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APRESENTAÇÃO

Esta Proposta Pedagógica nasceu da colaboração e trabalho efetivo de todos os
segmentos da escola: gestores, professores, pais, alunos e funcionários tanto do
quadro efetivo quanto terceirizados foram consultados a despeito de que tipo de escola
eles almejavam.
A elaboração desta Proposta Pedagógica tem sido construída de modo coletivo
com a realização de diversas audiências públicas, em que toda a comunidade escolar
foi convidada a participar e contribuir com suas ideias e sanar suas dúvidas. De modo
didático nas audiências promovidas sempre houve uma explanação sobre o que é uma
Proposta Pedagógica e qual sua importância no contexto escolar. Nestes encontros
foram abordados temas, como que perfil temos e que perfil queremos; avaliações
diversas; trato disciplinar, papel da escola na comunidade entre outros. Aberto o
debate, havia um redator que colhia sugestões e ideias, tudo isso formalizado e
estruturado.
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I - PERFIL INSTITUCIONAL
1. MISSÃO
Proporcionar uma educação de elevada qualidade, que garanta o sucesso para
todos os estudantes através da excelência no ensino e na aprendizagem e do
desenvolvimento de valores éticos de honestidade, respeito, integridade física e
moral, abertura e justiça.
2. BREVE HISTÓRICO DA ESCOLA
Esta instituição foi fundada em 18 de fevereiro de 1980.
O Setor “P” Sul, implantado em 1979, está organizado por uma estrutura
geométrica regular, similar ao desenho original de Ceilândia. Ocupa cerca de 331
hectares, com 12.017 lotes, ou seja, 36,3 lotes por hectare. Hoje a população é de
aproximadamente 80.000 habitantes gerando uma alta densidade demográfica.
Entretanto, quando este setor foi implantado já se buscava aumentar a densidade da
ocupação urbana de Ceilândia e, a exemplo do Setor “O” (1976) e do setor conhecido
como Guariroba (1977), reproduziram o padrão de organização espacial da malha
urbana original e ao mesmo tempo aumentaram o número de lotes por unidade de
área. Nesta fase, a SHIS (Sociedade de Habitações de Interesse Social Ltda),
atualmente IDHAB-DF (Instituto de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal),
ainda concentrava a produção das unidades habitacionais dos assentamentos
urbanos promovidos pelo poder público.
A sua história setorial propriamente dita está inserida no contexto da “política
habitacional da Ditadura Militar”, que tinha toda essa “zona Oeste de Brasília” como
um natural e “desaguadouro” de invasões que se instalassem próximas aos palácios
de Niemeyer. E assim com a “remoção da Vila Sarah Kubistchek” originou as QNA de
Taguatinga, seguiu-se a “remoção da Vila IAPI” para as QNM de Ceilândia; até a
formação de uma “QNP rachada” por uma grande erosão surgindo os setores P
NORTE e o P SUL.
As conquistas que o P Sul alcançou até hoje se deram pelo alto grau de
participação da comunidade local ao longo de sua história, com a constituição de
entidades sociais e a mobilização pela melhoria do setor. As mobilizações sociais
resultaram no bom nível de urbanização e infraestrutura atuais, sem contar no exemplo
de cidadania e autoestima que a cada dia vem se firmando entre os
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mais jovens.
Aproximadamente em 1998, começou-se um movimento de fracionamento e
vendas das chácaras que estavam ao redor do Setor P Sul. Este movimento fez com
que várias casas fossem construídas ao redor das antigas moradias. Sob a égide de
condomínios. A região costuma ser denominada popularmente como Condomínio Pôr
do Sol, apesar de cada conjunto ter adotado ou não nomes diferentes. As condições
ainda são precárias nestes lugares, mas a tendência é a regularização e urbanização,
como vem ocorrendo em outros condomínios horizontais no Distrito Federal.
No Setor P.Sul existe um sítio arqueológico localizado na Chácara Santa
Terezinha n.º 112. Este foi descoberto em 1996 pelo arqueólogo Eurico Teófilo Mulher.
Os primeiros fósseis, pedras e pontas de flechas de cristal foram encontradas em
1997, com datação indicativa de 10.000 anos.
O CED 06 nasceu como uma das conquistas deste povo. Sendo uma das
primeiras Instituições de Ensino do Setor, esta escola sempre teve uma relação
constante com a comunidade. Desde 1980, o Centrão (como é conhecido pela
comunidade) participa da mobilização para melhoria da infraestrutura do setor,
cedendo as suas dependências para atividades religiosas e culturais nos finais de
semana e principalmente como centro formador de opinião local. Dessa forma, a
história do P Sul e do CED 06 é fruto da luta de seu povo que fez e faz a história do
Distrito Federal.
O Centro Educacional 06, em 2004, atingiu os piores índices tanto na evasão
quanto na repetência. De lá para cá esta Instituição reelaborou a sua proposta
pedagógica de modo que os procedimentos administrativos, financeiros e
pedagógicos gerassem uma mudança efetiva. Neste mesmo ano foi incluído o PDE
escola como suporte pedagógico e financeiro. Ele surtiu o efeito esperado, pois o
IDEB mostra um crescimento significativo acima da média nacional neste período.
Com o objetivo de melhorar qualitativamente e quantitativamente os índices,
o Ced 06 de Ceilândia incluiu, também, na sua prática pedagógica a EDUCAÇÃO
INTEGRAL que está em pleno desenvolvimento.
Em 2008 a Secretaria de Educação do DF instituiu o IDDF (Índice de
Desenvolvimento da Educação no Distrito Federal). Este indicador de qualidade
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espelha a situação específica de cada instituição de ensino do Distrito Federal
baseado em dois critérios: aprendizagem dos alunos, medida pelo seu
desempenho nos exames de proficiência do Siade – Sistema de Avaliação de
Desempenho das Instituições Educacionais do Distrito Federal – e a movimentação
escolar, apurada pelas taxas de aprovação.
De acordo com o Diário Oficial do dia 26 de Janeiro de 2010 obtivemos o 7º
lugar no Ensino Médio dentre as Instituições do Distrito Federal. Conforme tabela
abaixo:
Nº
1
2
3
4
5
6
7
7
8
9
10

Cidade Satélite
Plano Piloto
Samambaia
Taguatinga
Brazlândia
Plano Piloto
Plano Piloto
Ceilândia
Sobradinho
Planaltina
Gama
Guará

Escola
CEM Setor Oeste
CEF Myriam Ervilha
CEM Taguatinga Norte
CEM 01 de Brazlândia
CEM 01 do Cruzeiro
CEM Setor Leste
CED 06 de Ceilândia
CED 03 de Sobradinho
CED Várzeas
CEM Integrado
CED 02 do Guará

Atualmente os dados e informações coletados

Nota - Meta 2009
3,82 (meta – 3,92)
2,87 (meta – 3,03)
2,83 (meta – 2,99)
2,65 (meta – 2,82)
2,53 (meta – 2,7)
2,51 (meta – 2,68)
2,44 (meta – 2,62)
2,44 (meta – 2,62)
2,44 (meta – 2,62)
2,41 (meta – 2,59)
2,37 (meta – 2,55)
do CED 06 constituem

um

grande desafio dos gestores atuais desta Instituição de Ensino já que não houve
evolução, nos últimos anos, da avaliação institucional que pudesse dirimir alguns
gargalos existentes.
Este Centro Educacional utiliza vários programas e projetos do Governo do
Distrito Federal, tais como: Educação Integral, Gestão Democrática, Merenda para
todas etapas e modalidades de ensino, Olimpíada de Língua Portuguesa, Olimpíada
de Física e de Matemática, Centro de Iniciação Desportiva (Cid) e o Novo Proinfo.
3. MAPEAMENTO INSTITUCIONAL
3.1- Contexto Educacional
A área para construção do CED 06 foi escolhida em 1979, estrategicamente,
por situar-se no centro do P Sul. Devido a isso, ainda hoje, é chamado carinhosamente
de CENTRÃO. A estrutura física deste centro educacional é antiga, mas por intermédio
do PDAF e de emendas parlamentares as dependências do Ced 06 de Ceilândia,
desde 2018, tem recebido as manutenções cabíveis.
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A comunidade cobra há alguns anos, a construção de um auditório e uma
quadra no terreno anexo ao CED 06. A quadra poliesportiva e o auditório são
estruturas necessárias na formação de nossos futuros artistas e atletas, haja vista,
que é notória a vocação para as artes, principalmente a cênica (tivemos em 2006 um
grupo representando Brasília e o Brasil num festival de teatro Popular – ENTEPOLA –
no Chile) e para os esportes (os nossos atletas do handebol são campeões, nas diversas
faixas etárias, há vários anos em nível distrital e nacional).

Vale ressaltar o desempenho dos estudantes da EJA na última edição dos Jogos
escolares Corujão, participando da disputa de várias modalidades, sendo campeões
na modalidade futsal.

