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Apresentação 

O Centro de Ensino Médio 03 do Gama apresenta sua Proposta Político 

Pedagógica na qual expressa a realidade da prática pedagógica da escola. 

A elaboração deste projeto envolveu as duas modalidades de ensino (Ensino 

Médio Regular - diurno e Educação de Jovens e Adultos - noturno), presentes na 

escola, pessoas de diferentes segmentos, com concepções, ideologias e interesses, 

garantindo assim a participação de todos neste processo, um dos princípios da gestão 

democrática, preconizada na Lei nº 4.751, de 07 de fevereiro de 2012, que dispõe 

sobre o Sistema de Ensino e a Gestão Democrática do Sistema de Ensino Público do 

Distrito Federal. 

Para a condução do processo, a direção priorizou interesses coletivos, tentando 

conciliar todas as propostas com os documentos norteadores da educação – 

legislação, diretrizes nacionais e distritais. 

As discussões aconteceram de forma progressiva em temas diversos e 

relevantes no contexto escolar, como a implantação do Novo Ensino Médio, a 

continuação da implantação do segundo ano do Ensino Médio em tempo Integral, as 

finalidades e objetivos da escola, projetos pedagógicos, interdisciplinaridade, avaliação 

da e para a aprendizagem, direitos humanos, organização curricular, 

disciplina/indisciplina, inclusão, violência na escola, saúde na escola, vulnerabilidades 

sociais, protagonismo juvenil e envolvimento da família etc. 

As discussões iniciaram ainda no ano anterior, viabilizando a execução no ano 

seguinte, avaliando o que já era executado e principalmente na semana pedagógica 

que antecede o inicio das aulas. Posteriormente, reuniões pedagógicas com os 

professores que estavam ausentes na semana pedagógica e definido alguns assuntos 

particulares do turno/série, com o Conselho Escolar em reuniões mensais no ano 

anterior e com o Conselho de Representantes de Turmas. No quesito avaliação, 

tivemos que prolongar a discussão dentro das coordenações nas semanas 

seguintes, pois trata-se de um tema polêmico com um opiniões bem diversas. 

Acredita-se que é necessário, primeiramente, o entendimento e a concordância dos 

servidores da escola, Conselho Escolar, Associação de Pais e Mestres (APAM) em 

relação aos temas e propostas pedagógicas, para depois se promover a participação 

mais efetiva, ampla e coletiva de pais e alunos. A promoção da participação coletiva e 

o envolvimento das famílias com a escola ainda é um grande desafio a ser superado. 



O presente Projeto Político Pedagógico foi norteado pelos documentos 

orientados pelo processo SEI organizado pelo Fluxograma de Análise do Projeto 

Político Pedagógico apresentando nos capítulos a seguir, os seguintes temas: 

Histórico - Resgataram-se, a partir do documento de 2010, os momentos mais 

importantes da trajetória da escola, como as experiências positivas que a situaram 

entre as dez melhores escolas do Distrito Federal em 1998. Diagnóstico da realidade 

– a partir de dados de reuniões com servidores da escola, de manifestações de alunos, 

de alunos representantes de turmas e de pais. Questionários semi-estruturados para 

consultas a alunos, pais, servidores e comunidade local ainda estão em fase de 

elaboração e depois aplicados e seus dados tabulados para inclusão neste presente 

documento. Fundamentos – os fundamentos do projeto político pedagógico foram 

escritos considerando-se todo o arcabouço legal que rege a educação brasileira e do 

Distrito Federal, com destaque para o Currículo em Movimento da Secretaria de 

Estado de Educação do Distrito Federal (SEDF), do Projeto Político Pedagógico 

Professor Carlos Mota e das Diretrizes de Avaliação Educacional da SEDF, 

documentos esses oficializados entre os anos de 2013 e 2014. Como eixos 

transversais, o CEM 03 do Gama trabalha a Educação para a Diversidade, Cidadania e 

Educação em e para os Direitos Humanos, Promoção da Saúde e Educação para a 

Sustentabilidade, por meio de projetos pedagógicos, contemplando dessa forma, os 

documentos acima referenciados. Planejamento – considera-se que para o bom 

funcionamento de uma escola faz-se necessário pensar e executar os planejamentos 

administrativos, financeiros e pedagógicos, sendo que este último, deve consistir em 

um planejamento macro conduzido pelo diretor, vice diretor e supervisores 

(organização do trabalho pedagógico na escola, projetos para atendimento de toda a 

comunidade escolar, como biblioteca, laboratório de informática, sala de recursos, 

serviço de orientação educacional, atendimento educacional especializado (AEE), 

auditório; e projetos especiais elaborados para fins de intervenção pedagógica, como–

Projeto de Português e Redação, além do reforço escolar de Matemática, Física, 

Química e Português; Projeto Resgatando Valores da EJA); e um planejamento micro, 

conduzido pelos coordenadores pedagógicos e realizado nas Coordenações 

Pedagógicas (planejamento das áreas de conhecimento Ciências da Natureza e suas 

tecnologias, Matemática e suas tecnologias, Ciências Humanas e suas tecnologias e 

Códigos, Linguagens e suas tecnologias; planejamento das disciplinas e planejamento 

individual do professor). Todo o planejamento da escola deve resultar na Organização  

 

 

 



 

Curricular da Escola – a partir de orientações gerais direcionadas pela Subsecretaria 

de Educação Básica (SUBEB), a escola vem traçando a linha de ação na área 

pedagógica e a forma como o currículo será operacionalizado, tomando como 

referência o Currículo em Movimento (2014); a organização curricular da escola, 

conforme orientações da SUBEB, deve partir de um planejamento por unidades 

didáticas, incorporando-se a ressignificação e opções teórico-metodológicas dos 

profissionais da educação (GDF, 2014). É importante enfatizar que tanto os 

planejamentos de cada área do conhecimento, como das disciplinas deve se compor 

de objetivos, conteúdos, estratégias de ensino e aprendizagem, estratégias de 

avaliação para a aprendizagem, recursos didáticos, pedagógicos e tecnológicos 

necessários e cronograma para execução. Inserido na Organização Curricular da 

Escola, está o planejamento do acompanhamento e registro de Estratégias de 

Avaliação, preconizado no documento Diretrizes de Avaliação Educacional – 

aprendizagem, institucional e em larga escala da SEDF; enfatiza-se aqui a concepção 

defendida institucionalmente, a Avaliação Formativa. Quanto ao tema Finalidade da 

Escola, foi promovido debate entre os servidores da Carreira Magistério do Ensino 

Médio Regular, partindo dos questionamentos Para onde está voltada nossa escola 

nos tempos de ensino Remoto? Para que diretrizes iremos focar? e as discussões 

demonstraram forte tendência à manutenção do ensino propedêutico, preparatório para 

o ingresso nos cursos de nível superior, na universidade pública, por vários meios, 

incluindo o PAS, enfatizando nossas avaliações internas ás avaliações externas, 

demonstrando, ainda, que há necessidade de ampliar o debate, envolvendo grupos 

representativos de alunos, familiares, servidores da Carreira Assistência, comunidade 

local. A discussão também ocorreu com toda a equipe da Educação de Jovens e 

Adultos (EJA - NOTURNO), quando foram tratadas questões específicas dessa 

modalidade de ensino, principalmente, sobre o alto índice de evasão e sobre a 

possibilidade de adesão ao ensino profissionalizante vinculado à EJA, como estratégia 

para atrair alunos e mantê- los no curso, diminuindo assim a evasão e reprovação e 

feita uma avaliação sobre o ENCEJA - Exame Nacional para Certificação de 

Competências de Jovens e Adultos, aplicado no ano de 2018. 

Como Objetivos a Proposta Pedagógica destaca-se, como imperativo, 

resgatar e incorporar novos elementos à identidade da escola (que depende da 

ressignificação da finalidade da escola), reduzir a evasão nos tempos de ensino 

remoto, promover o respeito à diversidade, promover a educação para e em direitos 

humanos, promover saúde na escola, promover a educação para a sustentabilidade, 

 



 

 sempre em consonância com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira, com 

o Projeto Político Pedagógico Professor Carlos Mota da SEDF, com o Currículo em 

Movimento da SEDF e com as Diretrizes da Avaliação Educacional da SEDF e todas as 

demais orientações pedagógicas do Ensino Médio e da Educação de Jovens e Adultos. 

O presente PPP apresenta, ainda, a Organização dos grupos 

etários/enturmação, a Organização do ambiente, a Equipe 

multiprofissional/multidisciplinar atuante na escola e as Instituições Escolares, 

Conselho Escolar, Associação de Pais e Mestres (APAM), Conselho de 

Representantes de Turmas e Conselho de Classe, fundamentais para o fortalecimento 

da gestão democrática. 

A Proposta Pedagógica é um processo de discussão e reflexão permanente da 

escola – lugar de concepção, realização e avaliação. Segundo Libâneo: 

A escola que consegue elaborar e executar, num trabalho cooperativo, seu projeto 
político-pedagógico dá mostras de maturidade de sua equipe, de bom 
desenvolvimento profissional de seus professores, da capacidade de liderança da 
direção e de envolvimento de toda comunidade escolar (p. 152-153). 

 
A importância do projeto, portanto, reflete a identidade da instituição e a direção 

na qual ela vai caminhar. Nesse contexto, devemos refletir sobre um novo modelo de 

gestão, pois, se um dos objetivos da escola é formar pessoas críticas e autônomas, 

deve-se investir em gestão participativa e em projetos em que todos os segmentos 

tenham voz e assumam responsabilidades. 

Ressalta-se a importância da construção coletiva do Proposta Política  

Pedagógica por todos os envolvidos no processo educativo, por isso iniciamos em 

2017, inicio da nova gestão, a revisão deste documento quando foram propostos 

momentos e atividades que contemplaram os diferentes setores, de maneira que os 

sujeitos puderam participar democrática e reflexivamente, buscando a superação das 

limitações e batalhando por um ensino interativo e qualitativo que resulte em uma 

aprendizagem e crescimento significativos para todos os envolvidos no processo 

educativo. 



Missão: 

Oferecer aos educados uma educação de qualidade, que promova a excelência 

humana e acadêmica, que favoreça a autonomia, reduzindo a evasão tendo em 

vista a transformação social com sustentabilidade. 

 
Finalidade: 

O Centro de Ensino Médio 03 do Gama, como instituição pública e 

democrática, existe para responder aos anseios da sua comunidade escolar e tem 

como prioridade a formação de um cidadão consciente, crítico e transformador, 

respeitando as diferenças. Em resposta a esses anseios o CEM 03 do Gama pretende 

qualificar seus estudantes de forma que alcancem resultados positivos no mercado de 

trabalho e tenham acesso a uma formação em nível superior, preferencialmente em 

universidades públicas. 



Contexto histórico: 
 
 

Antes de se iniciar a contar a história da escola é ímpar ressaltar a importância 

do resgate de sua memória, uma vez que é por meio do tempo das pessoas, que por 

ela passaram, sejam como servidores, como alunos, como familiares, por meio dos 

trabalhos desenvolvidos é que se construiu a cultura organizacional hoje evidente. A 

cultura organizacional da instituição é mutável e interfere diretamente na forma de 

condução dos trabalhos pedagógicos. 

Entender a história e de que forma a cultura organizacional foi construída ao 

longo do tempo é imprescindível para a definição da identidade e finalidades da escola, 

que devem ser constantemente revistas e atualizadas, incorporando-se os novos 

elementos propostos pelas diretrizes educacionais vigentes. 

Para registro do histórico do Centro de Ensino Médio 03 do Gama, tomaram-se 

como referência dados do documento PPP/2016, onde são relatados momentos 

importantes da trajetória da escola, como as experiências positivas que a situaram 

entre as dez melhores escolas do Distrito Federal em 1998. 

Também foram colhidos depoimentos de servidores da Carreira Magistério (CM) 

e da Carreira Assistência à Educação (CAE), que trabalham na escola há mais de 20 

anos e que, no caso de alguns, foram alunos do ensino fundamental, modalidade de 

início da escola. 

O Centro de Ensino Médio 03 do Gama começou a funcionar em 14 de 

novembro de 1972 como uma Escola Classe, denominando-se quatro meses depois 

como Centro 06 de Ensino de 1º Grau conforme Instrução n.º 03 de 15 de março de 

1973. A Professora Cordélia Marra foi designada para Diretora do Centro 06 de Ensino 

de 1º Grau, conforme instrução da Fundação Educacional do Distrito Federal (FEDF), 

de 14 de maio de 1973. 

De acordo com o Decreto 3547-DF de 03 de janeiro de 1977 transformou-se 

em Centro Interescolar 02 do Gama. Em 21 de julho de 1982, de acordo com a Portaria 

n.º 32, passou a se denominar Centro Educacional 03 do Gama. Em 18/07/2000, de 

acordo com a Portaria n.º 129, passou a denominar-se Centro de Ensino Médio 03 do 

Gama (GDF/SEDF/CRE GAMA/CEM 03, 2010). 

Em 20 de março de 1981, por meio de Instrução do Diretor Executivo da 

Fundação Educacional do Distrito Federal, foi designada para Diretora do Centro 

Educacional 03 do Gama, a Professora Ana Maria de Bastos Reis. 

 

 

 

 



Em 26 de junho de 1985, foi designada para Diretora do Centro Educacional 

03 do Gama, a Professora Ana Angélica Gonçalves Paiva. No mesmo ano, em 31 de 

dezembro, assumiu a Direção da escola, o Professor Omar Soares Junior. 

Em 14 de maio de 1987, assumiu a Direção o Professor Alamir Aquino 

Correia; e em 05 de junho de 1987, o Professor Antônio Fernandes da Silva, todos 

designados por meio de Instrução do Diretor Executivo da Fundação Educacional do 

Distrito Federal. 

Em 01 de agosto de 1988, o Professor Cicínio Lemos Velloso, foi designado 

para Diretor do Centro Educacional 03 do Gama, por meio de Instrução do Diretor 

Executivo da Fundação Educacional do Distrito Federal. 

Em 29 de janeiro de 1992, assumiu a Direção o Professor Francisco de Paulo 

Pacheco, por meio de publicação no Diário Oficial do Distrito Federal (DODF). 

Ao longo de todos esses anos teve uma história de muito sucesso, tornando a 

escola uma referência na comunidade gamense. De 1982 a 1992 a escola atendia 

também o ensino profissionalizante o que diversificava bastante os objetivos da escola 

(GDF/SEDF/CRE GAMA/CEM 03, 2010). 

Em 09 de março de 1995, foi designada para Diretora do Centro Educacional 

03 do Gama, a Professora Artemiza da Silva Coêlho e como Vice-Diretora a Professora 

Liane Edite de Lima Machado, por meio de publicação no Diário Oficial do Distrito 

Federal (DODF). 

Em 01 de janeiro de 1996, por meio de Decreto publicado no DODF, 

assumiram a Direção da escola os Professores Pedro Xavier Cardoso Neto, como 

Diretor e Constantino Biazolo Vieira, como Vice- Diretor. Em 02 de março de 2000, o 

Professor Leopoldo José de Mendonça Braga, assumiu a Vice-direção. 

Com a saída do ensino profissionalizante, a escola traçou novas metas, novos 

objetivos para que pudesse corresponder à modalidade básica de ensino: o ensino 

científico, hoje denominado ensino médio (GDF/SEDF/CRE GAMA/CEM 03, 2010). 

Vários projetos, além da competência e compromisso assumidos pelos 

profissionais que atuaram e que continuam defendendo a qualidade de ensino da 

escola, tanto na área administrativa quanto na docente, foram responsáveis pela 

eficiência e qualidade do processo ensino-aprendizagem. Dentre esses projetos, 

podemos citar: 

1. Ampliação da carga horária das disciplinas básicas que funcionou de 1993 a  

 

 

 

 

 



1999 resultando no aumento de 05 para 06 aulas diárias, não incluindo a 

Educação Física na grade horária. A distribuição da carga horária por 

componente curricular, em 1999, era a seguinte: 

PERÍODO DIURNO 
 
 

COMPONENTES CURRICULARES 1ª Série 2ª Série 3ª Série 

Português 05 05 05 

Matemática 04 05 05 

Física 03 03 03 

Química 03 03 03 

Biologia 03 03 03 

Geografia 03 03 03 

História 03 03 03 

Sociologia - - 02 

Filosofia - 02 - 

Língua Estrangeira Moderna (LEM) - Inglês 03 03 03 

Artes 03 03 03 

Laboratórios 01 01 01 

Ed. Sexual 01 - - 

Ed. Física 02 02 02 

Figura 1: Grade Curricular adotada pelo CEM 03 do Gama, nos anos de 1993 a 1999. Fonte: 

Projeto Político Pedagógico do CEM 03 do Gama, 2010. 

Esse projeto culminou em muitas aprovações em vestibulares e concursos públicos. A 

escola ficou entre as 10 melhores escolas públicas do Distrito Federal no 1º triênio do 

Programa de Avaliação Seriada da Universidade de Brasília, tendo um aluno cursando 

Medicina em Cuba. 

2. Integração Centro Educacional 03 do Gama & Centro de Saúde n.º 02 do Gama 

(Promoção de saúde na escola): essa integração possibilitava um pronto 

atendimento nos casos de emergências leves e doenças sexualmente 

transmissíveis (DST). 

 

3. Integração interdisciplinar: 
 

 
● Português / Artes: projeto aprovado que funcionou no período 1989/1990. 

● Matemática / Artes. 

● História / Artes. 

● Matemática / Física / Química / Biologia / Português / Geografia / História. 

4. Gincanas. 

5. Laboratórios (Física, Química e Biologia). 

6. Festas Juninas. 

 

 



 

7. Participação nos Jogos Escolares do Distrito Federal: 08 títulos. 

8. Pesquisas de Campo nas áreas de Geografia, História e Sociologia. 

9. Projeto Cultural:   Implementado   em   1999,   primeiramente   denominado   de 

"SARAU” no turno noturno, com repercussão altamente positiva. Devido ao 

sucesso de público e de crítica passou também a ser realizado no turno diurno. 

● 1º Sarau (1º Sem/99): Tema Livre. 

● 2º Sarau (1º Sem/00): "SARAU 500 ANOS". 

● 3º Sarau (2º Sem/01): Tema: “Vinícius de Moraes”. 

● 4º Sarau (2º Sem/02): Tema: “Augusto dos Anjos”. 

● 5º Sarau (2º Sem/03): Tema: “Romantismo”. 

● 6º Sarau (2º Sem/04): Tema Livre. 

● 7º Sarau (2º Sem/05): Tema: “Dia dos Namorados”. 

● 8º Sarau (2º Sem/06): Tema: “O Amor”. 

10. Sala ambiente. 

11. SACE - Serviço de atendimento à Comunidade Escolar (1996/1999: esse 

serviço incluía no Laboratório de Biologia, aulas de Educação Sexual, atendimento 

psicológico e atividades extraclasse. O atendimento psicológico foi interrompido 

devido à aposentadoria do profissional). 

   12. Em 2001: 

● Foi implementado o 1º Simulado visando um melhor desempenho dos alunos no 

vestibular e PAS/UNB; 

● I FACEM - Feira de Artes e Ciências do CEM 03 – os alunos expuseram e 

demonstraram seus conhecimentos com experimentos, pesquisas, músicas, 

poesias, peças teatrais e elaboração de variados materiais artísticos: esculturas, 

pinturas, cartazes, painéis e etc. 

13. Jogos Interclasses. 
Em 24 de janeiro de 2002, a Professora Francisca Eridam de Aquino Amorim, 

assumiu a Direção do Centro de Ensino Médio 03 do Gama, por meio de Decreto 

publicado no DODF; o Professor Leopoldo José de Mendonça Braga permaneceu 

como Vice-diretor. Em 05 de junho de 2003, a Professora Maria do Socorro Magalhães  

Porto, assumiu a função de Vice-diretora, conforme publicação no DODF. Em 18 de 

maio de 2005, assumiu a função de Vice-diretora, a Professora Geni Aparecida da 

silva, conforme publicação no DODF. 

Em 14 de abril de 2005, a Professora Waldete Pereira dos Santos assumiu a  

 

 

 



Direção da Escola, conforme publicação no DODF, permanecendo a Professora Geni 

Aparecida da Silva, como Vice-Diretora. 

Em 23 de fevereiro de 2011, o Professor Elias Lopes dos Santos assumiu a 

função de Vice-diretor da Escola, conforme publicação no DODF. 

Em 18 de maio de 2011, os Professores Enoquio Sousa Rocha e Carlos William 

Uchoa Coqueiro Junior, assumiram a Direção do Centro de Ensino Médio 03 do Gama, 

como Diretor e Vice-diretor, respectivamente, conforme publicação no DODF. 

Em 18 de janeiro de 2012, assumiram a Direção da Escola, os Professores 

Pedro Xavier Cardoso Neto e Flavia Maria Barbosa, como Diretor e Vice-diretora, 

respectivamente, conforme publicação no DODF. 

Ao longo de seus 42 anos, o Centro de Ensino Médio 03 do Gama conseguiu, 

apesar de muitos problemas enfrentados, construir uma história de sucesso, 

aprimorando e diversificando a forma de ensinar sem perder a qualidade dos 

processos. 

Como exemplo, o Projeto VIVA+ Valorizando a Vida (VER ANEXO), projeto 

executado há 19 anos na escola voltado para a perspectiva de transformar os 

contextos de vulnerabilidade que expõem adolescentes e jovens às drogas, à infecção 

pelo HIV e à AIDS, a outras doenças de ordem física e/ou e psicológicas e à gravidez 

não planejada. 

O Projeto VIVA+ Valorizando a Vida do CEM 03 do Gama, seus professores e 

alunos foram reconhecidos pelos seguintes prêmios: 

● PRÊMIO ESCOLA - UNESCO/UNODC- 2003; 

● CERTIFICAÇÃO CONEN/PREVIDA – DF 2003; 

● PRÊMIO PAULO FREIRE - APTA/SP- 2006; 

● MISSÂO PEDAGÓGICA NO PARLAMENTO - 1ª LUGAR EM SELEÇÃO 

NACIONAL/2012; 

● ORDEM DO MÉRITO DE DOM BOSCO - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 10ª 

REGIAO/2013; 

● PRÊMIO PROFESSORES DO BRASIL - 7ª EDIÇÃO, MEC/2013; 

● PRÊMIO ANAMATRA DE DIREITOS HUMANOS 2014 - Categoria Trabalho, 

Justiça e Cidadania (TJC). Participante: Profª Domingas Rodrigues Cunha – 

Centro de Ensino Médio 3 do Gama (DF). Título do trabalho: Viva+TJC. 

Em 2015, com a saída da vice-diretora, professora Flávia Maria Barbosa, assume 

a vice-direção o professor João Batista Dias de Freitas, conforme publicação no DODF. 

Em 01 de janeiro de 2017, a professora Rosilene Pereira da Silva Nóbrega,  

 

 

 



assumiu a Direção e a professora Thais Aparecida de Sousa Oliveira, a vice direção da 

escola, conforme publicação no DODF nº1 pag 15 de 02/01/2017,66 permanecendo-as 

no cargo até a presente data. 

 

Diagnóstico 
 

A fim de situar o CEM 03 do Gama e de contextualizar os problemas que 

envolvem a comunidade escolar apresenta-se aqui um pouco do histórico do Distrito 

Federal, da Região Administrativa do Gama, dados socioeconômicos e 

socioambientais. 

Com a transferência do Distrito Federal para o Planalto Central, as terras que 

pertenciam às fazendas Gama, Ponte Alta, Ipê e Alagado ficaram dentro da área 

escolhida. Em 1960, começou a se formar o povoamento que daria origem ao Gama. 

