruno Souza. Caio Fernando Abreu, a metrópole e a paixão do estrangeiro: 
contos, identidade e sexualidade em trânsito. São Paulo: Annablume, 2002. LIMA, 
Luiz Costa. História. Ficção. Literatura. São Paulo: Companhia das letras, 2006. 

10. MAZZAROTO, LEDO, CAMARGO. Luiz Fernando; Terezinha de Oliveira; Davi 
Dias. Redação Prática. Difusão Cultural do Livro. São Paulo, 2002. 

11. SARMENTO, Leila Lauar, Douglas Tufano. Português, Gramática e Produção de 
Texto. 1ª. Ed. Moderna, 2010. 

12. SETTE, Graça, Márcia Travalha e RozárioStarling. Português - Linguagens em 
Conexão. 1ª. Ed. São Paulo, SP, Leya, 2013. 

13. TREVISAN, Dalton. Quem matou o Caju In: COSTA, Flávio Moreira (Org.). Crime 
feito em casa. Contos policiais brasileiros Rio de Janeiro: Record, 2005 
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DATA: Brasília-DF, 14 de março de 2022. 

Professor: Iran Lima dos Santos – 98205.5579 

Coordenador Pedagógico – Educação Integral: Sandra Gonçalves – 98424.3010 

Gestão/Supervisão Pedagógica: Carlos Eduardo Ribeiro Alves 
 

 

 

 

ANEXO I – 1ª.s, 2ª.s e 3ª.s séries 
 

 

ETAPAS 

ANO 2022 

Março Abril Maio Junho Agosto/setembro 

Apresentação do 
Projeto/Discussão  

X     

Exposição da metodologia 
para elaboração dos 

materiais 

X     

Inscrição dos alunos 
interessados 

X X    

Abordagem dos tipos e 
gêneros textuais verbais e 

não verbais – autores 
brasileiros/aulas 

expositivas e dialogadas 

 

 

 

X 

 

X 

 

           X 

 

 

Abordagem dos tipos e 
gêneros textuais verbais 
e não verbais – autores 

brasileiros/aulas 
expositivas e dialogadas 

 

 

 

X 

 

X 

 

           X 

 

 

Abordagem dos tipos e 
gêneros textuais verbais e 

não verbais – autores 
brasileiros/aulas 

expositivas e dialogadas 

 

 

 

X 

 

X 

 

          X 

 

 

Abordagem dos tipos e 
gêneros textuais verbais e 

não verbais – autores 
brasileiros/aulas 

expositivas e dialogadas 

 

 
 

X 

 

X 

 

           X 

 

 

Abordagem dos tipos e 
gêneros textuais verbais e 

não verbais – autores 
brasileiros/aulas 

expositivas e dialogadas 

 

 
 

X 

 

X 

 

           X 

 

 

Revisão dos 
materiaisproduzidos 

 

 

 

 

 

X 

 

          X 

 

           X 

Lançamento do Livro/noite 
de autógrafos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 
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MOSTRA CIENTÍFICA  

 
JUSTIFICATIVA 
 

A ciência tem como característica essencial o seu caráter experimental. Atualmente, o 

ensino deste componente curricular valoriza as inter-relações entre teoria e prática, saberes 

do cotidiano e a formação de valores éticos e morais.  

De acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais (Brasil, 2002), o ensino de 

Ciências, como componente curricular da Área das Ciências da Natureza, Matemática e 

suas Tecnologias, deve propiciar, de forma específica, conhecimentos científicos e 

tecnológicos, cujas decorrências têm alcance econômico, social e político. Tal ensino, 

também, visa contribuir para a formação da cidadania, permitindo o desenvolvimento de 

conhecimentos e valores que possam servir de instrumentos mediadores da interação do 

indivíduo com o mundo (Santos, 2006). 

Nesse contexto, acredita-se que as atividades experimentais são instrumentos 

didáticos preciosos no processo de ensino aprendizagem. Segundo Giordan (1999), a 

experimentação desperta o interesse entre alunos de diversos níveis de escolarização. Em 

seus depoimentos, os alunos também costumam atribuir à experimentação um caráter 

motivador e lúdico. Por outro lado, é comum ouvir de professores a afirmativa que a 

experimentação aumenta a capacidade de aprendizado. 

A educação em Ciências deve oportunizara descoberta do mundo físico e compreender 

que os conceitos e procedimentos são desenvolvidos para tornar a Ciência familiar ao 

mundo. Os estudantes devem manipular objetos e organismos para adquirem bagagem em 

termos de experiência pessoal. 

 A exposição de um determinado experimento ou pesquisa em uma feira de ciência 

escolar apresentado de maneira organizada pode transmitir informações que enriquecem a 
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formação da comunidade escolar; para divulgar vários experimentos estimulando com isso 

o intercâmbio de conhecimentos entre alunos e comunidade escolar e em consequência o 

progresso na área científica. 

 
PROBLEMATIZAÇÃO 
 
 A sala de aula é um ambiente atrativo e desafiador para a construção de significados 

e compreensão de conceitos? 

 Conhecimentos práticos, contextualizados, podem responder às necessidades da 

vida contemporânea? 

 O aluno será capaz de questionar e construir explicações para as situações de 

experimentos? 

 O aluno será capaz de perceber, de entender e de explicar, em seu cotidiano, “o 

mundo” ao seu redor? 

OBJETIVO GERAL 

Divulgar o conhecimento científico por meio de experiências vivenciadas, buscando 

espaços onde os alunos possam demonstrar as suas capacidades de intercambiar 

informações, difundir o conhecimento adquirido e o seu cooperativismo. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Fortalecer os vínculos entre escola e comunidade, por meio do intercâmbio da 

produção científica entre a comunidade escolar 

2. Incentivar a atividade científica, possibilitando o desenvolvimento de habilidades e 

competências relativas às áreas de ciências da natureza e outras áreas. 

