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APRESENTAÇÃO DO PROJETO E DO PROCESSO DE CONSTRUÇÃO
O processo de elaboração do Projeto Pedagógico (PP) foi realizado de forma
coletiva, com abertura para a participação de toda a comunidade escolar (gestores,
docentes, discentes, SOE, funcionários, pais e interessados).
Inicialmente foi estabelecida a equipe de elaboração do PP e a metodologia
de trabalho.
Após essa fase passou-se a um processo de análise de como se determinaria
os instrumentos para atingir a função social da escola no intuito de favorecer a
gestão democrática no contexto escolar.
Concomitantemente

a

tal

análise,

foram

realizadas

reuniões

nas

coordenações pedagógicas para que fossem discutidos os pontos considerados
fortes e fracos da instituição. Procedeu-se logo em seguida ao recolhimento de
propostas para que a comissão sintetizasse o resultado no texto do PP.
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HISTORICIDADE DA ESCOLA
Nome da Unidade Escolar: Centro de Ensino Médio I do Riacho Fundo I
Regional de Ensino: CRE Núcleo Bandeirante
Localização: QS 14 Setor Habitacional A, Riacho Fundo I
O projeto de desenvolvimento administrativo governamental desenvolvido em
1989 previa o assentamento de famílias carentes em determinados locais préestabelecidos pela política de ocupação do Distrito Federal. Tendo em vista o
grande fluxo migratório de comunidades populacionais advindas de todo o país para
a Capital, o GDF realizou a legalização da ocupação de áreas territoriais, dentre
elas, a próxima ao Núcleo Bandeirante, onde se situa o Riacho Fundo I. Visando
atender a esta nova demanda foi autorizada a construção de estabelecimentos
públicos, dentre eles, uma escola destinada a oferecer o Ensino Fundamental à
população local instalada. Nesse primeiro momento a escola atendia apenas as
séries iniciais, depois alterou para as series finais do ensino fundamental e por fim
em 1998 iniciou-se o ensino médio. De 2014 a 2017 a escola teve que atender
também as turmas de 9º ano, pois uma das escolas da comunidade fechou para
reforma. Atualmente nossa clientela é de Ensino Médio regular e uma classe de
Ensino Especial. Porém a nossa estrutura física necessita de adaptações para
atender esse público. Precisamos de um auditório e mais espaços de convivência
para os estudantes. Esta UPE atende a comunidade das cidades Riacho Fundo I e
II, Areal, Park Way e ADE. Em 19 de novembro de 2007 a escola passou a chamarse Centro Educacional 01 do Riacho Fundo I. E em 2009, a escola passou a
chamar-se Centro de Ensino Médio I do Riacho Fundo I.
Contamos com um total de dezenove salas de aula, distribuídas em cinco
blocos e uma área física ampla tendo espaço suficiente para melhorias na estrutura
e melhor atender aos anseios e necessidades da comunidade escolar. Temos
também um laboratório de informática, uma sala de leitura, uma sala de vídeo e uma
quadra esportiva.
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DIAGNÓSTICO DA REALIDADE ESCOLAR
Apesar de origens diversificadas, costumes, crenças e culturas diversas, há
inter-relacionamento entre a comunidade docente e discente que constituem o
segmento escolar. A maioria dos discentes e alguns funcionários deste
estabelecimento de ensino residem na região administrativa, prefigurando ainda
mais a boa relação entre a Escola e a Comunidade.
Um dado relevante a considerar é que a realidade econômica local é
caracterizada pela diversidade, isto é, oscila entre as famílias extremamente
carentes, em detrimento de outras que gozam de um bom padrão financeiro. Um
grande número de alunos do 2º e 3º anos do diurno atuam como estagiários em
instituições públicas e boa parte dos discentes no noturno são empregados nos
setores comerciais secundários e terciários recebendo em média um salário-mínimo
mensal, podendo ser através de estágio, carteira assinada etc.
As famílias são pouco participativas na vida escolar, em geral. O nível cultural
dos pais é inferior ao dos filhos. A Escola tem desenvolvido projetos sociais para
dessa forma motivar a integração com a comunidade escolar. Ex: peças teatrais,
festa em comemoração ao dia do idoso, dia do estudante, festa junina, gincanas,
semana de “educação para a vida”, reuniões sistematizadas por bimestre, sendo
oferecido café da manhã, além de promovermos noite de talentos e projetos que
envolvem ações de voluntariado tendo como meta fomentar uma cultura solidária
nas relações interpessoais na escola.
Nossa realidade mostra um alto índice de abandono, principalmente no turno
noturno. Também observamos grande desinteresse e indisciplina o que leva a um
aumento nos índices de reprovação.
Na tentativa de melhorar esse diagnóstico elencamos algumas ações a serem
executadas:
 a escola possui uma proposta pedagógica definida e conhecida;
 o planejamento faz parte da rotina da instituição;
 o contexto imediato dos alunos faz parte das aulas;
 os professores utilizam recursos e estratégias variados para promover a
aprendizagem;
 existe incentivo à autonomia e trabalho coletivo;
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 a escola adota práticas para a inclusão de estudantes com necessidades
especiais.
Os dados de aprovação com ou sem dependência, reprovação, abandono e
transferências são acompanhados bimestralmente pela secretaria da escola que
repassa à coordenação para que todos os segmentos da escola busquem meios de
intervenção. Trabalha-se de modo geral em sala de aula dia a dia, visando a
motivação dos discentes para que participem de programas como o PAS e em
outras provas como o ENEM, SAEB, Olimpíadas da Matemática, além de simulados
preparados pelo corpo docente da unidade em questão.
O Conselho Escolar é o órgão que agrega representantes dos segmentos Pais,
Professores, Alunos, Carreira Assistência à Educação e Especialistas de educação
e desenvolve um trabalho significativo nas soluções de questões diversas que
afetam a escola, reunindo-se mensalmente para o exercício de suas funções
consultiva, deliberativa, mobilizadora, fiscalizadora e representativa.
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FUNÇÃO SOCIAL DA ESCOLA
Como prática social, a educação deve se atentar para as demandas da
sociedade enquanto parâmetros para o desenvolvimento das atividades escolares. A
educação pública se constitui como direito social e para tanto deve ser gratuita,
democrática, inclusiva, de qualidade social com universalização de acesso e
contexto desafiador de superação das desigualdades sociais, étnico-raciais, de
gênero e relativas à diversidade sexual.
Para dar conta de um número maior de histórias singulares, é preciso pensar
em uma educação que seja capaz de discutir em suas propostas curriculares as
situações e os contextos de vida, para enfrentar o que é próprio e constituinte das
vivências, instigar a participação de uma escola que deve acolher e respeitar as
diversidades.
Nesse sentido a escola deve capacitar o aluno a interagir com os valores
morais e sociais; ou seja, que ele se torne apto a participar ativamente da sociedade
de forma madura e crítica, ampliar seus conhecimentos pedagógicos, culturais e
também individuais.

Princípios orientadores das práticas pedagógicas

Pensar

na

educação

significa

refletir

sobre

modos

de

compartilhar

conhecimentos, valores, crenças, comportamentos. O que nos leva a refletir sobre a
ética educativa, da formação, das experiências e saberes vivido e de novos
significados a serem aprendidos.
O docente deve procurar exercer uma conduta que cumpra os princípios
organizacionais de sua função para proporcionar a educação de todos, bem como,
ter um posicionamento crítico para repassar aos seus alunos modos e maneiras de
construir um conhecimento questionador frente as novas exigências sociais,
cumprindo seus deveres e reivindicando seus direitos, sendo sujeito da própria
história. Sempre dando ênfase a aprendizagem, construindo-a de maneira
significativa, valorizando razão, intuição, sensação, valores, etc. É uma troca de
conhecimentos para a compreensão do mundo, possibilitando a argumentação deles
e a procura dos seus conhecimentos frente as mudanças ocorridas na sociedade
para podermos juntos construir um conhecimento crítico, reagindo, modelando e
reconstruindo a realidade.
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OBJETIVO GERAL

Promover

a

aproximação,

a

integração

e

a

articulação

das

ações

desenvolvidas pelo corpo administrativo, pedagógico, técnico e operacional na
construção e melhoria contínua dos Programas/Projetos Educativos do CEM 01 RF
I, na busca de uma educação referencial de qualidade a ser conhecida e
reconhecida em âmbito local, regional e distrital atendendo os diferentes públicos
envolvidos.
Objetivos Específicos:
 Elaborar

programas

necessidades

dos

que

atendam

alunos,

famílias,

aos

interesses,

professores,

expectativas

e

coordenadores

e

comunidade.
 Destacar a importância dos Programas propostos pelo CEM 01RF I na ação
educativa e social para a formação de valores, comportamentos e hábitos
que repercutam na melhoria da qualidade de vida dos alunos, das suas
famílias e da comunidade local.
 Propiciar momentos coletivos que promovam uma cultura de planejamento,
parcerias, otimização do espaço-tempo e qualidade pedagógica.
 Apoiar as iniciativas oriundas do corpo de professores, alunos e da
comunidade, promovendo o intercâmbio.
 Servir como espaço aberto a ações e debates de demandas sociais.
 Promover encontros onde possam ser debatidas a importância da Educação e
suas interfaces com outras dimensões do saber na promoção da autoestima,
da socialização, da expressão, da comunicação e da profissionalização.
 Fomentar e apoiar programas que incentivem a participação de artistas e
estimulem a descoberta de aptidões.
 Fomentar experiências integradas entre as disciplinas.
 Promover a redução da evasão escolar e a diminuição do índice de
repetência, com a implantação de projetos interventivos e metodologia de
provas multi e interdisciplinares.
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 Promover projetos que contemplem o fortalecimento da diversidade cultural e
étnico-racial (educação e afrodescendência) prevista na Lei nº 11.645, de
2008.
 Valorização e visitação a patrimônios históricos, universidades, parques,
cinemas, museus, etc.
 Conscientizar e estimular docentes e discentes quanto a importância da prova
IDEB.
 Reduzir o índice de abandono em 5% utilizando comunicação com pais e
responsáveis, e até mesmo acionando o Conselho Tutelar.
 Reduzir o índice de reprovação em 5%, utilizando estratégias pedagógicas
junto ao discente, atentando às dificuldades individuais.

CONCEPÇÕES

TEÓRICAS

QUE

FUNDAMENTAM

AS

PRÁTICAS

PEDAGÓGICAS
A Constituição Federal de 1988 que estabeleceu que a educação é um direito
social e definiu que os responsáveis pelo seu provimento são o Estado e a família e
com o Artigo 1º da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB).
A democratização da gestão e a educação com qualidade implicam a garantia
do direito à educação a todos estimulando os saberes científicos, tecnológicos e
sócio-históricos, e compreendendo as necessidades do mundo do trabalho, bem
como os elementos da subjetividade.
Segundo Brasil (2008) dentre as bases para a democratização da gestão
como instrumento na construção da qualidade social da educação, podemos citar:
 Sistemas inclusivos, que contemplem a diversidade com vistas à igualdade.
 Reconhecimento das práticas culturais e sociais dos alunos e da comunidade
local, entendendo-as como dimensões formadoras que se articulam com a educação
escolar.
 Construção de práticas e projetos que contemplem a educação ambiental e a
sustentabilidade/sociedade sustentável.
 Construção de práticas e projetos educacionais que contemplem e alimentem a
busca e o fortalecimento da diversidade cultural e étnico-racial (educação e
afrodescendência) prevista na Lei nº 11.645, de 2008.
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 Promoção

de

práticas

e

elaboração

de

projetos

que

contemplem

o

empreendedorismo/protagonismo juvenil e ações de voluntariado previstas na Lei nº
9.608 de 1998.
A ação educacional do CEM 01-RF I deve pautar-se por tais projetos
norteadores e posicionar-se de forma a ser inserida na comunidade, apoiando as
transformações, atuando como um catalisador das ações, que passam a se
processar naturalmente. Assim, a concepção pedagógica predominante é a crítico
social dos conteúdos, pois se busca formar um cidadão integral. Tal concepção
alinha-se perfeitamente com os anseios atuais da educação e sociedade devido ao
fato de levar em conta o que o aluno traz consigo, fomentá-lo a ressignificar seus
dogmas e formar opiniões. Assim moldando um cidadão crítico capaz de tomar
iniciativas.
ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO PEDAGÓGICO E ORGANIZAÇÃO
CURRICULAR
A escola trabalha com a semestralidade no Ensino Médio.
Abaixo segue a matriz curricular utilizada
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Os discentes da unidade, além da grade curricular apresentada anteriormente
participam de vários projetos pedagógicos, entre eles os projetos interventivos que
foram elaborados com vistas a atingir as metas do CEM 01 RF I e CRE/NB, sendo
aplicados pelos professores regentes.
São administradas seis horas/aulas por dia no diurno e cinco horas/aulas no
noturno; seguindo orientação da grade curricular elaborada e aprovada pelo CNE.
A escola funciona em atividade nos três turnos (matutino, vespertino e
noturno), sendo que no turno matutino há oito turmas de 3° anos e dez de 2°anos,
no vespertino dezesseis de 1°anos e uma classe de Ensino Especial.
Já no turno noturno há duas turmas de 1º ano, quatro turmas de 2º ano e
quatro turmas de 3º ano (Ensino Médio). No total há 1160 alunos na escola, sendo
que 477 estão no 1°ano, 387 no 2°ano e 296 no 3°ano.
Desde 2007 estamos utilizando o método intitulado de sala ambiente visando
um melhor aproveitamento pedagógico e de material, manutenção da estrutura física
e compartilhamento entre os três turnos.
A fim de evitar prejuízos pedagógicos aos alunos, a escola também conta com
a prática de planejamento para aplicação de atividades, na ausência dos
professores, de forma que estes são orientados a montar um banco de atividades a
serem executadas, independente do motivo da ausência.
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A unidade conta com recursos, tais como: laboratório de informática onde o
professor faz um agendamento prévio para utilização, quadra poliesportiva, sala de
vídeo equipada com sistema de som ambiente e sala de leitura.
Contamos o apoio de jovens educadores sociais no acompanhamento de
alunos AEE (Atendimento Educacional Especializado).
Por fim destacamos que determinados projetos necessitam de recursos
humanos próprios para ter êxito em seus objetivos, citamos o Projeto “Posso Beber
Água” que investiga as águas do Ribeirão Riacho Fundo e se as nascentes do
parque vivencial do Riacho Fundo estão de acordo com os parâmetros
estabelecidos pelo Ministério do Meio Ambiente, verifica também se há fontes de
poluição na região do parque vivencial do Riacho fundo e sugere melhorias das
condições das águas do parque do Riacho Fundo, para esse projeto foi solicitado
um profissional. Notamos a necessária importância de uma pessoa dedicada e
capacitada para alcançar esses conteúdos e métodos junto aos alunos. Esse
material humano é amparado pela Portaria 444 de 16 de dezembro de 2016.