Os dados do Censo Experimental de Brasília realizado pelo Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística – IBGE, em 1959, mostram que residiam na futura área do 

Gama cerca de 1.000 pessoas. A cidade foi fundada em 1966 para acolher as famílias 

de uma invasão situada na barragem do Paranoá, moradores transferidos da Vila 

Planalto e da Vila Amauri. Posteriormente abrigou habitantes do Setor de Indústria de 

Taguatinga. A cidade transformou-se na Região Administrativa - RA II em 1989 por 

meio da Lei n.º 49/89 e do Decreto n.º 11.921/89, que fixou os novos limites das 

regiões administrativas do Distrito Federal. O Gama está a 30 Km de Brasília, e a 

região é formada por área urbana e rural. A urbana caracteriza-se por um traçado 

hexagonal, assemelhando-se a uma colmeia dividida em seis setores: Norte, Sul, 

Leste, Oeste, Central e de Indústria. A área rural é formada pelo Núcleo Rural Monjolo, 

pela Colônia Agrícola Ponte Alta, Córrego Crispim, Núcleo Rural Ponte Alta de Baixo, 

Ponte Alta Norte e Alagado. O Núcleo Rural Santa Maria permaneceu como área rural 

da RA II – Gama até 1992, quando se transformou em região administrativa. A 

população urbana estimada pela Pesquisa Distrital por Amostra de Domicílios – PDAD 

2011, era de 127.475 habitantes (GDF, 2013). 

O Distrito Federal localiza-se entre os paralelos 15º30’ e 16º03’ de latitude sul e 

os meridianos 47º25’ e 48º12’ de longitude WGr, na Região Centro-Oeste. Ocupa uma 

área de 5.789,16 km2 no Planalto Central do Brasil, centro-leste do Estado de Goiás, 

equivalendo a 0,06% da superfície do país. Encontra-se nos limites do rio Descoberto a 

oeste, e do rio Preto, a leste. Ao norte e ao sul, o DF perpassa por linhas retas, que 

definem o quadrilátero correspondente à sua área. Limita-se a leste com o município 

de Cabeceira Grande, pertencente ao Estado de Minas Gerais, e com os seguintes  

 

 

 



     municípios de Goiás: 

Ao norte - Planaltina de Goiás, Padre Bernardo e Formosa; 

Ao sul - Luziânia, Cristalina, Santo Antônio do Descoberto, Cidade Ocidental, 

Valparaíso e Novo Gama; 

A leste - Formosa; 

A oeste - Alexânia, Santo Antônio do Descoberto, Padre Bernardo e Águas 

Lindas (GDF, 2013). 

Os Mapas I e II apresentam a localização do Distrito Federal na AMB - Região 

Integrada do Distrito Federal e Entorno – RIDE e na Área Metropolitana de Brasília. 

Figura 1: Mapa I - Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno – RIDE. Fonte: 

Secretaria de Estado de Governo do Distrito Federal, 2012. 

Figura 2: Mapa II – Área Metropolitana de Brasília – AMB. Companhia de Planejamento do Distrito 

Federal (CODEPLAN), 2012. Fonte: CODEPLAN. Disponível em http://www.codeplan.df.gov.br/area- 

metropolitana. Acessado em 03/11/2014. 

 

Quanto ao perfil populacional do Distrito Federal, os imigrantes ainda constituem 

a maioria da população residente no Distrito Federal, 51,9%. As pessoas são 

principalmente oriundas das regiões Nordeste e Sudeste e representam 26,5% e 

14,4%, respectivamente (Ver Tabela 1). 

Apesar da existência das representações diplomáticas em Brasília, a participação dos 

estrangeiros é pouco significativa na composição da população, representando menos 

de 0,5% do contingente. 



Região 
Administrativa 

Total Distrito Federal Sub 
tota 
l 

Naturalidade 

 Regi 
ão 
Nort 
e 

Região 
Nordeste 

Região 
Sudeste 

Região 
Sul 

Região 
Centro- 
Oeste 

Exterior Não Informado 

II - Gama 127.475 70.328 57. 
146 

1.37 
8 

33.337 14.399 934 7.017 81 0 

Tabela 1: População urbana por naturalidade, segundo as Regiões Administrativas – Distrito Federal – 
2011 (adaptada). Fonte: GDF. Distrito Federal em Síntese. Secretaria de Estado do Planejamento e 
Orçamento do DF. Companhia de Planejamento do Distrito Federal (CODEPLAN). 2013. Disponível em: 
http:// 
http://www.codeplan.df.gov.br/images/CODEPLAN/PDF/PesquisasSocioeconomicas/DFemsíntese/2012. 
pdf. 

 

O Centro de Ensino Médio 03 do Gama está situado em região limítrofe entre o 

Distrito Federal (porção sul) e o estado de Goiás (ver figura 3), tendo como clientela, 

conforme dados do EDUCACENSO, aproximadamente 418 alunos1 residentes naquele 

estado. Apesar destes dados, sabe-se que o número de alunos residentes no estado 

de Goiás é muito superior, sendo tal fato um obstáculo enorme a ser superado pela 

escola e pela SEDF, uma vez que para conseguir matrícula na escola (DF), as famílias 

residentes nas cidades do entorno sul do DF informam endereços de familiares e 

amigos residentes na cidade do Gama como forma de matricularem seus filhos na rede 

pública do DF. Essa situação dificulta imensamente o contato com os pais ou 

responsáveis pelos alunos quando se faz necessário, seja para tratar de assuntos 

referentes ao desempenho escolar ou em caso de urgência, como violência e/ou 

problemas de saúde dos filhos. 

Em relação ao grau de instrução da população do Distrito Federal, a maior 

parcela concentra-se na categoria dos que têm ensino fundamental incompleto 

(29,3%). O ensino médio completo é o segundo nível de escolaridade com maior 

representatividade (20,2%), seguido do ensino superior completo, incluindo curso de 

especialização, mestrado e doutorado (15,9%). A participação dos que se declararam 

analfabetos, sabem ler e escrever e alfabetização de adultos, juntos, totalizam 3,7% 

(Tabela 2) (GDF 2013). 

Quanto à atividade econômica o Distrito Federal por ser limitado territorialmente 

para desenvolver de forma extensiva as atividades do setor primário, não dispõe 

também de muitas opções para atrair indústrias. O fato de Brasília ser a Capital do país 

e desempenhar preponderantemente funções institucionais e administrativas, a 

atividade econômica da população concentra-se na prestação de serviços, e no 

comércio, enquanto a indústria, seja de transformação ou construção civil é menos 

expressiva (GDF, 2013). 

 
 



Segundo a Pesquisa de Emprego e Desemprego do Distrito Federal – PED/DF 

(realizada pela Secretaria de Estado de Trabalho – SETRAB em convênio com o 

DIEESE e a Codeplan) a População Economicamente Ativa do DF em 2012 era de 

1.447 mil. Já a estimativa de pessoas ocupadas era de 1.269 mil, sendo que no 

comércio estão empregadas 18,85% do total de ocupados e no setor serviços 69,11% 

(GDF, 2013). 

Segundo dados da Codeplan (GDF, 2013), quanto a faixa de renda, a população 

do Distrito Federal está distribuída em três grandes grupos: 

 
Grupo 1 - Brasília, Lago Sul e Lago Norte (Grupo de renda mais alta). 

Grupo 2 - Gama, Taguatinga, Sobradinho, Planaltina, Núcleo Bandeirante, Guará, 

Cruzeiro, Candangolândia e Riacho Fundo (Grupo de renda intermediária). 

Grupo 3 - Brazlândia, Ceilândia, Samambaia, Paranoá, São Sebastião, Santa Maria e 

Recanto das Emas. (Grupo de renda Mais baixa). 

 
Quanto ao perfil socioeconômico dos alunos regularmente matriculados no CEM 

03 do Gama, são, em sua maioria, pertencentes à classe média baixa e oriundos das 

cidades do Entorno do Distrito Federal. 

Quanto ao Ensino a Secretaria de Estado de Educação - SEE executa a política 

educacional do Distrito Federal, de modo a assegurar a eficácia do sistema de ensino 

oficial regular. O ensino pré-escolar, especial, fundamental e médio no Distrito Federal 

é oferecido pelo GDF e pela rede particular. Já o ensino de 3º grau é ministrado pela 

Universidade de Brasília - UnB, Fundação de Ensino e Pesquisa em Ciências da 

Saúde – FEPECS, Instituto Federal de Educação de Ciência e Tecnologia - IFB, 

instituições federais e por vários estabelecimentos particulares de ensino superior. 

Funcionam ainda paralelo aos dois sistemas, diversos cursos profissionalizantes e 

tecnológicos, mantidos por entidades públicas e privadas (GDF, 2013). 

Em 2010, estavam matriculados 694.107 alunos na educação especial, 

educação infantil, ensino fundamental, ensino médio, Educação de jovens e adultos e 

educação profissional, sendo 505.122 na rede pública, 179.537 na particular e 3.516 

na federal. Como o Distrito Federal é essencialmente urbano, os alunos matriculados 

na rede pública urbana representam 95,8% do total, percentual proporcional à sua 

população (GDF, 2013). 

O atendimento pelo CEM 03 do Gama pode ser visualizado na tabela 3  

seguinte, que apresenta o perfil institucional da escola. 



Tabela 3 - PERFIL INSTITUCIONAL – 2019, CEM 03 do Gama: 
 

IDENTIFICAÇÃO: 
INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL: 
CENTRO DE ENSINO MÉDIO 03 DO GAMA 

TEL: 
3901-8074 

ENDEREÇO: 
ENTRE-QUADRA 5/11 – ÁREA ESPECIAL 
“F” – SETOR SUL - GAMA 

CEP: 
72410625 

E-MAIL: 
Cem03.cregama@gmail.com 

 
 

ETAPAS E MODALIDADES ATENDIDAS: 
ENSINO FUNDAMENTAL: (   ) INICIAL ( ) FINAL 

ENSINO MÉDIO 

 
 
 
 
 
 
 
 

TURNOS 1º 2º 3º 

 TURMAS Nº ALUNOS TURMAS Nº ALUNOS TURMAS Nº ALUNOS 

NOTURNO 03  02  02  

OBS.: Informamos que a matrícula na EJA de acodo com a Estratégia de Matrícula, são efetivadas por componente 
curricular. Entretanto, há um alto índice de alunos infrequentes; cerca de 40% do total de matrículas representa o 
quantitativo de alunos presentes às aulas. 

 
REGIME DE DEPENDÊNCIA 
OFERTA ( ) AULAS REGULARES (Direta) (X) ESTUDOS ORIENTADOS (Indireta) 

 
OUTROS ATENDIMENTOS: 
EDUCAÇÃO ESPECIAL / EDUCAÇÃO INCLUSIVA 

SALA DE RECURSOS ( ) 
NÃO 

(X 
SIM 

) (X ) GENERALISTA QUANTIFICAR: 19 

MONITORES ( X) NÃO SIM (   ) QUANTIFICAR:  

CLASSE ESPECIAL ESPECIFICAR: - QUANTIFICAR: - 
RECEBE ATENDIMENTO DE 
PROFESSOR ITINERANTE 

(X 
NÃO 

) ( ) SIM (   ) DA 
(   )AH 

( ) DV  ( )   SC 

PROFESSOR ITINERANTE   LOTADO 
NA ESCOLA 

(X 
NÃO 

) ( ) SIM ( ) AH ( ) DV  ( 

PROJETOS DESENVOLVIDOS: - ESPECIFICAR: - 

 
EQUIPE ESPECIALIZADA DE APOIO À APRENDIZAGEM 

SALA DE APOIO (TRANSTORNOS 
FUNCIONAIS ESPECÍFICOS) 

(X ) NÃO ( ) 
SIM 

QUANTIDADE DE ALUNOS ATENDIDOS: - 

EQUIPE ESPECIALIZADA DE APOIO À 
APRENDIZAGEM 
(Lotada na Escola) 

(X) NÃO 
(  ) NÃO 

( ) 
SIM 
( ) 
SIM 

NOMES: 

PROJETOS DESENVOLVIDOS: - ESPECIFICAR: 

 
PROJETO EDUCACIONAL / PSICÓLOGO ESCOLAR 

PROGRAMAS/ PROJETOS DIVERSOS 

TURNOS 1º ANO 2º ANO 3º ANO 

 TURMAS Nº ALUNOS TURMAS Nº ALUNOS TURMAS Nº ALUNOS 

MATUTINO   10 TURMAS 406 8 TURMAS 297 

VESPERTINO 18 TURMAS 625   - - 

NOTURNO - - - - - - 

PDE/ PDE   INTERATIVO 
planejamento estratégico. 
recursos financeiros. 
(   ) NÃO 

(X) 
Não 

SIM, porém, apenas o 
há disponibilização de 

RESPONSÁVEL: 

PROGRAMA 
(X) SIM 

ENSINO 
(   ) NÃO 

MÉDIO INOVADOR RESPONSÁVEL: 



OBSERVAÇÕES COMPLEMENTARES 
 

O CEM 03 DO GAMA NECESSITA, COM URGÊNCIA, DA SEGUINTE INFRAESTRUTURA: 
1. QUADRA COBERTA PARA ATIVIDADES ESPORTIVAS 

Segundo informações durante visita técnica da GRAG em dezembro de 2013, as obras deveriam ter começado até 
março de 2014); 

2. ESPAÇO PARA ATIVIDADES DE ATLETISMO, QUE PODERIA SER NA ÁREA DA ESCOLA 
TRANSFORMADA EM BECO PELA COMUNIDADE E QUE ESTÁ TOTALMENTE ENTREGUE À MARGINALIDADE; 

3. ESPAÇO PARA ATIVIDADES DE ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO, RECUPERAÇÃO E DEPENDÊNCIA; 
4. ESPAÇO PARA REFEITÓRIO; 

 
O CEM 03 DO GAMA NECESSITA, COM URGÊNCIA, DOS SEGUINTES RECURSOS HUMANOS: 
 

1. PROFESSOR SALA DE RECURSOS  (EXATAS) 
2. PROFISSIONAL SECRETARIA  
3. PROFISSIONAL ADMINISTRATIVO 

 
 
 

Síntese do Diagnóstico 
 

Apresenta-se, a seguir, a síntese do Diagnóstico elaborado pela equipe pedagógica 

e administrativa da escola, utilizando a Plataforma do PDE – Interativo/MEC, para fins 

de planejamento estratégico. 

Ao percorrer as seis dimensões PDDE interativo 2015 (Indicadores e Taxas, Distorção 

e Aproveitamento, Ensino e Aprendizagem, Gestão, Comunidade Escolar e 

Infraestrutura), a escola analisou múltiplos aspectos da gestão escolar e identificou os 

seus principais desafios. O quadro abaixo exibe a conclusão deste exercício, exibindo os 

problemas que a escola identificou em cada dimensão. 

 
Os problemas listados na síntese do diagnóstico serão levados ao Plano Geral para 

que a escola possa priorizá-los em função de alguns fatores como a relevância e a 

abrangência do problema; a capacidade técnica e financeira da escola de implementar 

ações para enfrentar o problema e o objetivo de cada plano, porém, antes, faz-se 

necessário uma reflexão a respeito do fracasso escolar enfrentado pelo CEM 03 e muitas 

outras escolas públicas brasileiras. 

 
As discussões e reflexões sobre as dificuldades de aprendizagem e o fracasso escolar 

podem nos conduzir a dois aspectos polêmicos e contraditórios: o risco de sermos 

repetitivos por falta de conhecimento teórico e científico sobre o tema ou causar impacto 

aos que se mantêm resistentes às análises críticas e às mudanças. 

 
O alto índice de reprovação escolar nas escolas públicas do nosso país vem sendo 

pesquisado, estudado e questionado, porém não são notados resultados 



expressivos, talvez pela visão de naturalidade por parte de muitos professores e pelo 

fato das reflexões e estudos permanecerem restritos ao nível teórico das discussões. 

 
Pesquisas e estudos sistemáticos nos trazem explicações consistentes sobre as 

dificuldades de aprendizagem escolar e sugerem que com o passar do tempo foram 

idealizadas justificativas que não auxiliam na solução do problema, mas nos eximem da 

responsabilidade de um estudo mais consistente e profundo na busca de alternativas 

para solucioná-lo. 

Os estudos teóricos até aqui desenvolvidos apontam aspectos preponde rantes: O alto 

índice de reprovação ainda permanece em muitas escolas públicas brasileiras. Apesar das 

discussões polêmicas sobre o sistema de ensino e as políticas educacionais, não 

percebemos mudanças concretas e significativas. As políticas sociais e educacionais não 

estão promovendo transformações na vida das famílias e nas escolas para que aconteça 

uma reversão nos resultados que denunciam o fracasso escolar de um número elevado 

de alunos das escolas públicas. 

Questões educacionais polêmicas, discutidas no século XIX, são aborda das como se 

inéditas fossem: necessidade de correção do sistema de remoção, licenças médicas; 

afastamentos e mudanças de professores, prejudicando a continuidade do processo 

ensino-aprendizagem e contribuindo para o fracasso escolar. Continuamos discutindo 

métodos e processos avaliativos, formação docente, período integral, diretrizes 

curriculares e não percebemos a separação do todo das partes. 

Atualmente a escola já não é mais apontada como fator de mudança da sociedade, mas 

consiste em ter como objetivo o sujeito autônomo, criador, independente. 

Podemos concluir preliminarmente que as explicações sobre as dificuldades de 

aprendizagem estão direcionadas mais especificamente a fatores extraescolares, mas os 

fatores intra-escolares começam a ser pesquisados com maior frequência, pois estão 

imbricados nas interações sociais e culturais entre alunos, professores, famílias e todos os 

envolvidos no processo escolar. Nos anos que predominava a teoria da carência cultural 

os aspectos extraescolares não receberam muita atenção e na teoria da diferença cultural 

a responsabilidade da escola pelo fracasso escolar ficou limitada à sua inadequação à 

clientela. 

À medida que as pesquisas vão investigando aspectos da estrutura e funcionamento 

do ensino a tendência de atribuir à clientela as causas do fracasso escolar não foi 

superada, apenas foram acrescentadas considerações sobre a má qualidade do ensino. 

Se as pesquisas sobre a situação da escola e os resultados do ensino estão em evidência  

 

 

 

 



nos últimos anos, as afirmações sobre as características dos alunos continuam 

idênticas às dos anos setenta, portanto, de acordo com osparadigmas da teoria da 

carência cultural. 

Apesar de medidas paralelas de recuperação de estudos, projetos de reforço escolar, 

sala de recursos, sala de apoio, entre outras, o fenômeno do fracasso escolar continua 

presente em nossa escola, reforçado pelo alto índice de reprovação. 

Uma enquete realiza com alunos matriculados na EJA, revela alguns dos motivos que 

levam os estudantes a escolherem essa modalidade e alguns objetivos traçados pelos 

estudantes que, neste contexto, não se pode fechar os olhos diante desta realidade, uma 

vez que o público que volta às salas de aula tem um histórico diferenciado de educandos 

advindos do ensino “regular”. Sabemos da importância de termos jovens e adultos no 

mesmo espaço escolar, mas quando se tem interesses diferenciados fica difícil conviver 

no mesmo ambiente. Por este motivo, este fato não pode ser analisado isoladamente. 

Deve ser compreendido como um fenômeno complexo e que as autoridades devem tomar 

medidas urgentes para evitar que a EJA sirva de “trampolim” para educandos que 

desejam apenas concluir a educação básica mais rápida. 

 
Fundamentos: 

 
Segundo o marco normativo brasileiro, é princípio e finalidade da educação a formação 

de cidadãos. Tanto a Constituição Federal como a Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

- LDB estabelecem que “a educação, dever da família e do Estado, inspirada nos 

princípios de liberdade e nos ideais de solidariedade humana, tem por finalidade o pleno 

desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da cidadania e sua 

qualificação para o trabalho”. O cidadão pleno é aquele que consegue exercer, de forma 

integral, os direitos inerentes à sua condição. A cidadania plena passa a ser, desse modo, 

um ponto de referência para a permanente mobilização dos sujeitos sociais (GDF, 2013). 

O Centro de Ensino Médio 03 do Gama tem procurado seguir os pressupostos contidos 

em todo o arcabouço legal que rege a Educação brasileira e, no que diz respeito à 

cidadania, entende que a apreensão e compreensão dos objetos de conhecimento de 

todos os componentes curriculares, aliados à contextualização e à realidade concreta dos 

educandos, os levará ao exercício pleno da cidadania. 

Pensar sobre o papel que a educação cumpre na atualidade requer pensar sua  

função, sua organização e o envolvimento dos sujeitos. Requer, sobretudo, pensar nas 

realidades que vivem e convivem no espaço escolar, considerando o momento em que as  

desigualdades e injustiças sociais expõem os equívocos de um modelo de  

 

 

 



desenvolvimento econômico e social que visa apenas ao lucro imediato de uma minoria 

(GADOTTI, 2000 apud GDF, 2013) e transforma as relações humanas em relações de 

mercado. 

Vive-se, no cotidiano escolar, uma diversidade enorme de juventudes, com origens, 

perfil socioeconômico, identidades de gênero, sexualidades, perfil familiar e projetos de 

vida bastante distintos, o que tem causado grande ansiedade nos profissionais da 

educação (carreira magistério, carreira assistência à educação, funcionários terceirizados 

e voluntários) em relação à prática pedagógica a ser adotada e, também, em relação aos 

acordos de convivência a serem tratados. 

Quanto ao fato das relações humanas estarem se transformando em relações de 

mercado, consequência do Capitalismo como modelo de desenvolvimento vigente, é 

imprescindível que a escola adote uma educação voltada para ética social e ambiental – 

Sustentabilidade (eixo transversal do Projeto Político Pedagógico Professor Carlos Mota 

da SEDF). 

Na tentativa de promover a Sustentabilidade na escola, o CEM 03 adotou o Projeto “O 

Verde Vence” que pretende, por meio da Horta Escolar, do Viveiro de Mudas 

Pedagógico, de práticas de jardinagem e paisagismo e da coleta seletiva, incutir a 

Educação Ambiental no meio escolar, projetos que não estão sendo executados pois a 

não houve a aprovação dos mesmos pela Secretaria de Educação. 

Formalmente, a escola é o espaço determinante para que se concretize a ação 

educativa. Nesse sentido, Petitat (1994) apud GDF (2013) explicita que a escola serve 

tanto para reproduzir a ordem social como para transformá-la, seja intencionalmente ou 

não. Além disso, a escola é o espaço de socialização de crianças, jovens, adolescentes, 

adultos e idosos, bem como 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 (GDF, 2013). 

De forma mais abrangente, uma rede de ensino necessita que sua ação e seu trabalho 

sejam orientados por uma linha, uma concepção de educação. A SEDF entende que a 

educação deve ser referenciada pela formação integral do ser humano. Em outras 

palavras, a educação deve contemplar as diversas dimensões que formam o humano, não 

apenas os aspectos cognitivos. Deve reconhecer que, como sujeitos de direitos e deveres, 

é imprescindível que se oportunize aos estudantes o despertar de outras dimensões, entre 

elas: a ética, a artística, a física, a estética e suas inter-relações com a construção social,  

 

 

 

 



mental, ambiental e integral do desenvolvimento humano (GDF, 2013). 

O CEM 03 do Gama tenta promover e relacionar todas estas dimensões por meio 

de atividades diferenciadas, tais como, visitas de campo a parques, 

museusexposições, teatros, feira de ciências, atividades de protagonismo juvenil como 

organização e apresentações artísticas, culturais e científicas dentre outras atividades. 

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, porque 

[...] o sujeito produtor de conhecimento não é um mero receptáculo que 
absorve e contempla o real nem o portador de verdades oriundas de um plano 
ideal; pelo contrário, é um sujeito ativo que, em sua relação com o mundo, com 
seu objeto de estudo, reconstrói (no seu pensamento) este mundo. O 
conhecimento envolve sempre um fazer, um atuar do homem (REGO, 2002, 
p.98 apud GDF, 2013). 

 

Ainda tratando da formação integral dos educandos, vale ressaltar a necessidade de 

investimento em tecnologia pela escola. 

O número de crianças que têm acesso a computadores e à internet, por exemplo, vem 

aumentando consideravelmente, na mesma proporção em que a faixa etária de iniciação 

tecnológica diminui sensivelmente. Antes domínio dos adolescentes, hoje as tecnologias 

digitais fazem parte do universo infantil desde a mais tenra idade. Já na primeira infância, 

crianças manipulam, com naturalidade, aparelhos celulares e computadores de mão de 

seus pais, (JORDÃO, 2009 apud GDF, 2013), familiarizando-se rapidamente com os 

utilitários da atualidade. Chamadas “nativas digitais”, essas crianças ingressam na escola 

não apenas habituadas aos aparatos tecnológicos, mas também a uma nova rotina, deles 

advinda, que lhes permitem desenvolver diversas atividades ao mesmo tempo. Para elas 

é usual ouvir música no MP3 player, enquanto enviam mensagens pelo celular, acessam 

sites, baixam fotos, realizam a pesquisa encomendada pelo professor e, ainda, aprendem 

(MARTINS, 2009 apud GDF, 2013). 