3.2- Perfil dos Profissionais da Educação
Os servidores do CED 06 de Ceilândia possuem uma boa qualificação,
sendo conhecedores da realidade local, tendo baixa rotatividade, principalmente
de professores, o que favorece as práticas pedagógicas e administrativas.
Oitenta e cinco por cento do corpo docente possui pós graduação e cem
por cento Licenciados no componente curricular do qual é ministrante.
A equipe é composta por:
Gestores
Diretor: Jefferson Reges Lobato
Vice-Diretor: Ricardo Jardim de Medeiros

Equipe pedagógica Supervisores Pedagógicos:
Marcos Carlos (EJA)

Romero de Almeida Sousa (REGULAR)

Coordenadores Pedagógicos:
Edilton da Silva Rego (DIURNO)

Glaucia Lamarc Lucas de Oliveira (DIURNO)

Gloria Maria de Moura (EJA)

Fernanda Guimaraes Martins (DIURNO)

Édna Tomaz da Silva (EJA)

Kleber da Silva Carvalho (EDUCAÇÃO
INTEGRAL)

10

Equipe administrativa
Supervisores Administrativos:
Diorgenes Pedrosa Brito
Secretário:
Tania Maria da Silva
Auxiliares da Secretaria:
Daniel Santana Vieira
Jone Regis de Resende
Noemi Rodrigues Chaves de Oliveira
Silvânia Braga da Silva
Sala de Recursos:
Wellington N. dos Santos
Professores lotados no Ced 06 de Ceilândia em 2020
Nome
ALEKSANDRO WESLEY FERREIRA DE AZEVEDO
ALESSANDRA MARIA DE C. ROCHA
ALESSANDRO ALVES MORAES
ALMIR CORTES ALMEIDA
ANA CLAUDIA DE A. NOGUEIRA
ANA VALERIA MACIEL
CRISTIANE RIBEIRO CUNHA
CRISTINA MARISTANIA DE OLIVEIRA
DELVIENE MEIRY DAYSE MELO
DENEIR DE JESUS MEIRELLES
EDILTON DA SILVA REGO
EDINA TOMAZ DA SILVA
EDSON DA SILVA SOARES
ELIANE DE CASTRO PINTO
ERICA CORREA COSTA LIMA
ERIVAN DE SOUSA PEDROSA
FERNANDA GUIMARÃES MARTINS
FERNANDO ANTONIO VALLE MONTEIRO
FRANCISCO ALVES DE MIRANDA
FRANCISCO FREIRE LIMA
FRANCISCO GEORGE DE SOUSA LOPES
GERALDO MOREIRA DE LIMA
GIOVANE RODRIGUES DOS SANTOS
GLAUCIA LAMARC LUCAS DE OLIVEIRA
GLORIA MARIA DE MOURA
JACINTA MARIA ARAUJO MENEZES

Matrícula
212.261-8
032.818-9
213.876-X
204.171-5
036.505-X
202.300-8
032.666-6
205.805-7
240.867-8
036.663-3
035.970-X
035.814-2
035.931-9
036.868-7
230.347-7
037906-9
219.478-3
226.571-0
202.365-2
065.404-3
175.540-4
031.364-5
034.159-2
220.328-6
208.405-8
223.105-0

Turno
Mat/Vesp
Vespertino
Vespertino
Mat/Not
Matutino
Matutino
Matutino
Noturno
Vespertino
Noturno
Matutino
Noturno
Noturno
Matutino
Vespertino
Matutino
Matutino
Vespertino
Matutino
Noturno
Noturno
Noturno
Noturno
Vespertino
Noturno
Matutino
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JARLEY QUEIROZ DE OLIVEIRA
JEFFERSON REGES LOBATO
KELCY DE BRITO BARROS
KLEBER SILVA CARVALHO
LILIANA DE PAULA REIS
MANOEL JEVAN GOMES OLINDA
MARCIA ANDREA BARROS SILVA
MARCOS ANTONIO GOMES MORAIS
MARCOS CARLOS
MARTA CRISTINA DE QUEIROZ
MIRIAM ALMEIDA COSTA
MONICA FELIX SILVEIRA
MONIKE DO NASCIMENTO
ORLANDO ALVES DE M. FILHO
OSVALDO LIMA DE OLIVEIRA
PATRICIA DE CARVALHO LIPORONI
PATRICIA VALERIO DE VASCONCELOS
RANIVALDO JONAS DA SILVA
RICARDO JARDIM DE MEDEIROS
RILDO RIBEIRO
ROMERO DE ALMEIDA SOUZA
ROSANGELA MARIA DE ARAUJO
ROSE MEIRE XAVIER
SILVANA AUGUSTA SOARES DE OLIVEIRA
THIAGO DA SILVA SOARES
VALDECI MORAES SANTOS
VINICIUS JOSE DE OLIVEIRA
WADAILTON DE DEUS ALVES
WELLINGTON NASCIMENTO DOS SANTOS
WILLIAM MARQUES MESQUITA

201.582-X
036.102-X
211.636-7
045.521-0
038.070-9
023.938-0
181.307-2
229.265-3
044.272-0
209.621-8
034.243-2
219.865-7
207.849-X
038.854-8
205.857-X
203.250-3
204.149-9
033.428-6
039.709-1
066.938-5
020.932-5
211.753-3
032.758-1
229.907-0
214.030-6
049.443-7
214.101-9
026.858-5
205.379-9
222.968-4

Noturno
Mat/ Not
Vespertino
Vespertino
Matutino
Noturno
Noturno
Matutino
Noturno
Vespertino
Noturno
Matutino
Vespertino
Noturno
Matutino
Matutino
Noturno
Matutino
Mat/Vesp
Noturno
Mat/Vesp
Mat/Vesp
Matutino
Vespertino
Vespertino
Mat/ Vesp
Vespertino
Matutino
Mat/ Vesp
Noturno

3.3- Perfil dos Estudantes e da Comunidade Escolar
O nosso “Centrão” não é formado só por paredes e salas. É formado, como
acreditava Paulo Freire, por gente, gente de luta, gente sonhadora, gente cidadã. No
quadrilátero que forma o “Centrão”, nessas quase quatro

décadas, vimos nascerem

artistas, intelectuais, atletas. Ajudamos no crescimento da Ceilândia e do Brasil. Neste
quadrilátero atingimos o ápice de índices importantes no esporte, nas artes e no ENEM;
neste, ficamos em 1º lugar de Ceilândia em 2007 e 2º lugar em 2008.
No diurno a idade está entre 13 a 21 anos, totalizando 1232 estudantes e no
noturno a partir de 18 anos perfazendo um total de 543 estudantes.
No início do ano letivo de 2019, durante o teste de diagnose, foi indagado aos
estudantes do Centrão o que eles esperavam da escola. A maioria afirmou que
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esperavam que a escola os preparem para o mercado de trabalho e o mundo acadêmico,
garantindo dignidade no futuro. Este anseio também é evidenciado atualmente.
3.4- Infraestrutura
A estrutura física desta Instituição de Ensino é composta por:
➢

16 salas de aula;

➢

01 banheiro masculino com cinco boxes;

➢

01 banheiro feminino com cinco boxes;

➢

01 área coberta;

➢

01 sala para a biblioteca;

➢

01 quadra de esporte;

➢

01 sala de orientação educacional;

➢

01 sala de recursos;

➢

01 Uma guarita;

➢

01 Sala dos professores;

➢

01 Sala de coordenação;

➢

01 Depósito para secretaria;

➢

01 Sala da supervisão pedagógica;

➢

01 Secretaria;

➢

01 Sala de direção;

➢

01 Depósito;

➢

01 Xerox;

➢

01 Sala de Informática;

➢

01 sala de vídeo;

➢

01 sala da educação integral;

➢

01 sala do administrativo

CED 06 possui os seguintes equipamentos utilizados na prática pedagógica:
televisores, Datashow’s, aparelhos de DVD, aparelho de rádio-cd, computadores,
impressoras, duplicador, mapas, caixas amplificadas, microfones, ventiladores,
retroprojetores e antena parabólica.
A parte administrativa e pedagógica desta Instituição de Ensino é mantida pelos
Programas: Dinheiro Direto na Escola (PDDE); Programa de Desenvolvimento da
Educação (PDE-Escola); PDAF (Programa de Descentralização Administrativa e
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Financeira); e Recurso próprios administrados pela Associação de Pais e Mestres do CED
06.
Todas elas são acompanhadas pelas comissões de compra, recebimento e
aprovadas pelo Conselho Fiscal. O Conselho Escolar tem a missão de aprovar as atas de
prioridades e acompanhar a prestação de contas.