Concepções, práticas e estratégias de Avaliação
É necessário periodicamente estarmos avaliando e sendo avaliados por
aqueles que conosco estabelecem processos de interação. Assim, deve existir um
espaço onde essa avaliação possa dar um norte, ainda que mínimo ao destino dos
sujeitos. A escola tem como seu objeto principal a melhora da qualidade do ensino.
A avaliação formativa e continuada consiste em uma prática educativa
contextualizada, flexível, interativa, de maneira contínua e dialógica (Freire,1975).
Avalia-se interna e/ou externamente o conteúdo, seu tratamento, a dinâmica
da tarefa, o empenho da própria experiência na ação colaborativa, a relação da
temática com a própria prática, a aprendizagem antecipada por simulações, a
pertinência epistemológica dos tópicos abordados, o nível de interatividade, as
ferramentas e materiais de maneira integral e não separadamente, possibilitando,
ainda, a participação dos estudantes na avaliação e co-avaliação entre pares além
da auto avaliação.
A avaliação educativa, entendida como inserida em um projeto pedagógico,
postula a autonomia e a cooperação como princípios básicos da educação. Esse
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tipo de avaliação leva em consideração as crenças, valores, estereótipos
socioculturais implicados em relação ética e contextualizada. Nossos conselhos de
classes e reuniões de pais procuram avaliar o processo pedagógico e propor
melhorias para os bimestres seguintes.
Desta forma, nesta UPE são realizadas avaliações com intuito formativo
buscando promover a cidadania, a ética e a política, observando as particularidades
das áreas de Ciências da Natureza, Ciências Humanas e Códigos e Linguagens.
O processo de avaliação se dá de forma contínua ao longo do ano letivo em
todas as disciplinas. Utilizamos diversos instrumentos de avaliação como: provas
multidisciplinares, simulados, provas práticas, filmologias, trabalhos de pesquisa,
estudos dirigidos, diário de bordo, prova por blocos, entre outros. Sempre que
realizamos atividade extraclasse não selecionamos alunos de forma aleatória de
diversas turmas. Selecionamos turmas específicas a fim de minimizar o prejuízo
pedagógico das demais disciplinas. Buscamos sempre variar as turmas, ofertando
assim a possibilidade de atividade extraclasse a um maior número de alunos no
decorrer do ano letivo.
Há também a possibilidade de semana de provas com dias intercalados para
a promoção de um intercâmbio entre as áreas do conhecimento. Assim os
estudantes tem todo o período de aula para a realização das provas de forma
tranquila e sem prejuízo pedagógico.
As avaliações ocorrem bimestralmente, sua pontuação total é 10,0 (dez),
sendo até 5,0 pontos para prova bimestral e o restante a critério de cada professor
distribuído em atividades diversas que constam no planejamento pedagógico de
cada disciplina.
Também é ofertado recuperação semestral para os estudantes que não
alcançaram a média no primeiro semestre. Destaca-se ainda que as recuperações
das diversas disciplinas são ofertadas continuamente pelos professores buscando o
resgate de conteúdos. As atividades mensais são realizadas em sala ou de forma
extraclasse. Outras se apresentam nas modalidades interdisciplinares e outras
específicas por área de conhecimento cognitivo, além das atividades individuais e
em grupo.

13
CENTRO DE ENSINO MÉDIO 01 DO RIACHO FUNDO I
QS 14 Setor Habitacional A – Riacho Fundo I (DF)
(61) 3901-7960 / (61) 3901-7961
E-mail: cem01rf1secretaria@gmail.com

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO
COORDENAÇÃO REGIONAL DE ENSINO DO NÚCLEO BANDEIRANTE
CENTRO DE ENSINO MÉDIO 01 DO RIACHO FUNDO I

Também realizamos conselhos de classes participativo, reunião com pais,
avaliações institucionais, acompanhamento de frequência com o SOE, reuniões nas
coordenações pedagógicas com o intuito de acompanhar e melhorar as atuações da
Unidade Escolar.
Organização Curricular da Escola
Pedagogicamente, nota-se a necessidade de mudar, de lidar de modo diferente
com os eixos transversais; mas também se percebe uma grande dificuldade para
colocar isso em prática, por exemplo: Como trabalhar por áreas de conhecimento
com a divisão das disciplinas em blocos dentro da semestralidade?
No intuito de facilitar o trabalho interdisciplinar, a escola optou por trabalhar
na coordenação pedagógica de segunda-feira com os professores divididos em
blocos. Assim, os mesmos podem trocar informações e experiências pedagógicas
que possam ser utilizadas em sala de aula. Também procuramos desenvolver
projetos interdisciplinares, como simulados temáticos “Um tema é escolhido pelo
grupo, que prepara material de apoio a todos os professores e alunos, a temática é
discutida em sala com estudantes e finalizamos com a aplicação do simulado”.
Outro ponto que merece atenção é o material didático que a escola utiliza
atualmente, em especial o Livro Didático, ele, muitas vezes, não favorece o trabalho
interdisciplinar ou não atende o conteúdo que deveria ser trabalhado. Destacamos
que a maior parte dos professores tem dificuldades em trabalhar com a
interdisciplinaridade, seria importante a formação dos mesmos nesta habilidade.
Outro fator que interfere no processo é a rotatividade dos professores, sem
mencionar os desencontros entre professores de 20h com os de 40 horas. Outro
obstáculo a essa prática pedagógica é o pouco domínio que se tem sobre a
interdisciplinaridade, que é o pilar essencial do “Currículo em Movimento”. O próprio
aluno comporta-se de forma diferente e irreverente ao assistir a uma aula
interdisciplinar.
Para ele, o professor invade a disciplina do colega. Por isso exige-se uma
preparação profunda dos trabalhadores em educação e uma introdução gradativa e
cuidadosa dessa metodologia pedagógica em sala.
Nesse processo, procura-se trabalhar os eixos transversais dentro dos blocos
de disciplinas, nos adaptando a nova realidade escolar.
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Eixos transversais: Educação para a Diversidade; Cidadania e Educação em e
para os Direitos Humanos; Educação para a Sustentabilidade.
Objetivos:
1 – Possibilitar que o estudante entenda a sociedade em que vive como fruto da
ação humana, que se faz e refaz num processo dotado de historicidade.
2 – Proporcionar formas diversificadas de estudo e atuação sobre a natureza,
desenvolvendo uma consciência crítica reflexiva sobre sua ação.
3 – Aplicar seus conhecimentos matemáticos a situações diversas, utilizando-os na
interpretação da ciência, na atividade tecnológica e nas atividades cotidianas.
4 – Propiciar aos estudantes a construção da cidadania por meio de uma sociedade
igualitária.
5 – Favorecer práticas sociais e culturais que possibilitem o acesso dos estudantes
aos diferentes referenciais da construção do saber.
Gestão pedagógica e resultados educacionais
Sendo a gestão pedagógica relacionada a organização e planejamento do
sistema educacional, faz-se importante que a equipe gestora esteja em contato
aberto com os educadores para estabelecer o plano de aprendizagem e promover a
educação como um todo, dando atenção a organização do trabalho pedagógico.
A gestão dos resultados educacionais tem por foco a melhora da
aprendizagem, assim é necessário acompanhar e avaliar, com participação da
comunidade e do conselho de educação, os resultados educacionais e garantir
condições,

sobretudo

institucionais,

de

continuidade

das

ações

efetivas,

preservando a memória daquelas realizadas, com o intuito de sempre melhorar.
É necessário que estejamos constantemente avaliando e sendo avaliados por
aqueles que conosco estabelecem processos de interação. Assim, deve-se existir
um espaço onde essa avaliação determina muitas vezes o destino dos sujeitos.
A escola exerce papel primordial sobre o objeto principal, que é a melhora da
qualidade do ensino.
A escola é um lugar de concepção, realização e avaliação de seu projeto
educativo, uma vez que necessita organizar seu trabalho pedagógico com base em
seus alunos. O projeto é construído e vivenciado em todos os momentos, por todos
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os envolvidos com a comunidade escolar. O projeto pedagógico da escola está
intimamente articulado ao compromisso sociopolítico, com os interesses reais e
coletivos da população. A avaliação está inserida no PP e desempenha o papel
importantíssimo de possibilitar a construção da autonomia do sujeito e da instituição
escolar, produzindo mudanças, melhorando a qualidade da educação como um
todo.
Dessa forma buscaremos acompanhar as ações que serão desenvolvidas
com o intuito de atingirmos as metas estabelecidas e auxiliarmos os docentes e
discentes no processo educativo. As tabelas a seguir apresentam os dados da
escola referente ao ano de 2018.

EDUCAÇÃO ESPECIAL
ENSINO FUNDAMENTAL
Matriculados
Aprovados
TOTAL

ENSINO MÉDIO
26
26
26

TOTAL DE CONCLUINTES POR ANO DE NASCIMENTO, TURNO E SEXO - ENSINO MÉDIO
ANO DE
DIURNO
NOTURNO
NASCIMENTO
MASCULINO
FEMININO
MASCULINO
FEMININO
Após 2002
2002
02
05
2001
32
50
2000
38
29
4
4
1999
4
02
14
23
1998
01
10
14
1997
1
8
5
1996
1995
1
2
1994
1993
DE 1992 A 1988
Antes de 1988
1
TOTAL
77
87
37
49

MOVIMENTO E RENDIMENTO ESCOLAR POR TURNO E SÉRIE – ENSINO MÉDIO
DIURNO
NOTURNO
MOVIMENTAÇÃO
1ª série
2ª série
3ª série
1ª série
2ª série
Matrículas até 06/04/16
345
296
185
89
61
Admitidos após 06/04/16
48
16
9
38
19
Transferências
40
35
21
20
7

3ª série
81
32
14
16
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Matrícula final
353
277
173
107
73
Aprovados sem dependência
212
124
139
57
41
Aprovados com dependência
80
97
0
4
7
Reprovados
61
56
34
21
15
Abandono
25
10
MOVIMENTO E RENDIMENTO ESCOLAR POR TURNO E SÉRIE – ENSINO MÉDIO
DIURNO

99
75
0
18
6

NOTURNO

MOVIMENTAÇÃO
Matrículas até 06/04/16
Admitidos após 06/04/16
Transferências
Matrícula final
Aprovados sem dependência
Aprovados com dependência
Reprovados
Abandono

9º ANO
150
8
8
150
126

9º ANO
41
27
19
49
26

24
23

TOTAL DE CONCLUINTES POR ANO DE NASCIMENTO, TURNO E SEXO - ENSINO FUNDAMENTAL
ANO DE
DIURNO
NOTURNO
NASCIMENTO
MASCULINO
FEMININO
MASCULINO
FEMININO
Após 2003
2003
2002
12
5
2001
43
37
2
2000
14
12
5
1
1999
2
1
8
6
1998
2
2
De 1997 a 1993
TOTAL
71
55
17
9

A partir da análise dos dados referentes ao ano letivo de 2018 percebemos
que há altos índices de abandono, principalmente no noturno. Isso se deve,
sugestivamente, a dificuldade de conciliar o trabalho com os estudos.
Com relação aos índices de reprovação, faz-se necessário estudar os motivos
para propor ações factíveis para melhorar esses índices. A principal ideia é trabalhar
junto com as famílias dos alunos, principalmente daqueles com baixos rendimentos,
para diminuir os índices de reprovação.
O Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) foi criado em 2007
e reúne, em um só indicador, os resultados de dois conceitos igualmente
importantes para a qualidade da educação: o fluxo escolar e as médias de
desempenho nas avaliações. Ele é calculado a partir dos dados sobre aprovação
escolar, obtidos no Censo Escolar, e das médias de desempenho nas avaliações do
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Inep, o Sistema de Avaliação da Educação Básica (SAEB) – para as unidades da
federação e para o país, e a Prova Brasil – para os municípios.
Para alcançarmos índice no IDEB, seguiremos alguns passos que são:
conscientizar e estimular docentes e discentes quanto a importância da prova;
reduzir o índice de abandono em 5% utilizando comunicação com pais e
responsáveis, e até mesmo acionando o Conselho Tutelar; reduzir o índice de
reprovação em 5%, utilizando estratégias pedagógicas junto ao discente, atentando
às dificuldades individuais.
O corpo gestor da nossa instituição de ensino irá contribuir com uma ação
estratégica facilitadora da aprendizagem que é o Voluntariado Educativo. Esta
proporciona aos educandos a vivência da solidariedade, tolerância, aceitação e
compreensão do outro, favorecendo a formação pessoal e social do aluno.