As novas formas de acesso à informação (hiperdocumentos, mecanismos de busca, 

software, redes sociais, etc.), os novos estilos de raciocínio e de conhecimento, que não 

advém da dedução lógica ou da indução a partir da experiência, compõem o campo das 

tecnologias intelectuais que são facilmente reproduzidas ou transferíveis e compartilhadas 

entre inúmeros indivíduos, aumentando consideravelmente o potencial de inteligência 

coletiva (LEVY, 1999 apud GDF, 2013). 

Neste novo contexto, a sala de aula tradicional, que guarda identidade com a metáfora 

da transmissão/aquisição do conhecimento, ganha novos contornos. O arrojo das 

tecnologias educacionais associado ao gerenciamento de atividades guiadas pela  

 

 

 



participação, que priorizam a noção de conhecimento como construção e colaboração 

(PAIVA, 2010 apud GDF, 2013), remetem a práticas inovadoras, que rompem com aula 

expositiva objetivista e buscam uma mudança de paradigma, apoiando-se em novas 

ferramentas, como os ambientes virtuais de aprendizagem (PAIVA, 2010 apud GDF, 

2013). Esses proporcionam ao estudante uma diversidade de ferramentas de 

comunicação e experiências desafiadoras, mais elaboradas e em redes colaborativas 

(GDF, 2013). 

Com esse pensamento, o CEM 03 tem o Laboratório de Informática Educativa – 

PROINFO/MEC, implementando sua plataforma moodle – Ambiente Virtual de 

Aprendizagem (AVA) a qual já foi utilizada por alguns professores do ensino médio regular 

para aplicação de atividades avaliativas, como estudos dirigidos, recuperação e 

dependências, tendo apresentado resultados positivos. Na educação de jovens e adultos, 

o Laboratório de Informática oferta minicursos para inclusão digital dos alunos, esse curso 

encontra-se interrompido pois o professor responsável pelo curso não conseguiu lotação 

na instituição no ano de 2019. No dia a dia, o laboratório é muito frequentado por alunos 

das duas modalidades para fins de pesquisa, trabalhos e inscrição para ENEM, PAS e 

vestibulares. Entretanto, é preciso avançar no uso das tecnologias da informação e 

comunicação (TICs) e, para tanto, faz-se necessário investir cada vez mais na formação 

de professores. 

Conforme expresso no Projeto Político Pedagógico Professor Carlos Mota, da SEDF 

(GDF, 2013), outros fatores agregam-se a esse processo de construção da educação, 

entre eles a intersetorialidade e a participação estudantil. O entendimento de 

intersetorialidade surge pelo fato de a educação ser um compromisso de todos – governo, 

sociedade civil e comunidades pertencentes à ampla rede de instituições que circundam a 

escola. Portanto, requer ações coletivas e organizadas em função das aprendizagens e do 

reconhecimento da escola como espaço de referência da ação social e da construção de 

territórios educativos. 

Importante destacar que, conforme as Diretrizes Curriculares Nacionais para 

o Ensino Médio, definidas pela Resolução nº 02 de 30 de janeiro de 2012, a escola 

deve: 

Art. 10. Em decorrência de legislação específica, são obrigatórios: 
I - Língua Espanhola, de oferta obrigatória pelas unidades escolares, embora 
facultativa para o estudante (Lei nº 11.161/2005); 
II - Com tratamento transversal e integradamente, permeando todo o currículo, 
no âmbito dos demais componentes curriculares: 
educação alimentar e nutricional (Lei nº 11.947/2009, que dispõe sobre o 
atendimento da alimentação escolar e do Programa Dinheiro Direto na 
Escola aos alunos da Educação Básica); 



processo de envelhecimento, respeito e valorização do idoso, de forma a 
eliminar o preconceito e a produzir conhecimentos sobre a matéria (Lei nº 
10.741/2003, que dispõe sobre o Estatuto do Idoso); Educação Ambiental 
(Lei nº 9.795/99, que dispõe sobre a Política Nacional de Educação 
Ambiental); 
Educação para o Trânsito (Lei nº 9.503/97, que institui o Código de Trânsito 
Brasileiro); 
Educação em Direitos Humanos (Decreto nº 7.037/2009, que institui o 
Programa Nacional de Direitos Humanos – PNDH 3) (BRASIL, 2012). 
 
 

Em relação à participação estudantil, a escola tem investido em formação para o 

protagonismo juvenil e empreendedorismo, por meio de parcerias com ONGs, entretanto, 

precisa fortalecer o Grêmio Estudantil e o Conselho de Representantes de Turmas. 

Outro tema   a   ser   considerado   neste   Projeto   Político   Pedagógico   é   a 

Diversidade. 

O conceito da diversidade cultural é sustentado pela UNESCO e respaldado por sua 

Declaração Universal sobre Diversidade Cultural, de 02 de novembro de 2001, que 

considera essa diversidade como “o patrimônio comum da humanidade e que deve ser 

reconhecida e consolidada em benefício das gerações futuras” (UNESCO, 2002, art.1 

apud GDF, 2013). Atualmente, esse conceito ganhou amplitude e passou a ser utilizado 

por diversos setores, entre eles o da educação. O conceito de diversidade cultural é de 

grande importância, pois garante aos países que ratificarem a Convenção de 2005, sobre 

a proteção e a promoção da diversidade de conteúdos culturais e expressões artísticas, o 

resguardo de seu direito de produzir políticas baseadas na identidade de um povo (GDF, 

2013). 

O Distrito Federal, por entender a importância do trato da diversidade na educação e, 

principalmente, a étnico-racial, prevista tanto no artigo 26-A da LDB, quanto nas Diretrizes 

Curriculares Nacionais para a Educação das Relações Étnico- raciais e para o Ensino de 

História e Cultura Afro-brasileira, Africana e Indígena, coloca em voga questões que 

nortearão o trabalho na rede (GDF, 2013). 

Atendendo a este dispositivo legal, o CEM 03 promove a Semana da Consciência 

Negra, momento de reflexão sobre o tema “relações étnico-raciais”, que envolve 

apresentações artísticas e culturais pelos alunos, após orientação dos professores. 

Faz-se necessário, no entanto, ampliar o debate sobre o tema diversidade, partindo dos 

seguintes questionamentos: Os profissionais da educação compreendem o significado da 

diversidade no contexto escolar? O conceito de diversidade está incorporado às práticas 

pedagógicas da escola e integra o currículo? As questões da diversidade estão presentes 

no cotidiano da sala de aula ou aparecem apenas em momentos comemorativos e/ou em  

 

 

 



algum projeto pontual? (GDF, 2013). 

Diante destas questões, é importante enfatizar que, de acordo com GDF, 2013, a 

diversidade constitui-se como um conjunto heterogêneo e dinâmico de concepções e 

atitudes relativas às diferenças, sejam elas de origem étnico- racial, de gênero, de 

orientação sexual, religiosa, das condições físicas e/ou mentais de cada indivíduo ou do 

pertencimento aos vários contextos socioculturais. 

Os novos paradigmas do século XXI definem características completamente diferentes 

para a sociedade contemporânea levando às escolas demandas também diferenciadas e 

complexas, considerando sua quase estagnação diante dos avanços tecnológicos e das 

inovações científicas hoje vivenciadas. 

As mudanças na estrutura familiar, no mundo do trabalho e as nocivas consequências 

da destruição do planeta trazem para a escola sujeitos que necessitam de novos e 

resinificados olhares pedagógicos e uma ação prática/reflexiva com visão emancipadora 

delineando um ideal social e educacional específico para cada comunidade escolar. 

Os desafios de assumir a gestão de uma escola, neste período, não se limitam ao 

contexto político-social em que ela está inserida. A micro realidade, seus trabalhadores e 

a relação institucional com a mantenedora tornam o desafio mais abrangente e difícil. 

Nogueira (2002, p 18) traduz teoricamente o diagnóstico da escola quando diz: 

Que a escola está em “crise” e em busca de nova identidade é algo 

consensual. Trata-se de um consenso que aponta para outro: precisamos 

reformar a escola e o sistema educacional, tanto quanto precisamos de 

novas políticas e de novos incentivos para a educação. [ ] mobilizar 

energias para dinamizar escola tanto a partir de dentro como a partir de 

fora. 

Diante da realidade em que se encontra a escola (Centro de Ensino Médio 03 do 

Gama) faz-se necessário a adoção de práticas interativas, participativas e democráticas, 

crescentes; movimentos dinâmicos e globais no processo organizacional e nas relações 

institucionais; maior acuidade social no relacionamento com os sujeitos da comunidade; 

qualificação no processo de formação e de comunicação; ampliar o exercício de escuta, 

acompanhamento e retorno no cotidiano escolar; aprimorar as práticas pedagógicas para 

reverter as estatísticas negativas do sucesso escolar. 

Os movimentos didático-pedagógicos complementados pelos administrativo- 

financeiros vão formando a tessitura da gestão, que busca permanentemente a 

transparência e a democracia, numa construção coletiva e solidária.Na dialética do 

movimento, questionamentos, críticas, conflitos, naturais deste processo. Movidos pela  

 

 

 



certeza de que a autonomia da escola é um conquista fundamental para sua qualidade 

social e que o projeto político pedagógico é pressuposto para a tão almejada autonomia, 

pomo-nos a (re)construir o projeto político pedagógico. 

O diagnóstico realizado aliado ao compromisso de resgatar a participação da 

comunidade escolar, dentro dos valores destacados pela filosofia da escola levou-nos a 

assumir a reconstrução do projeto pedagógico, coletiva e solidariamente. Esta construção 

acontece em meio ao enfrentamento de problemas estruturais: físicos, financeiros, de 

provimento e formação de recursos humanos. Das conseqüências diretas geradas pela 

insegurança pública vivida pela sociedade. A firme determinação na busca de uma 

educação emancipadora, humanista e pluralista nos envolve e nos impulsiona na 

caminhada, enquanto construímos um espaço pedagógico de referência educacional, com 

a participação de todos os segmentos da comunidade: pais, alunos, professores e 

funcionários. 

Planejamento 

Conselho Escolar 

São realizadas reuniões mensais com o Conselho Escolar, geralmente ao final de cada 

mês, conforme a legislação, momento em que se discute os problemas da escola (de 

todas as dimensões) e propostas ações a fim de resolvê-los. 

 
Pré-conselho 

São realizadas reuniões, pelo Serviço de Orientação Educacional (SOE), com alunos 

representantes de turmas e com alunos membros do Grêmio Estudantil (no momento não 

existe grêmio estudantil na escola) quando são discutidos temas que auxiliam os alunos 

em escolhas profissionais, desenvolvimento e planejamento de estudos, estudos de 

situações-problema relatadas no Conselho de Classe e questões que envolvam 

relacionamentos familiares e pessoais com colegas da escola. 

Nas reuniões com as turmas sobre o Pré-conselho feitas pelo SOE, em que são 

entregues fichas para que os alunos opinem a respeito do desenvolvimento pedagógico 

dos professores das diversas áreas do conhecimento e apontem sugestões para que o 

relacionamento e desenvolvimento, nas aulas possam alcançar os objetivos almejados 

pelos alunos e professores e com os professores no Conselho de Classe, também são 

levantados problemas e propostas soluções, bem como discutidos os pontos levantados e 

sugeridos pelo alunos das diversas turmas em que lecionam. 

O SOE também trata dos alunos com transtorno de atenção, atende pais e alunos que 

estejam passando por qualquer situação que atrapalhe o rendimento escolar. 

 
 



 
Coordenação Pedagógica 

O planejamento pedagógico do CEM 03 é elaborado durante os momentos de 

Semana Pedagógica, antes do ano letivo ser iniciado, nos Encontros Pedagógicos/Dia 

Letivo Temático previstos no Calendário Escolar e na Coordenação Pedagógica com a 

equipe de professores. 

As Coordenações Pedagógicas são realizadas conforme preconizado na 

Portaria nº 28 de 10/02/2016, que estabelece as normas para distribuição de carga  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

As coordenações coletivas serão planejadas pela equipe pedagógica e direção do 

CEM03 e ocorrerão em acordo com o determinado em portaria editada anualmente pela 

SEDF. Terão como foco a formação pedagógica dos professores e o planejamento das 

atividades coletivas e poderão ocorrer em forma de oficinas temáticas visando uma maior 

abrangência e dinamismo das atividades propostas. A coordenação ocorrerá em turno 

contrário à regência e com a presença obrigatória de todo o corpo docente, orientadores 

educacionais, profissionais atuantes na sala de recurso, disciplinar do turno contrário e 

biblioteca. 

 

TURNOS DIAS DA SEMANA 
SEGUNDA-FEIRA TERÇA-FEIRA QUARTA- 

FEIRA 
QUINTA-FEIRA SEXTA-FEIRA 

MATUTINO Coordenação 
Pedagógica 
blocos (após 
implantação 
semestralidade) 
Coordenação 
Individual 

 
por 
a 
da 
ou 

Coordenação 
Pedagógica da 
Área de Ciências 
da Natureza 

 
Coordenação 
Pedagógica 
individual na 
escola - 
professores da 
área de códigos 
e linguagens 

Coordenação 
Pedagógica 
Coletiva 

Coordenação 
Pedagógica da 
Área de Códigos 
e Linguagens 

 
Coordenação 
Pedagógica 
individual na 
escola - 
professores da 
área de ciências 
da natureza 

Coordenação 
Pedagógica da 
Área de Ciências 
Humanas 

 
Coordenação 
Pedagógica não 
necessariamente 
na escola 

VESPERTINO Coordenação 
Pedagógica 
blocos (após 
implantação 
semestralidade) 
Coordenação 
Individual 

 
por 
a 
da 
ou 

Coordenação 
Pedagógica da 
Área de Ciências 
da Natureza 

 
Coordenação 
Pedagógica 
individual na 
escola - 
professores da 
área de códigos 
e linguagens 

Coordenação 
Pedagógica 
Coletiva 

Coordenação 
Pedagógica da 
Área de Códigos 
e Linguagens 

 
Coordenação 
Pedagógica 
individual na 
escola - 
professores da 
área de ciências 
da natureza 

Coordenação 
Pedagógica da 
Área de Ciências 
Humanas 

 
Coordenação 
Pedagógica 
individual não 
necessariamente 
na escola 

NOTURNO Coordenação Coordenação Coordenação Coordenação Coordenação 
 Pedagógica Pedagógica da Pedagógica Pedagógica da Pedagógica da 
 individual não Área de Ciências Coletiva Área de Códigos Área de   Ciências 
 necessariamente na da Natureza  e Linguagens Humanas 
 escola     

  Coordenação  Coordenação Coordenação 
Coordenação Pedagógica Pedagógica Pedagógica 
Pedagógica individual na individual na individual não 
individual na escola escola - escola - necessariamente 
- professores da professores da professores da escola 
área  de    ciências área de códigos área de ciências  

humanas e linguagens da natureza  



 

As coordenações coletivas, por área, serão planejadas pela coordenação 

pedagógica, sob a orientação da supervisão pedagógica e direção e destinar-se-ão aos 

estudos pedagógicos e de documentos norteadores da educação nacional e do Distrito 

Federal, pesquisas e outras matérias de interesse educacional como: estimular a 

participação dos professores em atividades sociais que envolvam a comunidade, o meio 

ambiente, como também estimular os trabalhos em equipe, diagnosticar causas de baixa 

frequência, índices de repetência e evasão, buscando meios para resolver o problema e 

contribuições para o desenvolvimento profissional do professor, elaboração de atividades 

para a composição do banco de exercícios destinados aos alunos que se encontrarem em 

licença médica, banco de atividades para alunas que se encontrarem em licença 

maternidade, banco de atividades para ausências programadas do professor regente e 

banco de atividades para alunos que se encontrarem de regime de dependência. Serão 

realizadas em acordo com portaria editada pela SEDF e a participação de todos os 

professores, daquela área, será obrigatória. No momento atual as reuniões acontecem de 

forma remota via Google Meet. 

 
As coordenações por bloco serão para tratar de assuntos da semestralidade 

ainda que entre componentes curriculares de blocos distintos – reflexão, 

compartilhamento de experiências, avaliação e auto avaliação. 

 

A Semestralidade 
 

Segundo a Lei nº 5.499, de 14 de julho de 2015, aprova o Plano Distrital de Educação 

(PDE) e torna seu cumprimento obrigatório. A Meta três, Estratégia 3.3, informa que 

todas as unidades escolares da Rede Pública de Ensino do Distrito Federal que 

ofertem Ensino Médio devem estar organizadas pedagogicamente na Semestralidade, 

onde deve-se distribuir as turmas da escola entre os blocos do modo mais equitativo 

possível. Assim, no primeiro semestre do ano letivo, uma parcela das turmas estudará 

os componentes alocados no bloco I e a outra, os do bloco II. No segundo semestre, as 

turmas que cursaram o bloco I no primeiro período do ano, cursarão o bloco II e vice- 

versa. 

O Cem 03 já fez a experiência no ano de 2013 e retornou ao modelo antigo em 2014, 

em 2018 foi implantado novamente e permanece em 2021 somente no período 

matutino pois ainda não foi implantado o Novo Ensino Médio. 

A distribuição dos componentes, em cada bloco, deve ser da seguinte forma: 



 

 
 

Essa estrutura não pode ser modificada pela unidade escolar, pois isso prejudica os 

estudantes transferidos e a modulação dos professores na SEEDF, e também interfere 

nos registros de escrituração escolar, parametrizados pelo Sistema de Gestão i-

Educar. Tal distribuição foi planejada com intuito de favorecer o estudo das quatro 

áreas dentro do mesmo bloco e promover a interdisciplinaridade entre os 

componentes. Dessa forma o estudante estará, durante todo o semestre, em contato 

com todas as áreas do conhecimento. A interdisciplinaridade entre os componentes, 

sejam eles do mesmo bloco ou entre blocos distintos, enriquece a prática do ensino na 

unidade escolar e o aproxima da realidade: nenhum componente curricular é 

independente e isolado dos demais. 

No Cem 03 a organização foi feita pela direção e supervisão pedagógica no mês de 

Janeiro de 2021, em que ficou dividida as turmas em mesmo número em cada bloco, 

conforme a tabela de organização de blocos: 

 

Matutino 

BLOCO I 

Língua portuguesa, Matemática, 

Educação Física, História, 

Biologia, Filosofia, Química, 

Inglês, Ensino Religioso 

BLOCO II 

Língua portuguesa, Matemática, 

Educação Física, Geografia, Sociologia, 

Física, Arte, Espanhol, Ensino Religioso 

e PD. 

TURMAS TURMAS 

2º A, B, E, F, G 2º D, E, H, I, J 

3º A, B, C, D 3º E, F, G, H 

 
 
 

 



Essa organização foi apresentada aos professores na semana pedagógica, assim 

como o Manual da Semestralidade, onde foi discutido a Recuperação Contínua, que 

deve ser feita por todo o ano letivo, reprovação entre outros problemas, onde se 

destacaram a necessidade de uma estratégia para receber os alunos que vem na EJA 

de outra instituição e chegam no meio do ano letivo. 

 
Monitoria 

A direção da escola faz um levantamento com o grupo de professores para 

selecionar alguns alunos com maior aptidão, disponibilidade de horário, bom 

comportamento para montar grupos de estudos com um monitor no horário contrário. A 

escola disponibiliza almoço e os alunos vem no turno contrário a fim de executar as 

atividades escolares, estudar para as provas e se preparar para as avaliações 

externas. 

 

Avaliações externas 

O Centro de Ensino Médio 03 do Gama prepara os alunos para os vestibulares 

tradicionais (públicas e privadas), ENEM (Exame Nacional do Ensino Médio), mas tem 

como foco principal o PAS (Programa de Avaliação Seriada) da universidade de 

Brasília, pois entende que, na atualidade, é meio mais próximo da entrada na 

universidade pública para a realidade do nosso aluno. Por isso nossa avaliação 

bimestral é nos moldes do PAS, com questões do Tipo A, B e C, trabalhamos em 

coordenação pedagógica as obras que serão trabalhadas em sala e cobradas na 

prova. Trazemos formadores para auxilio dos professores, e montamos palestras 

motivacionais para os alunos. 

 
Adaptações Curriculares 

Durante o processo de redemocratização do Brasil, sobretudo, a partir da 

metade dos anos 80 as discussões sobre os direitos sociais que precederam a 

Constituinte, enfatizaram as reivindicações populares e as demandas de grupos ou 

categorias até então excluídos dos espaços sociais, e neste movimento tomou vulto a 

luta pela ampliação do acesso e da qualidade na educação das pessoas com 

deficiência (Fernandes 1998; Ferreira e  

 

 

Glat,2003; Glat,1995; Glat 2002, entre outros). 

Na Constituição de 1988 foram aprovados vários dispositivos referentes aos 

direitos das pessoas com deficiência, tanto na educação como em outras áreas, sendo 



que na educação, destaca-se o Inciso III, do Artigo 208, que define como dever do 

Estado “o atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, 

preferencialmente na rede regular de ensino”. Outros importantes documentos legais 

pós-constituição, como a Lei nº 7.853/89, chamada “Lei da Integração”, e o Estatuto 

daCriança e do Adolescente(ECA), de 1990, reafirmaram o direito à Educação e a 

noção de integração social. O Decreto nº 3298 de 1999(que regulamentou a Lei nº 

7853/89) prevê a opção pelas escolas especializadas “exclusivamente quando a 

educação das escolas comuns não puder satisfazer as necessidades educativas ou 

sociais do aluno ou quando necessário ao bem-estar do educando” (Ferreira & Glat, 

2003). 

Mas foi a partir da Declaração de Salamanca (UNESCO, 1994) onde foram 

preconizadas as diretrizes da Educação para Todos, que tomaram força as discussões 

acerca da Escola Inclusiva. Tal proposta foi respaldada pela Lei 9394/96 – de Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional, que define como dever do Estado o “atendimento 

educacional especializado aos educandos com necessidades especiais, 

preferencialmente na rede regular de ensino” (Artigo nº 4, III), norteando as políticas 

educacionais desde então, e oferecendo a base legal para a propagação da Educação 

Inclusiva e as ações que seguiram. 

Neste contexto a instituição escolar passa a ser alvo de questionamentos e de 

conflitos, provavelmente por expor a diversidade e o compartilhamento de interesses, 

contradições, expectativas e identidades. 

Assim, no Brasil, a necessidade de se pensar um currículo para a escola inclusiva foi 

oficializada a partir das medidas desenvolvidas junto à Secretaria de Educação Especial 

do Ministério da Educação com a criação do Parâmetros Curriculares Nacionais. Neste 

documento Explicita-se o conceito de adaptação curricular, considerada como: 

...estratégias e critérios de atuação docente, admitindo decisões que 

oportunizam adequar a ação educativa às maneiras peculiares de aprendizagem 

dos alunos, considerando que o processo d ensino-aprendizagem pressupõe 

atender à diversificação de necessidades dos alunos na escola 

(MEC/SEESP/SEB,1998, p.15). 

 

 

Podemos falar em dois tipos de adequação curricular, as chamadas adaptações de 

acessibilidade ao currículo e as adaptações pedagógicas. As primeiras se referem à 

eliminação de barreiras arquitetônicas e metodológicas, sendo pré-requisito para que o 

aluno possa frequentar a escola regular com autonomia, participando das atividades 

acadêmicas propostas para os demais alunos. Estas incluem as “condições físicas, 

materiais e de comunicação”, como LIBRAS/ou capacitação do professor e demais 

colegas, transição de textos para Braille e outros recursos pedagógicos adaptados para  



deficientes visuais, uso de comunicação alternativa com alunos com paralisia cerebral ou 

dificuldades de expressão oral etc. 

As adequações curriculares propostas pelo CEM 03 do Gama são modificações 

no planejamento, objetivos, atividades e formas de avaliação, no currículo como um todo, 

ou em aspectos dele, para acomodar os alunos com necessidades especiais. A 

realização dessas adaptações é o caminho para o atendimento às necessidades 

específicas de aprendizagem dos alunos. 

A inclusão de alunos com necessidades especiais na classe regular 

implicadesenvolvimento de ações adaptativas, visando à flexibilização do currículo, para 

que ele possa ser desenvolvido de maneira efetiva em sala de aula, e atender as 

necessidades individuais de todos os alunos. 