3.5– Indicadores de Desempenho Escolar
3.5.1- Indicadores Internos
O CED 06 de Ceilândia ainda não realiza avaliações institucionais internas. No
entanto, ela já começa a ser discutida a partir das avaliações externa como ENEM. A partir
deles a nossa prática será avaliada e. consequentemente, atingindo as metas almejadas.
Quanto aos índices de aprovação, reprovação, evasão e abandono dos últimos
seis anos do diurno:
ANO

MATRICULADOS

APROVADOS

REPROVADOS

EVADIDOS

ABANDONO

2014
2015
2016
2017
2018
2019

1139
1192
1195
1264
1162
1208

604
715
1004
1010
1016
983

372
344
191
191
86
112

80
87
63
60
62

83
46
51

Obs.: Alunos matriculados no diurno
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Aprovados
Reprovados
Evadidos
Abandono

1° Trim
2° Trim
3° Trim
4° Trim

3,,
6
6a

1° Trim
2° Trim
3° Trim
4° Trim

3,,
6
6a

Aprovados
Reprovados
Evadidos
Abandono

Abandono

Aprovados
Reprovados
Evadidos
Abandono

1° Trim
2° Trim
3° Trim
4° Trim

3,,
6
6a

Aprovados
Reprovados
Evadidos
Abandono

1° Trim
2° Trim
3° Trim
4° Trim

3,,
6
6a

II-

1° Trim
2° Trim
3° Trim
4° Trim

3,,
6
6a

1° Trim
2° Trim
3° Trim
4° Trim

3,,
6
6a

Aprovados
Reprovados
Evadidos
Abandono

Aprovados
Reprovados
Evadidos
Abandono

FUNÇÃO SOCIAL DA ESCOLA

“A educação é uma prática social, que une os homens entre si em torno do direito
de aprender e da conquista da cidadania. A escola, instituição formal de educação, muitas
vezes o equipamento público mais próximo da comunidade, é chamada a desempenhar
intensivamente um conjunto de funções. Essa instituição se vê como educadora, mas
também como “protetora” e isso tem provocado debates acerca não só de sua
especificidade, mas também dos novos atores sociais que buscam apoiá-la no exercício
dessas novas funções e dos movimentos e organizações que igualmente buscam a
companhia dessa instituição escolar para constituí-la e, talvez, ressignificá-la.” (Currículo
em Movimento, Caderno 1, SEEDF, 2014a, p. 10).
Escola é o lugar de encontros de pessoas, origens, crenças, valores diferentes
que geram conflitos e oportunidades de criação de identidades. “Espaço de difusão
sociocultural; e também é um espaço no qual os sujeitos podem se apropriar do
conhecimento produzido historicamente e, por meio dessa apropriação e da análise do
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mundo que o cerca, em um processo dialético de ação e reflexão sobre o conhecimento,
manter ou transformar a sua realidade. [...].. (PPP Carlos Mota, p.18). Desse modo, “A
ação educativa deve ir além das aprendizagens de conteúdos formais, reconhecendo
diferentes espaços, etapas, tempos e ferramentas educativas para que se consiga superar
a distância entre o que se constrói dentro e fora da escola”. (PPP Carlos Mota, p.20).
Coerente com os fundamentos da Psicologia Histórico-cultural de Vygostky e
Pedagogia Histórico-crítica, o homem é compreendido como um ser que aprende e se
constrói em interação com o com o meio social e natural que o cerca. Sendo assim, a
escola e todos os seus atores são convocados a juntos, pensar e fazer educação por meio
da imersão constante na vida diária e seus acontecimentos, considerando a nãoneutralidade que caracteriza nossa atuação nas diferentes situações que envolvem a
existência humana.
É veemente que a escola como agente público promova mecanismos de
combate a violência escolar. Assim, foi criando o comitê local de Cidadania e Promoção
da Paz visando melhorar as condições de segurança, amenizar o problema da violência
na escola com a participação da Comunidade Escolar que tem o encargo de discutir,
cobrar, mapear os problemas e buscar as soluções possíveis. Dessa forma,
bimestralmente, serão promovidas diversas atividades entre estudantes, pais,
professores e comunidade em geral.
O CED 06 busca durante o cotidiano escolar incentivar, discutir e a atuar na
preservação do patrimônio público conscientizando para a preservação dos bens
materiais e imateriais.

III-

PRINCÍPIOS ORIENTADORES DAS PRÁTICAS PEDAGÓGICAS

A globalização tem bombardeado milhares de pessoas com novidades e
informações a todo instante e a educação para alcançar esta evolução precisa se adaptar
aos novos padrões.
O novo paradigma da educação prevê grandes mudanças em termos de
enfoques e atitudes pedagógicas: conteúdos e programas são abordados de forma aberta
e contextualizados, visando à formação futura do aluno; há busca de métodos e técnicas
que visem a uma aprendizagem significativa e efetiva e metodologias que preparem
pessoas para agir de maneira eficaz no contexto contemporâneo; a avaliação procura
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impulsionar a aprendizagem e promover a melhoria do ensino; interdisciplinaridade;
pedagogia de projetos; eixos geradores entre outras questões.
Sabendo de todas estas mudanças que estão redirecionando e modernizando
a educação, não poderíamos deixar de seguir neste barco e proporcionar ao aluno o
conhecimento necessário para o seu desenvolvimento pessoal, profissional, intelectual e
social.
Desta forma, temos adotado como eixos norteadores do nosso trabalho
os seguintes princípios:

▪

Igualdade: Pressupõe não só o tratamento igual a todos, observados os
objetivos a serem alcançados, direitos e deveres, mas também o tratamento
diferenciado na medida das suas diferenças para que tenham as mesmas
condições que os outros de aprendizagem e participação no processo
educacional sem discriminação de qualquer espécie.

▪

Liberdade e responsabilidade: A comunidade escolar tem liberdade de
expressão, trânsito e participação nas questões educacionais e administrativas
observados os limites de regimento interno e da legislação vigente. Contudo esta
liberdade deve ser usada com responsabilidade evitando conflitos,
ofensas e danos provenientes da manifestação de atos, expressões e fatos
que podem implicar em possíveis reparações legais.

▪

Eficiência e Qualidade: Estamos sempre buscando a excelência do nosso
trabalho em conformidade com as mudanças emergentes do sistema
educacional.

▪

Formação continuada: A busca por maior fundamentação teórica e atualização
são constantes em nossa prática pedagógica para maior aperfeiçoamento
profissional, pois acreditamos que o conhecimento não é algo inerte e imutável,
mas permanente e o estudo é a melhor fonte de ideias para solucionar e
entender os distúrbios e dificuldades de aprendizagem que nossos alunos
enfrentam e escolhem os caminhos para o seu desenvolvimento.

▪

Respeito à natureza do ser humano: A preocupação em potencializar o ser
em sua plenitude, levando em consideração o ritmo do aluno e sua
individualidade, o contexto familiar e seus hábitos cotidianos, enfim, a
preocupação em capacitar a pessoa para “ser eficaz no exercício da cidadania,
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da profissão e tornar sua vida significativa”, partindo da integração entre os
saberes escolares e a vida.

▪

Ética: O trabalho voltado para ética faz-se necessário para que valores morais
sejam resgatados. Essa atitude promove a aceitação, valorização e reforço da
pluralidade e diversidade. Além disso, esses valores ajudam a construir uma
sociedade livre, justa e igualitária; a garantir o desenvolvimento racional;
erradicar a pobreza e a marginalização, reduzir a desigualdade social e
promover o bem de todos sem preconceitos ou qualquer forma de discriminação,
numa convivência social harmônica.

▪

Pluralismo: Consideram-se as diversas formas de postura e posicionamento
político, social e cultural para enriquecimento e motivação do trabalho
pedagógico.

▪

Inclusão : Incluir significa fazer parte e permitir conhecer, compreender.
Nesta perspectiva trabalhamos em dois tipos de inclusão a social e a
digital. Nesta era de progressos científicos e avanços tecnológicos a
utilização deste tipo de recursos é fundamental para ajudar nosso aluno
a interagir e se comunicar no contexto contemporâneo. A inclusão social
nos remete ao princípio da igualdade quando se trata de igualar os
desiguais, sendo assim para que todos aprendam muitas vezes “requer
medidas de flexibilização e dinamização do currículo para atender,
efetivamente, às necessidades educacionais especiais dos alunos”.

▪

Publicidade: O compartilhamento constante e aberto das informações e
sua ampla disseminação são imprescindíveis para que os trabalhos dos
gestores tenham credibilidade e a confiança da comunidade escolar.
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IV-

OBJETIVOS INSTITUCIONAIS E ESTRATÉGIA DE AÇÃO

1. Gestão Participativa e de Gestão de Pessoas

META

AÇÃO

JUSTIFICATIVA

CRONOGRAMA

RESPONSÁVEIS

DESENVOLVIMENTO

RECURSOS

Aplicar as verbas
federais e distritais
valorizando a prática
pedagógica.

Cobrir despesas
de custeio,
manutenção e de
pequenos
investimentos.

Maior autonomia da Durante todo Diretor, viceescola.
o ano letivo.
diretor, conselho
escolar e caixa
escolar.

Utilizar as verbas de
acordo com a
necessidade dos setores
autorizados a recebê-las.

Melhorar as práticas
pedagógicas durante
as coordenações.

Interagir com os
colegas das
áreas trocando
conhecimentos.

Para maior
compreensão de
conteúdos
aplicados.

Durante o
ano letivo.

Professores,
coordenadores e
supervisores.

Aplicar em sala de aula as Data show e
novas práticas.
sala de
informática.

Utilizar os indicadores
como ENEM para
análise sistêmica da
aprendizagem e
redução da evasão e
repetência.

Comparar
resultados
anteriores com os
atuais.

Melhorar o índice
do IDEB e também
o aprendizado dos
educandos.

No final do
ano letivo.

Diretor e
supervisores
pedagógicos.