PROGRAMA ESCOLAS QUE QUEREMOS

O programa é uma iniciativa da Secretaria para os próximos quatro anos, que
tem por objetivo dedicar um olhar especial a 185 escolas da rede pública de ensino,
com o intuito de melhorar os índices de aprendizagem, reduzir as taxas de
abandono e reprovação e valorizar os profissionais da educação.
Nesse sentido, o Escolas que Queremos tem o intuito de apoiar as unidades
escolares para a difusão de boas práticas pedagógicas, o suporte à atuação dos
profissionais de educação, a inserção de novas ferramentas tecnológicas no
processo de aprendizagem, a implementação de melhorias na infraestrutura, a
disponibilização de novos recursos para o aperfeiçoamento da gestão escolar, bem
como a promoção de um ambiente escolar mais seguro.
O CEM01 do Riacho Fundo 1 optou por aderir ao projeto destacando que as
particularidades observadas pelo corpo docente e discente referente as questões
pedagógicas, disciplinares e administrativas devem ser tratadas em conjunto com a
comunidade escolar e os coordenadores do projeto. Assim contamos com o apoio
da SEDF para a execução das ações propostas pelo projeto com o intuito de
alcançar uma educação de excelência.
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PLANO DE AÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DO PROJETO PEDAGÓGICO CEM01RF1– 2019
Objetivo geral: Promover uma educação de qualidade que envolva a participação de toda a comunidade escolar e diferentes públicos
envolvidos.
Gestão pedagógica e de resultados educacionais
OBJETIVOS
Criar

e

METAS

AVALIAÇÃO DAS

AÇÕES

executar Melhorar

os Maior comunicação Nos

projetos educativos resultados

conselhos

no adaptações no trato feedbacks

junto a comunidade ENEM/PAS/UnB.

didático para alunos resultados

escolar,

com

uma diversidade de
ações educativas.

Reduzir em 5% o
índice

de

reprovação

e

Promover a redução evasão escolar.
da evasão escolar e Proporcionar
a

diminuição

índice

do estudantes
de aprendizagem

repetência, com a significativa.
implantação
projetos

de

Conquistar
aumento

de Equipe gestora;

dos com as famílias e classe serão feitos Corpo

do CEM 01 RF I, estudantes

visando

RESPONSÁVEIS

AÇÕES

e

dos Coordenação
obtidos pedagógica

de período

aprendizagem
expostos

de

observação

A

partir

dos

docente; conselhos de classe

problemáticas em um determinado Secretaria escolar

sociais

CRONOGRAMA

em cada bimestre
ou esporadicamente
nas

reuniões

pedagógicas
coletivas

nos

conselhos de classe Levantar

os

aos bem como estimular quantitativos
de
uma as
avaliações evasão/repetência
formativas.
Acompanhar

um processo
gradativo recuperação

nas

coordenações

o pedagógicas, a cada
de bimestre
especialmente

Levantar dados ao
final
bimestre

de

cada
e

no

conselho do final do
ano

e
ao

19
CENTRO DE ENSINO MÉDIO 01 DO RIACHO FUNDO I
QS 14 Setor Habitacional A – Riacho Fundo I (DF)
(61) 3901-7960 / (61) 3901-7961
E-mail: cem01rf1secretaria@gmail.com

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO
COORDENAÇÃO REGIONAL DE ENSINO DO NÚCLEO BANDEIRANTE
CENTRO DE ENSINO MÉDIO 01 DO RIACHO FUNDO I

interventivos,
simulados
metodologia
provas
multidisciplinares

da participação das continua.

final do ano letivo

e famílias no ambiente Elaboração
de escolar

durante

ano letivo.

e

o aplicação

de

simulado

temático

visando uma melhor
preparação para o
ENEM/PAS/UNB.
Implementação dos
projetos

gerais

e

projetos

de

Intervenção

de

acordo

as

com

defasagens
identificadas

pelo

corpo docente.
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Gestão participativa
OBJETIVOS

METAS
Melhorar

a

comunicação

e

interação entre os
Gerir a participação
dos

órgãos

colegiados

e

comunidade escolar
Promover

a

diversos

órgãos

ligados à escola e
comunidade

Criar

canais

comunicação

cada

AÇÕES
de
e

ação e melhorar os
já existentes entre,
conselho

escolar,

APAM

e

Buscar até o final comunidade
de

AVALIAÇÃO DAS

AÇÕES

Convocação

RESPONSÁVEIS

CRONOGRAMA

de

assembleia escolar

Semestralmente

do conselho escolar

com convocação de

e

APAM

para

juntamente com a
comunidade

Conselho escolar
APAM

definir

assembleia
pelo
escolar

geral
conselho

onde

se

as
Gestora, definirão
e comunidade docente/ estratégias e ações
de
discente
e Avaliação

e avaliar as ações Equipe

gestão

Reuniões de pais, sugeridas
atingir
os
conselho de classe experimentadas
dos
processos
progressivos níveis
pais/responsáveis.
extraordinário
e
educativos.
de
autonomia
Ao final de cada ano
conselho
escolar
administrativa,
letivo e do mandato
para discutir as
pedagógica e de
da equipe gestora.
metas propostas.
gestão financeira.
descentralização

resultados da gestão
ao final de cada ano
letivo.
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Gestão financeira
OBJETIVOS

Gestão

METAS

financeira Uma

realmente
participativa

e recursos

compartilhada
a

gestão dos recursos
financeiros
escola

da

fontes

AÇÕES

das Em

dos reuniões do caixa será
que

cada

RESPONSÁVEIS

reunião APAM

avaliada

CRONOGRAMA

Reuniões bimestrais

a

a escolar para maior implementação das

escola obtém das participação
mais

Acompanhar

melhor Divulgação

aplicação

AVALIAÇÃO DAS

AÇÕES

de ações propostas na

Direção
Conselho escolar

variadas todos os segmentos, reunião anterior
para

um

melhor

Comunidade

planejamento,
aplicação

e

prestação de contas
dos

recursos

financeiros
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Gestão administrativa
OBJETIVOS

METAS

AVALIAÇÃO DAS

AÇÕES

AÇÕES

RESPONSÁVEIS

CRONOGRAMA

Reuniões periódicas
da
Gerir com eficácia a Maior
organização

participação

de dos funcionários da

materiais, estrutura escola

nos

física, patrimônio e diagnósticos

das

outros

necessidades
a

utilização de bens
de

custeio

patrimoniais

suas

coordenação
demais

respectivas

e

segmentos

para informação das
necessidades
urgentes

físicas da escola e
Acompanhar

direção,

a

mais
serem

passadas ao setor

Reuniões periódicas Equipe
da

Gestora

direção, Supervisão

coordenação

e Administrativa

demais segmentos Direção

e Quando

se

fizer

necessário conforme
existência

de

necessidade

para avaliações e
novas propostas a
serem passadas ao

administrativo

soluções

setor

e

Fazer anualmente a
Buscar

atingir

os

progressivos graus
de

gestão

administrativa

da

conferência

do

Termo de Guarda e
Responsabilidade de
Patrimônio

escola
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Plano de Ação – Coordenação Pedagógica
Objetivo Geral

Objetivos Específicos

Metas

Ações

Acompanhamento/Controle/
Avaliação

Estimular

e Elaborar o plano de ação Promover o estudo Acompanhar e analisar os Levantamento

mobilizar o corpo pedagógica;
docente
promover
eficientes

do PP combinado a índices de aprendizagem e escolar

para Promover e participar das acompanhamento
ações reuniões

de

pais

e dos

que professores;

resultem

Acompanhar

da qualidade de forma direta ao corpo bimestralmente.

docente e, indiretamente, Propiciar apoio aos Acompanhar

/aprendizagem.

ao corpo discente;

no

preenchimento

e

avaliar

o Acompanhamento

o meio de reuniões bimestrais com

na desenvolvimento dos projetos toda a equipe docente
da

sua executados na escola

dos prática pedagógica

Controle disciplinar mediante

conjunto a secretaria;

individual do aluno

informações

fluxo

de

Proporcionar interação entre

entre

os

as disciplinas por meio de

professores e direção;

dos

projetos/ações interventivas por

acompanhamentos da ficha

o

do

cada bimestre.

diários de classe, em

Assegurar

e

rendimento/ações interventivas a

planejamento pedagógico

ensino

Orientar e acompanhar execução

bimestre

avaliações acompanhamento

planejamento pedagógico

de pedagógicas

docentes

por

rendimento

nas Orientar a organização do partir de relatório geral no final de

assistência coordenações

melhoria contínua técnico-pedagógica

de

projetos externas e internas

pedagógicos

na Prestar

resultados

do

agrupamentos por blocos na
coordenação
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Valorizar

o

espaço

coordenação

da

pedagógica

com a formação continuada
dos professores
Atender os pais com os
professores no horário de
coordenação
Encaminhar
oriundas

da

as

demandas

coordenação

pedagógica ao serviço de
orientação educacional
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ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DO PP

O presente Projeto será avaliado no curso do ano letivo, de acordo com o
calendário escolar, podendo a qualquer tempo, sob proposta da maioria dos
segmentos representativos serem alterados, atento sempre a sua melhoria e a
otimização do Processo Educativo aqui elencado.
O acompanhamento do Projeto Pedagógico e seus respectivos projetos darse-ão a cada Conselho de Classe ao final dos bimestres ou a qualquer tempo que os
Docentes, Supervisão Pedagógica e Direção acharem necessários.
As mudanças ocorridas no PP serão referendadas pelo Conselho Escolar a
cada momento solicitado.

26
CENTRO DE ENSINO MÉDIO 01 DO RIACHO FUNDO I
QS 14 Setor Habitacional A – Riacho Fundo I (DF)
(61) 3901-7960 / (61) 3901-7961
E-mail: cem01rf1secretaria@gmail.com

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO
COORDENAÇÃO REGIONAL DE ENSINO DO NÚCLEO BANDEIRANTE
CENTRO DE ENSINO MÉDIO 01 DO RIACHO FUNDO I

ANEXOS

PROJETOS

INDIVIDUAIS,

EM

GRUPOS

E

OU

INTERDISCIPLINARES

DESENVOLVIDOS NA ESCOLA
ANEXO A – Sala De Leitura – CEM 01 Riacho Fundo I

LER PARA TRANSFORMAR

l
“Quem mal lê, mal ouve, mal fala, mal vê. ”
Monteiro Lobato

Objetivo geral:
 Disponibilizar um ambiente agradável de estudo à comunidade escolar do CEM
01 do Riacho Fundo I.

Objetivos específicos:
 Transformar o ambiente escolar de alunos do Ensino Médio I do RF-I a partir de
ações que promovam o acesso à literatura, arte e cultura;
 Despertar o prazer pela leitura e aguçar o potencial cognitivo e criativo do aluno;
 Possibilitar o acesso aos diversos tipos de leitura na escola, buscando efetivar
enquanto processo a leitura e a escrita;
 Proporcionar ao indivíduo a oportunidade de alargamento dos horizontes pessoais
e culturais, crítica e emancipadora por meio da leitura de revistas e jornais;
 Apresentar os novos recursos disponibilizados para os alunos (Internet como
fonte de pesquisa).

Justificativa:
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A leitura se faz necessária, principalmente nas escolas. Valorizá-la como ato
de prazer é requisito para emancipação social e promove a cidadania.
Percebe-se que a realidade atual afasta nossos alunos do ato de ler.
Aspectos como computadores, videogames, TV e o acesso restrito no núcleo
familiar tem afetado o vocabulário de nossos alunos, torando-o precário, reduzido e
informal.
Há uma necessidade urgente de sanar essas dificuldades, pois nossos alunos
encontram-se agora no ensino médio e estão finalizando mais uma etapa em suas
vidas e não devem seguir sem que tenham adquirido hábitos saudáveis de leitura e
compreensão, não só de livros e textos, mas da vida em geral.
Do hábito de leitura depende outros elos no processo de educação. Sem ler,
o aluno não sabe pesquisar, resumir, resgatar a ideia principal do texto, analisar,
criticar, julgar, posicionar-se.
Por isso este projeto conta com o apoio de toda a equipe pedagógica do CEM
01 Riacho Fundo I, porque juntos a unidade disponizilará ações para que os
discentes tenham domínio sobre a língua oral e escrita, tendo em vista a autonomia
e participação social do indivíduo no processo educacional.