A educação inclusiva, entendida sob a dimensão curricular, significa que o 

aluno com necessidades especiais deve fazer parte da classe regular, aprendendo as 

mesmas coisas que os outros alunos – mesmo que de modos diferentes – cabendo ao 

professor fazer as necessárias adaptações (UNESCO). Essa proposta difere das práticas 

tradicionais da Educação “Especial” que, ao enfatizar o déficit do aluno, acarretam a 

construção de um currículo empobrecido, desvinculado da realidade afetivo-social do 

aluno e da sua idade cronológica, com planejamento difuso e em sistema de avaliação 

precário e indefinido. 

Para que a inclusão escolar seja real o professor da classe regular deve estar 

sensibilizado e capacitado, tanto psicológica quanto intelectualmente, para “mudar sua 

forma de ensinar e adaptar o que vai ensinar” para atender às necessidades de todos os 

alunos, inclusive de alguns que tenham maiores dificuldades. Esta sensibilização vem 

sendo realizada pelos profissionais atuantes na sala de recurso e consideramos este 

ponto da maior relevância, pois para que haja aproveitamento acadêmico de alunos com 

necessidades  

 

 

 

especiais, incluídos em classe regulares precisamos formar um novo tipo de 

educador. Como lembra Bueno (1999) de um lado os professores do ensino regular não 

possuem preparo mínimo para trabalhar com crianças que apresentam deficiências 

evidentes e, por outro, grande parte dos professores do ensino especial tem muito pouco 

a contribuir com o trabalho pedagógico desenvolvido no ensino regular, na medica em que 

têm calcado e construído sua competência nas dificuldades especificas do alunado que 

atendem. 

Tais adaptações precisam, necessariamente, envolver toda a equipe da 

instituição- evitando a transferência de responsabilidades – e perpassar os três níveis: o 



projeto político pedagógico, o currículo e as mudanças de atitudes individuais. Ficando 

claro, portanto, que não se trata de empobrecer ou desvitalizar o currículo escolar, mas 

um trabalho cuidadoso de avaliação da instituição e de diversificação das possibilidades 

do desenho curricular, permitindo o atendimento das diversidades existentes. 

As adaptações curriculares propostas pelo CEM 03 do Gama serão realizadas 

bimestralmente e de acordo com os critérios descritos nas diretrizes propostas pelo MEC, 

pois são indicadores do que o aluno deve aprender, de como e quando aprender, das 

distintas formas de organização do ensino e de avaliação da aprendizagem com ênfase 

na necessidade de previsão e provisão de recursos e apoio adequados para que o 

professor tenha a oportunidade de avaliar e replanejar suas ações pedagógica visando 

aproximar o aluno do conhecimento pretendido. 

 
Ensino Médio em Tempo Integral 
 
No ano de 2020, o CEM 03 iniciou o implantação gradual do Ensino Médio em Tempo 

Integral, a adesão aconteceu segundo a portaria nº 1.145 de 10 de Outubro de 2016, 

Medida Provisória nº 46 de 22 de setembro de 2016 a Lei nº 13.415 de 16 de fevereiro de 

2017. 

No ano de 2021 foram incluídos as  turmas de primeiros anos, no vespertino, 1º A e 1º 

B, 1º J e 1ºK. Os segundos anos 2º D e E no matutino. 

O coordenador do programa é o professor Rodrigo Damasceno. 
O projeto ocorre nos turnos matutinos e vespertinos, para atendimento aos turnos 

contrários, com as seguintes disciplinas: 

 

 

 

 

- Português 

- Matemática 

- Inglês para viagens 

- Música 

-Robótica 

- Mídias Sociais 

 

Novo Ensino Médio 

O diagnóstico nas avaliações externas e nas aprendizagens dos estudantes, combinados 

com os elevados índices de reprovação e abandono, apontam para a necessidade de 



reformulação da última etapa da Educação Básica. 

Nesse contexto, diversos marcos legais referentes ao Ensino Médio passaram por análises e 

atualizações. Dentre eles, destacam-se as alterações nas Diretrizes Curriculares Nacionais 

para o Ensino Médio (DCNEM) e na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

(LDBEN), bem como a publicação da Base Nacional Comum Curricular (BNCC) para o Ensino 

Médio e dos Referenciais para Elaboração dos Itinerários Formativos 

Com essas mudanças, a organização curricular do Ensino Médio, que possui 3.000 horas ao 

longo dos três anos, passa a ser composta por duas partes indissociáveis: 

▸ Formação Geral Básica, com carga horária de 1.800 horas; 

▸ Itinerários Formativos, com carga horária de 1.200 horas. 

A Formação Geral Básica é composta pelas competências e habilidades da BNCC, a serem 

organizadas dentro das áreas de conhecimento (Linguagens e suas Tecnologias, Matemática 

e suas Tecnologias, Ciências da Natureza e suas Tecnologias e Ciências Humanas e Sociais 

Aplicadas) que devem nortear a (re)elaboração dos currículos das Secretarias de Educação, 

definindo o conjunto orgânico e progressivo de aprendizagens essenciais, de modo a 

fortalecer a formação integral dos estudantes. 

Os Itinerários Formativos têm como objetivo a ampliação das aprendizagens nas áreas do 

conhecimento e/ou na Educação Profissional Técnica, de forma a garantir a  

 

 

apropriação das competências transversais e o uso de metodologias que favoreçam o 

protagonismo estudantil. Poderão ser ofertados por meio de estratégias pedagógicas 

diversificadas, como projetos, oficinas, núcleos de estudo e outras situações de trabalho que 

os estudantes deverão escolher ao longo do Ensino Médio. 

Os Itinerários Formativos deverão estar em consonância com os interesses e as 

necessidades pedagógicas dos estudantes, considerando o contexto local e suas 

possibilidades de oferta, de forma a potencializar a autonomia das Unidades Escolares e o 

atendimento às demandas do mundo atual. 

A SEEDF iniciou, em 2020 a implantação de uma nova organização pedagógico-

administrativa para o Ensino Médio em unidades escolares-piloto, propondo mudanças que 

buscam ampliar as oportunidades de aprendizagem dos estudantes, com o objetivo de 

desenvolver uma organização curricular mais dinâmica, integrada e personalizada, 

respeitando as potencialidades e necessidades pedagógicas de cada estudante. 

A Formação Geral Básica (1.800 horas) é composta  pelos componentes curriculares das 



quatro áreas do conhecimento, sendo norteada pelas competências e habilidades da BNCC e 

pelos Objetivos de Aprendizagem do Currículo em Movimento da SEEDF. 

Os Itinerários Formativos (1.200 horas) são formados por um conjunto de unidades 

curriculares que possibilitarão a ampliação das aprendizagens nas áreas do conhecimento 

e/ou na Educação Profissional Técnica, de forma a garantir a apropriação das competências 

transversais e o uso de metodologias que favoreçam a participação estudantil. 

A composição das unidades curriculares dos Itinerários Formativos é mais flexível e será 

personalizada para cada estudante, que contará com uma orientação a fim de realizar 

escolhas que estejam de acordo com suas necessidades e aspirações. A oferta dos 

Itinerários Formativos está subdividida em 3 partes: Projeto de Vida, Eletivas Orientadas e 

Trilhas de Aprendizagem. 

 

  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

O Novo Ensino Médio no CEM 03 

No ano de 2020 iniciamos a implementação no Novo Ensino Médio de forma gradual, usando 

apenas as disciplinas eletivas substituindo os PD’s como forma de adequação para a inicio 

total no ano de 2021. 

Já nesse ano, iniciamos o NEM com os primeiros anos em todo turno vespertino nos 

primeiros anos de 1º A ao R, são 18 turmas de NEM. Já no período matutino funciona de 

forma regular.  

Os alunos tem as disciplinas da Formação Geral Básica FGB tem aulas segundas, terças e 

quintas e os Itinerários Formativos tem aulas quartas e sextas. Os alunos fizeram as escolhas 

via aplicativo da seguinte forma:  

 

 

 

 

Eletivas 
 Sustentabilidade e consumismo, injustiça ambiental, movimentos ambientais,  

Revolução Verde, políticas ambientais, agroecologia. 

 Ensino da matemática 



 Conteúdos relacionados ao 9° ano. 

Introduzir os conceitos iniciais de programação. 

- Adquirir a habilidade na interpretação de gráficos. 

- Despertar a importância da Matemática para entendimento nas diversas áreas da 

ciências. 

- Corroborar com o aprendizado de Física, Matemática, Química e Biologia. 

- Entender as etapas do lançamento de foguete. 

- Preparar para a olimpíada de lançamento de foguete virtual da Oba. 

- Ajudar na construção de foguetes de garrafa pet, para a preparação para a MOBFOG. 

 Conceitos geográficos, relevo, globalização, urbanização, problemas Ambientais, 

clima entre outros temas relevantes a geografia humana e politica. 

 Obras do PAS, música, artes, performace e socialzação. 

Projetos Pedagógicos: 
 
 

Biblioteca Escolar Érico Veríssimo 
 
 

● Implementar atividades de criação e sedimentação do gosto pela leitura e pela 

pesquisa entre os alunos, despertando para a importância da biblioteca como 

instrumento de ensino-aprendizagem. 

● Propor e desenvolver projetos, planejamentos e coordenações, palestras e 

concursos que visem à prática ao uso das bibliotecas, produção cultural, a 

pesquisa e a leitura, ressaltando a importância da biblioteca como espaço 

indispensável ao processo ensino-aprendizagem, onde haja a integração de 

todos os segmentos escolares. 

 
Definição do(s) macrocampo(s) de atuação e área(s) de conhecimento envolvida (s): 

● Macrocampo Leitura e Letramento 

● Ciências da Natureza. 

● Matemática. 

● Ciências Humanas. 

● Códigos e Linguagens. 
 
 

Definição das ações vinculadas a cada macrocampo e suas respectivas metas: 

● Aumentar o acervo da Biblioteca com a aquisição de 100 exemplares de livros 

literários. 

 



 

● Promover debates em sala de aula e visitas bimestrais à biblioteca de 100% das 

turmas, quanto ao uso e preservação do acervo dos livros da biblioteca. 

● Divulgar e dinamizar a imagem da biblioteca através de eventos semestrais de 

produção de murais, exposições de trabalhos, confecção de caixinhas de 

pensamentos, de poesias e de sugestões, buscando a maior participação e 

integração dos usuários da biblioteca. 

 
Identificação do(s) responsável (is) pelas ações: 

 
 
Professores readaptados: 

● Kênia Rocha Cerqueira (noturno) 

● Andresa Lima Machado (Matutino e Vespertino) 

●  Dayana (Matutino e Vespertino) 
 
 

Cronograma e metodologia: 
 
 

O Projeto da Biblioteca Escolar Érico Veríssimo será desenvolvido durante todo 

o ano letivo, em articulação com os Professores regentes das turmas regulares e 

visando, além da leitura de diversos títulos de livros, a produção de materiais para 

exposição e apresentação durante a Semana de Arte, Cultura e Tecnologia, que 

acontecerá no mês de setembro de cada ano. 

Abrangência das ações: 
 

O Projeto da Biblioteca Escolar Érico Veríssimo visa atender a 100% dos alunos 

(36 turmas, com média de 33 alunos por turma do ensino regular diurno e 07 turmas, 

com média de 30 alunos por turma da educação de jovens e adultos, noturno) e 100% 

dos professores (cerca de 100 professores), e demais membros da comunidade 

escolar (aproximadamente 100 pessoas). 

É importante ressaltar que a Biblioteca deverá subsidiar com material 

bibliográfico, todos os demais projetos e ações da escola. 

 
Recursos humanos e materiais: 

 
 

Recursos Humanos: já contemplado. 
 
 

 
 
 



Recursos Materiais: 
 

 
ITENS 
Mobiliário, Livros, equipamentos 
Material de expediente de apoio pedagógico 
Material de expediente de apoio pedagógico 

 

 

Estratégias de acompanhamento e avaliação das ações: 
 
 

O acompanhamento e avaliação das ações será feito pela Direção Escolar e 

Supervisão Pedagógica, por meio do feedback dado por alunos, professores e demais 

membros da comunidade escolar; por meio dos produtos das ações previstas; e pela 

participação da Biblioteca na Semana de Arte, Cultura e Tecnologia. 

 

Projeto Semana de Arte, Cultura e Tecnologia e Consciência Negra 
 
 

Realizar-se-á, com a participação dos alunos do turno matutino e vespertino 

(1ºs, 2ºs e 3ºs anos) no segundo semestre letivo, atividades diversas, onde terão a 

oportunidade de criarem e recriarem momentos culturais e históricos da sociedade 

brasileira, exporem inventos e experimentos, trabalharem oficinas, WORKSHOPS, 

participarem de palestras, exposições de arte, teatro e demais atividades propostas por 

alunos e professores no decorrer dos bimestres anteriores e trabalhadas em sala de 

aula com culminância em dois dias, geralmente no mês de Novembro para também 

comemorar-se o dia da Consciência Negra. 

 
Definição do(s) macrocampo(s) de atuação e área(s) de conhecimento envolvida (s): 

● Macrocampo Leitura e Letramento 

● Ciências da Natureza. 

● Matemática. 

● Ciências Humanas. 

● Códigos e Linguagens. 
 
 

Definição das ações vinculadas a cada macrocampo e suas respectivas metas: 

● Envolver 100% dos alunos nas atividades de concurso literário nas categorias: 

Poema, Conto e Crônica; Exposição de Curta metragem. 

 

 



 

● Exposição de Pinturas; sarau poético; Conferências e oficinas; Concurso de 

danças; concurso garoto e garota estudantil do CEM 03; desfile de moda; 

apresentação de peças teatrais; Exposição de filmes baseados em obras 

literárias. 

● Exposição de inventos e experiências desenvolvidos por professores e alunos 

durante as aulas. 

 
Identificação do(s) responsável (is) pelas ações: 

 
 

Professores – Participantes: 

● Todos os professores lotados no CEM 03 do gama. 

 

Palestrantes a serem contratados. 
 
 

E ainda: 

● Direção Escolar – viabilização dos recursos financeiros e compra de 

materiais; divulgação do evento; 

● Apoio da Direção – agendamento e organização de equipamentos; 

● Supervisão Pedagógica e Administrativa – organização de horários, 

espaços físicos e mobiliário para turmas/grupos; 

● Coordenação Pedagógica – organização dos 

projetos/atividades/apresentações e assistência aos professores; 

● Orientação Educacional – apoio e orientação aos alunos com dificuldades 

e/ou mediação de conflitos; 

● Sala de Recursos e monitora– apoio, orientação e assistência aos alunos 

deficientes no desenvolvimento de seus projetos; 

● Professores regentes participantes – orientação aos alunos durante o 

desenvolvimento dos trabalhos, organização, montagem e desmontagem 

dos trabalhos no dia do evento; 

● Laboratório de Informática – apoio a professores e alunos nas produções 

de artes gráficas. 

 
Cronograma e metodologia: 

 
 

A Semana de Arte, Cultura e Tecnologia envolve uma série de atividades  

 

 



pedagógicas e eventos culturais que antecedem o evento que deverá ser 

realizado no mês de Novembro. 

1º Momento: Leitura de livros literários, emprestados aos alunos pelos 

professores, realização de atividades artísticas, científicas e tecnológicas durante as 

aulas, 

2º Momento: Concurso Literário nas categorias: Poema, Conto e Crônica; 

Exposição de Curta metragem. 

3º Momento: Culminância da atividade de Arte, Cultura e Tecnologia e 

Consciência Negra com as seguintes atividades: 

● Premiação dos Vencedores do Concurso Literário; 

● Exposição de Pinturas; 

● Sarau poético; 

● Conferências e oficinas; 

● Concurso garoto e garota estudantil do CEM 03; 

● Desfile de moda; 

● Apresentação de peças teatrais; 

● Exposição de filmes baseados em obras literárias. 

● Exposição de curta-metragem realizados pelos alunos. 

● Exposição de inventos realizados pelos alunos. 

● Exposição de experimentos realizados pelos alunos. 

● Palestras contratadas e realizadas pelos professores e alunos. 

● Festival de música. 

● E demais atividades propostas pelos professores e que sejam relacionadas ao 

tema eleito. 

 
Abrangência das ações: 

 
 

A Semana envolverá 100% dos alunos e professores das três séries do Ensino 

Médio Regular, turnos matutino e vespertino, totalizando, 36 turmas com uma média de 

33 alunos por turma. 

 
Recursos Humanos e Materiais 

 
Professores Regentes – Participantes: 

● Todos os professores lotados no CEM 03. 
 
 

 

 



 

Feira de Ciências e Tecnologia 
 
 

Realizar-se-á, com a participação dos alunos do turno matutino e vespertino 

(1ºs, 2ºs e 3ºs anos) no primeiro semestre letivo, atividades diversas, onde terão a 

oportunidade de criarem e recriarem experimentos, pesquisas amostrais, testes, 

técnicas de desenvolvimento humano e sustentável e exporem inventos e 

experimentos, trabalharem oficinas, WORKSHOPS, participarem de palestras, 

exposições de pesquisa e demais atividades propostas por alunos e professores no 

decorrer dos bimestres anteriores e trabalhadas em sala de aula com culminância em 

dois dias, geralmente no mês de Junho para em seguida, após seletiva, participarem 

das feiras distritais. 

 
Definição do(s) macrocampo(s) de atuação e área(s) de conhecimento envolvida (s): 

● Macrocampo Ciência e Matemática 

● Ciências da Natureza. 

● Ciências Humanas. 

● Códigos e Linguagens. 
 
 

Definição das ações vinculadas a cada macrocampo e suas respectivas metas: 

● Envolver 100% dos alunos na participação de feiras externas. 

● Exposição de inventos e experiências desenvolvidos por professores e alunos 

durante as aulas. 

 
Identificação do(s) responsável (is) pelas ações: 

 
 

Professores – Participantes: 

● Todos os professores lotados no CEM 03 do Gama. 



Palestrantes a serem contratados. 
 
 

E ainda: 

● Direção Escolar – viabilização dos recursos financeiros e compra de 

materiais; divulgação do evento; 

● Apoio da Direção – agendamento e organização de equipamentos; 

● Supervisão Pedagógica e Administrativa – organização de horários, 

espaços físicos e mobiliário para turmas/grupos; 

● Coordenação Pedagógica – organização dos 

projetos/atividades/apresentações e assistência aos professores; 

● Orientação Educacional – apoio e orientação aos alunos com dificuldades 

e/ou mediação de conflitos; 

● Sala de Recursos e monitora– apoio, orientação e assistência aos alunos 

deficientes no desenvolvimento de seus projetos; 

● Professores regentes participantes – orientação aos alunos durante o 

desenvolvimento dos trabalhos, organização, montagem e desmontagem dos 

trabalhos no dia do evento; 

● Laboratório de Informática – apoio a professores e alunos nas produções 

de artes gráficas. 

 
 

Cronograma e metodologia: 
 
 

A Feira de Ciências e Tecnologia envolve uma série de atividades pedagógicas 

e eventos culturais que antecedem o evento que deverá ser realizado no mês de 

Junho. 

1º Momento: Em coordenação pedagógica será definido o formato e a 

metodologia da feira, 

2º Momento: Os alunos farão inscrições online onde optarão pelos trabalhos de 

acordo com sua necessidade de aptidão. 

3º Momento: Juntamente com o professor orientador, os alunos executarão o 

trabalho conforme planejado 

4º Momento: Exposição do trabalho/ pesquisa concluído(a). 

● Conferências e oficinas; 

● Exposição de inventos realizados pelos alunos. 

● Exposição de experimentos realizados pelos alunos. 

● Palestras contratadas e realizadas pelos professores e alunos. 



● E demais atividades propostas pelos professores e que sejam relacionadas ao 

tema eleito. 

 
Abrangência das ações: 

 
 

A Semana envolverá 100% dos alunos e professores das três séries do Ensino 

Médio Regular, turnos matutino e vespertino, totalizando, 36 turmas com uma média de 

33 alunos por turma. 

 
Recursos Humanos e Materiais: 

 
 

 
Professores Regentes – Participantes: 

● Todos os professores lotados no CEM 03. 
 
 

Palestrantes a serem contratados 
 

Estratégias de acompanhamento e avaliação das ações: 
 
 

 

de: 

O acompanhamento e a avaliação da atividade serão feitos por meio dos dados 
 
 
● Número de inscritos e qualidade dos trabalhos apresentados; 

● Qualidade das produções literárias e artísticas e científicas produzidas; 

● Envolvimento dos alunos e professores nas atividades prévias à Semana; 

● Qualidade das apresentações teatrais, musicais, de dança, declamações etc. 

● Percepção da satisfação de alunos e professores com as atividades da Semana. 

● Melhoria do desempenho escolar. 
 
 

Projeto Interdisciplinar de Iniciação Científica e Matemática Financeira e 

Matemática Financeira: 

 
● Proporcionar ao aluno possibilidade de observar, investigar e produzir 

fenômenos químico-físico-biológicos em ambiente especificamente apropriado. 

● Reforçar as atividades pedagógicas de aprendizagem nas disciplinas Física, 

Química e Biologia no Ensino Médio. 



● Incentivar a curiosidade científica do aluno, em todas as áreas do conhecimento, 

assim como promover a necessidade de se fazer descobertas em ciências. 

● Subsidiar a promoção de encontros como exposições, palestras, feiras de 

ciências, etc; 

 
Definição do(s) macrocampo(s) de atuação e área(s) de conhecimento envolvida (s): 

● Macrocampo Iniciação Científica e Matemática Financeira 

● Ciências da Natureza. 

● Matemática. 

● Ciências Humanas. 

● Códigos e Linguagens. 
 
 

Definição das ações vinculadas a cada macrocampo e suas respectivas metas: 

● Implementar projeto de Iniciação Científica e Matemática Financeira por meio da 

Parte Diversificada do Currículo, com duas aulas por semana em cada turma, a 

fim de se trabalhar o método e o letramento científico. 

 
Identificação do(s) responsável (is) pelas ações: 

 
 

Professores Regentes de Iniciação Científica e Matemática Financeira (IC) 2017: 

Não há professores regentes pois a parte diversificada teve seus moldes 

modificados pela Secretaria de Educação no ano de 2017. 

 
Cronograma e metodologia: 

 
 

O Projeto Interdisciplinar de Iniciação Científica e Matemática Financeira é 

realizado por meio da Parte Diversificada (PD2) do Currículo, com uma aula por 

semana em cada turma. 

O Currículo elaborado para Iniciação Científica e Matemática Financeira prevê 

uma metodologia de trabalho que aborde: 

● Conceito de projeto de Iniciação Científica e Matemática Financeira; 

● Objetivos de um projeto de pesquisa; 

● Tempo de duração de um projeto de pesquisa e a quem se destina; 

● Possibilidades de temas de estudo; 

● Etapas do processo – método científico; 

 

 

 



● Normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT); 

● Produto final do projeto de pesquisa; 

●  Produções científicas / letramento científico por meio de resenhas, artigos 

científicos, painéis, banners, apresentações orais etc. 

● Compromisso do aluno – cronograma e roteiro para a pesquisa; 

● Avaliação envolvendo notas, por bimestre, que será discutida com o professor- 

orientador e com os professores das disciplinas envolvidas na pesquisa; 

 
● Deveres do aluno: Numa folha de papel almaço pautada, escrever um pequeno 

parágrafo sobre o tema que pretende pesquisar, citando: 

 
a. as causas de sua motivação para o estudo; 

 
b. os desafios que espera encontrar; 

 
c. como pretende se organizar para cumprir as tarefas de pesquisa. 

 
● Entregar a folha escrita, com nome, número e classe, para algum professor, 

dentro do prazo estipulado. 

 
● Uma comissão de professores analisará as propostas de pesquisas de todos os 

alunos e, se for necessário, convocará os candidatos para entrevistas 

individuais. 

 
Os resultados e produtos da Iniciação Científica e Matemática Financeira deverão 

ser apresentados durante a Feira de Ciências e Tecnologia da Escola, podendo ser 

expostos no Circuito de Ciências da Coordenação Regional de Ensino do Gama, da 

Secretaria de Estado de Educação do DF e durante a Semana Nacional de Ciência e 

Tecnologia. 