 

PLANO DE AÇÃO 

Objetivo(s)Nº Estratégias Responsáveis Recursos Cronograma 

 
 
      1 e 2. 

Formação de 
equipes. 
Elaboração do 
projeto de 
pesquisa. 
Apresentação 
da prévia. 
Mostra 
Científica 

Equipe de 
Exatas, com 
participação 
das demais no 
dia da mostra. 

Kits de 
materiais; 
Som/dj; 
banners,  
Produção 
gráfica; 
computador 
 

3° Bimestre 

ou 4º 

Bimestre 
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AVALIAÇÃO 

Observação direta. 

 Avaliação sistematizada na prévia pelos professores da área de exatas. 

 Avaliação sistematizada na mostra científica pelos professores da escola. 
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Regulamento Mostra Científica 
 
 Este regulamento visa organizar o conjunto de atividades intitulado Mostra Científica 
a partir da posse, por parte das turmas e de seus respectivos conselheiros, do roteiro de 
pesquisa. Estes roteiros servirão como base teórica para o projeto de cada turma. 
 
1. Do desenvolvimento dos projetos 
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• Com o auxílio do professor conselheiro, a turma deverá ser dividida em subgrupos 
com o objetivo de cumprir as tarefas discriminadas no roteiro de pesquisa e realizar 
os trabalhos acessórios. 

• Os alunos deverão estudar as tarefas e realizar os experimentos em casa. 
• EM MOMENTO ALGUM AS TAREFAS SERÃO ENSINADAS AOS ALUNOS. ELES 

DEVEM LER OS TEXTOS, DISCUTIR COM OS COLEGAS, DEBATER SOBRE OS 
EXPERIMENTOS, OU SEJA, ESTUDAR, APRENDER E NÃO ACHAR QUE ALGUM 
PROFESSOR VAI DIZER O QUE O ALUNO DEVE REPETIR NA APRESENTAÇÃO. 
LEMBRE-SE, É UM PROJETO DE PESQUISA! 

• Todos os professores orientarão os alunos (na medida do possível), tirarão dúvidas 
discutirão sobre a relação entre os conteúdos (discriminados no roteiro de pesquisa) 
e a relevância deles para a compreensão do tema. O QUE OS PROFESSORES NÃO 
FARÃO É EXPLICAR ALGUM CONTEÚDO A PARTIR DA ESTACA ZERO PARA 
ALGUM ALUNO QUE NÃO LEU. 

 
2. Da apresentação do projeto para o conselheiro (três dias úteis antes da apresentação 
para as outas turmas)  

• Redução de dez minutos em cada aula para que o projeto possa ser apresentado 
para o Conselheiro. Serão três apresentações, uma em cada dia; 

• Não é momento de planejar, mas de realizar. Em momento algum nesta fase o 
conselheiro deve ouvir: “nós vamos fazer isto” ou “pretendemos fazer aquilo”. A frase 
correta deve ser: “Nós fizemos isto”; “Esta é a nossa apresentação” ... 

• Ao final dessas apresentações, o Conselheiro deve avaliar a turma de 0 a 0,3 ponto 
• Nessas três apresentações, o Conselheiro deve observar os seguintes pontos: 

a. Segurança na apresentação (sem leituras indevidas, com postura adequada, sem 
escorar paredes, utilizando vocabulário apropriado, etc.); 

b. Conexão clara entre os conteúdos explicados e entre eles e o tema central, 
evitando as chamadas “colchas de retalhos”. Vale ressaltar nesse item que os 
alunos devem evitar termos como “agora vamos falar disso” de forma desconecta. 
Frases mais adequadas seriam “como aquilo se relaciona com tal coisa, significa 
que...” ou, “de acordo com nosso tema, é importante entendermos...”; 

c. As novidades explicadas pelos alunos, ou seja, as apresentações não devem 
apenas repetir o senso comum e nem ressaltar o que todos já sabem. Por 
exemplo, ao invés de usar frases como “salgadinho industrializado faz mal”, o 
aluno deve dizer “devido aos processos biológicos que acabamos de explicar, a 
ingestão de salgadinhos traz tais e tais efeitos sobre o corpo humano”. 

d. Realização e explicação dos experimentos, relacionando-o claramente com os 
conteúdos abordados e com o tema central; 

e. Preocupação com o que o público irá entender, ainda que nunca tenha ouvido 
falar do assunto. 

f. Uma introdução ressaltando a importância do trabalho, com um breve resumo do 
tema e de como ele será abordado, bem como uma conclusão com retomada das 
ideias lançadas na introdução e as demais, discutidas no decorrer da 
apresentação. 

 
3. Das apresentações para as demais turmas 

• Em dois dias, com alternância entre turmas que irão apresentar e assistir; 
• Quatro apresentações de 35 a 40 min cada, sendo três assistidas por turmas 

fechadas e acompanhadas pelo conselheiro e uma livre. 
4. Da montagem e desmontagem do ambiente de apresentação (sala de aula) 
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• Todo e qualquer material a ser utilizado deverá ser providenciado pela turma, não 
sendo disponibilizado pela escola. 

• Só devem ser acrescentados à sala de aula recursos relacionados ao tema e/ou 
conteúdo da apresentação da turma. São estes: materiais para experimentos, 
cartazes para serem utilizados na apresentação, cenário para peça, etc.  

• Não deverá ser adicionado à sala balões, fitas penduradas no teto, babados, flores, 
enfeites ou qualquer coisa que não tenha relação com a apresentação da turma.  