Procedimentos:
Além de dar continuidade ao trabalho pedagógico desenvolvido nos anos
anteriores, como: possibilitar acesso aos alunos à leitura dos livros do PAS,
disponibilizar livros didáticos do PNLD/FNDE para todos os alunos, as atividades
realizadas serão ampliadas disponibilizando o acesso a textos de diversos tipos de
gêneros: Poemas, Memórias literárias, Crônicas e Artigo de Opinião, ajudando
assim, o trabalho dos professores da Rede Pública de Ensino que participará da
Olimpíada de Português 2018.
As atividades realizadas na sala de leitura proporcionarão aos alunos um
ambiente de total liberdade, para que possam emitir sua opinião sem qualquer
postura preconceituosa por parte das educadoras, com a finalidade de atender suas
necessidades de acesso ao livro. O acesso será viabilizado, através da emissão de
carteira do próprio setor, que será realizada através de uma foto 3x4 e um
comprovante de residência atual, para que seja garantida a devolução do mesmo no
prazo estabelecido, garantindo assim, a permanência do acervo conquistado.
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Os professores podem e devem utilizar o espaço para atividades extraclasse,
ou usá-la para qualquer outro fim educacional, devendo somente agendar com
antecedência.
Os mesmos também podem utilizar os livros, podendo pegá-los emprestados,
marcando datas para devolução.
O horário de funcionamento da sala de leitura será o mesmo do horário de
aula: das 07h15min às 12h30min, 13h15min às 18h30min e das 19h00min às
23h00min horas, de 2ª feira à 3ª feira e uma autorização dada pelo professor
regente ou pela direção da escola.
O ambiente da sala de leitura será sempre harmônico de forma que a
comunidade escolar tenha um ambiente agradável para estudo, sendo totalmente
arejada, limpa e silenciosa, para isso a equipe que orienta os usuários será rigorosa
para que todos possam ser beneficiados com um local propício para a
aprendizagem.

Recursos humanos:
Maria José da Silva
Maria da Fé Batista
Rita de Cassia Abrão
Geraldo Antônio Costa
Soraya Lasse
Recursos materiais:
Livros literários, Didáticos e outros; Revistas, Jornais, Obras do PAS; Internet,
Computadores; Mesas; Cadeiras; Estantes e Bebedouro.

Cronograma:
Ano Letivo de 2019
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Ação desenvolvida pela sala de leitura – Sarau literário
Problematização
O quadro que ora se apresenta na escola é o de um número significativo de
alunos em processo de apatia total e desinteresse pelo conteúdo ministrado
diariamente, o que tem gerado alto índice de evasão das aulas.
Além disso, apresentam em todas as disciplinas grandes dificuldades em ler
e interpretar textos, impossibilitando, portanto, avanços na aprendizagem. Faz-se
necessária uma atividade que envolva os alunos na busca do conhecimento e na
descoberta da leitura como uma atividade prazerosa que não pode estar dissociada
do seu cotidiano.
Nesse contexto o Sarau Literário é um projeto que realizado por meio de
pesquisa de campo, percorre alguns estados brasileiros e mostra a associação da
poesia com a música e com a literatura numa perspectiva de conhecimento do
repertório linguístico, musical e cultural brasileiro e culmina numa atividade dinâmica
de inegável valor cultural.
Ação: Desenvolver atividades didáticas referentes aos três eixos da Língua
Portuguesa: leitura, escrita e oralidade culminando em um sarau literário
Meta: Despertar no aluno o interesse pela leitura e escrita.
Ações
Professores envolvidos

Organização da ação pelos professores da
sala de leitura
Todos os professores da área de linguagens
e ciências humanas

Alunos beneficiados

Todos que se interessarem pelo projeto

Coordenadores envolvidos

Todos

Cronograma

Desenvolvimento das atividades de produção
durante o 1º, 2º e 3º bimestre com a
culminância em um sarau literário na semana
Nacional do Livro e da Biblioteca de 23 a
29/10.
Visita a biblioteca da CLDF no mês de abril.
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Metodologia

Elaboração das ações nas coordenações
pedagógicas com execução durante todo o
ano.

Recursos

Livros, revistas, jornais, equipamento de som,
microfone, computador, duplicador, tinta para
duplicação e papel chamex.
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ANEXO B – Serviço de Orientação Educacional: SOE
O Serviço de Orientação Educacional do Centro de Ensino Médio 01 do
Riacho Fundo I tem como objetivo contribuir para formação do educando como SER
crítico, participativo e protagonista de sua realidade.
A Orientação Educacional (OE) colabora e participa do cotidiano da Escola,
sendo

a

mediação

uma

das

tarefas,

que

deve

ser

percebida

com

a

articulação/explicitação, o desvelamento necessário entre o real e o desejado, entre
o contexto e a cultura escolar, entre o concreto e o simbólico, entre a realidade e as
representações sociais que configuram os protagonistas da prática escolar.
A OE integra o trabalho pedagógico na identificação, na prevenção e na
superação de conflitos, colaborando para o desenvolvimento do aluno, tendo como
pressuposto o respeito à pluralidade, à diversidade, à liberdade de expressão, à
orientação, à opinião, à democracia da participação e à valorização do aluno como
ser integral.
Dentre as atribuições principais do OE está planejar, implantar e implementar
o SOE, incorporando-o ao processo educativo global, na perspectiva de Educação
Inclusiva e da Educação para Diversidade, com ações integradas às demais
instâncias pedagógicas da Instituição Educacional (IE).
Outra proposta importante é promover, com apoio da Direção da Escola,
atividades pedagógicas direcionadas para que os alunos da IE sejam orientados em
sua formação acadêmica, profissional e pessoal, estimulando o desenvolvimento de
suas habilidades, competências e responsabilidades. Além de participar da
identificação e encaminhamento de alunos que apresentem queixas escolares,
incluindo dificuldades de aprendizagem, comportamentais ou outras que influenciem
em seu sucesso escolar.
É prática fundamental do OE apoiar e subsidiar os segmentos escolares
como: Conselho Escolar, Grêmio Estudantil e Associações de Pais e Mestres
(APAM). Para tanto, deve participar com as demais instâncias pedagógicas da IE da
identificação das causas que impedem o avanço do processo de ensino e de
aprendizagem, e da promoção de alternativas que favoreçam a construção da
cultura de sucesso escolar.
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Deste modo, as atribuições pedagógicas serão cumpridas em acordo mútuo
entre todos os profissionais/educadores da IE, em exercício democrático, de modo a
promover o processo contínuo de evolução da aprendizagem.
Fonte: Orientações Pedagógicas da SEDF.
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ANEXO C – Plano de Ação AEE: Sala de Recursos

Professoras: Anásia Cipriano e Cândida Ivi Marcovich

Introdução
O Atendimento Educacional Especializado tem como função identificar,
elaborar e organizar recursos pedagógicos e de acessibilidade que eliminem as
barreiras para a plena participação dos alunos, considerando suas necessidades
específicas. As atividades desenvolvidas no atendimento educacional especializado
devem ser diferentes daquelas atividades diárias que constituem o dia a dia escolar
em sala de aula, porém, vale lembrar, que elas não substituem essas atividades,
apenas complementa e/ou suplementa a formação dos alunos, buscando que eles
possam se desenvolver como pessoas atuantes e participativas no mundo que
vivemos.

Objetivo Geral
Desenvolver diferentes atividades com os alunos especiais complementando
e/ou suplementando a formação dos alunos, através da Sala de Recursos e nos
demais espaços escolares, fazendo com que os alunos especiais se integrem cada
vez mais com a escola, preparando-os para terem cada vez mais autonomia, sendo
pessoas atuantes e participativas no mundo em que vivemos.

Objetivos Específicos
 prover condições de acesso, participação e aprendizagem no ensino regular aos
alunos especiais;
 garantir a transversalidade das ações da educação especial no ensino regular;
 fomentar o desenvolvimento de recursos didáticos e pedagógicos que eliminem
as barreiras no processo de ensino e aprendizagem;
 assegurar condições para a continuidade de estudos nos demais níveis de
ensino.
 perceber as necessidades educacionais especiais dos alunos valorizando a
educação inclusiva;
 compreender o aluno com necessidade específica, assim como demais alunos,
como parte de TODA a escola;
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 flexibilizar a ação pedagógica nas diferentes áreas de conhecimento de modo
adequado

às

necessidades

especiais

de

aprendizagem,

respeitando

as

individualidades dos alunos;
 buscar a melhor integração dos alunos com necessidades específicas na escola,
auxiliando o seu desenvolvimento educacional e social, valorizando e respeitando as
diferenças de cada um;

Metodologia
Para desenvolver o trabalho na Sala de Recursos, pretende-se explorar os
recursos existentes na sala, valorizando o aspecto lúdico da criança/adolescente,
pois a brincadeira já está presente no universo infantil, sendo um ótimo caminho
para que possamos atingir nossos objetivos.
Assim como também visamos explorar os recursos tecnológicos da sala, pois
existem vários materiais didáticos que auxiliam a diminuir as barreiras das Pessoas
com necessidades específicas na escola, facilitando e auxiliando sua aprendizagem.
Os alunos são atendidos na Sala de Recursos, de forma que venha
complementar e suplementar a aprendizagem destes alunos. É importante que os
alunos atendidos também frequentem a sala de aula comum, como os demais
colegas da turma, diariamente. Os atendimentos acontecerão respeitando as
individualidades de cada um e buscando atender as metas traçadas para cada
aluno. Este atendimento será individual, quando necessário, ou em pequenos
grupos, de até três alunos, conforme a necessidade de cada aluno atendido. Esta
parceria com os professores de turma é fundamental para o sucesso da Sala de
Recursos, assim como a participação da família, que deve estar sempre presente,
para que juntos possamos traçar melhor as metas a serem atingidas, estabelecendo
uma mesma linguagem com estes alunos.
Para acompanhar melhor todas as atividades, é necessário estar em diálogo
constante com a equipe pedagógica e professores das turmas, discutindo o
crescimento de cada aluno. E visitas na sala de aula também são previstas ao longo
do ano, para que se possa acompanhar bem de perto o rendimento destes alunos
no grupo, buscando junto com o professor de sala de aula traçar estratégias que
venham superar as dificuldades individuais destes alunos e valorizar suas
potencialidades.
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Os trabalhos dos alunos também serão sempre expostos na Sala de
Recursos, em murais, assim como fotografias, valorizando o que cada aluno é capaz
de fazer. Estes trabalhos poderão ser vistos pelos familiares, sempre que eles
quiserem, quando buscarem os alunos no fim dos atendimentos realizados.
Constantemente estaremos trabalhando a identidade de nossos alunos, buscando
melhorar a autoestima dos alunos e trabalhando nas turmas onde estes alunos
estão sendo incluídos, de modo que as diferenças sejam sempre respeitadas.
É importante tentar superar as dificuldades de cada aluno, diminuindo as barreiras
das diferenças, sem se esquecer de valorizar as potencialidades individuais de cada
aluno trabalhado, afinal, todos nós temos qualidades.

Recursos
Revistas e jornais para recortes;
Computadores;
Jogos Pedagógicos e de raciocínio lógico;
Livros didáticos e paradidáticos;
Dinheirinho.

Resultados Esperados
Espera-se que os alunos especiais possam melhorar seu rendimento e sua
autoestima com as atividades realizadas na Sala de Recursos e demais espaços
escolares e ter uma melhor integração na escola, podendo compreender melhor a
rotina escolar, tanto em sala de aula como nos demais espaços educacionais
presente em varias escolas (pátio, biblioteca, sala de recursos, laboratório de
informática).
Também espera-se, poder construir junto com os professores de turma, que
possuem estes alunos a elaboração de uma adequação curricular, para que se
possa acompanhar melhor o desenvolvimento destes alunos, vendo seu crescimento
individual, respeitando suas necessidades e diferenças.
O trabalho ao longo do ano será acompanhado pela equipe pedagógica, e
sempre procurando parcerias com os professores de turma e familiares, visando o
melhor desenvolvimento dos alunos atendidos.
A Sala de Recursos visa atender os alunos com necessidades educacionais
especiais, garantindo a TODOS os alunos o direito de receber uma educação de
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qualidade, para que possam conviver na escola e na sociedade, de forma
participativa e atuante, vivendo e respeitando as diferenças no nosso dia a dia.
Avaliação dos alunos com atendimento educacional especializado
A avaliação educacional, enquanto um processo dinâmico que considera
tanto o nível atual de desenvolvimento do aluno quanto às possibilidades de
aprendizagem futura, configura-se em uma ação pedagógica processual e formativa
que analisa o desempenho do aluno em relação ao seu progresso individual,
prevalecendo

nessa

avaliação

os

aspectos

qualitativos

que

indiquem

as

intervenções pedagógicas do professor.
A avaliação dos alunos portadores de necessidades especiais deve ser
elaborada através de Parecer Descritivo pelo professor da classe comum e do
professor do Atendimento Educacional Especializado, considerando todos os
aspectos do desenvolvimento da aprendizagem desses alunos. A avaliação final
deve conter a indicação de permanência ou avanço nos diversos níveis de ensino,
estabelecendo consenso entre os professores, a equipe diretiva e a família dos
alunos envolvidos.
A proposta de avaliação do Atendimento Educacional Especializado (AEE)
será através de registros e anotações diárias do professor, portfólio, relatórios e
arquivos de atividades dos alunos, em que vão relacionando dados, impressões
significativas sobre o cotidiano do ensino e da aprendizagem.
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Projeto

Objetivos
 Valorizar
todas

Semana distrital de
conscientização e
promoção da
educação inclusiva
aos alunos com
necessidades
educacionais
especiais.
(Lei distrital nº
5714/2016)

e

Principais ações

pessoas
das

suas

diferenças;
 Compreender
as

e
diferenças,

buscando aceitação;
 Posicionar-se
criticamente

Avaliação

envolvidos

respeitar

as

independente

visualizar

Professores

acerca

do

assunto;
 Identificar os diferentes
tipos de bullying;

 Seleção

de

filmes

relacionados ao tema de
inclusão;

 Avaliação
 Anásia

Cipriano

Oliveira (AEE)

dos

estudantes através
do questionário;

 Assistir o filme escolhido
– EXTRAORDINÁRIO

 Candida

 Análise e debate sobre o

Marcovich (AEE)

postura dos alunos

filme;

 Denise

no decorrer do ano

 Questionário

Mold (SOE)

Ivi

Fetter

 Observação

da

letivo.

abrangendo o tema.