Verificar junto aos
estudantes, professores e
orientadores
educacionais.

Mobilizar a comunidade Realizar Reunião
escolar para melhorar a de pais.
estrutura física escolar.

Trabalhar a coresponsabilidade.

Durante o
ano letivo
nos finais de
semana.

Toda a equipe
escolar e
comunidade
escolar.

Reunir os interessados e
discutir a melhor forma de
realizar o trabalho.

Proporcionar por meio
de atividades
interativas a melhoria
do ambiente escolar.

Realizar jogos,
gincanas, feiras,
café cultural, chá
literário

Melhorar
relacionamento,
cultura e
conhecimento.

Durante o
ano letivo.

Direção e
professores.

Estimular os alunos a
serem multiplicadores
dos conhecimentos
sobre Meio Ambiente
em sua comunidade.
Estimular a
permanência do aluno
evitando a evasão
escolar.

Realizar
atividades dentro
e fora de sala de
aula.

Durante o
ano letivo.

Toda a
comunidade
escolar.

Atividades pedagógicas e
palestras.

Data show e
sala de
informática.

Durante o
ano letivo.

Toda a equipe
escolar.

Palestras, atendimentos
individuais e orientação
educacional.

Recursos
humanos.

Aperfeiçoar a ação
pedagógica.

Reuniões entre
os membros da
escola e da
comunidade

Para
responsabilizar o
cidadão pela
preservação
ambiental.
Conscientizar o
aluno da
importância do
aprendizado em
seu crescimento.
Para atender os
anseios da
Comunidade.

Durante o
ano letivo.

Professores,
direção,
coordenadores.

Convidando a
comunidade a participar
das reuniões e palestras.

Recursos
humanos e
data show.

Buscar atender
as necessidades
individuais dos
educandos.

Verbas federais
e distritais.

Índices
anteriores,
avaliações
bimestrais.

Tijolos, cimento,
areia, terra,
tinta, esterco e
mão de obra
das pessoas
disponíveis.
Realização dos jogos
Bolas, rede de
inter-classes, feiras
voleibol, futsal;
culturais, auê cultural, chá material
literário.
pedagógico em
geral.

19

V- CONCEPÇÕES TEÓRICAS

A base teórico-metodológica do currículo da SEEDF está sustentada
na Psicologia Histórico-Cultural e na Pedagogia Histórico-Crítica. O homem é
compreendido como um ser que aprende e se constrói em interação com o meio
social e natural que o cerca.
Os sujeitos são formados nas relações sociais e na interação com a
natureza para a produção e reprodução de sua vida e de sua realidade,
estabelecendo relações entre os seres humanos e a natureza.
Os sujeitos constituem-se a partir de sua integralidade afetiva, cognitiva,
física, social, histórica, ética, estética, por isso a educação integral perpassa todas
as etapas e modalidades da educação básica, valorizando o diálogo entre os
saberes formais e os saberes socialmente construídos para que juntos adquiram
sentido e sirvam como agente de mudança do ser e da sociedade em que ele está
inserido.
Assim, o currículo escolar pode desconsiderar o contexto social,
econômico e cultural dos estudantes. O foco é a garantia da aprendizagem para
todos, sendo fundamental considerar a pluralidade e a diversidade social e cultural
em nível global e local.
A educação deve ser referenciada pela formação integral, de modo
que o processo formativo integre as diversas dimensões que formam o ser humano.
Defende-se um currículo integrado, pautado na integração das diferentes
áreas do conhecimento e experiências, com vistas à compreensão crítica e reflexiva
da realidade. Nesse sentido, tem como princípios: a) unicidade entre teoriaprática; b) interdisciplinaridade e contextualização; c) flexibilização.
O desafio é a superação do currículo coleção, a diversificação de
estratégias pedagógicas e o planejamento coletivo.
Quanto ao processo avaliativo, a Ced 06 de Ceilândia compreende que a
função formativa da avaliação é a mais adequada ao projeto de educação pública
democrática e emancipatória.
A avaliação é então voltada para as aprendizagens, sendo que sua finalidade
maior reside em auxiliar, ao invés de punir, expor ou humilhar os estudantes. Avalia-se
para garantir algo e não apenas para coletar dados sem comprometimento com o
processo; de modo que o compromisso é com o processo e não somente com o produto.
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Ademais, a avaliação formativa demanda acompanhamento sistemático do desempenho
dos estudantes, sendo realizada permanentemente.
Considerando o estudante como uma pessoa em desenvolvimento, nossa
proposta pedagógica procura concentrar esforços no sentido de propiciar ao aluno
práticas culturais, sociais e de comunicação, além de um espaço que abranja os quatro
pilares da educação: aprender a conhecer, fazer, conviver e ser. Ser uma pessoa criativa
capaz de interagir, refletir e resolver problemas, uma pessoa autônoma intelectualmente
e preparada para o mundo do trabalho e o exercício da cidadania.
Sabemos que estes níveis de ensino coincidem com o período da
adolescência entre 12 e 17 anos. Para muitos jovens, esta é uma fase marcada por uma
constante oscilação de humor e confusa em meio a dúvidas, incertezas e comparações.
Muitos estudiosos a chamam de fase do patinho feio, pois para eles nada está bom e há
muitos defeitos. Todos estes sentimentos causam rebeldia e muitas vezes isso prejudica
a aprendizagem. Sendo assim nos preocupamos em desenvolver projetos como o
Intervalo cultural, entre outros, em que o aluno se sinta valorizado e parte importante do
meio: aluno- protagonista.
A partir desta realidade apresentaremos a seguir a organização curricular
desta Instituição de Ensino:
Propostas, os projetos e Oficinas da Educação

Integral Cultura e Arte (Teatro)
Teatro na Escola permite ao aluno uma enorme “gama” de aprendizados
favorecendo a socialização, a criatividade, a coordenação, a memorização, o vocabulário
e muitos outros.
Através do teatro, o professor pode perceber traços da personalidade do
estudante, seu

comportamento

individual

e

em

grupo, traços

do

seu

desenvolvimento e essa situação permite ao educador, um melhor direcionamento para
a aplicação do seu trabalho pedagógico.
Cultura digital (Informática)
O mundo contemporâneo exige do cidadão várias inserções que inclui a digital.
Portanto, o objetivo principal desta oficina é utilizar a informática como ferramenta
pedagógica e, sobretudo favorecer a aplicação da tecnologia nos afazeres diários dos
estudantes.
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Esporte e Lazer (Futsal)
Oportunizar os alunos em participar ativamente dos programas do governo,
fortalecendo ainda mais a cidadania;
Promover e ampliar tempos e oportunidades educacionais, sociais, culturais,
esportivas e de lazer.
Acompanhamento Pedagógico (Língua Portuguesa e Matemática, Física
e Química)

De forma a contribuir para elevação dos índices de aprendizagem dos
estudantes nestes componentes curriculares;
Promover inter-relacionamentos criativos de comunicação, de expressão e de
produção;
Possibilitar a interação, transformação e mudanças voltadas para a vivência
de aprendizagens significativas;
Melhorar a aprendizagem em Matemática.
Cabe lembrar que, além destes esforços para sanar as dificuldades existentes,
nossa escola ainda contém o PDE Escola (Plano de desenvolvimento da escola), que
representa uma intervenção do Governo Federal para ajudar escolas nas suas práticas
estruturais que apresentaram baixos indicadores oficiais de fluxo e desempenho. O PDE
escola é constituído por um conjunto de ações que visam à melhoria da qualidade do
ensino através de uma reavaliação profunda de todos os processos e procedimentos que
a escola vem adotando em termos administrativos e pedagógicos.
Ensino Médio – Regular
Nas últimas décadas, o Ensino Médio vem passando por transformações
radicais no mundo, devido à revolução tecnológica e a globalização econômica. Tais
mudanças influenciaram diretamente nesta modalidade, pois requer uma formação global
do indivíduo: um cidadão consciente, que saiba conviver com o próximo e
intelectualmente autônomo, criativo, capaz de lidar com situações adversas e estar
inserido no mundo das novas tecnologias. O currículo preocupa-se em desenvolver
habilidades e competências, fazendo uma associação entre a preparação geral para o
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trabalho e a preparação geral do Educando. Como diz a LDB em seu art. 22, que o Ensino
Médio:
“Tem por finalidades desenvolver o Educando, assegurar-lhe a formação
comum indispensável para o exercício da cidadania e fornecer-lhe meios para progredir
no trabalho e em estudos posteriores”.
Este nível de ensino representa para o jovem o início de uma preparação para
a vida adulta e para o mundo do trabalho. Nesta fase é importante a ênfase nos princípios
axiológicos como:
“O fortalecimento dos laços de solidariedade e de tolerância recíproca;
formação de valores, aprimoramento da pessoa humana e formação
ética”.
Os princípios anteriormente citados somados à interdisciplinaridade e
contextualização auxiliam numa maior apropriação dos conhecimentos básicos e
necessários para esta inserção. A chave deste novo paradigma educacional é a
organização dos currículos traduzidos em habilidades e competências, onde os
conteúdos não são mais um fim em si mesmo.
De acordo com o art. 35 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação o Ensino
Médio possui duração de três anos e tem como objetivo o desenvolvimento global do
aluno mediante:
• A consolidação e o aprofundamento dos conhecimentos
adquiridos no ensino fundamental, possibilitando o prosseguimento
de estudos;
• A preparação básica para o trabalho e a cidadania do Educando,
para continuar aprendendo, de modo a ser capaz de se adaptar com
flexibilidade a novas condições de ocupação ou aperfeiçoamento
posteriores;
• O aprimoramento do Educando como pessoa humana, incluindo a
formação ética e o desenvolvimento da autonomia intelectual e do
pensamento crítico;
• A compreensão dos fundamentos científico-tecnológicos dos
processos produtivos, relacionando a teoria com a prática, no ensino
de cada componente curricular.
Esta modalidade de ensino é caracterizada pela divisão dos componentes
curriculares por área de conhecimento:
•

Linguagens, Códigos e suas tecnologias: Português, Arte e
Educação Física;
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• Ciências da Natureza e Matemática e suas tecnologias:
•
•

Ciências Humanas e suas tecnologias: Geografia, História,
Sociologia e Filosofia;
Parte Interdisciplinar.

o
o

Projeto Interdisciplinar I – “Formação Global”;
Projeto Interdisciplinar II – “Incentivo a escrita e leitura”.