• Também não deverão ser distribuídas lembrancinhas, balas, chocolates, presentes 
para o professor avaliador e nem qualquer coisa não relacionada com a 
apresentação. A utilização de recursos alheios à apresentação poderá diminuir a 
nota da turma. 

• Os alunos deverão preparar o ambiente de apresentação de forma a não danificar 
as salas de aula ou qualquer outro patrimônio da escola; 

• Fica terminantemente proibida a aplicação em qualquer coisa que seja patrimônio da 
escola, cola quente, fita dupla face e/ou outras coisas que danifiquem as paredes, 
quadro negro ou qualquer coisa de uso coletivo; 

• O professor conselheiro irá monitorar a montagem e desmontagem do ambiente de 
apresentação e poderá punir a turma com perda da nota caso a sala seja deixada 
suja e/ou danificada; 

• O termo “sala danificada” deve ser entendido como quebra de vidraças, paredes, 
quadros, cadeiras, mesas de alunos e professores, de qualquer outro patrimônio da 
escola; paredes, quadro negro ou qualquer outro patrimônio da escola com cola 
quente, fita dupla face, tinta ou qualquer coisa que grude nos bens da escola e não 
possa ser completamente retirado. Em outras palavras, a sala deve ser deixada 
exatamente como encontrada; 

• Caso a turma danifique a Escola, sua nota poderá ser diminuída ou até mesmo 
zerada. Tal punição será decidida pelo conselho de classe. Essa punição não exclui 
as demais (advertência, suspensão, etc.), que poderão ser aplicadas 
individualmente. 

• Os alunos deverão mostrar ao conselheiro alguma avaria pré-existente na sala para 
que não sejam acusados de serem eles os causadores do dano. 

 
5. Da avaliação 

• Será por meio de uma base cálculo para que cada professor decida quanto o projeto 
deve valer em sua matéria: Por exemplo: 0,3 (Conselheiro) + 0,7 (equipe de 
avaliadores); 

• A nota total (base de cálculo multiplicada pelo número que cada professor decidir 
que deve valer em sua disciplina) será lançada em todas as matérias cursadas pela 
turma no primeiro semestre. 

• O aluno que não assistir, juntamente com sua turma, às exposições no dia em que 
não seja de sua apresentação, terá sua nota total reduzida em 50%, salvo casos 
respaldados por previsão legal. 

 
6. Da individualização das notas 

• Caberá ao professor conselheiro e/ou a coordenação promover a individualização 
das notas para todos os alunos. 
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PROJETO CONSCIÊNCIA NEGRA 

Público Alvo: Todas séries e turmas 

Áreas de conhecimento: HUMANAS 

Equipe responsável: EQUIPE DE PROFESSORES Humanas, Coordenação e Supervisão 

Pedagógica 

JUSTIFICATIVA 

A relevância do estudo da questão racial perpassa por inúmeras razões dentro do 

ambiente escolar. A percepção e valorização da auto imagem, das expressões artísticas, 

construção histórica de nosso país, movimentos de resistência, análise da atuação das 

variadas instituições sociais e suas ideologias se constituem como o alicerce de nossas 

aulas. 

Diante disto nossa maior responsabilidade é mostrar que o não pertencimento ao 

lugar e ao tempo existente na população negra e descendente age como algo ruim e 

desigual, por isso, a responsabilidade de exaltar elementos importantes desta cultura, pois 

ao falarmos da África e da gama de nuances, falamos de um passado que nos pertence e 

não podemos negar nossas origens e nossa história. 

 

PROBLEMATIZAÇÃO 

Quais são nossas origens? 

Do que se trata a Lei 10.639/03? 

O que é o racismo? Já vivenciou o racismo? 

Racismo Reverso? 
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OBJETIVOS GERAIS  

1. Identificar e compreender as relações étnicas presentes em nosso país 

especialmente na figura do Negro a fim de ressignificar conceitos como raça, 

identidade, etnia, racismo, etnocentrismo, preconceito e discriminação social. 

2. Apropriar-se da discussão nacional pela Lei 10.639/03 como fruto da luta do 

movimento negro e como tentativa de reconstruir uma nova imagem do povo 

brasileiro a partir de um prisma de junção cultural. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

1. Apresentar a importância da comunidade negra ao longo de sua historicidade no que 

tange a construção da identidade do nosso jovem. 

2. Promover no aluno a capacidade de refletir sobre situações de discriminações e 

preconceitos no seu cotidiano aguçando o senso crítico para verificar e julgar essa 

prática tão nociva na nossa sociedade. 

3. Desmistificar a figura caricata do negro, isto é, o negro sempre sorridente, alegre e 

cantante, porém nunca pensante, incapaz de produzir conhecimento. 

 

CONTEÚDOS 

História da África e a Cultura Brasileira. 

PLANO DE AÇÃO 

Objetivo(s) 1 e 2 

ESTRATÉGIAS  

Estudos textuais; 

Palestras. 

Filmes; 

Culminância do projeto com painéis e exposições orais de trabalhos diversificados (revistas, 

curtas) 
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RESPONSÁVEIS  

Equipe de Humanas, com participação das demais áreas no dia da culminância. 

 

RECURSOS  

Kits materiais, Som/DJ, Produção gráfica, banners, painéis, materiais cênicos, Palestras. 

 

CRONOGRAMA 

4º Bimestre 

 

AVALIAÇÃO 

 Observação direta. 

 Avaliação sistematizada na prévia pelos professores da área de Humanas. 

 Avaliação sistematizada na culminância do projeto pelos professores da escola. 