 Organizar suas ideias e
responder o

questionário

proposto.
Recursos

Computador, data show e caixa de som.
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ANEXO D - PROJETO CLASSE ESPECIAL
PROFESSORA: SOLANGE
“VEREMOS SEMPRE COMO UMA CRIANÇA”
Este projeto tem por finalidade mostrar um novo panorama fazendo o uso das
atividades de alfabetização nas séries iniciais aos alunos da classe especial que
compreende a faixa etária de 15 anos de idade aos 38 anos.
Ainda não são alfabetizados, fazem uso de materiais lúdicos, concretos, e
reflexivos como as histórias importantes da humanidade e seu cotidiano. Cabe ao
professor torna-los capazes, através da leitura, sobretudo se compreenderem;
compreenderem os outros e finalmente possibilitar a capacitação mínima e perceber
que sem conhecer o outro não há como participar de maneira efetiva da vida da
convivência, da construção de uma sociedade porque a leitura e a escrita nos
ajudam a ver além das letras, a criar além das palavras.
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ANEXO E – Ações ambientais do CEM 01do RF I
Problematização
Como já citado anteriormente o perfil do aluno atual se enquadra em
processo de total apatia, estando acostumado a receber apenas informações e
tentá-las absorver.
O que não contribui para o desenvolvimento de uma aprendizagem
significativa. Assim se torna urgente a implementação de ações onde o estudante
seja o protagonista desta ação, participando de todas as etapas da construção do
saber. Quais sejam:
Ação 1: Realizar ações ambientais desenvolvendo trabalhos interdisciplinares
Meta 1: Apresentação de projetos baseados em pesquisas desenvolvidas
pelos discentes.
Ação 2: Realizar pesquisa de campo e trilhas.
Meta 2: Proporcionar aos alunos uma vivência do contato com o bioma
cerrado, para que através dessa experiência, sejam enriquecidos conteúdos
de Biologia, Geografia e História.

BIOECONOMIA NO AMBIENTE ESCOLAR
INTRODUÇÃO
A bioeconomia1 surge no advento de organizar os sistemas energéticos e
oferecer soluções coerentes, eficazes, concreta nos desafios da sociedade
moderna. Esse tipo de economia visa remodelar o conhecimento e as novas
tecnologias de inovação na indústria e da sociedade. O objetivo neste tipo de
sistema é obter uma economia com baixas emissões de poluentes conciliando com
as exigências de uma modelo biológico sustentável.

JUSTUFICATIVA
No intuito de atender as expectativas do Circuito de Ciências das Escolas
da Rede Pública, esta Unidade de Ensino, propõe um plano de ação, que visa
1

Bioeconomia é uma economia sustentável, que reúne todos os setores da economia que utilizam recursos
biológicos (seres vivos). Disponível em: https://www.fiesp.com.br/o-que-e-bioeconomia/. Acesso em Fevereiro
de 2019.
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fomentar nos segmentos da escola a aplicação dos eixos norteadores da
Biotecnologia por meio de pequenos projetos que serão desenvolvidos ao longo do
ano letivo. É importante ressaltar que as vivências pedagógicas possuem o intuito de
desenvolver a iniciação científica e correlacionar os conteúdos significativos das
áreas do conhecimento.
OBJETIVO GERAL
Possibilitar nesta Unidade de Ensino o desenvolvimento de vivências
pedagógicas inovadoras que contemplem os pilares da bioeconomia e promovam o
letramento científico despertando os processos investigativos nos estudantes.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
- Reaproveitar a água da chuva.
- Reaproveitar os resíduos de óleo vegetal para a produção de sabão, detergentes e
bactericidas.
- Construir um herbário de plantas com potencial fitoterápico.
- Melhorar o conforto térmico das salas de aula.
- Reaproveitar o papel descartado no ambiente escolar.
- Desenvolver o senso crítico do consumo sustentável
- Empregar a pesquisa como princípio pedagógico;
- Articulação entre teoria e prática, vinculando o trabalho intelectual às atividades
práticas ou experimentais.

METODOLOGIA
A metodologia foi desenvolvida em etapas distintas onde os estudantes,
professores e comunidade escolar participem veemente. A metodologia aplicada
será abordada com a sequência seguinte:
1-Problematização
O ponto de início é a problematização onde questões sobre um grande tema
serão exploradas. Estas questões vão retratar os conhecimentos prévios dos
estudantes acerca dos grandes temas mediados pelo professor orientador no intuito
de solucionar as questões problemáticas.
2-Planejamento
Nesta etapa do processo lidaremos com muitas variáveis, por isso,
detalharemos nos passos seguintes:
I-

Divisão das ações a serem realizadas em etapas;
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II- Apresentação do planejamento prévio para os professores, coordenação e
direção da escola;
III- – Apresentação da proposta e do planejamento de trabalho para os alunos;
Etapas a serem seguidas durante a realização do projeto
1º etapa – Apropriação teórica do tema a ser estudado por meio de revisões
bibliográficas;
2ª etapa – Elaboração das estratégias para o desenvolvimento do Projeto;
3ª etapa – Desenvolvimento das ações potencialmente transformadoras;
4ª etapa – Reflexões, discussões e conclusões sobre os resultados;
5ª etapa – Avaliação final do trabalho;

Critérios de avaliação
1 - Apropriação dos conteúdos curriculares a partir da prática desenvolvida;
2 - Vinculação do trabalho realizado com aspectos relacionados à cidadania;
3 - Vinculação das ações realizadas com práticas de iniciação científica;
4 -Empenho, responsabilidade e compromisso do grupo perante a realização do
trabalho;
Instrumentos de avaliação
1 - Análise escrita para o professor das impressões obtidas a partir de suas
aferições realizadas com os grupos durante todo o processo;
2 - Análise gradual do diário de bordo dos grupos;
3 - Apresentação dos resultados para os professores;
4 - Apresentação do grupo na Feira de Ciências;
Recursos
Materiais de papelaria, equipamento de som, microfone, computador, data show,
materiais de laboratório, ônibus para visitas de estudo, dupicador, tinta para
duplicador, papel chamex.
Obs.: Só poderemos detalhar os materiais necessários após a definição dos projetos
pelos discentes. Tais projetos serão elaborados em maio/2019 e a feira ocorrerá em
junho/2019.
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Projeto - Posso beber água?
Essa é uma pergunta comum em sala de aula, mas nós geralmente não paramos
pra pensar que a água que bebemos deve estar dentro de um padrão de qualidade
estabelecido pelos órgãos públicos. Pensando nisso e em outros fatores,
desenvolvemos um projeto para analisar os parâmetros das águas presentes no
parque vivencial do Riacho Fundo.

3 - Problematização

Fórum mundial da água, seca recorde em Brasília, racionamento de água,
nascentes secando, córregos poluídos: qual é a relação desses assuntos? Todos
esses assuntos tiveram destaque nas mídias no Distrito Federal a partir de 2016
quando passamos pela maior seca já registrada. A partir desse contexto,
desenvolvemos um projeto de educação ambiental no Centro de Ensino Médio 01 do
Riacho Fundo I. Este subprojeto descreve a análise dos parâmetros de qualidade de
água de nascentes e do ribeirão do Riacho Fundo.
4 – Escolha do tema gerador
Em 2016 o Distrito Federal (DF) passou pela maior seca de sua história,
provocando racionamento de água na região que durou até junho de 2018. A seca
foi sentida em todas as regiões administrativa do DF e a população teve que adotar
hábitos de economia, reuso e racionamento de água. No Riacho Fundo,
especificamente, algumas nascentes chegaram a secar, a principal nascente do
ribeirão Riacho Fundo secou e a vazão de água para o Lago Paranoá diminuiu
muito. Esses acontecimentos nos motivaram a desenvolver ações de estudo,
pesquisa e proteção da área do ribeirão e das nascentes no Riacho Fundo.

5 - Público alvo
- Alunos do 2° e 3° anos do Ensino Médio.
- Frequentadores do Parque Vivencial do Riacho Fundo;
- Membros da comunidade escolar.

6- Justificativa
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Devido a grande seca pela qual o Distrito Federal passou, a secagem da nascente
do córrego Riacho Fundo, as ocupações irregulares dentro e fora do Parque
Vivencial do Riacho Fundo e outros problemas, decidimos elaborar o projeto para
investigação das seguintes questões:
- As águas do Ribeirão Riacho Fundo e das nascentes do parque vivencial do
Riacho Fundo estão de acordo com os parâmetros estabelecidos pelo Ministério do
Meio Ambiente?
- Há fontes de poluição na região do parque vivencial do Riacho fundo?
- O que podemos fazer para ajudar conservar e melhorar as condições das águas do
parque do Riacho Fundo?
7 - Objetivos
Objetivo geral
- Investigar a qualidade das águas presentes dentro do parque vivencial do Riacho
Fundo
Objetivos específicos:
- Coletar amostras de águas no parque do Riacho Fundo;
- Medir os parâmetros químicos, físicos e biológicos das amostras de água;
- Analisar os dados e propor ações de intervenção;
- Divulgar informações para a comunidade escolar;
- Desenvolver campanhas de conservação do parque Riacho Fundo.
8 - Conteúdos
- tratamento de água;
- separação de misturas;
- acidez e basicidade;
- poluição das águas;
- parâmetros químicos, físicos e biológicos
- indicadores de qualidade de água;
- concentração em quantidade de matéria;
- construção de gráficos e tabelas;
- oxidação e redução.

9 - Metodologia
Utilizar termômetros e kits de testes de parâmetros químicos (pH, O 2, kH, CO2,
pCl, NO3, NO2, GH) para medir os índices das amostras de água coletadas na região
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do parque do Riacho Fundo. Uma vez por mês, o professor orientador, o
coordenador, os alunos e membros da comunidade vão ao parque coletar amostras
de água e medir os parâmetros. Além disso, iremos fotografar a fauna, a flora, o
local em geral. Em sala de aula, iremos analisar os dados com intuito de identificar
padrões, construir gráficos e identificar dados fora dos parâmetros.
Durante o mês de março de 2019 iremos convidar os alunos para participar do
projeto e montar a equipe, explicar o projeto, distribuir as responsabilidades. A partir
de abril iremos começar as visitas ao parque. Todos os meses, até dezembro,
iremos fazer visitas para coletar amostras de água no parque. A intenção é estudar a
variação dos parâmetros ao longo de um ano. Com esses dados pretendemos
propor ações na região que levem a preservação das águas do Riacho Fundo e por
consequência do Distrito Federal.
Em sala de aula o professor e o coordenador irão trabalhar com os alunos a análise
dos dados coletados e estudar a fauna e flora da região. Análise que gerarão
gráficos e tabelas. Durante esse processo serão trabalhados os conteúdos,
habilidades e metodologias fundamentais para os alunos.
Além de visitar o parque vivencial do Riacho Fundo no mínimo uma vez por mês,
iremos fazer visitas agendadas em locais relacionados ao tema do trabalho como:
Estação de tratamento de água da CAESB, Instituto de Química da UnB, Instituto
Federal de Brasília - campus Riacho Fundo, Agência Nacional de Águas (ANA) e
outros locais relevantes.
Ao coordenador será atribuída a função de produzir um portfólio das ações
desenvolvidas durante o processo, além de organizar uma exposição com os
materiais e dados produzidos para toda a escola e a comunidade escolar. A ideia é
fazer uma exposição permanente em um local a ser determinado na escola.
10 ) Cronograma
Em cada visita mensal ao parque realizaremos coletas em três pontos demarcados
dentro do Parque Vivencial do Riacho Fundo.
Recursos Necessários:
Material para análise da água, máquina fotográfica, impressão de fotos, confecção
de banner, computador, duplicador, tinta para duplicador, papel chamex, ônibus para
visitas a locais relacionados ao projeto, data show, materiais de papelaria (cartolina,
pincéis, fitas adesivas, cola, etc).
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ANEXO F – Jogos Interclasses
Problematização
Promover atividade esportiva envolvendo as turmas do Centro de Ensino
Médio 01 do Riacho Fundo I, em competições nas diversas modalidades e
atividades paralelas de natureza artística e cultural. Oportunizando o alcance da
integração da comunidade escolar do CEM 01 do Riacho Fundo I, fortalecendo os
laços de amizade, companheirismo, solidariedade, espírito de equipe e lideranças.
Aspectos necessários ao convívio social e esportivo saudável. São elas:
Ação 1: Promover atividade esportiva envolvendo as turmas do Centro de
Ensino Médio 01 do Riacho Fundo I, em competições nas diversas
modalidades e atividades paralelas de natureza artística e cultural.
Meta 1: Oportunizar a integração da comunidade escolar do CEM 01 do Riacho
Fundo I, fortalecendo os laços de amizade, companheirismo, solidariedade,
espírito de equipe e lideranças. Aspectos necessários ao convívio social e
esportivo saudável.
Ações

Jogos Interclasses

Professores envolvidos

Todos

Alunos beneficiados

Todos

Coordenadores

Todos

envolvidos
Cronograma

2º bimestre

Metodologia

Organização dos jogos e das apresentações
culturais nas coordenações pedagógicas e
realização no final do 1º semestre

Recursos

Equipamentos
equipamento
duplicador,

esportivos,
de

tinta

som
para

computador,
e

microfone,

duplicador,

papel

chamex, materiais de papelaria.
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ANEXO G – Projeto Consciência Negra

Problematização
Historicamente, o Brasil, no aspecto legal, teve uma postura ativa e
permissiva diante da discriminação e do racismo que atinge a população
afrodescendente brasileira até hoje. Nesse sentido, ao analisar os dados que
apontam as desigualdades entre brancos e negros, constatou-se a necessidade de
políticas específicas que revertam o atual quadro. O projeto tem como principal
objetivo promover uma educação ética, voltada para o respeito e convívio harmônico
com a diversidade deve-se partir de temáticas significativas, que propiciem
condições para que os alunos e as alunas desenvolvam sua capacidade dialógica,
tomem consciência de nossas próprias raízes históricas que ajudaram e ajudam a
constituir a cultura e formar a nação brasileira; pois, o preconceito e o racismo são
uma das formas de violência. São perguntas que o projeto prevê responder através
de um olhar interdisciplinar, uma concepção de conhecimento autônomo e
abrangente, com a inclusão dos alunos com necessidades especiais no processo.
Será desenvolvido no decorrer do ano e terá sua culminância em novembro. Neste
momento os alunos apresentaram os trabalhos desenvolvidos sobre o tema e
também assistirão várias apresentações relacionadas ao tema.