Matutino

Vespertino:
Ensino Médio – (Primeira Série)
o Projeto Interdisciplinar I – “Formação Global”;
o

Projeto Interdisciplinar II – “Incentivo a escrita e leitura”.

Ensino Médio – Educação de Jovens e Adultos – EJA
O Centro Educacional 06 oportuniza, aos Educandos que não tiveram acesso
ou não continuaram os estudos na idade regular a Educação de Jovens e Adultos do
Terceiro Segmento – com idade a partir de 18 (dezoito) anos completos para a conclusão
do curso, o desenvolvimento de suas potencialidades e de sua auto realização.
A organização do Currículo da Educação de Jovens e Adultos do Terceiro
Segmento:
- Língua Portuguesa
- Educação Física
- Arte
- Física
- Biologia
- Química

- Matemática
- Geografia
- Sociologia
- Filosofia
- História
- Língua Estrangeira Moderna

Este segmento tem a previsão conclusão de três semestres com a carga
horária de 1200h.
O Educando pode cursar todos os componentes curriculares do 3º segmento
ou fazer aproveitamento de estudos referentes às séries cursadas no Ensino Médio
Regular e cumprir apenas aquele(s) componente(s) curricular que estão faltando para
efetivar a conclusão do Ensino Médio.
A organização do currículo é feita de forma integrada. Temos como prática
pedagógica a contextualização do conhecimento, o respeito à natureza do ser humano e
a preocupação com a sua qualificação social e profissional.

Objetivos gerais por área do conhecimento
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Objetivos do Ensino Médio
• A consolidação e o aprofundamento dos conhecimentos adquiridos no
ensino fundamental, possibilitando o prosseguimento de estudos;
• A preparação básica para o trabalho e a cidadania do educando, para
continuar aprendendo, de modo a ser capaz de se adaptar com flexibilidade a novas
condições de ocupação ou aperfeiçoamento posteriores;
• O aprimoramento do educando como pessoa humana, incluindo a formação
ética e o desenvolvimento da autonomia intelectual e do pensamento crítico;
• A compreensão dos fundamentos científico-tecnológicos dos processos
produtivos, relacionando a teoria com a prática no ensino de cada componente curricular;
• A preparação específica dos educandos interessados no ingresso às
Instituições de Ensino Superior.

Objetivos do EJA
• A Educação de Jovens e Adultos nas diversas modalidades tem como
objetivos privilegiar o desenvolvimento dos processos cognitivos, a capacidade de pensar
e desenvolver a competência de processar as experiências de aprendizagem com
autonomia intelectiva.
• Além disso, estes Educandos do 3º segmento – com idade mínima igual ou
superior a 18 (dezoito) anos tem a oportunidade de desenvolver suas potencialidades e
de sua auto- realização.
Objetivos da Educação Integral
• Articular a utilização dos espaços públicos da cidade e a participação da
família na escola.
• Monitorar a implementação do Projeto “Educação Integral.
• Oferecer formação para estudantes da série final em parcerias com ONGS
locais.
• Incentivar a frequência e a reintegração dos alunos e participantes da escola
a fim de que eles possam concluir o Ensino Fundamental.
• Formar cidadãos conscientes e críticos com base teórica consistente para
entrar no mundo do trabalho.
• Ampliar espaços, tempos e oportunidades educativas;
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• Ofertar novas atividades educacionais e reduzir a evasão, a repetência e
distorções de idade-série, por meio de ações culturais, educativas, esportivas, de
educação ambiental, de educação em direitos humanos e de lazer.
• Qualificar a experiência educativa das crianças e jovens das escolas públicas
de ensino fundamental.

Avaliação
Formas
formativa.

de

avaliação internas: processual, contínua, cumulativa,

O processo avaliativo do CED 06 segue os parâmetros da avaliação processual
e que valoriza a participação efetiva do Educando. A avaliação é composta no mínimo por
três modalidades:
•

A AM – Avaliação Multidisciplinar;

•

Estudo dirigido com consulta ou individual sob a orientação do professor;

•

Avaliação formativa.
Quanto a Avaliação Multidisciplinar (AM)
Justificativa
A Avaliação Multidisciplinar surgiu como uma forma de integração entre os

vários componentes curriculares, oportunizando aos estudantes uma possibilidade de
analisar algumas temáticas da vida cotidiana a partir dos conteúdos trabalhados em sala
de aula. O distanciamento dos conteúdos com a realidade do estudante era um dos fatores
que mais dificultavam o bom rendimento dos estudantes nas avaliações.
Desde 2003 a Avaliação Multidisciplinar vem sendo trabalhada com os
estudantes do turno Vespertino e, a partir do ano de 2017 também vem sendo aplicada ao
turno noturno, obtendo enorme aceitação pelos docentes e discentes. Numa análise
comparativa com as avaliações anteriores, a Avaliação Multidisciplinar demonstra
significativos resultados. Principalmente se levarmos em consideração à média geral e a
possibilidade de uma melhor preparação dos estudantes para outros tipos de avaliações,
como é o caso do ENEM, ENCCEJA, vestibulares ou concursos públicos.
Objetivo
Oportunizar

ao

Educando

uma

avaliação

escrita

contextualizada

e

interdisciplinar entre os diversos componentes curriculares, mesclando os conteúdos
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vistos a cada bimestre na forma de uma avaliação objetiva, buscando um tema gerador e
significativo a vida do estudante.
Orientações
A Avaliação Multidisciplinar é aplicada bimestralmente, no Ensino de jovens e
Adultos - EJA ocorre semestralmente, envolvendo as três áreas de conhecimento
(Linguagens, Códigos e suas Tecnologias; Ciências da Natureza, Matemática e suas
Tecnologias; Ciências Humanas e suas Tecnologias) onde são abordados temas
previamente escolhidos. O valor dessa avaliação abrange até 50% da nota bimestral do
Educando em todos os componentes curriculares.
A Avaliação Multidisciplinar conterá trinta questões em cada dia, realizada em
três etapas (três dias), para a EJA houve uma adequação dividindo se a aplicação em 04
(quatro) dias, sendo que estes conterão questões objetivas, de alternativa única, questões
de múltipla escolha e quando possíveis questões interdisciplinares por área de
conhecimento.
Cada docente elaborará as questões que comporão a avaliação a ser aplicada
conforme calendário escolar e orientações da coordenação pedagógica.
O Calendário da aplicação dessa Avaliação será definido nas coordenações
pedagógicas, onde serão contemplados os dias de realização, as datas de entrega das
questões para digitação, correção e impressão pelos docentes.
Os temas transversais e Interdisciplinares deverão ser previamente escolhidos
nas coordenações pedagógicas, bem como, a distribuição do número de questões de
componentes curriculares.

Quanto ao Estudo Dirigido (ED)
Justificativa
Há nove anos o Estudo Dirigido vem sendo executado no CED 06 com
sucesso. A forma de organização conduz a uma padronização da atividade, gerando uma
rotina de estudos que facilita o aprendizado dos estudantes em cada componente
curricular.
O Estudo Dirigido virtual passou a fazer parte do aprendizado dos estudantes
do EJA. Este tipo de atividade visa dar maior conforto aos estudantes na hora de realizar
este tipo de atividades, que pode ser realizado em casa com a utilização de ferramentas
como computador e até mesmo telefone celular.
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Objetivo
Propiciar

aos

Educandos

uma

atividade

orientada

pelo

professor,

contextualizada no trabalho realizado durante o bimestre, em cada componente curricular,
de modo orgânico, padronizado e integrado.