Abrangência das ações: 

O Projeto Interdisciplinar de Iniciação Científica e Matemática Financeira visa 

atingir 100% dos alunos do Ensino Médio Regular Diurno. 

Pretende promover parceria entre os professores de Iniciação Científica e 

Matemática Financeira e os professores regentes dos demais componentes 

curriculares, para o desenvolvimento dos projetos de pesquisa e orientação aos alunos, 

o que torna o ensino mais interessante para os alunos. 

Visa divulgar as ações dos professores e dos alunos por meio da participação  

 

 

 

 



nos eventos científicos da escola e externos, proporcionando vivência e 

experimentação científica, preparando o alunado para o ensino superior. 

Recursos humanos e materiais: 
 
 

Recursos Humanos: 
 
 

Professores Regentes de Iniciação Científica e Matemática Financeira (IC): 

Não há professores regentes pois a parte diversificada teve seus moldes 

modificados pela Secretaria de Educação no ano de 2017. 

 
 
 

Estratégias de acompanhamento e avaliação das ações: 
 
 

O Projeto Interdisciplinar de Iniciação Científica e Matemática Financeira será 

acompanhado e avaliado, considerando o desempenho escolar dos alunos, a 

qualidade dos projetos de pesquisa escritos, o desenvolvimento dos projetos, os 

resultados e os produtos apresentados, a demonstração dos experimentos e etapas da 

pesquisa por meio das apresentações orais durante as aulas e durante a Feira de 

Ciências e Tecnologia da Escola e, ainda, pelo trabalho conjunto e interdisciplinar com 

os demais professores e componentes curriculares. 

O acompanhamento e avaliação do projeto também poderão ser feitos por meio 

de relatos de professores e alunos sobre o andamento das ações e nível de satisfação 

dos mesmos. 

 
Participação nas Olimpíadas do Conhecimento: 

 
 

● Promover a participação nas diversas Olimpíadas do Conhecimento que 

são realizadas durante o ano letivo. 

Definição do(s) macrocampo(s) de atuação e área(s) de conhecimento envolvida (s): 

● Macrocampo Iniciação Científica e Matemática Financeira 

● Ciências da Natureza 

● Matemática 

● Ciências Humanas 

● Códigos e Linguagens 
 
 
 
 
 
 
 



Definição das ações vinculadas a cada macrocampo e suas respectivas metas: 

● Inscrever 100% dos alunos nas diversas Olimpíadas do Conhecimento a 

serem realizadas durante o ano letivo. 

● Motivar e envolver 100% dos alunos para a efetiva participação nas 

diversas Olimpíadas do Conhecimento a serem realizadas durante o ano 

letivo. 

 
Identificação do(s) responsável (is) pelas ações: 

● Direção Escolar – viabilização dos recursos financeiros para reprodução 

de provas, quando necessário; 

● Apoio da Direção – cooperação na divulgação e na organização dos dias 

de aplicação de provas; 

● Supervisão Pedagógica e Administrativa – organização de horários para 

aplicação e escala de professores, espaços físicos e mobiliário para 

turmas/salas; 

● Coordenação Pedagógica – inscrições, organização das provas, da 

programação e planejamento junto aos professores; 

● Orientação Educacional – motivação dos alunos para participação; 

● Sala de Recursos e monitora– apoio, orientação e assistência aos alunos 

deficientes; 

● Professores regentes – planejamento com os coordenadores, decisão 

sobre avaliação e atribuição de notas, aplicação e correções das provas, 

estimular os alunos para participação; 

 
Cronograma e metodologia: 

 
 

De acordo com o período de inscrições e metodologia de cada Olimpíada do 

Conhecimento: 

● Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas (OBMEP); 

● Olimpíada Brasileira de Física (OBF); 

● Olimpíada Brasileira de Língua Portuguesa – Escrevendo o Futuro; 

● Olimpíada Brasileira de Biologia (OBB); 

● Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica (OBA); 

● Olimpíada Brasileira de Geografia – Viagem do Conhecimento. 

● Olimpíada Brasileira de Robótica. 
 
 

 
 
 



Abrangência das ações: 
 
 

A escola viabilizará a participação de 100% dos alunos do ensino médio regular 

diurno, com 36 turmas, com média de 33 alunos por turma e EJA noturno. 

A intencionalidade dessa ação está na possibilidade de oferecer aos alunos a 

oportunidade de participar de diferentes instrumentos avaliativos, ampliando 

conhecimentos, favorecendo a aprendizagem, como forma de se preparar para 

diferentes tipos de processos seletivos, além da possibilidade de melhorar o 

desempenho escolar. 

 
Recursos Humanos e Materiais: 

 
 

Recursos Humanos: 

● Direção Escolar – viabilização dos recursos financeiros para reprodução 

de provas, quando necessário; 

● Apoio da Direção – cooperação na divulgação e na organização dos dias 

de aplicação de provas; 

● Supervisão Pedagógica e Administrativa – organização de horários para 

aplicação e escala de professores, espaços físicos e mobiliário para 

turmas/salas; 

● Coordenação Pedagógica – inscrições, organização das provas, da 

programação e planejamento junto aos professores; 

● Orientação Educacional – motivação dos alunos para participação; 

● Sala de Recursos e monitora– apoio, orientação e assistência aos alunos 

deficientes; 

● Professores regentes – planejamento com os coordenadores, decisão 

sobre avaliação e atribuição de notas, aplicação e correções das provas, 

estimular os alunos para participação. 

 
Recursos Financeiros: não há necessidade de recursos financeiros. 

 
 

Estratégias de acompanhamento e avaliação das ações: 
 
 

O acompanhamento e a avaliação dessa ação serão feitos pela Supervisão e 

Coordenação Pedagógica, por meio do monitoramento do número de alunos inscritos 

em cada uma das Olimpíadas, do número de alunos efetivamente participantes e do 

número de professores envolvidos. 

 



Projeto Oficina de Música: Canto no Coral 

A atividade do canto coral pode ser vista como forma extremamente eficaz 

no processo de democratização do ensino de música além de propiciar um efetivo 

contato com a educação musical, observando o seu caráter coletivo 

 
“A aula em grupo era colocada também como a oportunidade de democratizar o ensino 

( ...) uma vez que não estão destinadas somente aos talentosos. De acordo com os 

argumentos, os procedimentos usados na aula em grupo possibilitariam a qualquer 

indivíduo um meio de aprender a ler e a fazer música de forma prática (Crowder apud 

Montandon, 2005 com adaptações). 

 
 

Na oficina de Canto Coral os educandos terão condições de buscar o 

 
“Aprimoramento de técnicas vocais do ponto de vista sensorial, intelectual e afetivo, 

tornando-os capazes de expressarem-se com liberdade por meio da música e auxiliando 

na formação do ouvinte. Também será oportunizada a integração social e valorização das 

culturas populares.” 

 
O projeto em questão tem como base dois pilares: o princípio da democratização do 
ensino musical e a música como importante conteúdo na formação do indivíduo 
como um todo 

 
“O princípio geral defendido para o ensino da música é de que a música é uma 

linguagem e assim, todos os indivíduos estão aptos a compreender os mecanismos 

básicos de seu funcionamento, bem como desenvolver habilidades motoras para executá-

la em algum nível, desde que a sua apresentação vá ao encontro da capacidade de 

compreensão e do nível de habilidade motora de cada indivíduo”. (Montandon, 1995). 

 

“Desde o início da civilização, música tem sido universalmente reconhecida como fator 

crucial para educação de qualidade por duas razões: Primeira, toda civilização reconhece 

que a educação musical, tanto a formal quanto informal, prepara a criança para o que a 

vida requer. Educação Musical fomenta criatividade, ensina comunicação efetiva, provê 

instrumentos básicos para avaliação crítica do mundo que nos envolve, e instiga os 

valores inabaláveis de autodisciplina e compromisso. Segundo, música e as outras artes 

têm sido reconhecidas como inigualáveis em referência às qualidades humanas no 

sentido de autodescobrimento e auto 

expressão, como parte fundamental da civilização em si.” (MENC, 1991- Music  

 

 



Educations National Conference – Conferência Nacional de Eucadores Musicais – EUA, 

p. vi 

Cerca de 80% de nossos alunos são oriundos do CEF 15, unidade que 

funciona em sistema integral, oferecendo para seus alunos o projeto de 

musicalização, com isso, no grande objetivo é dá prosseguimento nessas atividade, 

fazendo com que o aluno continue a desenvolver suas habilidades musicais. 

 
OBJETIVOS: 

 Propiciar o contexto musical de aprendizagem através das 

oficinas de canto coral;

 Promover a interação social, prontidão, dinamismo pessoal, 

julgamento e pensamento crítico;

 Ampliar a visão de mundo dos educandos por meio de repertório 

diversificado (música nacional e internacional de diversos estilos)

 Valorizar a cultura Brasileira por meio de canções do repertório popular;

 Conhecer, valorizar e respeitar outras culturas através do repertório 
escolhido;

 Trabalhar habilidades mentais primárias (verbal, perceptível, 

números, espacial);

 Aprimorar valores extramusicais como atitude, disciplina e concentração;

 Desenvolver conceitos musicais como ritmo, leitura musical, solfejo e 
outros;

 Desenvolver a habilidade de audição, percepção e a proficiência motora;
 

DEFINIÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS A CADA MACROCAMPO E 
SUAS RESPECTIVAS METAS 

 Aprimorar valores extramusicais como atitude, disciplina e concentração, 

desenvolvendo conceitos musicais como ritmo, leitura musical, solfejo e 

outros, 

 buscando aprimorar as habilidades de audição, percepção e a 

proficiência motora, dentro do componente de arte e outras disciplina em 

geral.

 
DEFINIÇÃO DOS PROFESSORES RESPONSÁVEIS PELAS 
AÇÕES 

o PROFESOR REGENTE 20/20 para atendimento no contra turno de 

todas as turmas do ensino médio do diurno, professor Tiago Eugênio, matrícula 

n,º 222.994-3, formado em música. 



o PROFESSOR REGENTE 20h para atendimento no período noturno, 

voltado para os alunos e comunidade em geral, tendo em vista que a carga 

horário do professor de Arte para a EJA é de 7h semanais, o professor Tiago 

Eugênio, também efetivo no noturno, nesse concurso específico para música, 

atendendo em regência e à comunidade na horas residuais. 

 
CRONOGRAMA E METODOLOGIA 

As ações ocorrerão ao longo de todo o ano letivo, no contra turno do aluno, 

com duas aulas de 2h, com a seguinte metodologia: 

 Elaboração, análise e adaptação de materiais didáticos a serem 

utilizados de forma que o material seja interessante para o aluno e que 

contenha músicas conhecidas por ele. (Montandon, 2005) ;

 Ensinar música através da imitação e por meio de atividades em grupo que 

valorizem a motivação e a interação social, baseados nos conceitos de Moraes, 1995; 

 Aprendizado por descoberta, levando o aluno a questionar e refletir sobre 

o que está aprendendo. Não cabendo ao professor dar respostas imediatas e 

prontas para o aluno (conscientização do saber, Abrahams,2005); 

 Estabelecer uma rotina para os alunos; 

 Observar a importância do aprendizado de um aluno com outro aluno. Um 

aluno pode aprender muita coisa com seus colegas durante os ensaios e 

apresentações. Os indivíduos dentro do grupo muitas vezes acabam por se 

ajudar e dessa forma desenvolvem aptidões de uma maneira mais agradável e 

produtiva; 

 Sempre ter um planejamento para seguir por mais que possam ocorrer 

imprevistos durante os ensaios e apresentações; 

 
ABRANGÊNCIA DAS AÇÕES: 

As ações deverão envolver todas as turmas do Ensino Médio Regular diurno. 

 
RECURSOS HUMANOS 

 Turmas do 2º e 3º séries do Ensino Médio Regular Matutino –Professor 

de 20 horas , com atendimento no contra turno, vespertino. Atualmente sem 

recursos humanos. 
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 Turmas do 1º e 2º séries do Ensino Médio Regular Vespertino – Professor de 20h, com 

atendimento no contra turno, matutino. Atualmente sem recursos humanos. 

Obs.: Preferência 01 professor 40h (20/20), para melhor interação com os professores 

regentes. 

 Professor de 20h noturno ( 7h em regência Arte EJA + 8 h atendimento 

projeto para alunos e comunidade) 

RECURSOS MATERIAIS 

 Cópias do repertório;           Sala 

adequada para ensaio 

ESTRATÉGIAS DE ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DAS AÇÕES 

O projeto será acompanhado desde o planejamento pela Supervisão Coordenação 

Pedagógico e avaliado por meio do desempenho dos alunos, por meio de reuniões entre direção, 

professores e pais e pela satisfação de todos os envolvidos. 

No ano de 2017 e 2018, dentro da disciplina de Arte, ministrada pelo professor Tiago 

Eugênio, obtivemos excelentes resultados, dentro do campo música, apresentadas por ocasião de 

nossa Feira Cultural, o que nos ensejou ampliar tal atuação para toda nossa escola. 

 

Projeto Português e Redação 

 
Desde o ano de 2012, quando a escola aderiu ao Programa Ensino Médio Inovador/MEC 

(PROEMI), faz parte de nosso PPP, o Projeto de Português e Redação, dentro do Macrocampo 

Obrigatório para o PROEMI, na parte de Acompanhamento Pedagógico. 

No ano de 2016 foi desenvolvido pelo professor João Batista Dias de Freitas, que na ocasião 

ocupava o cargo de vice diretor do CEM 03, atendo aos alunos da 3ª série do Ensino Médio 

Regular, no contra turno do aluno, obtendo muito sucesso, de acordo com as notas divulgadas pelo 

ENEM. 

 
OBJETIVOS: 

 Oferecer aulas e oficinas de acompanhamento pedagógico e enriquecimento curricular, 

com uso de recursos didáticos e tecnológicos diversos, aos alunos das três séries do ensino 
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médio diurno. 

 

 

 Capacitar os alunos com as técnicas necessárias ao desenvolvimento de redações com 

vista aos exames de admissões em faculdades/concursos, bem 

como ao pleno desenvolvimento da escrita para sua vida. 


DEFINIÇÃO DO(S) MACROCAMPO(S) DE ATUAÇÃO E 

ÁREAS DE CONHECIMENTOS ENVOLVIDAS 

 Macrocampo Acompanhamento Pedagógico; 

 Leitura e Letramento. 
 


DEFINIÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS A CADA 

MACROCAMPO E SUAS RESPECTIVAS METAS 

 Realizar, durante o ano letivo, acompanhamento pedagógico, no contra turno, de 

português e redação, buscando o enriquecimento pedagógico do aluno no componente 

curricular. 

 
DEFINIÇÃO DOS PROFESSORES RESPONSÁVEIS PELAS AÇÕES 

PROFESOR REGENTE 20/20 para atendimento no contra turno de todas as turmas do ensino médio 

do diurno. 

 
CRONOGRAMA E METODOLOGIA 

As ações ocorrerão ao longo de todo o ano letivo, no contra turno do aluno, com duas aulas de 1h30 

min. cada, sempre em parceria com os professores regentes de português da escola. 

 
ABRANGÊNCIA DAS AÇÕES: 

As ações deverão envolver todas as turmas do Ensino Médio Regular diurno. 

Terá prioridade de atendimento os alunos que forem encaminhados pelos professores de 

português e orientadores educacionais da escola. 

Os pais/responsáveis assinarão termo de compromisso de frequência de seus 
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filhos. 
 
 

RECURSOS HUMANOS 

 Turmas do 2º e 3º séries do Ensino Médio Regular Matutino –Professor de 20 horas , 

professor João Batista Dias de Freitas, mat. 25.965-9, com atendimento no contra turno, 

vespertino. Atualmente sem recursos humanos. 

 Turmas do 1º e 2º séries do Ensino Médio Regular Vespertino – Professor 
de 

20h,professor João Batista Dias de Freitas, mat. 25.965-9, com atendimento no contra 

turno, matutino. Atualmente sem recursos humanos. Obs.: Preferência 01 professor 40h 

(20/20), para melhor interação com os professores regentes. 

 Sala de aula de acompanhamento pedagógico; 

 Datashow. 
 

ESTRATÉGIAS DE ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DAS AÇÕES 

 
O projeto será acompanhado desde o planejamento pela Supervisão 

Coordenação Pedagógica e avaliado por meio do desempenho dos alunos, 

por meio de reuniões entre direção, professores e pais e pela satisfação de 

todos os envolvidos. 

No ano de 2017 o projeto não foi desenvolvido por falta de recursos 
humanos. 

 
Show de Talentos Óscar e festival de Curtas: 

 
 

● Promover articulação e interação entre os projetos pedagógicos do CEM 

03 do Gama/DF relacionados à arte musical, artes cênicas, artes visuais, 

literatura e história, a fim de oportunizar à comunidade escolar vivências 

que façam a correlação entre as áreas do conhecimento e que valorizem 

as manifestações culturais populares e eruditas e que resgatem a 

memória cultural brasileira. 
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Definição do(s) macrocampo(s) de atuação e área(s) de conhecimento 

envolvida (s): 

 
● Macrocampo Produção e Fruição das Artes 

● Códigos e Linguagens 

● Ciências da Natureza 

● Matemática 

● Ciências Humanas 
 
 

 
Identificação do(s) responsável (is) pelas ações: 

 
 

● Direção escolar 
 

● Orientação Educacional 
 

● Supervisão pedagógica 
 

● Coordenação pedagógica 
 

● Professores 
 

● Grêmio Estudantil 
 
 

Cronograma e metodologia: 
 
 

As atividades serão planejadas de forma conjunta em coordenação 

pedagógica com professores, Orientação Educacional, e Direção do CEM 03 

para que cada turma demostre seu talento através da música ou filme onde 

haverá culminância em data específica (geralmente no segundo semestre) 

onde ocorrerá uma competição para eleger os melhores trabalhos. 



59  

 
Abrangência das ações: 

 
 

As atividades deverão envolver alunos das três séries do Ensino Médio 

Regular diurno. 

 
Recursos Humanos e Materiais: 

 
 

Recursos Humanos: 

● Direção escolar 
 

● Orientação Educacional 
 

● Supervisão pedagógica 
 

● Coordenação pedagógica 
 

● Professores 
 

● Grêmio Estudantil 
 
 

Recursos Financeiros: 

Há a necedade de buscar incentivos e patrocínios para a premiação dos 

vencedores em cada categoria. 

 
Estratégias de acompanhamento e avaliação das ações: 

 
 

As atividades serão acompanhadas desde o planejamento pela 

Orientação Educacional e pelos professores de Artes e avaliadas durante as 

apresentações pela qualidade das mesmas e pela percepção da satisfação dos 

envolvidos. 
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Fortalecimento do Componente Curricular Artes: 
 
 

● Promover articulação e interação entre os projetos pedagógicos do CEM 

03 do Gama/DF relacionados à arte musical, artes cênicas, artes visuais, 

literatura e história, a fim de oportunizar à comunidade escolar vivências 

que façam a correlação entre as áreas do conhecimento e que valorizem 

as manifestações culturais populares e eruditas e que resgatem a 

memória cultural brasileira. 

Definição do(s) macrocampo(s) de atuação e área(s) de conhecimento 

envolvida (s): 

 
● Macrocampo Produção e Fruição das Artes 

 
● Códigos e Linguagens 

 
● Ciências Humanas 

 
 

Definição das ações vinculadas a cada macrocampo e suas respectivas metas: 
 
 

● Promover visitas a espaços formadores de arte e cultura, tais como 

teatro, museus, shows e espetáculos, cinema, exposições – ao longo do 

ano letivo. 

 
 

Identificação do(s) responsável (is) pelas ações: 
 
 

● Direção escolar 
 

● Supervisão pedagógica 
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● Coordenação pedagógica 
 

● Professores do Componente Curricular Artes 
 
 

Cronograma e metodologia: 
 
 

Ao longo do ano letivo e de acordo com as agendas dos teatros, museus 

e outras instituições. 

Abrangência das ações: 
 

As ações devem atingir as três séries do Ensino Médio Regular diurno, 

podendo envolver outros componentes curriculares, a depender das temáticas 

abordadas e da disponibilidade dos professores. 

 
Recursos Humanos e Materiais: 

 
Recursos Humanos: 

● Direção escolar 
 

● Supervisão pedagógica 
 

● Coordenação pedagógica 
 

● Professores do Componente Curricular Artes 

Recursos Materiais: 
 

ITENS 
Transporte de docentes e estudantes em excursão ou passeio educativo. 

 
Estratégias de acompanhamento e avaliação das ações: 

 
 

As atividades serão acompanhadas desde o planejamento pela 

coordenação e supervisão pedagógica e avaliadas durante as visitações e 

posteriormente, pela percepção da apreensão dos conteúdos abordados e pelo 

nível de satisfação dos envolvidos. 
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PROJETO RÁDIO ESCOLA 
 
 

Definição do(s) macrocampo (s) de atuação e área(s) de conhecimento 

envolvida (s): 

 
● Macrocampo Comunicação, Cultura Digital e uso de Mídias 

 
● Códigos e Linguagens 

 
● Ciências da Natureza 

 
● Matemática 

 
● Ciências Humanas 

 
Definição das ações vinculadas a cada macrocampo e suas respectivas metas: 

 
 

● Implementar o Projeto Rádio Escola com o envolvimento dos 

professores dos componentes curriculares diversos, grêmio estudantil, 

conselho de representantes de turmas, a fim de desenvolver um 

processo interativo de informação, entretenimento e interação na 

comunidade escolar conciliando os ideais de professores e alunos. 

● Envolver alunos em atividades de formação (parceria com Rádio 

Comunidade) a fim de desenvolver o projeto no âmbito da escola e na 

internet: site: www.sites.google.com/site/radioescolacem3; 

www.radioculturaonline.com; www.cem03dogama.com.br. 

 
 

Identificação do(s) responsável (is) pelas ações: 
 
 

● A definir equipe de alunos e professores coordenadores. 
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Cronograma e metodologia: 
 
 

O Projeto Rádio Escola deverá ser desenvolvido ao longo de todo o ano 

letivo, utilizando os horários de intervalo, de maneira integrada com os demais 

projetos pedagógicos da escola e com o Grêmio Estudantil e Conselho de 

Representantes de Turmas. 

 
Abrangência das ações: 

 
 

O Projeto Rádio Escola deverá funcionar tal como uma rádio 

convencional, observando-se os pressupostos pedagógicos. 

 
Recursos Humanos e Materiais: 

 
 

Recursos Humanos: 

● A definir equipe de alunos e professores coordenadores. 
 
 

Recursos Financeiros: 
 

ITENS 
Máquinas e equipamentos – caixas acústicas 
Material de informática – cabos e pendrives 
Utensílios de escritório e mobiliário 

 
 
 

Estratégias de acompanhamento e avaliação das ações: 
 
 

O Projeto Rádio Escola será acompanhado pela Direção Escolar, 

Orientação Escolar, Professores Coordenadores e Supervisão Pedagógica e 

será avaliado por meio de reuniões periódicas com a equipe de alunos, 
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interação com os demais projetos da escola e percepção da satisfação da 

comunidade escolar. 

Desenvolvimento do PORTAL DO CEM 03 DO GAMA: 
 
 

Definição do(s) macrocampo(s) de atuação e área(s) de conhecimento 

envolvida (s): 

 
● Comunicação, Cultura Digital e uso de Mídias 

 
● Códigos e Linguagens 

 
● Ciências da Natureza 

 
● Matemática 

 
● Ciências Humanas 

 
 

Definição das ações vinculadas a cada macrocampo e suas respectivas metas: 
 
 

● Promover a interação entre alunos e professores das áreas de Códigos 

e Linguagens, Ciências Humanas e Ciências da Natureza e Matemática, 

para postagem em site, de atividades, textos, trabalhos, gabaritos de 

avaliações e exercícios, discussões em fóruns e matérias elaboradas 

pelos estudantes. 

● Envolver 100% dos professores em capacitação para utilização do site e 

da plataforma moodle. 

● Utilizar as tecnologias da informação e comunicação nos processos de 

ensino-aprendizagem. 

 
Identificação do(s) responsável (is) pelas ações: 
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● Necessidade de 01 professor com jornada de trabalho de 40 horas 

semanais (20H + 20H), para atuação no período diurno 

● Necessidade de 01 professor com jornada de trabalho de 20 horas 

semanais (20H), para atuação no período noturno – necessidade já 

atendida com a cessão do Professor Ornélio Oliveira dos Santos. 