 

REFERÊNCIAS 

 

BRASIL, Ministério da Educação e Cultura. Parâmetros Curriculares Nacionais. 

CARNEIRO, Edison. O Quilombo dos Palmares, Rio de Janeiro: Editora Civilização 

Brasileira, 3a ed., 1966, p. 35FONSECA Júnior, Eduardo. Zumbi dos Palmares, A História 

do Brasil que não foi contada. Rio de Janeiro: Soc. Yorubana Teológica de Cultura Afro - 

Brasileira, 1988. 465 

MARTINS Souza, José. Divisões Perigosas: Políticas Raciais no Brasil Contemporâneo. 

Rio de Janeiro: Editora Civilização Brasileira,2007 p. 99 
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PROJETO LABORATÓRIO DE FÍSICA 

RESUMO 

 Este projeto consiste em utilizar aulas práticas de Física para que os 
estudantes possam observar fenômenos naturais onde é possível a aplicação 
de conhecimentos adquiridos em aulas teóricas. Os experimentos trabalhados 
neste laboratório utilizarão materiais facilmente encontrados por pessoas que 
não são da área. Este projeto visa a popularização da ciência e o 
desenvolvimento de um maior envolvimento dos estudantes nesta área. 

JUSTIFICATIVA  

A Física está presente no dia a dia de todos, seja na fixação de um quadro na 
parede ou até mesmo na utilização de óculos por míopes. Visualizar na prática 
conceitos desta matéria irá auxiliar os estudantes a aprender conceitos 
teóricos e, assim, a Física deixará de possuir uma barreira inicialmente vista 
pelos estudantes e se tornará algo natural. 

OBJETIVO GERAL  

Estimular o estudante a desenvolver o raciocínio e a capacidade de análise 
crítica quanto aos conceitos e eventos vistos rotineiramente, de maneira que 
estimule o estudante à formação crítica e intuitiva, indispensável para a vida 
e para o mundo profissional. 

OBJETIVO ESPECÍFICO 

 Ensino da Física de forma lúdica. Introduzir conceitos e formular 
conhecimentos de forma concreta. Aprendizagem coerente com a LDB ao ano 
referente. Observar na prática os conteúdos aprendidos em sala de aula de 
forma lúdica. Contextualizar conceitos de física no dia-a-dia dos estudantes. 
Utilizar experimentos de baixo custo, afim de que este projeto possa ser 
escalonado. 

METODOLOGIA  

A cada aula proporá um experimento, dividido em partes (a quantidade de 
partes varia conforme o experimento). Ao início da aula, os alunos se dividirão 
em grupos e cada grupo receberá um kit referente ao experimento em 
questão. Executará o experimento conforme roteiro didático e, após, formar-
se-á duas tabelas no quadro, a primeira referente ao que foi observado e a 
segunda com as hipóteses que as justificam (esta etapa introduz o método 
científico). Em conjunto com os estudantes, avaliaremos o que foi observado 
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e as hipóteses. Em seguida, uma breve explicação dos conceitos tocantes a 
prática. 

PLANO DE TRABALHO – EM ETAPAS:  

1ª etapa: Introdução ao laboratório e equipamentos de laboratórios. Passar 
regras do laboratório, vestuário, postura e equipamentos dos laboratórios. (1º 
encontro)  

2ª etapa: Estímulo com experimentos interessantes. Utilizar experimentos 
como a cadeira giratória e roda da bicicleta (momento angular), corrida entre 
carros (espaço, velocidades e aceleração) e massa- mola (funções 
periódicas). (1º e 2º bimestre)  

3ª etapa: Aplicação de conhecimentos teóricos dos componentes curriculares. 
Experimentos grandezas e vetores, movimento retilíneo, movimento circular, 
leis de Newton entre outros. (1º ano) e Física térmica e óptica (2º ano). (2º e 
3º bimestre)  

4ª etapa: iniciação científica. Cada grupo (2 a 3 estudantes) selecionará um 
tema de livre escolha e pesquisará mais a fundo sobre este tema, realizando 
um projeto científico a ser apresentado para toda a comunidade escolar ao 
final do ano. 

AVALIAÇÃO/ACOMPANHAMENTO DAS ETAPAS 

 Durante todo o trabalho de experimentos, debates e desafios o estudante será 
avaliado continuamente, seja na observação de sua participação nas aulas 
práticas e debates, seja na produção de textos ou estudos dirigidos, assim 
como pela resolução de questões do ENEM. 

PRODUTO FINAL/ CULMINÂNCIA 1º semestre: “Física lá em casa” e 2º 
semestre: “Iniciação científica temática”. 

ATIVIDADES PROPOSTAS PARA A INTERDISCIPLINARIDADE  

Todo o projeto será realizado dentro dos componentes curriculares de física. 
Além disso, será desenvolvida postura profissional para trabalho em 
laboratório, método científico e procedimentos técnicos, juntamente a 
elaboração de Atas, relatórios e estudo de artigos científicos. Este projeto 
possui interdisciplinaridade com os projetos de Biologia, Química e 
Permacultura. 

CRONOGRAMA  

1ª etapa: Introdução ao laboratório e equipamentos de laboratórios. (1º 
bimestre)  

2ª etapa: Estímulo com experimentos interessantes (1º e 2º bimestre)  
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3ª etapa: Aplicação de conhecimentos teóricos dos componentes curriculares 
(2º bimestre)  

4ª etapa: iniciação científica (3º e 4º bimestre). 

 

REFERÊNCIAS  

“100 experimentos sencillosfisica y quimica” / Organizador: Colégio Hispano 
inglês. – Espanha: departamento de ciências, 2009. 