Ação 1: Oficina de percussão.
Meta 1: Despertar o interesse do estudante para a cultura africana.

Ação 2: Debater temas como: Preconceito racial/ O processo de abolição e
pesquisas e exposições sobre temas relacionados ao projeto
Meta 2: Valorizar e fomentar as relações interpessoais

Ações

Oficina de percussão.
Debater temas como: Preconceito racial/ O processo de abolição
Elaboração de pesquisas sobre o tema com culminância em uma
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apresentação cultural
Professores

Todos os professores do diurno

envolvidos
Alunos

Todos que tiverem interesse em participar do projeto.

beneficiados
Coordenadores

Todos

Envolvidos
Cronograma

3º bimestre

Metodologia

Organização

das

ações

nas

coordenações

pedagógicas

e

elaboração do plano de ação do projeto. Divulgação aos estudantes
interessados.
Recursos

Equipamento de som, microfone, data show, computador, materiais
de papelaria (papeis diversos, tinta, telas, fitas adesivas, tesoura,
cola e demais materiais solicitados).

48
CENTRO DE ENSINO MÉDIO 01 DO RIACHO FUNDO I
QS 14 Setor Habitacional A – Riacho Fundo I (DF)
(61) 3901-7960 / (61) 3901-7961
E-mail: cem01rf1secretaria@gmail.com

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO
COORDENAÇÃO REGIONAL DE ENSINO DO NÚCLEO BANDEIRANTE
CENTRO DE ENSINO MÉDIO 01 DO RIACHO FUNDO I

ANEXO H – Projeto Interativo

OBJETIVO GERAL
Evitar a dispensa dos estudantes da escola em decorrência da ausência
justificada de professores regentes e aplicar atividades pedagógicas direcionadas a
estudantes com dificuldades de aprendizagem no turno contrário.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
 Potencializar o aprendizado dos estudantes com atividades pedagógicas
extracurriculares aproveitando melhor o tempo em ambiente escolar.
 Desenvolver o senso crítico e a capacidade na transição de ideias por meio
de textos dissertativos produzidos pelos estudantes.
PÚBLICO-ALVO
Estudantes do Centro de Ensino Médio 01 do Riacho Fundo 1
JUSTIFICATIVA
Por conta das eventuais ausências dos professores no horário de regência,
verifica-se a necessidade de se propor atividades pedagógicas para os estudantes
ocuparem o tempo ocioso com atividades complementares. Quando um professor
falta, vários transtornos ocorrem no ambiente escolar. A necessidade de ocupar os
estudantes se faz imprescindível em função da presença de horários vagos.
Também oportunizaremos aos estudantes com dificuldades de aprendizagem
momentos no contra turno para atividades extraclasses com o intuito de minimizar
as dificuldades de apresentadas.
Em decorrência da implantação da semestralidade e da quantidade de turmas
existentes, houve a necessidade de professores com carga horária de 20 horas
semanais para cumprir cargas residuais, em face disso foi vislumbrado pela direção
da escola a atuação desses professores, no desenvolvimento dessas atividades
(revisão de conteúdos, aplicação de exercícios, orientação dos estudantes para o
PAS, ENEM etc).

Recursos Necessários:

Data show, caixa de som, computador, duplicador, tinta, e papel chamex.
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ANEXO I – Projeto Intervalo Cultural

OBJETIVO GERAL
Promover e ampliar o repertório artístico da comunidade escolar do Centro de
Ensino Médio 01 do Riacho Fundo1 estimulando assim o desenvolvimento de
atividades culturais.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
 Melhorar a interação sociocultural entre os estudantes.
 Reduzir a evasão escolar, estimulando o desenvolvimento cultural.
 Melhorar o índice de aprovação escolar.
PÚBLICO-ALVO
Estudantes do Centro de Ensino Médio 01 do Riacho Fundo 1
JUSTIFICATIVA
O projeto intervalo cultural, surge da necessidade de promover atividades
culturais em horário de intervalo escolar. Ao longo dos anos foi percebido pela
comunidade escolar a falta de espaço para a divulgação de arte e cultura na escolar
e observando-se essa lacuna causa diminuição das importantes interações sociais
na comunidade.
METODOLOGIA
Para atingir as metas propostas, a escola desenvolverá atividades como a
apresentações teatrais, musicais, recitais e atividades afins. Este projeto irá propor
que os estudantes e professores deem vazão a suas habilidades fomentando a
sócio interação.
As apresentações ocorrerão durante os intervalos no horário das 15h 40min as 16h
no turno vespertino e das 9h40 as 10h no turno matutino, com duração de no quinze
vinte minutos, no pátio central desta unidade de ensino.

RECURSOS
Equipamento de som, microfone e computador
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ANEXO J – Meu Projeto de Futuro
Proponente:
Global Escola de Gestão.
Nós somos uma empresa que tem como missão: “Propagar experiências e
conhecimento em Gestão”. Para cumprir nossa missão atuamos por meio de
eventos, workshops, palestras etc. Acreditamos que ampliando o nível de
conhecimento e instrumentalizando as pessoas para atuar em gestão podemos
construir profissionais e empresas mais fortes, com melhores resultados. Esta é
nossa ação comercial.
Também temos uma atuação social – sem fins lucrativos – que se propõe a
despertar nos jovens o interesse pelo gerenciamento de projetos e sua utilização no
dia a dia e também em suas futuras atividades laborais.
Acreditamos que este investimento nos jovens pode ajudar a construir profissionais
mais produtivos.
Proposta:
Aplicação do Programa Gerente de Projetos do Futuro.
Objetivo do Programa:
Empoderar o Jovem por meio de Gerenciamento de Projetos.
Explicação do Programa:
O Programa consiste em abordagem de gerenciamento de projetos em 03 níveis e
momentos diferentes. Cada abordagem deve ser desenvolvida no período de um
semestre.
No primeiro nível (1o. Semestre) e mais básico dos três será a plicada a
metodologia “Meu Projeto de Futuro” será o primeiro contato dos jovens com
conceitos e desafios do gerenciamento de projetos
O Meu Projeto de Futuro é uma iniciativa de capacitação que tem como objetivo
orientar adolescentes a como planejarem o futuro, traçar metas e pensar formas de
concretizar seus sonhos. Foi criado pelo educador e gerente de projetos Marcelo
Foresti de Matheus Cota e cedida à Global Escola de Gestão para ser utilizada no
Programa Gerente de Projetos do Futuro.
A essência da iniciativa oferece noções de construção de projeto, adaptadas à
realidade dos jovens, para utilização na vida. Incentiva a sair da zona de conforto;
sonhar sem fantasiar; fazer escolhas éticas; cultivar boas parcerias e ter o hábito de
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fixar metas. O objetivo é oportunizar a preparação de jovens, orientando-os sobre
como traçar planos tanto para a vida pessoal quanto profissional. Esta ação poderá
gerar 03 projetos para atuação de cada jovem nas dimensões: pessoal, escolar e
trabalho.
No segundo nível (2o. Semestre) teremos uma situação intermediária e será aplicada a
metodologia “Habilidades para a vida“ da Fundação Educacional do PMI. Nesta fase
já haverá o aprofundamento de conceitos e uma atuação dos alunos num projeto
real (a ser escolhido futuramente) dentro da escola.
No terceiro nível (3o. Semestre) teremos a aplicação de um workshop onde serão
transmitidos conceitos e comportamentos de um gerente de projetos profissional.
Para esta fase a participação não deve ser obrigatória e sim com a decisão
voluntária de cada aluno.
Implantação do Programa (1o. Nível):
Serão vários encontros, sendo o primeiro com todos os alunos participando
num mesmo momento, que marcará o início do programa e os demais encontros
podem ser feitos em sala, com atividades que podem ser desenvolvidas e
dimensionadas

para

a

quantidade

de

aulas

que

estiverem

disponíveis.

Recomendamos ao menos seis encontros.
Implantação do Programa (Níveis 2 e 3):
Também serão encontros que podem ser

dimensionados conforme a

disponibilidade de aulas, mas devemos defini-los em função da avaliação que o
desempenho do 1o. Nível.
1O. Nível – Meu Projeto de Futuro
2o. Nível – Habilidades para a vida
3O. Nível – Worshop de Gerenciamento de Projetos
Fatores críticos para o sucesso:
Engajamento da direção e dos professores tanto no apoio como na orientação
das melhores estratégias para a implementação das ações a serem desenvolvidas.
José Carlos Alves, PMP
Diretor

da

Global

Escola

de

Gestão
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ANEXO K - Projeto Empodera Teen
Professora: Tatiane de Souza Lopes
Público: 1º ano vespertino

O projeto Empodera Teen é um projeto de empoderamento de meninas
adolescentes e jovens frente aos desafios impostos pela sociedade do século XXI e
seus desdobramentos no ambiente masculino.
Justificativa: Este projeto se faz necessário frente aos vários problemas
enfrentados na sociedade atual, tanto por mulheres quanto por homens, como por
exemplo, a violência nas famílias e em outros ambientes de convívio dos jovens.
Objetivo geral: O objetivo principal do projeto é diminuir as várias formas de
violência contra as mulheres e capacitar meninos e meninas no enfrentamento à
essa violência, estabelecendo uma cultura de paz entre os gêneros.
Objetivos específicos: Conhecer os tipos de violência doméstica e as leis para seu
enfrentamento; formar jovens que possam esclarecer a comunidade quanto ao tema;
perceber a não competição entre os gêneros e sim a equidade de direitos; perceber
a importância da representatividade do povo brasileiro nas esferas de poder; buscar
referências em pessoas que tiveram êxito em suas vivências.
Cronograma: O projeto será desenvolvido em 8 encontros de 2h/a, dentro do
próprio horário de aula da turma e no semestre da disciplina de Sociologia,
computando 16h/a.
Atividades desenvolvidas: debates de vídeos, comparação de dados estatísticos,
leitura de texto e interpretação de canções, produção de textos, desenhos,
elaboração de murais.
Avaliação: A avaliação será formativa de acordo com a participação dos
estudantes.
Recursos necessários: projetor de slides, caixa de som, papel pardo, cartolina e
coloridos, canetas coloridas, tesoura, cola, lápis de cor, lápis de cor (cores de pele),
jornais, revistas, papel para cópias.
Culminância: os alunos irão escolher como a turma poderá apresentar o resultado
do aprendizado. Podendo ser um mural, peça teatral, curta-metragem entre outras
formas. Será realizada ao final de cada semestre.
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ANEXO L - Halloween & Día de Los Muertos

Professoras proponentes: Conceição, Orly e Simone
Disciplinas: Inglês e Espanhol

Justificativa:
O Halloween e o Día de Los Muertos são dois eventos que permite trabalhar
conceitos como morte, espiritualidade, respeito e multiculturalismo.
Objetivos


Adquirir conhecimentos sobre a cultura relacionada à língua estrangeira estudada.



Estimular a criatividade;



Desmistificar “preconceitos” relacionados aos eventos;



Promover a integração dos alunos através do trabalho coletivo.

Metodologia
Atividades a serem desenvolvidas em sala:
Turmas de Inglês
 Trabalho escrito sobre as temáticas contendo:
Quais são os países que comemoram?
Origem
Tradições e significados
 Confecção de mural temático ou apresentação de músicas por turma;
 Cada turma terá como padrinho um personagem temático. Deverão pesquisar
sobre a história de cada personagem e decorar a sala com o tema escolhido:
Fantasma, Bruxa, Vampiro, Frankstein , Cavaleiro sem cabeça, Jack da laterna,
Zumbi e Lobisomem.
 Todos os alunos deverão estar fantasiados e escolherem um mascote que estará
fantasiado de acordo com o tema da sala.
 Apresentação de comida criativa
 Os alunos serão avaliados por uma comissão de professores, além dos
professores das disciplinas de Inglês e Espanhol.
 Auxílio dos demais professores conselheiros para organização do evento bem
como o desenvolvimento das atividades com os alunos.
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 Desfile de fantasias – Festa.