 
 

Cronograma e metodologia: 
 
 

O projeto do LIED prevê ações de atendimento a professores e alunos 

durante todo o ano letivo. 

 
Abrangência das ações: 

 
 

Além de servir como ferramenta pedagógica (sua principal função), o 

PORTAL DO CEM 03 visa a divulgação da escola e suas ações, com 

divulgação de resultados, projetos etc. Amplia as possibilidades de 

aprendizado e de interação entre alunos e professores. 

 
 
 

Recursos Humanos e Materiais: 
 
 

Recursos Humanos: 
 
 

● Necessidade de 01 professor com jornada de trabalho de 40 horas 

semanais (20H + 20H), para atuação no período diurno 

● Necessidade de 01 professor com jornada de trabalho de 20 horas 

semanais (20H), para atuação no período noturno 
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Recursos Materiais: 
 

ITENS 
Material de expediente de apoio pedagógico / material de informática 
Serviços técnicos para manutenção de, máquinas e equipamentos (serviço) 
Serviços de manutenção de software 

 
 
 

Estratégias de acompanhamento e avaliação das ações: 
 
 

O PORTAL DO CEM 03 DO GAMA será acompanhado e avaliado por 

meio de reuniões com a Direção e com a Supervisão Pedagógica, por meio das 

reuniões de coordenações pedagógicas e pela percepção da satisfação de 

professores e alunos. Além da produção acadêmica dos alunos quantidade de 

acessos. 

 
Laboratório de Informática Educativa (LIED) - PROINFO 

 
 

Definição do(s) macrocampo(s) de atuação e área(s) de conhecimento 

envolvida (s): 

 
● Comunicação, Cultura Digital e uso de Mídias 

 
● Códigos e Linguagens 

 
● Matemática 

 
● Ciências da Natureza 

 
● Ciências Humanas. 

 
 

Definição das ações vinculadas a cada macrocampo e suas respectivas metas 
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● Promover aulas e treinamentos a alunos e professores no Laboratório de 

Informática, a fim de desenvolver ações de qualificação do educando, 

por meio do uso da informática como ferramenta de estudo, pesquisa e 

interação, facilitando o processo de ensino-aprendizagem; 

● Oferecer formas mais organizadas de comunicação para o domínio da 

ciência e da tecnologia; 

● Proporcionar recursos tecnológicos aplicáveis à prática pedagógica e em 

contextos relacionados à vida cotidiana. 

● Atender 100% de professores/alunos com capacitação em Tecnologia 

da Informação e Comunicação (TICs); Atender 100% dos professores e 

alunos como recurso didático durante as aulas; Oferecer suporte a 100% 

dos alunos inscritos nos vestibulares, PAS e ENEM. 

 
 

Identificação do(s) responsável (is) pelas ações: 
 
 

● Necessidade de 01 professor com jornada de trabalho de 40 horas 

semanais (20H + 20H), para atuação no período diurno – 

● Necessidade de 01 professor com jornada de trabalho de 20 horas 

semanais (20H), para atuação no período noturno – necessidade de 

recurso humano. 

 
 

Cronograma e metodologia: 
 
 

O projeto do LIED prevê ações de atendimento a professores e alunos 

durante todo o ano letivo. 
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Abrangência das ações: 
 
 

Ao longo de todo o ano letivo, além do atendimento a professores e 

alunos, com aulas temáticas, são previstos cursos de formação continuada a 

professores e de inclusão digital a alunos. 

 
Recursos Humanos e Materiais: 

 
 

Recursos Humanos: 

● Necessidade de 01 professor com jornada de trabalho de 40 horas 

semanais (20H + 20H), para atuação no período diurno. 

● Necessidade de 01 professor com jornada de trabalho de 20 horas 

semanais (20H), para atuação no período noturno – necessidade de 

recurso humano. 

 
 

Recursos Financeiros: 

Não há necessidade de recursos financeiros para essa ação. 
 
 

Estratégias de acompanhamento e avaliação das ações: 
 
 

O LIED será acompanhado e avaliado por meio de reuniões com a 

Direção e com a Supervisão Pedagógica, por meio das reuniões de 

coordenações pedagógicas e pela percepção da satisfação de professores e 

alunos. Além da produção acadêmica dos alunos. 
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Projeto Resgatando Valores – Educação de Jovens e Adultos: 
 
 

Objetivos: 

● Reler a realidade numa tentativa de se projetar no cotidiano; 

● Elevar a autoestima dos professores e alunos da Educação de Jovens e 

Adultos; 

● Promover a interdisciplinaridade num contexto globalizado sob a ótica do 

século XXI; 

● Buscar a sociabilização dos alunos da EJA, levando-os à aplicabilidade 

dos conteúdos absorvidos em suas realidades diárias; 

● Contribuir para o estudo de uma dada realidade social; 

● Incentivar os jovens e adultos a entender os desafios do cotidiano com a 

perspectiva de resultados positivos. 

 
Identificação do(s) responsável (is) pelas ações: 

● Equipe de direção; 

● Toda a equipe pedagógica da EJA. 

● Alunos. 
 
 

Cronograma e metodologia: 

 
O Projeto Pedagógico “Resgatando Valores”, será apresentado em cinco 

dias, fazendo parte das atividades curriculares e pedagógicas do Centro de 

Ensino Médio 3, do Gama/DF. 

 
Nesses dias, todos os envolvidos na Educação de Jovens e Adultos do 

CEM 3, turno noturno, estarão em atividades variadas, conforme programação 

a ser definida, canalizando os esforços e a criatividade com um único objetivo, 

entre outros: “Promover a interdisciplinaridade num contexto globalizado sob a 

ótica do século XXI”. 
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Algumas salas de aula, o auditório, o mini auditório, a teleclasse, o pátio 

e o estacionamento do Centro de Ensino Médio 3 se transformarão em palco, 

numa mescla de apresentações pedagógicas, teatrais que, certamente, 

encantarão a todos os envolvidos e convidados. 

 
Os temas apresentados passarão pela crítica, quando das reuniões 

prévias para idealizações, criatividades, críticas e conclusões. 

 
Aluno algum e professor será isento de sua responsabilidade e 

conclusão, primando pela qualidade de seus trabalhos os quais serão 

avaliados por bancas previamente designadas pela Direção e Supervisão 

escolares, cujas identidades serão preservadas para evitar constrangimento 

aos apresentadores. Caso surjam problemas, os mesmos deverão ser 

justificados à Supervisão/Coordenação escolares. 

 
Um dos quesitos para a pontuação: a montagem e a desmontagem, no 

que dizem respeito às apresentações, devem obedecer à mesma proporção de 

cuidados. Grupo algum pode se ausentar, sem que o ambiente esteja 

totalmente limpo. 

No último dia, acontecerá a tradicional FESTA JUNINA (final do 1º 

semestre letivo) e FESTA DE CONFRATERNIZAÇÃO (final do 2º semestre 

letivo), contando com a participação dos alunos, profissionais em educação e 

alguns convidados dos alunos (comunidade escolar). Todo gasto será custeado 

pelo projeto de reciclagem mantido pela EJA. 

 
Temas Trabalhados no Projeto “Resgatando Valores”: 

● Mercado de Trabalho 

➢ Água 
 

➢ Comunicação; 
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➢ Valorização do Ser Humano (arrecadar donativos para as instituições) 
 

➢ Valorização do ser Humano (II) – (quer ser universal, cante seu quintal) 
 

➢ Cidadania (aprender para empreender) 
 

➢ Perspectiva – Rever o passado de olho no futuro 

 
▪ Brasília (O que se cria, o que se copia – identidade cultural de 

Brasília) 

 
▪ Políticas Públicas para o esporte 

 
▪ Corrida Espacial (evolução da astronomia) 

 
▪ Arquitetura Contemporânea 

 
 

Recursos Humanos: 

● Equipe de direção; 

● Toda a equipe pedagógica da EJA. 

● Alunos. 

 
Recursos Materiais: 

● Equipamentos de áudio e vídeo; 

● Materiais de expediente e de apoio pedagógico. 
 
 

Projeto SEJA S.EJA – o Sujeito da Educação de Jovens e Adultos como 
Protagonista de SUA própria História 

 
Nem sempre o aluno está disposto ou se interessa por práticas ou 

projetos sugeridos pela escola e/ou pelo professor. Muitas vezes esses 

projetos só acontecem quando a escola e/ou professor oferecem “algo em 
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troca”, normalmente as primeiras perguntas são: “é obrigatório? ”, “vai valer 

nota? ”. Essas indagações mostram que a simples prática pedagógica de se 

trabalhar com ou por projetos não é determinante para a qualidade da 

aprendizagem. 

Fazer com que o aluno do ensino regular, que é formado praticamente 

por indivíduos de mesma faixa etária, se interesse por projeto é algo difícil, 

imagine o quão difícil é estimular o aluno da EJA (Educação de Jovens e 

Adultos), onde a faixa etária é extensa e diferenciada, onde os motivos que os 

levaram a estudar nesta modalidade são variados. As expectativas de vida, os 

objetivos futuros, as reprovações consecutivas, as faltas de oportunidades, o 

tempo que ficou sem estudar, os filhos, o trabalho... são tantos os motivos que 

levaram esse indivíduo a se tornar um aluno da EJA, isto é, um S.EJA (Sujeito 

da Educação de Jovens e Adultos). 

 
Pensando nesse sujeito, em suas individualidades e particularidades, 

que surge o Projeto S.EJA (Sujeito da Educação de Jovens e Adultos) o 

protagonista de sua história, com a expectativa de alcançar o máximo possível 

dos alunos da EJA do CEM 03 - Gama (Centro de Ensino Médio 03 do Gama). 

Dentro deste projeto foram propostos vários projetos menores, onde o aluno 

poderia escolher até dois projetos para participar. Sendo que essa escolha era 

livre, respeitando sua disponibilidade e o que ele deseja desenvolver. 

Aprende-se participando, vivenciando sentimentos, tomando 

atitudes diante dos fatos, escolhendo procedimentos para 

atingir determinados objetivos. Ensina-se não só pelas 

respostas dadas, mas principalmente pelas experiências 

proporcionadas, pelos problemas criados, pela ação 

desencadeada. (LEITE,1996,p.26) 

O S.EJA foi subdividido nos seguintes projetos, a serem desenvolvidos 

durante o 1º semestre letivo de 2018 na EJA – CEM 03 – Gama: 
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 Mostra de foguetes - como atividade para os alunos participarem da 12ª 

Mostra Brasileira de Foguetes – MOBFOG; 

 Aproveitamento da água da chuva para uso não potável em conjunto com 

irrigação por aspersão utilizando garrafa PET; 

 Redação - com o objetivo de aplicar técnicas de redação, voltado tanto para 

alunos quanto para ex-alunos da EJA – CEM 03 – Gama; 

 Minicurso no Laboratório de Informática Educacional do CEM 03 – Gama 

(LIEd – CEM 03 – Gama) – com o objetivo de trazer a inclusão digital aos 

alunos da EJA; 

 Bazar – com o objetivo de trabalhar organização e divulgação para que o 

bazar aconteça e tenha sucesso. Tudo que for arrecadado no Bazar será 

utilizado para a realização da festa junina; 

 Festa Junina – objetiva trabalhar organização, criatividade, coletividade e 

também trabalhar a cultura popular com seus sabores e valores culturais; 

 Quadrilha – despertar a criança que existe em cada um, além de desenvolver 

práticas de ensaios e respeito as individualidades de cada um; 

 Divulgando a EJA – visa a utilização, pelos alunos, dos meios de 

comunicação, como página no facebook, instagram, grupo de WhatsApp 

para divulgar as experiências vivenciadas pelos mesmos; 

 Música – inicializar os alunos da EJA – CEM 03 – Gama no universo musical, 

com canto coral ou inicialização de piano e teclado com partitura; 

 Conhecendo a Vizinhança do CEM 03 – Gama – utilizando-se da 

metodologia de pesquisa de campo, tenta mapear o perfil da vizinhança do 

CEM 03. 

O projeto em questão: S.EJA – o Sujeito da Educação da Educação de 

Jovens como protagonista de sua história, visa abordar os aspectos culturais 

dos projetos de Música, Quadrilha e Festa Junina e tenta desvendar como 

esses projetos podem contribuir no processo de ensino-aprendizagem, na 
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interação entre os alunos, na diminuição das desigualdades e no respeito as 

diferenças. E como pode auxiliar no despertar artístico em cada um envolvido 

nos projetos. 

 
OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GERAL 

 Despertar o protagonismo que existe em cada ser. 
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Despertar no estudante da EJA – CEM 03 – Gama o interesse por 

atividades artísticas e culturais; 

 Instrumentalizar o estudante da EJA, para que possa inicializar no 

universo da música; 

 Respeitar as diferenças e as individualidades de cada um; 

 
Mostrar para o aluno que é preciso que cada um desenvolva o seu papel para 

que a atividade coletiva seja realizada com êxito. 

 
QUESTÃO/PROBLEMA 
 

   É possível despertar prazer e interesse pelo universo cultural, utilizando- se 

deprojetos pedagógicos variados, num período de um semestre letivo para uma 

clientela tão diversificada? 

 
HIPÓTESE 

 

Ao se respeitar a individualidade do S.EJA, suas habilidades e desejos, 

é possível transformar, tendo como ferramenta projetos pedagógicos, o 

estudante da EJA em um protagonista. 
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REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Segundo o site Portal Educação o aluno constrói seu próprio 

conhecimento quando se trabalha com projetos, o professor é quem propõe 

situações de ensino, mas as descobertas devem ocorrer de forma espontâneas 

e significativas para o aluno. Busca-se a ressignificação da aprendizagem, 

onde aprender deixa de ser apenas um ato de memorização e ensinar não é 

mais repassar conteúdos prontos. De fato, quando se trabalha com projetos, 

tem-se como perspectivas o desenvolvimento cognitivo, emocional e social do 

estudante. 

 
A perspectiva é que as atividades sejam elaboradas simultaneamente 

por alunos e professores em sistema de cooperação e integração, por este 

motivo que é comum afirmar que a pedagogia por projeto é processo sem volta 

e que promove o protagonismo estudantil. A escola ou o professor ao propor 

um projeto deve observar se o mesmo propõe resolução de problemas 

vivenciados por esta comunidade, se é algum empreendimento ou está em 

harmonia com os interesses dos alunos e se relaciona bem com suas próprias 

experiências e/ou expectativas. 

O projeto de intervenção, das professoras Andressa Caetano, Edileusa 

Costa e Sandra Enoe, “Práticas de ensino para despertar a motivação e a 

criatividade na EJA” mostra um histórico de educação por projeto acontecida 

na EJA do CEM – 03 Gama de 2000 a 2010, ano de publicação deste projeto 

de intervenção. Sendo que de 2000 até 2004 a EJA do CEM 03 funcionava no 

prédio anexo do CEF 02 do Gama, hoje é o atual CEd 8 do Gama e em 2005 a 

EJA passa a funcionar no próprio prédio da escola, no qual funciona até os dias 

atuais. Este projeto de intervenção descreve o Projeto Resgatando Valores e 

as aulas da Química do Amor. 

 
O Resgatando Valores era um macroprojeto pedagógico que 
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semestralmente era trabalhado um tema diferente e tinha como principal foco 

respeitar as individualidades e as habilidades que os alunos traziam. As aulas 

da Química do Amor eram realizadas com os alunos dos terceiros semestres 

da EJA – 3º segmento, era uma aula lúdica que mostrava uma maneira 

diferenciada de estudar química. 

 
Hoje a EJA do CEM 03 tem um perfil muito diferente do descrito neste 

projeto de intervenção, a época a escola trabalhava com 17 turmas de EJA e 

conforme fala dos professores, era uma escola cheia, com uma média de 700 

alunos. Hoje só existem 7 turmas e uma média de 230 alunos, inclusive correu- 

se o risco dessa modalidade de ensino ter sido encerrada no ano de 2016, por 

falta de alunos. Com essa quantidade de alunos fica mais difícil trabalhar 

projetos de grandes repercussões, mas mesmo assim os professores nunca 

desistiram de trabalhar com esta metodologia. 

 
Segundo alguns professores, em conversas não formais ou em alguns 

comentários realizados em sala de aula, essa prática por projeto é muito bem 

avaliada por muitos professores, pela equipe de direção e pela maioria dos 

alunos, um fato interessante é que segundo a supervisora pedagógica Edileusa  

Costa a avaliação positiva dos alunos muitas vezes acontece quando este 

torna-se ex-aluno e aparece na escola e faz belíssimos depoimentos e falam 

da importância que teve para eles essa prática pedagógica. 

 
METODOLOGIA 

 
Em março de 2018, fora repassado para os alunos como seria a questão 

dos projetos para o primeiro semestre letivo. Iniciou-se, neste mesmo mês os 

projetos de Música, Redação e Minicurso do LIEd. Concomitantemente abriu- 

se as inscrições para os demais projetos. 

 
No dia 11 de abril realizou-se as primeiras reuniões entre os alunos e 

professores envolvidos em cada projeto. Como os alunos tiveram que optar por 
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até dois projetos, as reuniões aconteceram em dois momentos nesta mesma 

noite. Foi o momento em que os professores lançaram quais as propostas para 

que o projeto seja realizado da melhor forma possível. 

 
Os projetos de música e quadrilha foram organizados para terem 

ensaios semanais, conforme a disponibilidade dos professores e dos alunos. 

Em outros momentos seriam marcados ensaios gerais para que criasse uma 

apresentação uniforme. 

 
No projeto da Festa Junina, o grupo foi dividido em pequenos grupos de 

tal maneira que cada um ficaria responsável por organizar uma parte da festa: 

ornamentação, música, montagem, desmontagem, convite, comidas típicas, 

portaria, animação. 

 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 
Se tivermos como objetivo o desenvolvimento integral do 

aluno numa realidade plural, é necessário que passemos a 

considerar as questões e problemas enfrentados pelos 

homens e mulheres de nosso tempo como objeto de 

conhecimento. O aprendizado e a vivência das diversidades 

de raça, gênero, classe, a relação com o meio ambiente, a 

vivência equilibrada da afetividade e sexualidade, o respeito à 

diversidade cultural, entre outros, são temas cruciais com que 

hoje, todos nós deparamos e, como tal, não podem ser 

desconsiderados pela escola (ARROYO, 1999, p.31) 

Os resultados obtidos foram vários, afinal aqui tratou-se de três projetos: 

Música, Quadrilha e Festa Junina, em um, o S.EJA o Sujeito da Educação de 

Jovens e Adultos como protagonista de sua própria história. 

 
Segundo o Professor Tiago Eugênio idealizador, coordenador, professor e 
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orientador do Projeto de Música o objetivo era propiciar um contexto musical de 

aprendizagem e interação social, através das oficinas de canto coral e teclado 

em grupo. Durante o processo de implementação do projeto com ensaios, 

reuniões e apresentação do recital, os alunos desenvolveram habilidades como 

prontidão, dinamismo pessoal, julgamento e pensamento crítico, ampliaram a 

visão de mundo pelo contato com repertório diversificado (nacional e 

internacional de diferentes estilos) e trabalharam habilidades mentais primárias 

(verbal, perceptível, números e espacial). A culminância do projeto se deu com 

um Recital Didático (Sarau Musical) com ampla participação dos envolvidos 

nas oficinas de música. Coristas e instrumentistas apresentaram o repertório 

trabalhado durante todo o semestre. 

Acompanhamento e registro: 
 
 

O acompanhamento e registro do processo de avaliação da e para a 

aprendizagem, no Centro de Ensino Médio 03 do Gama, seguem as diretrizes 

preconizadas na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira (LDB), Lei nº 

9394/1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional; no 

Projeto Político-Pedagógico Professor Carlos Mota, da Secretaria de Estado de 

Educação do Distrito Federal, que trata da avaliação em três níveis, das 

aprendizagens, institucional e de rede; nas Diretrizes de Avaliação 

Educacional, da Aprendizagem, Institucional e em Larga Escala da Secretaria 

de Estado de Educação do Distrito Federal, que apresenta a concepção de 

avaliação adotada pela rede de ensino e as diretrizes quanto às metodologias e 

instrumentos avaliativos a serem adotados, bem como, as formas de registro; 

no Manual da Secretaria Escolar, que apresenta as orientações e diretrizes 

quanto a resultados das avaliações, processos especiais de avaliação, 

aproveitamento de estudos, adaptação de estudos, classificação, progressão 

parcial com dependência, equivalência de estudos, avanço de estudos, diário 

de classe, histórico escolar e dispensa de educação física; e no Regimento 

Escolar das Instituições Educacionais da Rede Pública de Ensino do Distrito 



79  

Federal, que trata do Conselho de Classe, do Acompanhamento e Avaliação, 

da frequência do aluno, da recuperação, da progressão parcial, do abando de 

estudo, da transferência, do aproveitamento de estudos, da adaptação de 

estudos. 

Conforme a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), em 

seu Capítulo II, que trata da Educação Básica, Seção I - Das Disposições 

Gerais: 

 
V - a verificação do rendimento escolar observará os seguintes critérios: 

 

a) avaliação contínua e cumulativa do desempenho do aluno, com 

prevalência dos aspectos qualitativos sobre os quantitativos e dos 

resultados ao longo do período sobre os de eventuais provas finais; 

 
b) possibilidade de aceleração de estudos para alunos 

com atraso escolar; 

 
c) possibilidade de avanço nos cursos e nas séries 

mediante verificação do aprendizado; 

 
d) aproveitamento de estudos concluídos com êxito; 

 
e) obrigatoriedade de estudos de recuperação, de 

preferência paralelos ao período letivo, para os casos de baixo rendimento 

escolar, a serem disciplinados pelas instituições de ensino em seus 

regimentos; 

 
VI - o controle de frequência fica a cargo da escola, 

conforme o disposto no seu regimento e nas normas do 

respectivo sistema de ensino, exigida a frequência mínima 

de setenta e cinco por cento do total de horas letivas para 

aprovação; 
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VII - cabe a cada instituição de ensino expedir históricos 

escolares, declarações de conclusão de série e diplomas 

ou certificados de conclusão de cursos, com as 

especificações cabíveis (BRASIL. Lei nº 9394/1996 - Lei 

de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Presidência 

da República. Casa Civil. 20 de dezembro de 1996). 

De acordo com o Projeto Político-Político Professor Carlos Mota, da 

SEDF, pensar a avaliação leva-nos necessariamente a pensar na escola, nos 

professores e na equipe gestora. Envolve também a percepção dos estudantes 

e de seus responsáveis. Tem-se discutido o modelo de avaliação que temos 

hoje, de natureza classificatória e excludente, que vem funcionando como 

mecanismo que aciona o fracasso escolar, especialmente aos estudantes de 

classe popular. Para enfrentar essa prática, novas proposições têm sido feitas 

no sentido de reverter esse quadro. A avaliação, cada vez mais se torna alvo 

de reflexões, críticas e experimentação (GDF, Projeto Político-Pedagógico 

Professor Carlos Mota, SEDF/SUBEB, 2012). 

O CEM 03 do Gama, vem discutindo seus índices de aprovação, 

reprovação e evasão escolar e, não só no corpo discente que diretamente sofre 

as consequências dos resultados de desempenho escolar, mas sobretudo, no 

corpo docente e equipe gestora. 

As discussões atuais são voltadas pela diferenciação de 

aprovação/reprovação entre diferentes séries dentro da própria escola. 

No Ensino Regular, diurno, o sistema de avaliação em cada um dos 

bimestres letivo está configurado da seguinte forma: 

 
 

Instrumentos 
Avaliação 

de Bimestres e Pontuação 
1º Bimestre 2º Bimestre 3º Bimestre 4º Bimestre 

Prova 
Multidisciplinar 

3,0 3,0 3,0 3,0 

Redação 1,0 1,0 1,0 1,0 
Estudo dirigido Máximo 3,0 Máximo 3,0 Máximo 3,0 Máximo 3,0 
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Outros 
Instrumentos de 
avaliação  a 
critério de cada 
professor 

Pontuação a 
critério de 
cada 
professor 

Pontuação a 
critério de cada 
professor 

Pontuação 
critério de 
professor 

a 
cada 

Pontuação 
critério de 
professor 

a 
cada 

Jogos 
Interclasses 

- Pontuação 
somente 
Componente 
Curricular 
Educação 
Física 

 
no 

- - 

Olimpíada 
Matemática 
OBMEP 

de 
- 

- Pontuação 
Componente 
Curricular 
Matemática 

no 
 
de 

- - 

Semana de Arte, 
literária e 
Consciência 
Negra 

- - Pontuação  em 
todos 
Componentes 
Curriculares   do 
semestre atual e 
em Língua 
Portuguesa. 