Orientações
O Estudo Dirigido será realizado a cada bimestre, salvo quando ocorrerem
Feiras, Workshop e Gincanas nos referidos bimestres. Exemplo: no bimestre em que
ocorre a Odisseia Cultural – feira cultural - o Estudo Dirigido será substituído pela Odisseia.
Os estudantes farão o Estudo de modo individual ou em grupo e com consulta
sempre com orientação do professor. O valor dessa atividade abrange no máximo 30%
da nota do estudante no componente curricular referente ao Estudo.
O Estudo Dirigido será elaborado diante das especificidades de cada
componente curricular, podendo ser trabalhada de modo específico ou de modo
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interdisciplinar, ficando a cargo do professor sua elaboração, conforme orientações da
coordenação pedagógica. As questões ocorrerão de forma objetiva e/ou subjetiva
conforme necessidades e possibilidades.
Justificativa
Avaliação Formativa
De acordo com os procedimentos para verificação do rendimento escolar cabe
ao Centro Educacional 06 garantir o desenvolvimento da avaliação formativa, envolvendo
as suas dimensões cognitiva, afetiva, psicomotora e social no processo avaliativo do
Educando.
Objetivo
Avaliar trabalhos de pesquisa, seminários, monografias, dramatizações,
entrevistas, fichas de acompanhamento, auto avaliação, portfólios e outros. Ou seja, essa
terceira avaliação valoriza o trabalho diário dos Educandos.

Orientações
Essa parte da avaliação acontecerá bimestralmente sob responsabilidade de
cada professor no valor mínimo de 20% da nota do bimestre.
Dessa forma, dos 100% da média bimestral, temos:
• A AM – Avaliação Multidisciplinar: Com no máximo 50% do total do bimestre;
• Estudo dirigido sob a orientação do professor: Com no máximo 30% do total do
bimestre;
• Avaliação formativa: Com no mínimo 20% do total do bimestre;
Formas de Registro Avaliativo
Os registros da verificação do rendimento dos Educandos do Ced 06 seguem
as normativas da Secretaria de Educação do Distrito Federal. No Ensino Regular seguem
os seguintes trâmites: os professores registram as notas nos diários, a Secretaria desta
Instituição de Ensino as recebe bimestralmente, são analisadas em Conselho de Classe
participativo e divulgadas aos Educandos em reunião de pais e mestres. No entanto os
registros do EJA sofrem algumas adequações. Isso

acontece devido às suas

especificidades.
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Proposta de Recuperação de Estudos
A recuperação de rendimento é um direito do Educando e de responsabilidade
direta do professor. A recuperação de estudo é oferecida nas seguintes modalidades:
• CONTÍNUA – inserida no processo de ensino e aprendizagem, no
decorrer do ano letivo, assim que identificado o baixo rendimento do
Educando.
• FINAL – será realizada após o encerramento do segundo semestre
do ano letivo, para o Educando que não obtiver rendimento suficiente
em até 3(três) componentes curriculares, não podendo ser aplicada
ao Educando com frequência inferior a 75% do total de horas
semestrais.
A nota de recuperação final substitui o resultado anterior, expresso pela média
final, se maior. O resultado da recuperação final é registrado no diário de classe, em ata
própria e na ficha individual do Educando, sendo comunicado ao interessado por meio de
instrumento próprio.

V I- ORGANIZAÇÃO CURRICULAR

1. Organização escolar: regime, tempos e espaços

O Centro Educacional 06 de Ceilândia implantou em 2018 o regime semestral
para estudantes do diurno. Essa mudança obedece as normativas da Secretaria de
Educação do Distrito Federal e tem por objetivo a reorganização dos tempos e espaços
escolares, favorecendo as aprendizagens dos estudantes no Ensino Médio e
consolidando novos conhecimentos que visam ao desenvolvimento do senso crítico e da
autonomia intelectual.
Desse modo, o Centro Educacional 06 de Ceilândia, em conformidade com o
Currículo em Movimento da Educação Básica do Distrito Federal alterou o regime de anual
para organização do trabalho pedagógico em semestres (Semestralidade).
A partir da organização do trabalho pedagógico em semestres a comunidade
escolar e conselho escolar do Centro Educacional 06 de Ceilândia estabeleceram a
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organização pedagógica do corrente ano letivo enturmando os estudantes matriculados
em dois blocos conforme distribuição abaixo.

MATUTINO
BLOCO 1
BLOCO 2
Língua Portuguesa, Matemática, Língua Portuguesa, Matemática, Educação
Educação Física, História, Filosofia, Física, Geografia, Sociologia, Física, Arte,
Biologia, Química, Inglês e PD 01
Espanhol e PD 02
2ª A, B, C, D, E, F , G e H

3ª A, B, C, D, E, F, G e H
‘
VE SPERTINO

BLOCO 1
BLOCO 2
Língua Portuguesa, Matemática, Língua Portuguesa, Matemática, Educação
Educação Física, História, Filosofia, Física, Geografia, Sociologia, Física, Arte,
Biologia, Química, Inglês e PD 01
Espanhol e PD 02
1ª A, B, C, D, E, F, G e H

1ª I, J, K, L, M e N e 2ª I e J

Além da semestralidade no diurno, Centro Educacional 06 de Ceilândia possui
o Ensino de Jovens e Adultos no turno noturno.

2. Direitos Humanos, educação Inclusiva e diversidade.

O Centro Educacional 06 de Ceilândia obedece, além da Constituição
brasileira, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação – LDB (Lei 9394/96). Portanto, nesta
unidade escolar tem-se uma proposta pedagógica que norteia todo o processo
pedagógico, elaborada por toda a equipe da escola, orientando o seu projeto
administrativo além do pedagógico, dando origem ao regimento escolar, subsidiando o
plano de gestão, que embasa todos os planos de trabalho.
O Plano Nacional de Educação – PNE contempla dimensões e problemas
sociais, culturais, políticos e educacionais brasileiros, embasados nas lutas e proposições
daqueles que defendem uma sociedade mais justa e igualitária. Por isso, esta instituição
busca promover a inclusão, valorizar a diversidade racial e cultural e formar cidadãs e
cidadãos para o mundo do trabalho e para a vida.
Nesta Instituição aplica-se o Plano de Desenvolvimento Escolar – PDE que
prioriza uma educação básica de qualidade sendo necessário o envolvimento de todos
os segmentos – pais, alunos, professores e gestores, em iniciativas que busquem o
sucesso e a permanência do aluno na escola.

31

E, ainda, obedece à várias leis e/ou decretos para melhor atender os
estudantes e comunidade.

3. Projetos Interdisciplinares

3.1.

PROJETO RÁDIO-ESCOLA

Público-alvo: Professores, alunos, supervisor e coordenadores pedagógicos
Descrição do Projeto:
A escola é um referencial de aprendizagem para crianças, jovens e adultos.
Porém, a cada dia, é visível que o “encanto” da escola seduz tanto quanto o poder dos
meios de comunicação. É preciso cultivar o discernimento para poder perceber tais
influências. Mas como isso será possível? Nesse intuito, apresentamos o presente projeto
“Rádio – Escola” que é uma tentativa de proporcionar uma experiência educativa aos
alunos de Centro Educacional 06 de Ceilândia, bem como para toda a comunidade
escolar, mediada pela produção e apresentação de uma Rádio – Escola. Enfatizamos
que é um projeto que ainda está em fase de adequação.
Tem como objetivo geral propiciar uma experiência educativa que fundamente
o indivíduo para o alcance da cidadania plena, como ser pensante, crítico, inclusivo,
realizado em todas as suas dimensões, vivendo e convivendo de maneira harmônica,
equilibrada, pacífica e madura, no encontro consigo, com o outro, com o ambiente
mediado pelos meios de comunicação, especialmente o rádio e o jornal. Favorecer as
habilidades e competências, de modo interdisciplinar, de comunicação e expressão.
Para o seu desenvolvimento, como o projeto ainda está em fase de
adequação, ele está dividido em algumas etapas de execução: Definição dos Recursos
Materiais e Humanos, Escolha das Equipes de Trabalho, Aulas Teóricas, Oficinas,
Implementação da Rádio-Escola.
Este projeto ocorrerá ao longo do ano letivo.

3.2.

PROJETO EDUCAÇÃO INTEGRAL
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Público-alvo: Professores do turno matutino de todos os componentes
curriculares, supervisor e coordenadores pedagógicos
Descrição do Projeto:
Este projeto se justifica pela necessidade de uma escola de qualidade e para
tanto precisa proporcionar aos Educandos condições para seu desenvolvimento físico e
intelectual de forma mais consistente, eficaz e prazerosa; dando um novo sentido a
palavra educar. Além de ser um recurso para reintegrar o educando à escola e promover
a redução dos altos índices de repetência e evasão, aproximando a escola da comunidade
e ampliando horizontes.
O projeto tem como objetivo geral, a junção da permanência do aluno na
instituição educacional, o dia todo, e a realização de atividades que possam reforçar e
favorecer a aprendizagem desenvolvendo as competências inerentes ao desenvolvimento
da cidadania. Sendo possível através dele, articular a utilização dos espaços públicos da
cidade e a participação da família na escola; monitorar a implementação do “Educação
Integral”; oferecer formação para estudantes da série final em parcerias com ONGS locais;
incentivar a frequência e a reintegração dos alunos e participantes da escola a fim de que
eles possam concluir o Ensino Fundamental; formar cidadãos conscientes e críticos com
base teórica consistente para entrar no mundo do trabalho; ampliar espaços, tempos e
oportunidades educativas; ofertar novas atividades educacionais e reduzir a evasão, a
repetência e distorções de idade- série, por meio de ações culturais, educativas,
esportivas, de educação ambiental, de educação em direitos humanos e de lazer;
qualificar a experiência educativa das crianças e jovens das escolas públicas de ensino
fundamental.
No desenvolvimento do projeto o turno vespertino será reservado para
atividades de ensino-aprendizagem com os componentes do currículo comum e o turno
matutino será preenchido com os macrocampos: Esporte e Lazer, Cultura e Arte, Cultura
digital e acompanhamento escolar (reforço). As turmas serão formadas a partir do
interesse e necessidade dos alunos nas atividades; Os alunos deverão participar de todas
as modalidades oferecidas ao longo do ano; Cada turma
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deverá ter no mínimo 15 alunos e o máximo de 30 alunos; A carga mínima para cada
aluno é de 15 horas/aula semanais divididos em cinco dias; O laboratório de Informática
atenderá 18 alunos por turma (dois alunos por computador). A alimentação será oferecida
pela própria escola e composta por almoço e lanche.
O projeto será realizado ao longo do ano de segunda a sexta-feira.