Turmas de Espanhol
Trabalhos a serem desenvolvidos:
Agendar o laboratório de informática para coleta de dados.
Cada turma buscará dados referentes à festividade.
1- Conceito
2- Quando acontece?
3- Quais as suas características e rituais?
4- Símbolos e simbologias
5- Elaboração de um mural temático.
6-

Apresentações como altares coloridos, fantasias e pesquisas sobre a história da

caveira mexicana: Dama La Catrina e decorar a sala com esse tema.

Todos os alunos deverão estar fantasiados de acordo com o tema proposto.
Apresentação de comida criativa.
Os alunos serão avaliados pelos professores.
Auxílio dos demais professores conselheiros para a organização do evento.

Cronograma
Mês de Outubro

Recursos
Data show, caixa de som, microfone, cartolinas coloridas, barbante, fitas adesivas,
balões, papel crepom, lanche para os alunos, impressão de fotos,Livros, textos,
painéis, gravuras, cartazes, móbiles, músicas, comidas, etc.
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ANEXO M - Cultura dos países hispanohablantes.

Professores: João, Naiane e Orly
Disciplinas: História, Geografia e Espanhol
Público-Alvo: 1º ano do Ensino Médio

Objetivos:
Adquirir novos conhecimentos sobre o tema abordado.
Proporcionar a integração dos estudantes através de um trabalho coletivo e
diversificado.
Estimular a criatividade sobre a cultura destinada.

Metodologia:
Trabalhos a serem desenvolvidos:
Fazer um estudo dos países falantes da língua espanhola, através de uma
‘apresentação cultural’. Cada turma será responsável por um país. A turma será
dividida em grupos e ficará responsável por um tema.
Os alunos farão pesquisas dos seus respectivos temas, mediante a orientação em
sala de aula.
Os Países que serão trabalhados são:
1- Argentina
2- Bolívia
3- Chile
4- Cuba
5- Espanha
6- México
7- Uruguai
8- Venezuela

Cada turma irá desenvolver pesquisas dos devidos países, fazer uma bandeira do
País, apresentar uma dança, uma música e pratos da culinária.
Serão divididos os respectivos grupos de cada turma para a busca de dados
referente ao tema destinado.
Assuntos abordados:
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1- Aspecto histórico
2- Aspecto geográfico
3- Aspecto econômico
4- Aspecto Cultural
5- Governo
6- Política
7- Turismo
8- Culinária

Recursos
Data show, caixa de som, microfone, cartolinas coloridas, barbante, fitas adesivas,
balões, papel diversos, impressão de fotos, livros, textos, painéis, gravuras,
cartazes.

57
CENTRO DE ENSINO MÉDIO 01 DO RIACHO FUNDO I
QS 14 Setor Habitacional A – Riacho Fundo I (DF)
(61) 3901-7960 / (61) 3901-7961
E-mail: cem01rf1secretaria@gmail.com

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO
COORDENAÇÃO REGIONAL DE ENSINO DO NÚCLEO BANDEIRANTE
CENTRO DE ENSINO MÉDIO 01 DO RIACHO FUNDO I

ANEXO N – IRMÃOS DE SANGUE. JOVENS DOADORES FIÉIS DE SANGUE.
Projeto

Professores

Objetivos

Principais ações

Nos últimos cinco anos nossa

Realização de pesquisas com os alunos

escola

sobre

conjuntamente

com

a

o

tecido

sanguíneo

particularidades,

(FHB) desenvolveram o projeto

compatibilidade sanguíneas e as possíveis

O tema em questão faz parte

para captar e fidelizar nossos

transfusões.

dos

como

doadores

voluntários.

regras

suas

Fundação Hemocentro de Brasília

educandos

as

de

Para cumprir essa missão, o

SANGUE. JOVENS

Centro de Ensino Médio 01 do

EM

Realização visitas monitoradas com os

ano

alunos

sanguíneos),

à

Fundação

Hemocentro

de

Ciclo do Doador desenvolveram

conscientização pró-doação de
sangue.

Uma

destas

ações

Alexandre Viana

avaliados

grupos

logo
nas

serão
diversas

A cada campanha realizada

amigos e familiares;

são feitas avaliações com a

hemocentro;

entendimento

–

(genética

doação de sangue com nossos alunos,

doadores do futuro, que são

realizadas

pela

equipe

do

equipe do serviço social para
entender

o

fluxo

das

doações.

nossos alunos.

Confecção de materiais de divulgação e

nos

alunos

social
das

e

a
o

condutas

–

avaliações de aprendizado.

Palestras

consciência

humana

Organização de campanhas internas de

consiste em trabalhar com os

Promover

(fisiologia

tecido sanguíneo) e do 3º

DOADORES FIÉIS DE Riacho Fundo, com Gerência do Brasília;
ações educativas voltadas para a

conteúdos

programáticos do 2º ano do

Debater com os alunos a necessidade da
doação sanguínea para a sociedade;

IRMÃOS DE

SANGUE.

Avaliação

envolvidos

exposição;
Apresentação dos trabalhos realizados em
mostras de trabalhos e feiras.

saudáveis em suas vidas.
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ANEXO O – Projeto Arte Educação : Artemsala
Artista/educadora: Thaís Cordeiro Resumo:
Este projeto se propõe a promover a montagem de uma sala de aula com temática
de arte urbana, uma vez que a mesma esteja no conteúdo programático do Ensino
Médio, a partir de uma pesquisa empírica com base em processos cotidianos dos
estudantes. Serão estudadas linguagens como: Intervenção urbana, performance
art, grafite, flash mob e lambe-lambe. A partir daí, realizaremos oficinas
experimentais a fim de corporalizar os conteúdos para que sejam transpostos para a
ornamentação de nossa sala. Justificativa:
Primeiramente, esta proposta tem o potencial de fortalecer e valorizar as
experiências em arte dos estudantes, por meio de vivencias teórico-práticas,
direcionadas para a reflexão, pesquisa, prática e investigação da arte urbana em
diálogo com a educação. Significa dizer que esta proposta impulsiona para
pesquisas a partir das vivências e reflexões dos próprios estudantes, os colocando
como

protagonistas

no

processo

de

ensino-aprendizagem.

Investigaremos

manifestações urbanas, híbridas e de resistência, em diálogo com a poesia singular
de cada um. Nos colocamos na busca de cruzamentos, de mistura para os nossos
estudos a partir desse tema que é muito discutido na Arte Contemporânea. E, para
que sejam extrapolados, não só entre a relação de diversas linguagens, do fazer
artístico, mas também as relações em coletivo dos próprios estudantes, assim como
a construção de pensamentos críticos-reflexivos para essa incessante busca que se
segue quanto às reflexões em Arte.
A arte urbana pulsa resistência, ela grita, produz, cria e se consagra no cenário do
nosso dia-a-dia. É arte de urgências e afetos. É arte viva, é movimento, é gente! Nos
questionamos sobre que é, de fato, público e o que é privado? Onde podemos existir
com arte? Ela pode estar na rua e na sala de aula?
Olhar para espaços alternativos de arte, Centro de Ensino Médio 01 do Riacho
Fundo I intervenções de rua para a criação de poéticas é olhar para a cidade, olhar
para si, para o outro e para o todo, é olhar, sentir e celebrar. Se trata de uma
educação plural, atravessada pelos encontros e transformada pelo o que brota do
concreto de Brasília. Dessa forma, produzir arte, educação e cultura para além das
teorias de sala de aula, é gerar uma arte que aproxima, que dialoga, que é libertária,
interativa e pode colocar os estudantes em um lugar ativo de apreciação,
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pertencentes, porém, livre para jogar junto, improvisar, observar, sentir e criar. Ou
nada disso, não temos como saber, é saltar do abismo de peito aberto. Trazer a arte
urbana para a sala de aula se trata de promover encontros, passa pela mobilidade
cultural e sensibiliza com poesia o que resulta em reflexão, questionamentos e
apreciação estética. Assim, se pensa uma arte que venha a contribuir com o
indivíduo, com o coletivo e com os afetos.
Por fim, fico com a percepção de que a arte na rua seja efêmera, rápida e líquida,
porém, avassaladora. Fica na pele, fica na memória, fica no espaço, fica na sala de
aula, pulsa e vibra. Ela olha e reflete a contemporaneidade, olha e questiona: quem
sou eu neste espaço? Reflete o inesperado, os afetos, o que brota e o que
desdobra. Muito se pensa e muito se trabalha.
Objetivos Geral: Promover a sensibilização dos estudantes por meio de pesquisas
teórico-práticas a fim de gerar um trabalho coletivo no qual a sala de aula seja
transformada em uma galeria de arte urbana.
Específicos:
 Promover a montagem de uma sala de aula com temática de arte urbana;
 Valorizar o olhar empírico dos estudantes;
 Realizar oficinas experimentais;
 Transpor para a estrutura física da sala de aula os conteúdos estudados;
 Fortalecer o processo de ensino-aprendizagem;
 Contribuir para um pensamento crítico-reflexivo; Centro de Ensino Médio 01 do
Riacho Fundo I
 Direcionar o estudante para um protagonismo educacional;
 Olhar para a diversidade e pluralidade;  Estabelecer relações com o coletivo
 Sensibilizar o aluno para a criação e apreciação em arte.

Material didático necessário:
Data show; aparelho de som; folhas tamanho A4; lápis de colorir; canetas hidrocor;
giz de ceira; cartolina; TNT em cores diversas; tintas coloridas; barbante; cola;
tesoura; revistas e jornais usados.
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ANEXO P - Projetos do turno noturno
Projeto Hábito de leitura

Professor responsável: FERNANDO MEIRELES CARVALHO
Turno: Noturno
Com tantos recursos tecnológicos à disposição, as crianças e adolescentes
têm, cada vez mais, ocupado o tempo livre com redes sociais, jogos e programas de
televisão, ficando a literatura em segundo plano, ou esquecida, caso o aluno não
tenha desenvolvido o hábito de ler por prazer.
O objetivo central do projeto é proporcionar aos alunos do ensino médio do
CED 01 RF 01 o ambiente, o acervo e o tempo especifico para a leitura, que de
outra forma dificilmente faria parte do seu cotidiano.
O projeto visa através de obras selecionadas, resgatar o hábito da leitura nos
alunos que a abandonaram gradualmente e incentivar aqueles que ainda não
descobriram o prazer de um bom livro. Apresentando-lhes obras, autores e temas
que não apenas possam interessá-los, mas ajudem a ampliar sua sensibilidade,
conhecimento e senso crítico.

OBJETIVO GERAL
Através do projeto, incentivar o aluno a vivenciar a leitura em seu cotidiano.
Permitindo, de forma prazerosa, que aprimore suas habilidades linguísticas: falar, ler
ouvir e escrever.
Familiarizar os adolescentes com livros, autores e temas universais, como por
exemplo o mito do herói. O mito do jovem inexperiente que sai do ambiente
conhecido e em suas aventuras é colocado diante de escolhas e situações que o
tornam um ser humano melhor.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
• Desenvolver as habilidades linguísticas: falar, ler, ouvir e escrever;
• Despertar ou resgatar o interesse do aluno pela leitura;
• Estimular no aluno o prazer de ler;
• Enriquecer o vocabulário;
• Provocar a curiosidade;
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• Apresentar ao aluno obras e autores;
• Identificar títulos, e releituras, de histórias conhecidas;
• Identificar personagens das histórias contadas;
• Manifestar sentimentos, experiências, ideias e opiniões;
• Desenvolver o senso crítico, a partir de debates e da analise escrita dos livros
propostos;
• Estimular a criatividade;
• Buscar no mundo da ficção possíveis soluções para a realidade;
• Desenvolver o trabalho em equipe;
• Produzir textos através dos temas, personagens e cenários vistos nas histórias;
• Permitir que o aluno perceba que é capaz de contar, interpretar e reescrever o que
foi lido e trabalhado.
• Narrar a história oral e por escrito com início, meio e fim.

DURAÇÃO
• O projeto está previsto para acontecer durante todo o ano letivo.