- 

Feira de Ciências 
e Tecnologia 

- - Pontuação em 
todos 
Componentes 
Curriculares do 
semestre atual 
e em 
Matemática 

-  

A prova Multidisciplinar é comum a todos os componentes curriculares, 

ficando facultativo apenas as disciplinas de arte, Espanhol e Educação Física e 

àquelas que tem professores afastados legalmente. 

Todos os alunos da mesma série deverão fazer a mesma prova 

multidisciplinar, de mesmo conteúdo, exceto nos casos em que professor estive 

em afastamento legal. 

O estudo dirigido também deve ser adotado por todos os componentes 

da escola, com pontuação máxima de 3,0 pontos. 

Toda atividade avaliativa deverá estar em consonância com o Currículo 

em Movimento Educação Básica, com as Diretrizes de Avaliação Educacional 

da SEEDF e com o PPP do CEM 03 do gama, sendo que as atividades de 

avaliações bimestrais serão elaboradas de maneira interdisciplinar, incluindo as 
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disciplinas do Núcleo Comum, formando o que chamaremos, neste documento, 

Prova de Núcleo e contará, obrigatoriamente com questões elaboradas por 

professores das disciplinas as quais compõem aquela área de conhecimento. 

Terão seus dias de realização previamente marcados, sendo divulgados aos 

estudantes e pais e, no dia de sua aplicação, contará com a participação de 

todos os professores, independente da área de atuação. 

As demais atividades avaliativas serão marcadas previamente entre 

professores e alunos os quais combinarão o melhor dia para sua realização e o 

professor reservará, em sua grade horária, um espaço para tal finalidade. 

O estudante que se encontrar impossibilitado de realizar as atividades 

avaliativas deverão apresentar justificativa, tais como atestado médico, 

atestado de óbito ou outra Legalmente aceita e terá o direito de realizar a 

segunda chamada em dia previamente marcado e, preferencialmente, no turno 

em que estuda. 

A recuperação contínua deverá ser feita com intervenções mais 

adequadas ao favorecimento de aprendizagens mais compreensivas e deverá 

acontecer tão  logo se  notem os pontos frágeis. Denominada  de  regulação 

interativa, ela se caracterizará pela adaptação da atividade pedagógica de 

forma que a diferença entre a estrutura da situação e, as características do 

aluno se ajustem de forma a melhorar a aprendizagem. Isso é, de maneira que 

a situação possa ser tratada pelo aluno. Para isso, cumpre ao professor propor 

novas e diversificadas situações problema, para serem enfrentadas, 

desveladas e resolvidas pelos estudantes. No curso de sua solução, os 

estudantes se valem dos conhecimentos já apropriados, mas também 

permutam –no grupo de trabalho –informações que lhes permitem aprender e 

superar dificuldades. 

Na semestralidade, a Recuperação Contínua deve ser inserida no 

processo pedagógico tão logo os professores percebam que algum estudante 

precisa de mais apoio para atingir as aprendizagens previstas. Ou seja, os 

docentes não devem esperar uma semana, um bimestre ou um semestre para 
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implementá-la. A RC deve durar o tempo necessário para que o estudante seja 

capaz de alcançar tantas aprendizagens quantas forem necessárias para que 

ele conquiste o papel ativo na construção de seu próprio conhecimento. Há de 

se observar que esse prazo não pode exceder o ano letivo. Para tanto, a 

atuação dos professores deve ser planejada e orientada para que as 

necessidades de aprendizagem sejam supridas, levando em consideração o 

ser integral do estudante, suas características cognitivas e suas possibilidades 

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

diversificadas e voltadas à consolidação das aprendizagens significativas, não 

sendo, portanto, mero instrumento de recuperação de notas. Dentre elas, pode- 

se destacar: 

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

acompanhamento pedagógico; b) atividades, pesquisas, exercícios e 

trabalhos extras; c) revisões por meio de exercícios que retomam conteúdos 

importantes que foram abordados anteriormente; d) incentivo, 

reconhecimento e motivação à participação dos estudantes; 

Na Educação de Jovens e Adultos, noturno, o sistema de avaliação está 

configurado da seguinte forma: 

 
 

Instrumentos de Avaliação Semestre / Pontuação 
 TOTAL 

Simulado Interdisciplinar 1,0  
10,0 Projeto Resgatando Valores 2,5 

Outros Instrumentos a critério de cada professor 6,5 
 
 

 

Organização dos grupos etários/enturmação: 
 
 

Para a organização da Escola e enturmação dos alunos segue-se o 

estabelecido no documento Estratégia de Matrícula 2021, da Rede Pública de 

Ensino do Distrito Federal, regido pela Portaria nº 210, de 09 de dezembro de 

2015. A Estratégia de Matrícula é o documento que normatiza o processo de 
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matrículas na Rede de Ensino para o ano letivo subsequente. 

O Centro de Ensino Médio 03 do Gama atende a duas modalidades de 

ensino – Ensino Médio Regular Diurno e Educação de Jovens e Adultos 

Noturna. Em ambas modalidades, a Escola trabalha com a Educação Especial 

na perspectiva da Educação Inclusiva, conforme a Lei nº 3218 de 05 de 

novembro de 2003 e decreto nº 7611 de novembro de 2011. 

Conforme previsto no documento Estratégia de Matrícula 2016, os 

aspectos a serem considerados para formação de turmas são: 

a) Número de estudantes aprovados e reprovados no ano letivo de 2017, 

quantitativo de estudantes com Deficiência e/ou Transtorno Global de 

Desenvolvimento (TGD), 

b) devidamente diagnosticados, com laudo expedido por profissional habilitado, 

bem como o número de estudantes em defasagem de série/ano em relação à 

idade, na hipótese de formação de Turmas de Correção da Distorção Idade 

Série. 

a) Na formação de turma não poderão ser agrupados 

estudantes com Transtornos Funcionais Específicos: Distúrbio do 

Processamento Auditivo Central (DPAC), Transtorno de Déficit de Atenção e 

Hiperatividade (TDAH), dislexia, disortográfica, disgrafia e discalculia, 

devidamente diagnosticados, com laudo conclusivo, expedido por profissional da 

área médica/saúde devidamente habilitado. 

b) As vagas, para completar turmas, devem ser 

disponibilizadas, primeira e obrigatoriamente, para o Remanejamento Escolar e, 

em seguida, para as Matrículas Novas. 

c) A constituição de turmas obedece a limites máximos e 

mínimos de estudantes por turma (modulação mínima e máxima), fixados por etapas e 

modalidades de ensino, a partir de critérios pedagógicos, respeitada a capacidade 

física de sala de aula (Estratégia de Matrícula 2016, SEDF, GDF)” 
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                      Organização do Ambiente Físico: 
 
 

Quanto ao ambiente físico do Centro de Ensino Médio 03 do Gama faz- 

se necessário destacar que a escola foi projetada, construída e inaugurada em 

14 de novembro de 1972, para a modalidade de anos iniciais do Ensino 

Fundamental – Escola Classe. 

Com o passar dos anos, conforme o histórico da Escola, recebeu os 

anos finais do ensino fundamental e por último ensino médio e educação de 

jovens e adultos, tendo sua denominação alterada para Centro 06 de Ensino de 

1º Grau (1973), para Centro Interescolar 02 do Gama (1977), para Centro 

Educacional 03 do Gama (1982) e para Centro de Ensino Médio 03 do Gama 

(2000). 

Apesar da diversificação do atendimento, passando a atender 

adolescentes, jovens e adultos, a Escola não passou por nenhuma reforma 

estrutural e nenhuma adequação dos espaços visando o melhor atendimento 

dessa clientela. Esta condição é um dos maiores problemas enfrentados 

atualmente, uma vez que, para atendimento do ensino médio, é indispensável 

espaços para laboratórios de Ciências da Natureza, Matemática, Iniciação 

Científica e Matemática Financeira, Português e Redação. Atualmente, 

também, é indispensável salas adaptadas para Artes Visuais e Artes Musicais 

e salas para reforço escolar e estudos em grupos. Outra necessidade é uma 

área de convivência para alunos e servidores, quadra coberta e um espaço 

adequado para a biblioteca. O auditório é outro desafio, pois se encontra 

sucateado, sem cadeiras em qualidade e quantidade suficientes para 

realização de eventos e reuniões com a comunidade escolar. 

Atualmente, a estrutura física da escola constitui-se da seguinte 

maneira: 

➢ 01 secretaria escolar (ocupando três salas); 

➢ 01 guarita para vigilantes; 

➢ 01 estacionamento interno para servidores (com necessidade de obra no 
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piso, para colocação de paralelepípedos, marcação das vagas para 

carros e plantio de mudas de árvores que deem sombra); 

➢ 01 estacionamento externo para visitantes; 

➢ 01 sala para servidores da carreira assistência a educação (com 

necessidade de reforma e de obra para construção de lavanderia); 

➢ 01 sala de recursos / atendimento educacional especializado (com 

necessidade de recursos tecnológicos e didático-pedagógicos); 

➢ 01 sala de professores com 02 banheiros 

➢ 01 laboratório de informática / PROINFO – MEC (com necessidade de 

construção de uma sala maior e de aparelhos de ar condicionado); 

➢ 01 sala que contem: 

-Supervisão administrativa; 

-Direção 

-Dois banheiros 

- Coordenação disciplinar 

➢ 01 sala para coordenação pedagógica 

➢ 01 cantina comercial; 

➢ 01 cantina escolar (com necessidade de ampliação visando à educação 

integral); 

➢ 01 pátio entre as duas cantinas, com necessidade de adequação para 

refeitório; 
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➢ 01 banheiro para deficientes (com necessidade de correção para 

acessibilidade); 

➢ 02 banheiros para alunos (cada um com 05 boxes); 

➢ 02 banheiros para servidores da carreira assistência a educação; 

➢ 01 quadra poliesportiva sem cobertura; 

➢ 01 área destinada para construção de uma quadra poliesportiva coberta 

(PAR/MEC – aguardando construção); 

➢ 01 sala para serviço de orientação educacional; 

➢ 01 mini auditório; 

➢ 01 auditório equipado com aparelhagem audiovisual (necessidade 

urgente de reforma, obra para construção de rampa de acessibilidade, 

saída de emergência, isolamento acústico e 120 poltronas com apoio; 

➢ 01 sala adaptada para acompanhamento pedagógico – Projeto de 

Matemática Básica e reforço escolar de Física, Química e Matemática; 

➢ 01 sala adaptada para Projetos na Escola; 

➢ 01 sala para mecanografia (ambiente insalubre, com necessidade de 

ampliação e reforma para colocação de janelas grandes); 

➢ 01 sala para xerox comercial; 

➢ 01 biblioteca (com necessidade urgente de reforma para ampliação da 

área de acervo e da área para leituras e estudo); 

➢ 01 sala laboratório de exatas; 

➢ 18 salas de aula sendo que: 

▪ A sala 18 - um mini auditório – utilizado para aulas de Arte; 

▪ A sala 14 para o Projeto VIVA+ Valorizando a Vida (PD1)
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Plano de ação para implementação do PPP na escola 

 

A efetivação da gestão democrática só se realizará com a participação de 

toda a comunidade escolar, abrindo-se assim, espaço para o debate e a troca 

de experiências, no sentido de melhorar o ambiente de trabalho, tornando-o 

mais construtivo e respeitoso. 

O primeiro passo para a tomada de consciência e participação no PP é o 

seu pleno conhecimento por parte de toda a comunidade escolar. A partir daí, 

todos tem condições de opinar e avaliar o seu conteúdo, bem como agregar 

conhecimentos úteis para o aprimoramento do mesmo. 

Isso significa dizer que a construção do Projeto Político Pedagógico só 

pode acontecer a partir da ação empreendida pelo coletivo escolar. 

Considerando que todos os integrantes da escola são protagonistas do 

processo educativo, torna-se imprescindível a construção de uma prática de 

trabalho coletiva, comprometida com a qualidade da educação. 

O PPP precisa necessariamente ter a cara da escola e contemplar toda a 

sua comunidade, dedicando a todos sua devida importância, sem minimizar a 

relevância dos papéis dos seus componentes. A partir deste ponto fica mais 

fácil saber que rumo tomar e trilhar uma caminhada rumo ao sentido central e 

objetivo maior da escola, que é o bom desenvolvimento do processo de ensino- 

aprendizagem, todos juntos, por um objetivo comum. 

A segunda ação, é a interação entre direção, equipe pedagógica, 

professores e funcionários, através do trabalho em equipe, da interação entre 

todos e da quebra de velhos paradigmas e modelos culturais, onde cada um 

está de um lado, com separações distintas, passando para um novo modelo, 

todos reunidos, lutando pela mesma causa, empunhando a mesma bandeira e 

falando a mesma linguagem, defendo os interesses coletivos e deixando de 

lado a individualidade. 

Nossa Escola vem procurando melhorar o desenvolvimento de sua atuação 
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como instituição educacional tendo como principal meta o ensino- 

aprendizagem efetivo, para isto muitas conquistas e avanços notam-se no 

histórico de nossa instituição, baseados em princípios sólidos de 

democratização do ensino e priorização da aprendizagem. Persistem alguns 

problemas de ordem estrutural que esperamos ainda resolver. 

Um dos maiores desafios que temos refere-se a pouca participação dos pais 

na vida escolar de nossos alunos. Buscaremos ainda a maior participação do 

Conselho Escolar, que não contempla o esperado, e que poderia estar 

respaldando muitas das ações de enfrentamento que ocorrem na escola no dia 

a dia, participando inclusive do Conselho de Classe. Portanto necessitamos de 

uma participação e atuação de pais e comunidade, representados pelos órgãos 

colegiados, mais presente. 

O redimensionamento da Gestão Democrática compreenderá a busca 

por uma maior participação do Conselho Escolar, como já dito anteriormente. A 

escolha deste conselho está sendo feita a cada dois anos através de reunião e 

eleição, porém sentimos a necessidade de torná-lo mais atuante no que diz 

respeito aos problemas enfrentados no ambiente escolar, para os quais seria 

preciso uma tomada de decisão coletiva, pois em algumas situações torna-se 

imprescindível a participação deste conselho representativo dos pais. 

Buscamos também a ressignificação do Conselho de Classe, onde questões 

de ordem comportamental ainda são postos em discussão durante o mesmo, 

entendemos que sua importância é fundamental para o estabelecimento de 

ensino, pois é uma instância avaliativa que analisa, discute e delibera sobre os 

processos de ensino aprendizagem, tornando-se assim parte integrante do 

processo de avaliação desenvolvido no decorrer do ano letivo. Precisamos 

redefinir as práticas pedagógicas a partir de definições feitas durante os 

Conselhos de Classe e superar a fragmentação do trabalho escolar, que ainda 

persiste apesar de todas as discussões já realizadas em reuniões pedagógicas. 

O Grêmio Estudantil estava inativo até o ano de 2018, pois os alunos que 

receberam instrução para criação do mesmo já saíram da escola e não houve 
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interesse por parte dos demais em dar continuidade aos trabalhos iniciados. O 
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histórico de nossa instituição, baseados em princípios sólidos de 

democratização do ensino e priorização da aprendizagem. Persistem alguns 

problemas de ordem estrutural que esperamos ainda resolver. 

Um dos maiores desafios que temos refere-se a pouca participação dos pais 

na vida escolar de nossos alunos. Buscaremos ainda a maior participação do 

Conselho Escolar, que não contempla o esperado, e que poderia estar 

respaldando muitas das ações de enfrentamento que ocorrem na escola no dia 

a dia, participando inclusive do Conselho de Classe. Portanto necessitamos de 

uma participação e atuação de pais e comunidade, representados pelos órgãos 

colegiados, mais presente. 

O redimensionamento da Gestão Democrática compreenderá a busca 

por uma maior participação do Conselho Escolar, como já dito anteriormente. A 

escolha deste conselho está sendo feita a cada dois anos através de reunião e 

eleição, porém sentimos a necessidade de torná-lo mais atuante no que diz 

respeito aos problemas enfrentados no ambiente escolar, para os quais seria 

preciso uma tomada de decisão coletiva, pois em algumas situações torna-se 

imprescindível a participação deste conselho representativo dos pais. 

Buscamos também a ressignificação do Conselho de Classe, onde questões 

de ordem comportamental ainda são postos em discussão durante o mesmo, 

entendemos que sua importância é fundamental para o estabelecimento de 

ensino, pois é uma instância avaliativa que analisa, discute e delibera sobre os 

processos de ensino aprendizagem, tornando-se assim parte integrante do 

processo de avaliação desenvolvido no decorrer do ano letivo. Precisamos 

redefinir as práticas pedagógicas a partir de definições feitas durante os 

Conselhos de Classe e superar a fragmentação do trabalho escolar, que ainda 

persiste apesar de todas as discussões já realizadas em reuniões pedagógicas. 

O Grêmio Estudantil estava inativo até o ano de 2018, pois os alunos que 

receberam instrução para criação do mesmo já saíram da escola e não houve 

interesse por parte dos demais em dar continuidade aos trabalhos iniciados. O 
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funcionamento produtivo e enriquecedor do Grêmio Estudantil é um desafio 

para a direção desta instituição. 

O CEM 03 do Gama é uma escola pública, portanto parte integrante do 

sistema de administração pública da educação e tem o dever de atender todas 

as obrigações legais, funcionais, operacionais e de ordem hierárquica que 

cabem a ela. Sendo ela, gestão pública e unidade executora, devem – se 

aplicar os princípios básicos da administração pública: legalidade, moralidade, 

impessoalidade e publicidade. Vemos que precisamos ampliar nossos 

conhecimentos, adquirir algumas habilidades relacionadas à gestão de 

recursos financeiros, como elaborar planos de aplicação, quadros 

demonstrativos de despesas, planilhas e prestação de contas para que sejam 

expostas nos murais da escola para que todos possam visualizá-los, o que tem 

sido feito por um escritório de contabilidade. 

A gestão financeira tem uma importância extrema, pois ela é crucial para o 

crescimento e amadurecimento da instituição. Uma gestão financeira bem feita 

permite que a escola consiga controlar suas contas a pagar e a receber, possa 

administrar seus custos fixos e, para isso a gestão tem se esforçado para que 

as prioridades elencadas sejam cumpridas e não fique nada a dever aos 

fornecedores. 

Como a gestão pedagógica está relacionada com a organização e 

planejamento do sistema educacional, a gestora, por meio da supervisão 

pedagógica está sempre em contato aberto com os educadores para 

estabelecer o foco da aprendizagem e promover a educação como um todo, 

dando atenção ao currículo escolar e metodologia de ensino em vigor e 

sugerindo eventuais mudanças. 

Além da gestão pedagógica e administrativa, é necessário cuidar da parte 

de recursos humanos. Essa é, provavelmente, a parte mais sensível de toda a 

gestão escolar por lidar diretamente com o relacionamento de pessoas. Alunos, 
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funcionários, educadores e a comunidade de pais e responsáveis é uma 

preocupação constante no trabalho do gestor escolar. 

É importante manter o bom relacionamento entre todas as partes. No que 

diz respeito aos funcionários, a gestora busca sempre um cenário positivo no 

qual todos sintam-se estimulados para contribuir com o rendimento da escola 

como um todo. Cada vitória da instituição é encarada como uma vitória de 

todos que se relacionam com ela. Assim como eventuais problemas e 

fracassos também são divididos por todos. Um desafio para a gestão diz 

respeito aos constantes afastamentos de profissionais e a demora, por parte da 

SEEDF, em substituí-los e a carência de servidores da limpeza, o que causa 

prejuízo enorme na higiene física do prédio escolar. 

O termo readaptação refere-se à situação jurídica que envolve o trabalhador 

que não se encontra na capacidade laborativa plena para exercitar as tarefas 

de seu cargo. Trata-se de uma pessoa que não está clinicamente apta para 

fazer o trabalho rotineiro, relacionado à sua função, mas também não é 

considerada, pela perícia médica, clinicamente inapta para receber uma licença 

ou se aposentar por invalidez. Nesse sentido o observamos a dificuldade 

prática na lotação do servidor readaptado, bem como a baixa receptividade do 

mesmo no ambiente sócio-funcional, sendo recorrentes as queixas de 

dificuldades e, por vezes, impossibilidade de realização no setor de trabalho 

diante das limitações desse servidor, porém, aqueles se são lotados no 

CEM03, atuam como auxiliares na biblioteca, à coordenação pedagógica, na 

portaria, laboratório de informática e até em reforço individual ao aluno.
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Acompanhamento e avaliação do PPP 

 
O Projeto Pedagógico do Centro de Ensino Médio 03 do Gama será 

avaliado anualmente pelo grupo de professores, pais, alunos, 

funcionários,Conselho Escolar, Grêmio Estudantil, Direção e Equipe 

Pedagógica revendo os resultados obtidos pela escola em sua função de 

propiciar a formação integral dos alunos e assegurar o acesso, a permanência 

e o sucesso escolar na sua aprendizagem. Portanto, a escola adotará 

mecanismo de monitoramento através de discussões e reflexões das práticas 

pedagógicas educacionais, na gestão participativa de pessoas e na gestão de 

apoio, recursos físicos e financeiros, propondo planos de melhoria de 

implementação do Projeto Político Pedagógico, visando reorganizar e articular 

as ações de trabalho escolar. Buscando no princípio da gestão participativa, 

fazer com que a escola, seus educadores, funcionários, alunos, pais, 

comunidade e instâncias colegiadas, repensem as práticas cotidianas, para 

que as pessoas tenham a oportunidades de elaborar ideias e atuar de forma 

consciente, revendo ações e rompendo paradigmas que interam na escola 

 
Papel do Orientador Educacional no contexto escolar atual 

 

Ao analisar o contexto histórico relacionado à orientação educacional, 

podemos perceber que está se inicia na área profissional, tanto que a profissão 

do orientador educacional foi legitimada através da Lei Capanema que é 

voltada para o ensino secundário, e o orientador tinha em suas atribuições 

orientar os alunos com relação às oportunidades educacionais e profissionais. 

Em seguida o foco das atribuições do orientador passou por uma visão 

psicologizante de atendimento aos alunos considerados “alunos problemas” na 

estrutura escolar, que em geral, segundo Scapin (2005), eram os que 

demonstravam problemas de aprendizagem ou de comportamento. 
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Posteriormente o currículo passa a ser percebido como instrumento de trabalho 

do orientador educacional. Inicia-se então uma saída da visão psicologizante 

para uma visão pedagógica. 

Em 1980, como Grinspun (2001) sinaliza, crescem os questionamentos 

com relação às atribuições do orientador e a sua função passa a ser 

configurada numa dimensão político-pedagógica e ele passa a ser visto como 

um mediador que articula situações de caráter didático -pedagógicas e 

socioculturais. Já no contexto atual da gestão democrática o orientador 

encontra-se inserido e comprometido com uma educação emancipadora, com a 

formação do sujeito crítico reflexivo. Vimos, assim, que, ao longo da história, a 

atribuição do orientador passou por várias nuances, porém não podemos nos 

esquecer de que o orientador é, antes de tudo, um educador. 

É neste novo contexto que o orientador educacional encontra -se inserido. 