3.3.

PROJETO JOGOS INTERCLASSES

Público-alvo: Professores, alunos, supervisor e coordenadores pedagógicos
Descrição do Projeto:
O Centro Educacional 06 possui um histórico de vitórias em campeonatos de
handebol, futsal e vôlei em virtude do trabalho desenvolvido por seus professores para
maior integração entre alunos, compreensão e as vivências do corpo. A socialização e o
trabalho em grupo também são objetivos do projeto para que o Educando perceba a
importância de aprimorar corpo, mente e espírito.
O projeto tem como objetivo geral promover o gosto pelo esporte, trabalhando
a competição de maneira positiva e ética. E como objetivos específicos desenvolver o
trabalho em equipe; ensinar a importância do cumprimento das normas e regras; aprender
a lidar com as vitórias e derrotas; desenvolver a capacidade de iniciativa, criatividade e
espírito esportivo; e despertar o prazer pelo esporte.
Para o desenvolvimento do projeto, inicialmente se dá a formação das equipes
por turma e inscrição do time; equipes e sorteios de chaves; conselho técnico e a definição
da tabela dos jogos. No campeonato classificam-se os dois primeiros times de cada chave
que participarão de próxima fase com jogos eliminatórios até um sagrar-se campeão. Os
alunos participantes deste projeto receberão certificados e os três primeiros colocados
receberão medalhas. O projeto será executado no final do 1º semestre de cada ano letivo.

3.4.

PROJETO FEIRA CIENTÍFICA E CULTURAL – EJA NOTURNO

Público-alvo: A Feira Científica e Cultural do noturno CED 06 visa
primeiramente a educação de jovens e adultos, mas lembrando que esse público é
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muito heterogêneo, assim, o conhecimento de novas tecnologias pode ajudar ou melhorar
a inserção e recolocação em um mercado de trabalho muito mutável.
Descrição do Projeto:
Valorizar a contextualização, interdisciplinaridade e articulação entre as
disciplinas em cada uma das áreas visando à aquisição de conhecimentos básicos,
preparação científica e capacidade para usar as diferentes tecnologias influenciando
diretamente a formação do aluno de ensino médio, contribuindo para a formação de uma
cultura científica efetiva, que permita ao indivíduo a interpretação dos fatos, fenômenos e
processos naturais; mostrando ao aluno que o conhecimento científico influencia
diretamente o desenvolvimento tecnológico proporcionando melhoria na qualidade de vida
das pessoas. E, ainda, transformando-os em cidadãos responsáveis, participantes e úteis
em suas comunidades.
O projeto tem como objetivo geral permitir o contado dos Educandos do Ced
06 com as novas tecnologias tornando os conteúdos científicos mais próximos de sua
realidade cotidiana. E como objetivos específicos desenvolver o saber científico e
tecnológico como condição de cidadania; e desenvolver a capacidade de raciocínio e de
usar a ciência como elemento de interpretação e intervenção.
Na realização do projeto a primeira etapa a ser cumprida é a sensibilização do
corpo docente e discente, fato que deverá ser feito pela comissão organizadora. Para
isso, um conjunto de reuniões, será necessário para a escolha dos professores
conselheiros e equalizar a real participação de todos para o sucesso do projeto.
Seguidamente as reuniões, os temas geradores levantados pelo corpo docente serão
indicados para as turmas, respeitando-se a seguinte escala:
Primeiros anos – terão dois temas a serem desenvolvidos*
Segundos anos – terão dois temas a serem desenvolvidos*.
Terceiros anos – terão dois temas a serem desenvolvidos*.

A distribuição de temas foi baseada na atual estratégia de matrícula do turno,
podendo ser previamente alterada se necessário. O desenvolvimento dos temas se dará
com a ajuda dos professores conselheiros, sendo que cada tema deverá ser exposto na
forma de uma apresentação esplanatina e por meio de cartazes e/ou maquetes eventos
que ocorrerão em salas próprias cedidas pelo Ced 06 durante a Feira. Cada tema
desenvolvido poderá render aos alunos até 3,0 pontos na avaliação de trabalhos nas
35

disciplinas da área das ciências e suas tecnologias, podendo ser estendido a outras áreas
se as mesmas assim desejarem. Os professores conselheiros, responsáveis por cada
tema, relatarão o nível de comprometimento das turmas envolvidas. Destacando
possíveis problemas individuais e coletivos.
O projeto será realizado inicialmente com Reuniões de Sensibilização, em abril
de cada ano letivo, e as apresentações do mesmo, no final do 1º semestre de cada ano.

3.5.

PROJETO OFICINA DE LEITURA SARAU POÉTICO
Público-alvo: Professores, alunos matriculados no semestre – EJA, supervisor

e coordenadores pedagógicos
Descrição do Projeto:
A Educação de Jovens e Adultos propõe a formação cidadã, significativa,
criativa e literária do estudante, compreendendo que essa formação se dá a partir da
interação deste com o meio e a escola; e a orientação do professor, privilegiando a
capacidade de pensar e processar, bem como a autonomia intelectiva. Com o intento de
atender essa perspectiva consideramos essencial trabalhar aspectos que contemplem o
ser humano como sujeito capaz de construir aprender e apreender quais sejam: a sua
relação com o Outro, a capacidade de criação artística e intelectual, o aprofundamento
do “eu” lírico.
Este projeto visa complementar a formação criativa e o gosto pela leitura
poética, bem como, permitir ao estudante desenvolver sua socialização, auto-estima, e
aprimoramento cultural, do mesmo modo como outras formas de aprimoramento que
englobam o processo de aprendizagem. Tendo como objetivos específicos: Despertar o
gosto pela leitura poética; Permitir aos Educandos o contato com os vários autores
brasileiros e a linguagem poética; Oportunizar a leitura as várias estruturas e estilos
poéticos; Estimular a produção textual na estrutura e concepção poética; Evidenciar a
importância da leitura e criação, elevando a auto-estima do Educando permitindo a esses
serem capazes de produzir e reconhecer seu real potencial.
A proposta é viabilizar o projeto em quatro etapas no período das aulas do
turno noturno, bem como, atividades extraclasses que possam dinamizá-lo ainda mais.
Pretendemos, ao longo do semestre e conforme um cronograma apresentado, realizar
o que se segue:
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• Primeira Etapa: O (a) professor (a) apresentará aos alunos as
diversidades poéticas e explorará com eles;
• Segunda Etapa: Os Educandos serão estimulados a produzirem,
semanalmente, textos poéticos, sob o critério e orientação do(a)
professor(a);
• Terceira Etapa: O empréstimo de livros será feito conforme as visitas feitas
à biblioteca, e de acordo com o desenvolvimento do conteúdo e escolas
literárias estudadas.
• Quarta Etapa : Espaço para apresentação dos trabalhos, momento
expressivo onde os Educandos recitarão poemas/poesias de grandes
nomes da literatura brasileira e universal, assim como os de autoria própria.
A culminância do projeto dar-se-á com uma apresentação dos poemas e
poesias elaborados pelos estudantes na biblioteca JK. É importante ressaltar a relação
entre obra e autor para mostrar ao aluno a unicidade de sua produção.

3.6.