 

PROJETO QUÍMICA 

RESUMO  

Este projeto consiste em utilizar aulas práticas de química para que os 

estudantes possam observar fenômenos naturais onde é possível a aplicação 

de conhecimentos adquiridos em aulas teóricas. Os experimentos provocados 

neste laboratório utilizarão materiais facilmente encontrados por pessoas que 

não são da área. Este projeto visa a popularização da ciência e a promoção 

de um maior envolvimento dos estudantes nesta área. 

JUSTIFICATIVA  

A Química está presente no dia a dia de todos, seja no preparo de suas 

refeições ou até mesmo no tratamento da água utilizada na sua higienização. 

Visualizar na prática conceitos desta matéria irá auxiliar os estudantes a 

aprender conceitos teóricos e assim, a Química deixará de ser uma barreira 

vista pelos estudantes e se tornará algo natural. 

OBJETIVO GERAL  

Estimular o estudante a desenvolver o raciocínio e a capacidade de análise 

crítica quanto aos conceitos e eventos vistos rotineiramente, de maneira que 

provoque o estudante a formação crítica e intuitiva, indispensável para a vida 

e para o mundo profissional. 
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OBJETIVO ESPECÍFICO  

Ensino da Química de forma lúdica. Introduzir conceitos e formular 

conhecimentos de forma concreta. Aprendizagem coerente com a LDB ao ano 

referente. Observar na prática os conteúdos aprendidos em sala de aula de 

forma lúdica. Contextualizar conceitos de Química no dia-a-dia dos 

estudantes. Utilizar experimentos de baixo custo, afim de que este projeto 

possa ser escalonado. 

METODOLOGIA  

A cada aula será proposto um experimento, dividido em partes (a quantidade 

de partes varia conforme o experimento). Ao início da aula, os alunos se 

dividirão em grupos e cada grupo receberá um kit referente ao experimento 

em questão. Os grupos executarão o experimento conforme roteiro didático e, 

após, formarão duas tabelas no quadro, a primeira referente ao que foi 

observado e a segunda com as hipóteses que as justificam (esta etapa introduz 

o método científico). Em conjunto com os estudantes, será avaliado o que foi 

observado e as hipóteses e em seguida, uma breve explicação dos conceitos 

tocantes à prática. 

PLANO DE TRABALHO – EM ETAPAS 

 1ª etapa: Introdução ao laboratório e equipamentos de laboratórios. Passar 

regras do laboratório, vestuário, postura e equipamentos dos laboratórios. (1º 

encontro)  

2ª etapa: Estímulo com experimentos interessantes. Utilizar experimentos 

como a produção de extintor, criação de foguetes e diferença de pressão. (1º 

e 2º bimestre)  

3ª etapa: Aplicação de conhecimentos teóricos dos componentes curriculares. 

Experimentos de transformações da matéria, leis ponderais e estequiometria 

(1º ano) e funções inorgânicas, ligações químicas, termoquímica, e funções 

orgânicas. (2º ano). (2º e 3º bimestre)  

4ª etapa: iniciação científica. Cada grupo (2 a 3 estudantes) selecionará um 

tema de livre escolha e o pesquisará mais a fundo 
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sobre este tema, realizando um projeto científico a ser apresentado para toda 

a comunidade escolar ao final do ano. 

AVALIAÇÃO/ACOMPANHAMENTO DAS ETAPAS  

Durante todo o trabalho de experimentos, debates e desafios, o estudante será 

avaliado continuadamente, seja na observação de sua participação nas aulas 

práticas e debates, seja na produção de textos ou estudos dirigidos, assim 

como pela resolução de questões do ENEM. 

PRODUTO FINAL/ CULMINÂNCIA 1º semestre: Produção de tabela periódica 

táctil. 2º semestre: Iniciação científica temática. 

ATIVIDADES PROPOSTAS PARA A INTERDISCIPLINARIDADE  

Todo o projeto será realizado dentro dos componentes curriculares de química. Além 

disso, será desenvolvido postura profissional para trabalho em laboratório, método científico 

e procedimentos técnicos, juntamente à elaboração de Atas, relatórios e estudo de artigos 

científicos. Este projeto possui interdisciplinaridade com os projetos de biologia, física e 

permacultura. 

CRONOGRAMA  

1ª etapa: Introdução ao laboratório e equipamentos de laboratórios. (1º 

bimestre) 

2ª etapa: Estímulo com experimentos interessantes (1º e 2º bimestre)  

3ª etapa: Aplicação de conhecimentos teóricos dos componentes curriculares 

(2º bimestre)  

4ª etapa: iniciação científica (3º e 4º bimestre) . 

 

REFERÊNCIAS 

 “A Química perto de você: experimentos de baixo custo para a sala de aula 

do Ensino Fundamental e Médio”. / Organizador: Sociedade Brasileira de 

Química.  
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– São Paulo: Sociedade Brasileira de Química, 2010. “100 experimentos 

sencillosfisica y química” / Organizador: Colégio Hispano inglês. – Espanha: 

departamento de ciências, 2009. 
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PROJETO LABORATÓRIOS DE CIÊNCIAS DA NATUREZA 

O conhecimento do sentido da investigação científica, de seus 

procedimentos e métodos, assim como a compreensão de que estão 

associados à continuidade entre eles e os métodos e produção tecnológicos, 

é algo que se desenvolve em cada uma das disciplinas da área e no seu 

conjunto. Isso se traduz na realização de medidas, na elaboração de escalas, 

na construção de modelos representativos e explicativos essenciais para a 

compreensão de leis naturais e de sínteses teóricas. 