PROJETO FESTIVAL DE MÚSICA
Objetivo Geral
- Despertar a criatividade artística e musical do aluno.
Justificativa
O projeto pretende inserir no contexto cultural do Centro de Ensino Médio 01
do Riacho Fundo I, as experiências musicais que os alunos trazem de fora
(compositor de letras, instrumentista, vocalista...), para que se valorize seu lado
artístico. Geralmente o corpo discente do Ensino Médio 01 têm atividades culturais
em sua comunidade. Uns frequentam igreja, participam de corais nos templos,
tocam algum instrumento musical e frequentemente estão numa banda. Outros por
influência dos pais, dos tios, dos primos ou da mídia formam a própria banda.
Existem

também

aqueles

solitários

que

são

vocalistas,

instrumentistas,

compositores, todavia não formou ainda sua equipe de metais, cordas e voz.
Por isso, trazemos a proposta do Festival de Música VOZ MELODIA DO CEM
01, que acontecerá anualmente na Escola. De forma democrática, qualquer aluno
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poderá participar do Festival, com qualquer estilo de música popular brasileira, no
formato banda ou em carreira solo. O essencial é criar neste espaço cultural,
condições para o surgimento de talentos.
Momento Cultural
Também valorizamos a interação artística entre todos os segmentos da
escola. Aqueles alunos, professores e servidores que desejam manifestar seus
dotes artísticos – não como concorrentes, mas como convidados - na área teatral,
poética, musical ou na dança, haverá espaço disponível, para se apresentarem no
pátio do CEM 01. Tais atividades ocorreriam meses antes do Festival de Música,
uma vez que teriam como objetivo incentivar os alunos a manifestarem seus
talentos.
O Festival expõe uma roupagem menos pedagógica e mais descontraída: a
música que aluno apresentará não será para obter uma determinada nota, mas dará
margem à cidadania e alçará voo para a interação cultural, para a liberdade de
expressão, descontração e criatividade. O discente passará a ser senhor e sujeito
total de sua obra: o aluno ou a banda criarão a letra, os arranjos, melodia, cantarão,
farão performance do seu objeto de criação.
Enfim, os estudantes inscritos no Festival participarão não para acrescentar
pontos ao boletim, mas para divulgar seu trabalho, sua criatividade.
Desenvolvimento
- Divulgação e conscientização do que é o Festival de Música;
- Formação da Comissão Organizadora;
- Criação dos critérios de avaliação para o concurso de música.
- Inscrição e entrega do regulamento do Festival de Música às bandas inscritas;
- Formação do corpo de jurado (cinco componentes);
- Sorteio da ordem de apresentação das bandas.
- Apresentação da data da realização, do local e da forma premiação;
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- “Confecção de uma faixa com a frase: “Vem aí 1º Festival de Música do CEM 01”
Participem.”.
Cronograma de Execução
- 00/00/2019: Formação Comissão Organizadora;
- 00/00/2019: formação do grupo de jurado;
- 00 e 00 /2019: orçamento da locação do som para os dois dias do Festival,
- Apresentação das bandas: em novembro de 2019
Cronograma de premiação em 00/00/2019
- primeiro colocado: gravação da música em estúdio;
- segundo colocado: gravação da música em estúdio;
- terceiro colocado: gravação da música em estúdio;
- quarto colocado: gravação da música em estúdio;
- quinto colocado: gravação da música em estúdio.
Os demais participantes receberão um troféu em homenagem ao trabalho musical
apresentado.

Projeto Motor de Hidrogênio
CAMPO DE ESTUDO

SOCIOLOGIA, QUIMIMICA, MATEMATICA, BIOLOGIA,
HISTORIA, FISICA, GEOGRAFIA.

EQUIPE

Professor Wilson e Professor Sidney

TÍTULO

Alternativa de energia e preservar o meio ambiente

TESE/HIPÓTESE

Transformar H20 (AGUA) em Hidrogênio de demonstrar a
possibilidade de um automóvel ou motor funcionar com
apenas um litro d água cerca de 90 km

PERGUNTA

Qual o objetivo de envolver os alunos da escola no
projeto? A ideia é provocar neles um mundo de
possibilidades, de ser útil á sociedade e demonstrar que
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através das ciências exatas (física química e matemática a
humanidade pode ter uma energia limpa e ecologicamente
viável).
OBJETIVO GERAL

Transformar

uma

teoria

em

prática,

viabilizar

o

funcionamento de um motor com um combustível gratuito e
que não vai poluir o meio ambiente.
CATEGORIAS

Projeto que vai mobilizar toda a sociedade e demonstrar
que para resolver o problema de poluição automotiva está
muito próximo, basta ter vontade.

APORTE TEÓRICO

Laboratório de Química, motor automotivo, ferramentas
diversas, 10 macacões com o nome do projeto e da escola,

METODOLOGIA

 Aulas teóricas de química, física biologia.
 Noções básicas de mecânica e sistema elétrico
dado pelo professor Wilson


NOVIDADE

Projeto inédito na S.E. E DF.

OBJETO DE ESTUDO

Provocar nos alunos o fascínio de transformar a teoria em
prática, para o bem da sociedade.

Projeto - SEMANA CULTURAL

EMENTA: De acordo com lema atual “EDUCAÇÃO PARA O TRABALHO”, realizar
trocas de conhecimentos, no nível de trabalho, proveniente dos alunos.

OBJETIVO: Os alunos terem uma troca de conhecimentos através de oficinas
ministrada por alguns alunos e outros recebendo este conhecimento.

PROCEDIMENTOS:
1. SEGUNDA FEIRA – ABERTURA DA SEMANA CULTURAL COM PALESTRA
SOBRE ALGUM TIPO DE TRABALHO SEJA ARTESANATO, CULINÁRIA, BELEZA,
ENTRE OUTROS. APRESENTAÇÃO DOS OFICINEIROS E SUAS OFICINAS.
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2. TERÇA FEIRA A QUINTA FEIRA OFICINAS MINISTADAS E COM PRÁTICA
JUNTO AOS OFICINANDOS.
3. SEXTA FEIRA – ENCERRAMENTO COM APRESENTAÇÃO DOS TRABALHOS
CONSTRUÍDOS NAS OFICINAS.

PRÓS – troca de conhecimentos entre os alunos.
CONTRAS - quantidade de alunos frequentes na escola.

ANEXO Q - Parte Diversificada
Os projetos a serem desenvolvidos na parte diversificada foram escolhidos com
o objetivo de auxiliar a aprendizagem dos estudantes nas disciplinas que mais
observamos repetência e aprovação com dependência. Infelizmente tais projetos
devem estar de acordo com a modulação da escola e em alguns casos não
conseguimos atender todas as demandas identificadas. Mas na grande maioria das
disciplinas de PD conseguimos comtemplar as áreas de Português com enfoque em
produção de texto e Matemática com enfoque em desenvolvimento do raciocínio
lógico e geometria. Dessa forma os projetos visam auxiliar no aprendizado e
promover a redução da evasão escolar e a diminuição do índice de repetência.
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Projeto

Objetivos


Principais ações

Estimular a leitura de textos diversos,
especialmente os jornalísticos, visando
à atualização dos alunos perante o
contexto histórico atual.



Compreender, interpretar, analisar e
produzir diferentes gêneros textuais.



Enriquecer o vocabulário e expandir os
sinônimos para a redução de repetição
de palavras em produções escritas.



temas.



Conhecer as variações linguísticas.



Organizar os conhecimentos de língua
portuguesa em atividades de leitura e
escrita.
Produzir textos dissertativos a partir de
temas de cunho social com produção
de encaminhamentos diante dos
problemas abordados.

Recursos

Produção de textos com foco no
vestibular (PAS e Enem).



Análise de diferentes gêneros
textuais.



Exercícios de análise de vícios de
linguagem.



Acompanhamento

Jogos para desenvolver vocábulo

Ortográfico).


Análise fragmentada da estrutura do
texto dissertativo.



da

execução do projeto nas
coordenações
Araci

pedagógicas.

Orly
Simome

Debate acerca de temas atuais com
a presença de um mediador.

textuais.







Identificar os diferentes gêneros

Avaliação

Leitura de textos com abordagem

(em especiais regras do Acordo

posicionamento acerca de diversos

TEXTOPAS/ENEM

envolvidos

para os mais variados gêneros.

Desenvolver a análise crítica para
eventuais situações de exposição de

PRODUÇÃO DE



Professores

Avaliação dos estudantes
pelo professor responsável
durante as aulas.

Atividades envolvendo a coesão
textual e os principais elementos de
conexão entre as ideias do texto.



Estudo dos elementos anafóricos no
texto dissertativo.



Preparação para a redação do ENEM
desde o estudo da apresentação
visual até a estrutura textual.

Data show, computador, duplicador, tinta para duplicador, chamex.

67
CENTRO DE ENSINO MÉDIO 01 DO RIACHO FUNDO I
QS 14 Setor Habitacional A – Riacho Fundo I (DF)
(61) 3901-7960 / (61) 3901-7961
E-mail: cem01rf1secretaria@gmail.com

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO
COORDENAÇÃO REGIONAL DE ENSINO DO NÚCLEO BANDEIRANTE
CENTRO DE ENSINO MÉDIO 01 DO RIACHO FUNDO I

Principais ações

Objetivos

Projeto

Professores
envolvidos

Avaliação

O projeto proposto é dividido em três etapas.
Primeiro cada aluno pesquisará sobre o
artista Maurits Cornelis Escher e escolherá

“O mundo mágico de
Escher”

Investigar a geometria através da arte

uma obra para reproduzir. Na segunda etapa,

do mosaico e pesquisar as obras de

cada aluno analisará a obra escolhida

Acompanhamento

Escher para encontrar os traços da

verificando o tipo de simetria e a técnica

execução do projeto nas

matemática em suas obras, que são

utilizada. Por fim, na terceira etapa, haverá

coordenações

estudados em geometria. É objetivo

uma exposição com apresentação de todas as

pedagógicas.

também,

obras produzidas.

conhecer

as

fascinantes

da

Caroline Thomsen

obras de arte, que são influenciadas

Conteúdos a serem trabalhados: Geometria

Avaliação dos estudantes

por vários artistas, usando elementos

 Medidas de segmentos

pelo professor responsável

matemáticos que são transformados

 Área

durante as aulas.

em verdadeiras obras.

 Ângulos
 Perímetros
 Ponto médio
 Simetria
 Translação

Recursos

Data show, computador, duplicador, tinta para duplicador, chamex.
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Principais ações

Objetivos

Projeto



Consultar, analisar e interpretar textos

inicial de auxiliar, trabalhar e minimizar as

e comunicações de ciência e tecnologia veiculadas por

dificuldades encontradas pelos estudantes, no

diferentes meios.

que diz respeito a operações matemáticas
básica, tendo em vista sua crucial importância
dentro da disciplina de Física. Outro fator a ser
destacado, é frisar a importância do estudo da
Física, para o desenvolvimento da humanidade,
desenvolvimento científico e tecnológico e
observar suas aplicações nas mais diversas

cálculos

situações do cotidiano, desde em aparelhos



Analisar, argumentar e posicionar-se
Avaliação será processual, na

criticamente em relação a temas de ciência e

eletrodomésticos,

eletroeletrônicos e entre outros. Por fim, mas

observado todo o



percurso do aluno: tais como:

Identificar em dada situação-problema

relatórios
as informações ou variáveis relevantes e possíveis

DIEGO

estratégias para resolvê-la.

NOGUEIRA



Identificar fenômenos naturais ou

KLINTON

de

experimentos,

avaliações sobre experimentos
realizados em sala,
atividades desenvolvidas em sala
de aula; listas

grandezas em dado domínio do conhecimento

não menos importante, trabalhar com a
experimentação em sala de aula (sempre que

qual será

tecnologia.

comuns no nosso dia a dia, tais como
smartphones,

Avaliação

envolvidos

O presente projeto tem com intuito

Descomplicando os

Professores

científico, estabelecer relações; identificar

viável e acessível (matérias de baixo custo), na

regularidades, invariantes e transformações.

tentativa de que o processo de ensino-



extraclasse; avaliações
globais ao fim dos
bimestres

Compreender o conhecimento

aprendizagem se torne mais significativo e
prazeroso para os educandos, de modo que os

científico e o tecnológico como resultados de

conteúdos estudados por esses, possam ser

uma construção humana, inseridos em um

observados na prática.
processo histórico e social.

Recursos

Data show, computador, duplicador, tinta para duplicador, chamex.
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Projeto

Objetivos

Principais ações

Professores

Avaliação

envolvidos

 Vincular a escola com a
realidade

atual,

nossos

levando

alunos

relacionarem

o

a
que

aprendem em sala de aula

da

aos

projeto

acontecimentos

do

mundo.
 Identificar,
ATUALIDADES

Acompanhamento

em

linhas

gerais, o Estado moderno
reconhecendo

a

complexidade

desse

nas

pedagógicas.

 Preparar o Dia do Debate.
 Elaborar Texto conclusivo.

do

coordenações

 Organizar murais.
 Apresentação oral da pesquisa.

execução

Neura

Avaliação

dos

estudantes

pelo

conceito.

professor

 Caracterizar as civilizações

responsável durante

pós-modernas;

as aulas.

 Interpretar
documentais

fontes
acerca

de

aspecto da cultura.

Recursos

Ônibus para visitas diversas, Data show, computador, duplicador, tinta para duplicador, chamex.
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Projeto

Objetivos

Professores

Principais ações
De

início,

o

projeto

atingirá,

envolvidos
na

Avaliação

forma

adequada a semestralidade, os segundos e
terceiros anos do ensino médio.
Como

sugestão

de

conteúdo

curricular norteador, poderá ser abordado:
-A

necessidade

explicações

Utilizando os espaços curriculares

PROJETO DE
INICIAÇÃO AO
MÉTODO
CIENTIFICO PARA O
ENSINO MÉDIO

das

Partes

místicas

diferenciação
e

entre

científicas

Acompanhamento

dos

da

execução do projeto nas

fenômenos.
-O princípio de universalidade na ciência.

coordenações

do

-Os riscos existentes nas explicações e

pedagógicas.

ensino médio, de forma sucinta e

interpretações poluídas pelo Antropocentrismo

Bráulio Douglas

objetiva, o método cientifico e

e o Antropomorfismo.

Pedro Amor

Avaliação

dos

principalmente, sua diferenciação

-O que é uma hipótese e o que é uma teoria

estudantes

pelo

do modo de pensar do “senso

científica.

professor

comum”.

-Princípios teóricos filosóficos, a dialética

apresentar

aos

Diversificadas,

da

estudantes

responsável

durante as aulas.

como ferramenta de exclusão dos erros e
afastamento dos extremos.
-O

princípio

científico

de

encadeamento

causal.
-A previsibilidade da natureza.
-Atacando

as

teorias conspiracionistas

e

mostrando a sua fragilidade argumentativa.

Recursos

Data show, computador, duplicador, tinta para duplicador, chamex.
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