Numa educação comprometida com o exercício da cidadania, com uma 

educação emancipadora. Para tanto apresentamos o plano de trabalho 

elaborado para o ano de 2017. 
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Plano de Ação 
Orientação Educacional 

Nível local – 2021 
Pedagogo(a) - Orientador(a) Educacional: MAURENICE ALVES DOS SANTOS Matrícula: 

0242.950-0 Turno: MATUTINO/VESPERTINO  

Pedagogo(a) - Orientador(a) Educacional: EUDES MIRANDA DA SILVA Matrícula: 

300.628-X Turno: VESPERTINO/NOTURNO  

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

Pedagogo(a) - Orientador(a) Educacional integra a equipe pedagógica da Unidade 

Escolar incorporando suas ações ao processo educativo global, na perspectiva da 

Educação em e para os Direitos Humanos, Cidadania, Diversidade e Sustentabilidade, 

objetivando a aprendizagem e o desenvolvimento integral do estudante. (2019, p. 30) 

Tendo em vista o que está preconizado no Regimento da rede pública de ensino do 

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

deve partir do princípio da ação coletiva, contextualizada, integrada à Proposta 

Pedagógica - PP da unidade escolar, visando à aprendizagem e ao desenvolvimento 

integral do estudante como ser autônomo, crítico, participativo, criativo e protagonista, 

capaz de interagir no meio social e escolar e de exercer sua cidadania com 

responsabilidade. (2019, p.59) Assim sendo, segue o planejamento da Orientação 

Educacional para o presente ano letivo: METAS:  

● Diante do desafio de manter os estudantes motivados e engajados com as 

aulas remotas, se faz necessário implementar ações para o acompanhamento da busca 

escolar por parte de todos os envolvidos no processo ensino aprendizado.  

● Ampliar a oferta de atividades pedagógicas não presenciais, mediadas por 

tecnologias ou por meio do material impresso, possibilitando a aprendizagem mesmo 

fora do ambiente escolar, evitando assim a evasão.  
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● Acolher a família e o aluno marcados pelo luto e dificuldades que a pandemia 

da covi19 causou.  

● Contribuir para que os estudantes façam reflexões voltadas para a construção 

do seu projeto de vida;  

● Contribuir para o desenvolvimento de uma boa convivência escolar e cultura de 

paz  

● Desenvolver junto a equipe escolar ações de acolhimento emocional 

 ● Refletir junto à comunidade escolar sobre a importância do desenvolvimento 

das habilidades socioemocionais  

● Estreitar a relação entre escola, educando, educador e comunidade, 

proporcionando meios necessários para a formação integral e personalizada do aluno 

em todas as suas capacidades, auxiliando o aluno na construção do conhecimento e da 

cidadania crítica.  

● Promover ações discursivas que levem às reflexões sobre problemas 

vivenciados e a possíveis soluções para estes, ampliando assim, as possibilidades do 

educando interagir no meio escolar e social, como ser autônomo, crítico e participativo. 

TEMÁTICA FUNDAMENTAÇÃO CURRICULAR ESTRATÉGIAS PEDAGÓGICAS EIXO 

DE AÇÃO PERÍODO DE EXECUÇÃO Educação em Cidadania DH Educação em 

Diversidade Educação em Sustentabili dade Sexualidade Abuso Sexual pedofilia X 

Palestra e Roda de Conversa sobre o Maio Laranja Junto aos estudantes Maio Roda de 

Conversa e sensibilização dos professores Junto aos professores Maio Divulgação de 

material na plataforma Junto aos estudantes Maio Proporcionar palestras, 

apresentações e outras atividades informativas e relevantes voltadas para o tema. Junto 

aos estudantes Junto aos professores Todo ano letivo Cultura de Paz X Promover 

formações sobre Comunicação Não Violenta Junto aos professores Junto aos 

estudantes Agosto Atendimentos individualizados ou em grupo para escuta sensível 

Junto aos professores Junto aos estudantes Todo ano letivo Produção de material para 
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a 

divulgação nas plataformas e whatsaap esclarecendo sobre bullying e cyberbullying 

Junto aos professores Junto aos estudantes Todo ano letivo Violência Doméstica e 

Feminicídio X Contribuir para o enfrentamento das vulnerabilidades que possam 

comprometer o desenvolvimento escolar dos adolescentes divulgando as redes de 

apoio, os canais de denúncia e fazendo os devidos encaminhamentos Junto aos 

estudantes Todo ano letivo Inclusão de Diversidades X Promover formação e 

sensibilização sobre os aspectos legais inclusão de estudantes com deficiências. Junto 

aos professores Setembro Atendimento individualizado e em grupo para estudantes com 

transtornos funcionais Junto aos estudantes Todo ano letivo Formação sobre 

Transtornos Funcionais Junto aos professores Agosto Homofobia X Estabelecer diálogo 

amistoso e aberto com os alunos, proporcionando informação, respeito, aceitação, 

tolerância e socialização Junto aos estudantes Todo ano letivo Auto-estima X 

Proporcionar palestra que incentive os alunos vencerem suas dificuldades pessoais, 

ansiedades e depressões e criarem expectativas acerca do seu futuro pessoal e 

profissional Junto aos estudantes Outubro Instrumentos de Avaliação e Indicadores de 

Resultados: Observação e diálogos nas coordenações pedagógicas, conselhos de 

classe, análise de dados e formulários 

 
 

Atuação da Sala de Recursos do CEM 03 
 
 

Com a política de inclusão, o MEC criou um projeto de implantação de 

Sala de Recursos Multifuncionais nas escolas Estaduais que tem como 

propósito apoiar os sistemas de ensino na oferta do atendimento educacional 

especializado de forma complementar ou suplementar ao processo de 

escolarização, conforme previsto inciso V do artigo 8º da Resolução CNE/CEB 

nº. 2 
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SALA DE RECURSOS - CEM – 03 
 

Plano de Ação 

Atendimento Educacional Especializado 
 

Sala de Recursos – CEM 03 
 

"É preciso que tenhamos o direito de sermos diferentes quando a 

igualdade nos descaracteriza e o direito de sermos iguais quando a 

diferença nos inferioriza. As pessoas querem ser iguais, mas querem ser 

respeitadas nas suas diferenças. Ou seja, querem participar, mas querem 

também que suas diferenças sejam reconhecidas e respeitadas.” 

Boaventura de Sousa Santo 

 

Apresentação 
Numa sociedade em constantes transformações a educação é 

percebida como a base de todo o processo evolutivo de uma nação, visto se 

ela ferramenta eficaz na capacitação e promoção do desenvolvimento de 

habilidades intelectuais que permitem a apropriação do conhecimento construído 

historicamente e a recriação crítica, versátil e criativa, pelo sujeito, visando uma 

cidadania efetiva com respeito e valorização da diversidade.
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O Brasil por concordar com os inúmeros documentos que defendem a educação 

como direito fundamental de TODOS, começa tal defesa em sua carta magna. 

Visando fazer valer esse direito, e atender às diferentes demandas, assegura no 

artigo 208 da Constituição (1988), no artigo 54 do Estatuto da Criança e do 

Adolescente (1990), no artigo 4º inciso III da Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional – LDBEN (1996) entre outros documentos, o Atendimento 

Educacional Especializado – AEE às pessoas com deficiência. 

É com a intenção de se construir uma educação de qualidade para 

todos, que o Ministério da Educação, em respostas às necessidades de 

aprendizagem dos educandos, implementa as salas de recursos, local de 

realização do AEE, como forma de acessibilidade pedagógica às pessoas 

amparadas pela educação especial de forma que uma incapacidade não se 

transforme em falta de competência e motivo de exclusão MEC (2006 b). Com 

o propósito de oportunizar uma educação inclusiva de qualidade para seus 

educandos, o CEM 03 apresenta este plano de ação para a sua sala de 

recursos no ano de 2016. 

Fundamentação 

Em conformidade com a tendência mundial de se construir uma 

sociedade centrada no respeito e valorização da diversidade humana, 

concebendo–a como riqueza e elemento chave indutor de elevação cultural e 

social, que o Brasil tem edificado políticas públicas voltadas ao atendimento 

das necessidades e das características individuais das pessoas. 

Nessa perspectiva, de que todos os indivíduos têm necessidades e 

aprendizagens únicas, observando o pressuposto da educação inclusiva, tem- 
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se empenhado uma luta para que todas as atividades, espaços e setores 

estejam ausentes de barreiras que impeçam a promoção de uma escola aberta 

para TODOS. 

Dentre as inúmeras ações está a criação das   salas de recursos, que 

de acordo com as Diretrizes Nacionais para a Educação Especial na Educação 

Básica (2001) é o local dotado de equipamentos e recursos pedagógicos 

adequados às necessidades educacionais especiais dos alunos. 

Já a resolução nº 4/09 explica que o lócus do atendimento educacional 

especializado consiste no espaço físico, mobiliário, materiais didáticos, 

recursos pedagógicos e de acessibilidade e equipamentos específicos. 

É nesse espaço pedagógico que o professor especializado oferece 

complementação e/ou suplementação curricular propiciando o pleno 

desenvolvimento das potencialidades dos estudantes2 mediante serviço de 

apoio pedagógico que responda às diferentes necessidades dos aprendizes 

MEC (2001). 

O atendimento educacional especializado acontece em sala de 

recursos e tem como objetivo, segundo o decreto nº 7. 6.11/11 art. 3º: 

I - prover condições de acesso, participação e 
aprendizagem no ensino regular e garantir 
serviços de apoio especializados de acordo com 
as necessidades individuais dos estudantes; 

II - garantir a transversalidade das ações da 
educação especial no ensino regular; 

III - fomentar o desenvolvimento de recursos 
didáticos e pedagógicos que eliminem as 
barreiras no processo de ensino e aprendizagem; 
e 

IV - assegurar condições para a continuidade de 
estudos     nos     demais     níveis,     etapas     e 

 

 
2 A sala de recursos do CEM-03 é classificada com generalista e segundo o artigo 4º da 
resolução nº 04/09 a sala de recursos generalista atende aos alunos com transtornos globais do 
desenvolvimento, deficiência mental/intelectual, deficiência física e deficiência múltipla. 
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modalidades de ensino. (BRASIL, dec. 7.611, art. 
3º, 2011). 

A execução do atendimento educacional especializado acontece 

mediante elaboração do plano de AEE3, que como informa a resolução nº 4/09 

no art. 10 inciso IV, é nesse plano que se faz a identificação das 

necessidades educacionais específicas dos alunos, a definição dos recursos 

necessários e das atividades a serem desenvolvidas. 

Justificativa 

Os profissionais especializados, para garantir maior eficiência no 

alcance de seus objetivos que consiste primordialmente na construção de 

conhecimentos de forma significativa pelos educandos e o desenvolvimento de 

competências no gerenciamento e na conduta das necessidades, deficiências e 

potencialidades, realizam inúmeras atividades que asseguram os requisitos 

para o sucesso escolar. 

Essas atividades são elencadas no plano de ação do atendimento 

educacional especializado que de acordo com as orientações da resolução nº 

4/09 art. 9º é construído pelos professores especializados atuantes na sala de 

recursos juntamente com os professores do ensino regular, com a participação 

das famílias em interface com os demais serviços setoriais da saúde, da 

assistência social, entre outros, necessários ao atendimento. 

Como forma de consolidar as ações para tornar a escola acolhedora, o 

AEE é visto como ferramenta imprescindível que se organiza   a partir   da 

forma de percepção e apropriação do saber de cada educando com 

necessidades especiais, prevendo atividades que o levarão a superar suas 

limitações e desenvolver suas potencialidades. 

Objetivo geral 

Intervir na vida acadêmica do estudante com necessidades educativas 

especiais, visando propiciar condições físicas, pedagógicas e sociais, entre 

 
 

3 Em anexo. 
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outras, na perspectiva de oportunizar recursos que desenvolvam o potencial, 

estimulem a participação e a aprendizagem significativa e consequentemente a 

inclusão escolar. 

 
Objetivos específicos 

Conhecer cientificamente as deficiências; 
Participar do processo de identificação e tomada de decisões acerca 

do atendimento às necessidades educacionais especiais; 

Dirimir preconceitos; 
Tornar os cuidados pessoais no hábito da rotina diária; 

Elevar a auto estima; 

Operacionalizar situações para a autonomia e resolução de problemas; 

Criar momentos para desenvolver as habilidades sociais, no âmbito 

escolar, familiar e social; 

Desenvolver o senso crítico e estético; 

Estimular a leitura de jornais/revistas visando o produção escrita de 

fatos atuais ocorridos na sociedade; 

Incentivar e facilitar o desenvolvimento das habilidades matemáticas, 

por intermédio de jogos e brincadeiras pedagógicas; 

Trabalhar as três áreas do conhecimento de forma interdisciplinar, 

assessorando o desempenho e crescimento nas atividades de acesso ao 

currículo regular; 

Capacitar para apreciação, conhecimento e produção crítica do seu 

próprio conhecimento; 

Valorizar os conhecimentos adquiridos dentro e fora do contexto 
escolar;  

Reconhecer os limites individuais; 
Desenvolver atividades que potencializem as capacidades de cada um; 
Propor atividades que os levem a aceitar e lidar com as próprias 

limitações e a dos outros; 
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Oferecer estratégias que permitam a escolha da forma/caminho que 

facilite sua aprendizagem; 

Preparar materiais específicos que atendam as limitações individuais 

para uso na sala de recursos; 

Efetivar a inclusão tecnológica, pois em face da sociedade 

globalizada, esta constitui-se uma ferramenta de magnífica importância para a 

inserção social; 

Criar meios para facilitar o trabalho do professor regente; 
Oportunizar a troca de experiências/angústias e superação entre os 

educandos/educadores e pais; 

Sugerir procedimentos que facilitem o trabalho docente diante da 

diversidade da sala de aula regular; 

Provocar a reflexão sobre as práticas avaliativas e as aferições da 

aprendizagem; 

Promover junto a comunidade escolar atividades e reuniões que gerem 

soluções práticas e eficientes à problemas individuais; 

Orientar as famílias para que haja envolvimento e participação do 

processo educacional; 

Promover um ambiente com recursos que estimulem o 

desenvolvimento físico-psico-pedagógico do educando; 

Desenvolver relações interpessoais saudáveis e respeitosas. 

Metodologia 

Usar os recursos/textos e materiais desenvolvidos no projeto viva+4, de 

modo que o aluno aprenda se cuidar e a valorizar-se como pessoa; 

Debater com o aluno as inúmeras possibilidades de soluções, quais as 

mais viáveis e o respeito hierárquico nas diversas esferas/situações do 

cotidiano, em especial da escolar; 

 
 

4 Projeto desenvolvido no CEM – 03 sob coordenação da professora 
Domingas Rodrigues da Cunha. 
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Diante de situações do cotidiano escolar, encorajar o aluno a 

posicionar-se como agente responsável pela sua própria história; 

Provocar sempre, na análise de situações do contexto, a reflexão sobre 

o modo de ver e conceber os valores, de maneira que os preconceitos, as 

limitações, as diferenças individuais inerentes de cada ser sejam repensadas, 

revistas e assim se conceba uma postura mais aberta, de maior aceitação e 

valorização das diferenças; 

Disponibilizar na sala um espaço para a leitura e debate dos fatos 

atuais por intermédio de jornais e revistas doados, ou materiais jornalísticos 

que os próprios alunos trouxerem de casa, por interesse; 

Ao verificar as limitações individuais, confeccionar materiais e/ou 

propor recursos que os ajudem a superá-las. 

Reconstruir e reinterpretar atividades com o aluno de modo que ele se 

sinta seguro para exprimir-se utilizando diferentes formas de comunicação; 

Planejar atividades desafiantes que exijam respostas inéditas, críticas e 

criativas promovendo assim, o afloramento das potencialidades; 

Evidenciar/demonstrar a relação existente entre os diferentes 

conteúdos/disciplinas, de modo que o aluno perceba que um mesmo 

conteúdo/conhecimento está vinculado a diversos componentes curriculares, 

dependendo do contexto em análise; 

Colocar a disposição dos alunos computador com acesso à internet e 

juntos com os mesmos criar/acessar e-mail e outros aplicativos, orientando-os 

sobre os riscos, benefícios e armadilhas do mundo virtual; 

Montar uma pequena biblioteca com livros voltados para o Ensino 

Médio de modo que o aluno possa desenvolver suas pesquisas, realizar 

atividades solicitadas pelo professor regente, tendo suporte do professor 

especializado da sala de recursos; 

Estabelecer contato direto e freqüente com as famílias e profissionais 

de outras áreas como médica, assistenciais, jurídicas, comerciais, trabalhistas 
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etc. visando sanar problemas que estejam impossibilitando a evolução e/ou 

desenvolvimento do aluno; 

Nas coordenações da sala de recursos pesquisar/buscar informações 

sobre a Educação Especial para orientar a comunidade escolar; 

Promoção de seminários, palestras com profissionais de diversas 

áreas, visando auxiliar o educador a uma prática pedagógica com atividades 

abertas e diversificadas que abordem diferentes níveis de compreensão, de 

conhecimento e de desempenho dos alunos; 

Proporcionar nas coordenações coletivas da escola, espaços para 

debates e reflexões sobre a prática pedagógica com o aluno que tem 

necessidades especiais de forma que o professor regente se sinta amparado 

para ensinar e aferir os conhecimentos dos citados educandos; e 

Deixar sempre exposto e a disposição dos alunos, diferentes jogos 

para que individual, em duplas ou em pequenos grupos, eles interajam de 

forma cooperativa, respeitosa e sintam na sala um espaço acolhedor, divertido 

e estimulador das habilidades e competências necessárias ao exercício pleno 

da cidadania. 

Clientela 

Todos os alunos com laudo, amparados pela legislação com direito ao 

atendimento em sala de recursos generalista, matriculados nesta instituição de 

ensino ou de instituições circunvizinhas que não ofereçam tal atendimento. 

Recursos 

Humanos, financeiros e materiais. 

Materiais diversos como cartolinas, papéis, revistas, maquetes, 

cartolinas, emborrachados,  quebra-cabeças, mapas, jogos pedagógicos, 

pranchas anatômicas, livros didáticos e paradidáticos, tesouras adaptadas, etc. 

Computadores com impressora e scanner adaptados, note book e 

softwares específicos. 
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Materiais específicos que atentam as peculiaridades de cada aluno de 

acordo com a deficiência. 

 
Cronograma 

O período em que será executado este plano de ação corresponde ao 

calendário letivo de 2017 da Secretaria de Educação do – DF. 

Coordenações com os professores para o desenvolvimentos de 

atividades interdisciplinares focadas principalmente na valorização das 

diferenças com culminância na Semana Nacional de Luta da Pessoa com 

Deficiência. 

Avaliação 

Consoante com a visão de que a avaliação é um processo dinâmico, 

interativo de ação e reflexão, entre educandos e educadores, deve portanto, 

acontecer ao longo de todos os momentos do atendimento educacional 

especializado (GDF, 2008). 

Por ser um recurso que está a serviço da aprendizagem, irá considerar o 

nível atual de desenvolvimento/conhecimento do estudante e todo o leque de 

possibilidades para as aprendizagens vindouras, como nos alerta Vygotsky 

(2003). 

Desta forma a avaliação ocorrerá vinculada a uma ação pedagógica 

processual, aberta, diversificada e formativa a fim de que haja a melhoria do 

atendimento em consequência da identificação de problemas, do encontro de 

soluções e da correção dos rumos (MPF , 2004). 

Compreendendo a aferição dos conhecimentos com um procedimento 

indissociável do processo educativo que oportuniza ao educador planejar 

atividades e criar novas e mais eficientes estratégias frentes às dificuldades do 

educando, a análise do desempenho se dará em comparação com ele mesmo, 

conforme o progresso individual de suas competências, habilidades e 

conhecimentos. 
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A prioridade avaliativa estará nos aspectos qualitativos já que cada 

aluno difere quanto às capacidades e aptidões, levando em conta os diferentes 

ritmos e estilos de aprendizagem de modo que ocorra avanços na assimilação 

ativa dos conhecimentos. 

A avaliação no atendimento educacional especializado terá como foco 

observar como os conhecimentos foram internalizados, pelo aluno, para que 

seja possível a organização de intervenções adequadas ao longo do ano letivo, 

confirmando ações e reformulando o que for necessário. 

 
Resultados Esperados 

 
Ciente de que o eixo norteador da Educação Especial está na 

acessibilidade do educando com necessidades educacionais especiais à 

educação de qualidade, é necessário dispor de recursos educacionais e de 

estratégias que permitam diversificadas possibilidades de intervenções 

metodológicas de forma que as peculiaridades de cada educando sejam 

contempladas e assim haja a construção crítica e criativa do saber (FÁVERO, 

2007). 

Ao se desenvolver o AEE com a concepção de que apesar das 

limitações, as potencialidades individuais dos alunos são imensuráveis, e que o 

papel central do professor é o de mediar, estimular e facilitar, assessorando o 

processo de aprendizagem significativa, os esforços para a melhoria da 

qualidade do atendimento e consequentemente do aumento da qualidade de 

vida tanto acadêmica como do progresso sociocultural, se tornam inevitáveis. 

E tais esforços passam por procedimentos contínuos de investigação, 

de se levantar dados que facilitem uma melhor compreensão do processo de 

aprendizagem e aperfeiçoamento da prática pedagógica; observando e 

registrando todos os avanços, retrocessos, dificuldades e progressos do aluno 

ao longo de todo o processo pedagógico. 
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É firmado nessas premissas que a sala de recursos generalista do 

Centro de Ensino Médio 03 apresenta essa proposta pedagógica, 

desenvolvendo todas as suas ações focadas num atendimento educacional 

especializado que oferte ao educando condições de exercer plenamente sua 

cidadania numa participação ativa tanto na vida acadêmica, como na vida 

social, cultural e política de seu país. 

 
Projetos 

Viabilizando os alcances dos objetivos do AEE são desenvolvidos os 

seguintes projetos ao longo do ano letivo: 

● Semana de Luta da Pessoa com Deficiência; 

● Jogos e Desafios 

● Mural Visual. 
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO 

SUBSECRETARIA DE GESTÃO PEDAGÓGICA E INCLUSÃO EDUCACIONAL 
DIRETORIA DE EXECUÇÃO DE POLÍTICAS E PLANOS EDUCACIONAIS 

GERÊNCIA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL 
 

Formulário de Registro do Plano de AEE 

I - Dados referentes ao estudante 
 

Atendimento Educacional Especializado - AEE 
PLANO DE AEE – Área    

1 - Identificação do Estudante 

 
Nome do estudante:    

nascido em   / /  filho de    e 

residente à 
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na cidade de  , atualmente com anos (idade), está 

regularmente matriculado  na  Escola 

  , série   , turma 

  , turno   , professora 

  

 
2 – Relato do Caso 

 

2.1. Natureza do Problema 
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2.2. O Problema do ponto de vista do AEE 

 

3 - Potencialidades e dificuldades do estudante 

3.1. Desenvolvimento Psicomotor 

Dificuldades Potencialidades 
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3.2. Linguagem 
 

Dificuldades Potencialidades 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  

3.3. Desenvolvimento Cognitivo 
 

Dificuldades Potencialidades 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  

3.4. Sociabilidade / Afetividade 
 

Dificuldades Potencialidades 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  

3.5. Aprendizagem 
 

Dificuldades Potencialidades 
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3.6. Meio social / família 

Dificuldades Potencialidades 

   

  

  

  

    
  

4 - Solução do problema 

 

5 - Outros dados 

Ações necessárias Relação do que existe 

Acessibilidade arquitetônica 
realizada no ambiente 
escolar. 

 

Materiais e equipamentos 
utilizados pelo estudante. 

 

Recursos no ambiente 
escolar. 

 

Outros  

6 - Necessidades do estudante 
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II - Plano de AEE 
 

14. Objetivos do plano 
 

15. Organização do atendimento 
➢ Frequência (número de vezes por semana para atendimento ao estudante):    
➢ Tempo de atendimento: (em horas ou minutos) 
➢ Composição do atendimento: ( ) individual ( ) coletivo 
➢ Outros: 

16. Atividades pedagógicas a serem desenvolvidas no atendimento ao estudante 
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17. Seleção de materiais a serem produzidos para o estudante. Necessidades de 

adequações. 

 

18. Seleção de materiais e equipamentos que necessitam ser adquiridos 
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19. Outros profissionais e/ou instituições que deverão ser envolvidos 
 

20. Tipos de parcerias necessárias para aprimoramento do atendimento e da 
produção de materiais 

 

21. 8. Resultados esperados 
 

22. Orientação sobre os serviços e recursos oferecidos ao estudante na 
comunidade escolar 

▪ Professor de sala de aula ( ) 
▪ Professor da Educação Física ( ) 
▪ Colegas de turma ( ) 
▪ Diretor escolar ( ) 
▪ Equipe pedagógica ( ) 
▪ Família ( ) 
▪ Outros ( ) 
▪ Quais: 

23. Avaliação dos resultados 
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24. Reestruturação do Plano 
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Nome e matrícula do Professor do AEE 
 

Data / /  
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