A distinção entre modelo e realidade, entre interpretação e fenômeno, 

o domínio dos conceitos de interação e de função, de transformação e 

conservação, de evolução e identidade, de unidade e diversidade, de 

equivalência e complementaridade não são prerrogativas desta ou daquela 

ciência. São instrumentos gerais, desenvolvidos em todo o aprendizado 

científico, que promovem como atributo da cidadania, a competência geral de 

investigação e compreensão. 

Nesse sentido, as propostas mais adequadas para um ensino de 

ciências coerente com tal direcionamento devem favorecer uma 

aprendizagem comprometida com as dimensões sociais, políticas e 

econômicas que permeiam as relações entre ciência, tecnologia e sociedade. 

Trata-se, assim, de orientar o ensino de ciências para uma reflexão mais 

crítica acerca dos processos de produção do conhecimento científico- 

tecnológico e de suas implicações na sociedade e na qualidade de vida de 

cada cidadão. É preciso preparar os cidadãos para que sejam capazes de 

participar, de alguma maneira, das decisões que se tomam nesse campo, já 

que, em geral, são disposições que, mais cedo ou mais tarde, terminam por 

afetar a vida de todos. Essa participação deverá ter como base o 

conhecimento científico adquirido na escola e a análise pertinente das 

informações recebidas sobre os avanços da ciência e da tecnologia. 
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O projeto foi resultado de uma proposta inovadora de trabalho, pois 

surgiu da necessidade de desenvolver atividades científicas pautando-se na 

observação, experimentação, análise, conclusão, teorização e 

reexperimentação visando a confirmação da teoria desenvolvida nas ciências 

da natureza e suas tecnologias. 

Assim, o projeto visa oferecer contribuições que intensifiquem o 

desejo de conhecer e compreender a verdadeira natureza do Universo bem 

como as atividades desenvolvidas pelo homem, facilitando o progresso e 

bem-estar da humanidade. 

 

Definição das ações e metas 

 

Meta 

Estimular o estudante à pesquisa e ao aprimoramento de suas múltiplas 

inteligências e proporcionar maior proximidade com a ciência e com os 

procedimentos de observação, planejamento, experimentações e análises. 

 

 

Atividades 

* Realização de aulas prático-teóricas. 

* Desenvolvimento de atividades científicas pautadas na observação, 

experimentação, análise, conclusão, teorização e reexperimentação. 

* Elaboração de relatórios. 

 

Metodologia e cronograma 

São oferecidas aulas em horário contrário para turmas com no 

máximo 20 estudantes, com acompanhamento do professor, sendo 

obrigatório o uso de instrumentos e vestimentas apropriadas. 

 

Estratégias de acompanhamento e avaliação das ações 

Por meio da demonstração dos diferentes fenômenos físicos, químicos 

e biológicos, o acompanhamento feito por parte do docente em relação aos 

estudantes é contínuo para fins de correção de eventuais caminhos, sempre 
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tendo como alvo o desenvolvimento acadêmico dos participantes desse 

projeto. 
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PROJETO APOIO PEDAGÓGICO 

A realidade do Centro de Ensino Médio Taguatinga Norte que apresentou índice 
de repetência superior à média nacional em várias turmas, em especial nas turmas de 1ª 
série. Por outro lado, há também a necessidade de intervenção e monitoramento da evasão 
existente. Diante da gravidade do problema, a escola elaborou um projeto político 
pedagógico específico e voltado para atender e acompanhar esse grupo de estudantes, 
repetentes das 1ª, 2ª e 3ª séries do Ensino Médio. 

 

Definição das ações e metas 

 

Meta Reduzir os índices de repetência e evasão escolar por meio 
da abordagem de conteúdos significativos, com a utilização de 
metodologias inovadoras e diversificadas que privilegiem a 
individualidade. 

Atividades * Atendimento aos estudantes em turno contrário. 
* Oferecimento de aulas interativas a estudantes repetentes, 
com a utilização de recursos e materiais pedagógicos e 
tecnológicos adequados a cada tema. 
* Realização de jogos, gincanas, campeonatos. 
* Aulões interdisciplinares. 

 

Abrangência das ações 

As aulas são oferecidas a estudantes de 1ª, 2ª e 3ª séries repetentes e/ou com 
baixo rendimento, em horário contrário. 

 

Estratégias de acompanhamento e avaliação das ações 

Por ser de caráter contínuo e com vistas à reconstrução das ações aplicadas 
durante o processo letivo, são aplicadas de duas maneiras: de forma direta, mensalmente, 
por meio de atividades elaboradas pelos professores, os quais abordam todos os aspectos 
que envolvem o estudante, tais como: interesse, participação, frequência, realização de 
tarefas, pontualidade, cordialidade, responsabilidade, comportamento e respeito às 
normas disciplinares da escola; e de forma indireta, durante as reuniões de conselho de 
classe e coordenações coletivas, sempre após a exposição dos resultados dos trabalhos 
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realizados pelos estudantes. 

Os indicadores de aprovação, reprovação e evasão escolar também 
são observados para fins de avaliação do trabalho realizado. 
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15. ITINERÁRIOS FORMATIVOS 

 Os Itinerários Formativos (IFs) são a parte flexível do currículo do Novo Ensino Médio 

construída a partir das orientações  presentes na Portaria nº 1.432, de 28 de dezembro de 

2018 e da Nota Técnica CEDF 03/2019, que “estabelece os referenciais para elaboração 

dos itinerários formativos conforme preveem as Diretrizes Nacionais do Ensino Médio”. 

 Eles visam à diversificação curricular, ao aprofundamento de conhecimentos, ao 

apoio aos estudantes na construção de seus projetos de vida e ao incentivo ao 

protagonismo juvenil. 

 Os IFs são ofertados por meio de unidades curriculares, as quais são divididas nas 

seguintes categorias: Eletivas Livres, Eletivas Orientadas, Projeto de Vida, Projetos 

Interventivos e Língua Espanhola. O estudante pode, ainda, optar por cumprir a carga 

horária dos IFs realizando o Itinerário Formação Técnica e Profissional. 

  Parte dos Itinerários Formativos têm seus objetivos de aprendizagens associados a 

eixos estruturantepresentes nas Unidades Curriculares (tanto eletivas quanto orientadas) e 

nas Trilhas de Aprendizagem. 

 Eles estão previstos nas Diretrizes Nacionais Curriculares para o Ensino Médio 

(DCNEM), em seu art. 12, V, § 2º. Eles também estão presentes na Portaria nº 1.432, de 

28 de dezembro de 2018, que norteia a elaboração dos Itinerários Formativos nas unidades 

da federação. Segundo este documento, os eixos estruturantes buscam envolver os 

estudantes “em situações de aprendizagem que os permitam produzir conhecimentos, criar, 

intervir na realidade e empreender projetos presentes e futuros”. 

 Para o Currículo em Movimento do Novo Ensino Médio, os eixos estruturantes devem 

estar presentes em todos os Itinerários Formativos, “a fim de garantir que os estudantes 

experimentem diferentes situações de aprendizagem e desenvolvam um conjunto 

diversificado de habilidades relevantes”. 
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 Desse modo, ao elaborar Unidades Curriculares Eletivas ou Trilhas de 

Aprendizagem, o docente deve levar em consideração não apenas os objetivos de 

aprendizagem vinculados aos eixos estruturantes, mas também as intencionalidades 

formativas descritas no Currículo para cada um deles. 

15.1. Itinerários Formativos do Novo Ensino Médio 

Ciências da Natureza e Suas Tecnologias 

 

 O aluno estudará ciências da natureza e suas tecnologias por meio de um olhar 

articulado da Biologia, da Física e da Química. Sendo um aprofundamento de 

conhecimentos estruturantes para aplicação de diferentes conceitos em contextos sociais 

e de trabalho, organizando arranjos curriculares que permitam um aprofundamento nas 

temáticas Matéria e Energia, Vida e Evolução e Terra e Universo. Os conhecimentos 

conceituais associados a essas temáticas constituem uma base que permite aos estudantes 

investigar, analisar e discutir situações-problema que surjam de diferentes contextos 

socioculturais, além de compreender e interpretar leis, teorias e modelos, aplicando-os na 

resolução de problemas individuais, sociais e ambientais. Dessa forma, os estudantes 

podem reelaborar seus próprios saberes relativos a essas temáticas, bem como reconhecer 

as potencialidades e limitações das Ciências da Natureza e suas Tecnologias. 

 Essa perspectiva está presente nas competências específicas e habilidades da área 

por meio do incentivo à leitura e análise de materiais de divulgação científica, à 

comunicação de resultados de pesquisas, à participação e promoção de debates, entre 

outros. Pretende-se, também, que os estudantes aprendam a estruturar discursos 

argumentativos que lhes permitam avaliar e comunicar conhecimentos produzidos, para 

diversos públicos, em contextos variados, utilizando diferentes mídias e tecnologias digitais 
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de informação e comunicação (TDIC), e realizar propostas de intervenção pautadas em 

evidências, conhecimentos científicos e princípios éticos e socioambientalmente 

responsáveis. 

 

Linguagens e Suas Tecnologias 

 

 O aluno estudará a área de Linguagens e suas Tecnologias por meio de um olhar 

articulado dos seguintes componentes: Língua Portuguesa, Arte, Educação Física e Língua 

Inglesa. Haverá o aprofundamento de conhecimentos estruturantes para aplicação de 

diferentes linguagens em contextos sociais e de trabalho, estruturando arranjos curriculares 

que permitam estudos em línguas vernáculas, estrangeiras, clássicas e indígenas, Língua 

Brasileira de Sinais (LIBRAS), das artes, design, linguagens digitais, corporeidade, artes 

cênicas, roteiros, produções literárias, dentre outros, considerando o contexto local e as 

possibilidades de oferta pelos sistemas de ensino. 

 O estudante desenvolverá conhecimento sobre seus sentimentos, interesses, 

capacidades intelectuais e expressivas; ampliar e aprofundar vínculo social e afetivo; e 

refletir sobre a vida e o trabalho que gostaria de ter. Encontra-se diante de questionamento 

sobre si próprio e seu projeto de vida, vivendo num contexto marcado por cenário 

sociocultural diverso. Por ser um período de vida caracterizado por mais autonomia e maior 

capacidade de abstração e reflexão sobre o mundo, os jovens, gradativamente, ampliam 

também suas possibilidades de participação na vida pública e na produção cultural. 

 Nesse sentido, o aluno será autor de diversas produções que constituem as culturas 

juvenis manifestadas em músicas, danças, manifestações da cultura corporal, vídeos, 

marcas corporais, moda, rádios comunitárias, redes de mídia da internet, gírias e demais 

produções e práticas socioculturais que combinam linguagens e diferentes modos de estar 

juntos. Sendo assim, o estudante desenvolverá competências e habilidades que 

possibilitará mobilizar e articular conhecimentos desses componentes simultaneamente a 



123 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dimensões socioemocionais, em situações de aprendizagem que lhe seja significativo e 

relevante para sua formação integral. 

 

Ciências Humanas e Sociais Aplicadas 

 

 O aluno estudará Ciências Humanas e Sociais Aplicadas da natureza e suas 

tecnologias por meio de um olhar articulado da Filosofia, Geografia, História e Sociologia. 

Sendo o aprofundamento de conhecimentos estruturantes para aplicação de diferentes 

conceitos em contextos sociais e de trabalho, estruturando arranjos curriculares que 

permitam estudos em relações sociais, modelos econômicos, processos políticos, 

pluralidade cultural, historicidade do universo, do homem e natureza, dentre outros, 

considerando o contexto local e as possibilidades de oferta pelos sistemas de ensino. 

 Nesse contexto o estudante desenvolverá capacidade de estabelecer diálogos entre 

indivíduos, grupos sociais e cidadãos de diversas nacionalidades, saberes e culturas 

distintas. Elemento essencial para a aceitação da alteridade e a adoção de uma conduta 

ética em sociedade. Para tanto, define habilidades relativas ao domínio de conceitos e 

metodologias próprios dessa área. As operações de identificação, seleção, organização, 

comparação, análise, interpretação e compreensão de um dado objeto de conhecimento 

são procedimentos responsáveis pela construção e desconstrução dos significados do que 

foi selecionado, organizado e conceituado por um determinado sujeito ou grupo social, 

inserido em um tempo, um lugar e uma circunstância específicos. 

 De posse desses instrumentos, espera-se que os jovens elaborem hipóteses e 

argumentos com base na seleção e na sistematização de dados, obtidos em fontes 

confiáveis e sólidas. A elaboração de uma hipótese é um passo importante tanto para a 

construção do diálogo como para a investigação científica, pois coloca em prática a dúvida 

sistemática – entendida como questionamento e autoquestionamento, conduta contrária à 

crença em verdades absolutas. Nesse sentido, a Área de Ciências Humanas e Sociais 

Aplicadas favorecerá o protagonismo juvenil investindo para que os estudantes sejam 
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capazes de mobilizar diferentes linguagens (textuais, imagéticas, artísticas, gestuais, 

digitais, tecnológicas, gráficas, cartográficas etc.), valorizar os trabalhos de campo 

(entrevistas, observações, consultas a acervos históricos etc.), recorrer a diferentes formas 

de registros e engajar-se em práticas cooperativas, para a formulação e resolução de 

problemas. 

 

Matemática e Suas Tecnologias 

 

 O aluno estudará matemática e suas tecnologias tendo como foco a construção de 

uma visão integrada da Matemática, aplicada à realidade. Sendo o aprofundamento de 

conhecimentos estruturantes para aplicação de diferentes conceitos matemáticos em 

contextos sociais e de trabalho, estruturando arranjos curriculares que permitam estudos 

em resolução de problemas e análises complexas, funcionais e não lineares, análise de 

dados estatísticos e probabilidade, geometria e topologia, robótica, automação, inteligência 

artificial, programação, jogos digitais, sistemas dinâmicos, dentre outros, considerando o 

contexto local e as possibilidades de oferta pelos sistemas de ensino. 

 O estudante terá uma visão integrada da Matemática aplicada à realidade em 

diferentes contextos, levando em conta a realidade do aluno do Ensino Médio, que são 

impactados pelos avanços tecnológicos e pelas exigências do mercado de trabalho, pelos 

projetos de bem viver dos seus povos, pela potencialidade das mídias sociais, entre outros. 

Nesse contexto, destaca-se ainda a importância do recurso a tecnologias digitais e 

aplicativos tanto para a investigação matemática como para dar continuidade ao 

desenvolvimento do pensamento computacional, iniciado na etapa anterior. 

 Diante desse contexto o estudante desenvolverá habilidades relativas aos processos 

de investigação, de construção de modelos e de resolução de problemas. Para isso, deve 

instigar seu modo próprio de raciocinar, representar, comunicar, argumentar e, com base 

em discussões e validações conjuntas, aprender conceitos e desenvolver representações 

e procedimentos cada vez mais sofisticados. Acrescenta-se, ainda, o desenvolvimento de 



125 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

competências que envolve o raciocinar, que será necessário ao estudante em interação 

com seus colegas e professores, investigar, explicar e justificar as soluções apresentadas 

para os problemas, com ênfase nos processos de argumentação matemática. Cabe 

observar que essas competências consideram que, além da cognição, os estudantes 

devem desenvolver atitudes de autoestima, de perseverança na busca de soluções e de 

respeito ao trabalho e às opiniões dos colegas, mantendo predisposição para realizar ações 

em grupo. Por sua vez, embora cada habilidade esteja associada a determinada 

competência, isso não significa que ela não contribua para o desenvolvimento de outras. 

 

ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DO PPP 

 

 A execução das atividades previstas no PPP através dos projetos dar-se-á a partir 

de um planejamento, estruturação e adequação de recursos pedagógicos, humanos, físicos 

e financeiros, em conformidade com a realidade escolar. 

 A avaliação realizar-se-á com a definição de critérios claros e bem definidos, 

observando e acompanhando todo processo. A auto-avaliação fará parte de todo o 

processo. 

 Em suma, cada ação proposta para a operacionalização do PPP será acompanhada 

e avaliada separadamente e em consonância com o todo pela comunidade escolar, 

sobretudo o Conselho Escolar do CEMTN, uma vez que o mesmo integra representantes 

de toda comunidade escolar. A proposta de uma Educação Integral através de parcerias, 

focando o empreendedorismo, a profissionalização, a continuação dos estudos em cursos 

superiores propõem mudar o panorama da Educação no DF, que obtenha resultados 

positivos de ensino/aprendizagem. 
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APÊNDICES 

 
Vista aérea CEMTN 

 

Exposição de Pinturas em cartazes – Temas Transversais – Alunos da 1ª, 2ª e 3ª 

Séries 
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