PROJETO FORMAÇÃO DE PLATEIA

Público-alvo: Professores, alunos, supervisor e coordenadores pedagógicos,
e comunidade escolar
Descrição do Projeto:
Ao longo dos anos o CED 06 se protagonizou por realizar oficinas e
apresentações artísticas para a comunidade escolar com a finalidade maior de Formação
de Plateia. Este projeto representa uma estratégia eficaz de inclusão Cultural do
Educando, despertando a arte como uma opção, capaz de proporcionar uma formação
menos excludente, um veículo para o exercício de sua cidadania.
Em 2017 nasce o Teatro de Bolso Valmir de Carvalho em homenagem a
professor Valdemir de Carvalho falecido em 2014 e que prestou serviços relevantes a
nossa comunidade escolar.
O Teatro de Bolso Valmir de Carvalho tem realizado muitas ações artísticas
nos últimos anos destacando o Festival de Música, realização de diversos espetáculos
Teatrais, oferecendo oficinas de iniciação Teatral e este ano receberá vários espetáculos
artísticos com apoio institucional do FAC.
O projeto tem como objetivo geral incentivar a participação da comunidade
escolar nos espetáculos teatrais, concertos musicais e mostra de artes plásticas. E como
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objetivos específicos, trabalhar a arte e a cultura como grandes propulsoras do
desenvolvimento social da criação; incentivar os projetos culturais produzidos pelos
jovens; criar espaços para manifestação cultural e artística da juventude com estrutura
para eventos, teatros, oficinas, palestras, dança, artesanato e espetáculos em geral,
geridos por organizações juvenis e valorizar os espaços já existentes; respeitar as
diversas manifestações culturais, garantindo a liberdade de expressão das práticas
culturais juvenis; desenvolver campanhas entre jovens para a preservação do patrimônio
da instituição escolar; circular e fruir espetáculos artísticos a comunidade escolar.
Para o desenvolvimento do projeto serão realizadas várias atividades dentro e
fora da escola com caráter interdisciplinar oferecendo, principalmente arte cênica, plástica
e música.
As atividades serão desenvolvidas ao longo do ano, nos três turnos, dentro e
fora da escola, de acordo com a agenda cultural da Cidade e do Governo do Distrito
Federal.

3.7.

PROJETO POLÍTICA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA E CULTURA DA
PAZ

Público-alvo: Professores, alunos, supervisor e coordenadores pedagógicos,
e comunidade escolar
Descrição do Projeto:
Desde outubro de 2008, quando a Secretaria de Educação do Distrito Federal
lançou a Política de Promoção da Cidadania e da Cultura de Paz, começou a
implementação de um conjunto de ações direcionadas à prevenção e ao enfrentamento
da violência escolar, que simultaneamente promovesse a boa convivência entre os
integrantes da comunidade escolar e a cultura de paz.
Tais ações incluem, entre outras iniciativas, curso de formação para docentes,
o estímulo à formação de grêmios estudantis e dos Conselhos de Segurança Escolar,
além da criação de um prêmio para fomentar a expressão dos talentos artísticos da
comunidade escolar, em particular dos alunos.
A Política de Promoção da Cidadania na prática segundo Atílio Mazzoleni,
chefe da assessoria responsável pela área de promoção da cidadania da SEDF, o
monitoramento dos casos envolvendo agressões e violência em escolas públicas do
Distrito Federal deve ser cotidiano. Esse trabalho é realizado em conjunto com o Batalhão
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Escolar e Ministério Público, dentre outros parceiros. “Nós fazemos um acompanhamento
dos casos, ouvimos os envolvidos e procuramos encaminhá-los e orientá-los”, explica.
As parcerias também são fundamentais no campo da prevenção. Dentre os
parceiros da SEDF estão também as secretarias de Saúde e de Esportes do Distrito
Federal. “Existe um diálogo e uma interação constantes, pois a violência é um fenômeno
complexo que perpassa vários campos”, explica Mazzoleni.
O projeto tem como objetivo oferecer oportunidade de acesso à cultura, ao
lazer, ao esporte e à arte para os jovens, a fim de reduzir a violência no interior e no
entorno da escola, além de contribuir para os indicadores educacionais; contribuir para a
melhoria da qualidade da educação, a inclusão social e a construção de uma cultura de
paz; estimular a abordagem de temas transversais relacionados às temáticas da paz;
apresentar aos Educandos personalidades e modelos sociais que transformaram ou
transformam o contexto social local, nacional ou internacional para melhor; organizar
meios para oferecer ensino de qualidade a todos os Educandos; demonstrar atenção à
saúde e à auto-estima dos alunos, do corpo docente e demais servidores, promovendo
espaço para o desenvolvimento da qualidade de vida de toda comunidade escolar;
estabelecer um canal de comunicação aberto com os alunos, professores e servidores;
valorizar a diversidade existente no palco escolar e incentivar a convivência pacífica;
oferecer atividades aos Educandos, dentro e fora de aula, que favoreçam o trabalho em
equipe e o exercício de

posturas cooperativas; realizar a

mediação dos conflitos

existentes; favorecer a construção da visão de futuro dos alunos e de perspectivas de
realização, de modo a promover o investimento em suas potencialidades; incentivar a
contínua capacitação de todos os profissionais da escola; buscar deixar o ambiente
escolar acolhedor ao Educando; promover atividades de valorização do espaço físico da
escola e da necessidade da limpeza, conservação e qualidade ambiental; oferecer
oportunidade de participação dos alunos em algumas decisões da comunidade escolar;
favorecer o vínculo família-escola e comunidade-escola; promover a participação da
comunidade no espaço escolar; divulgar as ações positivas realizadas na e pela
comunidade na qual a instituição está inserida; avaliar constantemente suas práticas e as
repercussões de suas ações.
Para o desenvolvimento do projeto inicialmente teremos debates, oficinas e
ações que ofereçam um espaço para a discussão de temas relacionados à cultura de
paz; em seguida promoveremos eventos que apresentem e demonstrem o trabalho das
instituições sociais que prezam pelos direitos da paz (Juizado da Infância e da Juventude,
Conselho Tutelar, Batalhão Escolar, entre outros); e esclarecimentos sobre o que a
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escola e suas diretrizes. Serão realizadas uma atividade por bimestre a ser definida pelo
Conselho de Promoção e Cidadania e Cultura da Paz local.

PROJETO CHÁ LITERÁRIO – EJA NOTURNO

3.8.

Público-alvo: Professores, alunos do EJA, supervisor e coordenadores
pedagógicos.
Descrição do Projeto:
Os estudantes do turno noturno são carentes no que concerne ao acesso e
tempo para leitura. Portanto, o Chá Literário desponta para a promoção da leitura de
obras e entrevistas com autores da cidade em benefício, principalmente, dos estudantes
da terceira série do Ensino Médio, sacramentando o incentivo à leitura.
O projeto tem como objetivo geral facilitar ao estudante do turno noturno o
acesso ao mundo literato, mostrando a realidade das obras e mestres da nossa cidade
principalmente. Criar no estudante o hábito da leitura prazerosa. E como objetivo
específico trazer um escritor para debater sobre o processo criativo na construção de um
livro.
Para o seu desenvolvimento, adotaremos os seguintes procedimentos:
sensibilização dos alunos quanto a obra do autor fazendo a leitura e ou retrabalhos das
obras; organização da turma em grupos para discussões sobre as obras; avaliação do
Chá Literário acontece em noite específica com a presença do(s) autor(es). A avaliação
se dará no final do segundo semestre de cada ano letivo.
A escolha do(s) autor(es) se dará na semana pedagógica que antecede o início
do segundo semestre. O Ced 06 cederá seu espaço físico e os materiais audiovisuais
para o momento da entrevista e as demais necessidades ficarão a cargo dos alunos
envolvidos.

3.9.

PROJETO INCENTIVO À LEITURA
Público-alvo: Professores, alunos, supervisor e coordenadores pedagógicos
Descrição do Projeto:
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Leitura é a base para o cidadão desenvolver o senso crítico. As escolas devem
incentivar trabalhos de pesquisa, que podem ser feitos com a ajuda das bibliotecas.
A situação é calamitosa. Os alunos não aprendem a ler. Os adolescentes de
hoje têm dificuldades para interpretar, seja um livro, uma tabela ou um texto publicitário.
Muitos são filhos de pais semianalfabetos e a escola precisa incentivar o hábito da leitura.
Ler é interpretar, construir significados. O texto em si não tem significado,
pessoas constroem significados lendo.
A contribuição de quem lê é fundamental. Lendo, a pessoa que você é, com
todos os preconceitos, conceitos, projetos políticos se reportam para o texto, trazendo
assim, sua vida social, suas vivências. Nunca é demais lembrar que o tempo todo estamos
sendo solicitados a fazer “leituras” em palavras, gestos, olhares, signos ou símbolos. O
mundo moderno cada vez mais faz uso das leituras que se interpenetram, influenciam; é
necessário, portanto, que a escola “ensine” a ler as ou nas múltiplas linguagens. “Ao ler,
ver, ou ouvir imagens evocadas por várias formas de linguagem, o sujeito- leitor participa
e interage, criando-se um espaço simbólico que se recria na interpretação de cada um”.
Visando essa perspectiva é essencial trabalhar aspectos que contemplem o ser
humano como sujeito capaz de construir aprender e apreender quais sejam: a sua relação
com o outro, a capacidade de criação artística e intelectual.
O objetivo geral do projeto é democratizar o acesso à leitura e criar uma prática
de leitura consciente e significativa. Devendo ainda integrar o estudante com a biblioteca
e laboratório multimídia; incentivar a leitura evidenciando sua importância; transformar o
conceito da palavra leitura; ler textos informativos e discuti-los, socializando assim todas
as informações; apreciar livros de literaturas diversas, mas enfocando principalmente os
livros do Programa de Avaliação Seriada – PAS; identificar a leitura como meio de
ascensão social; oportunizar a leitura as várias estruturas e estilos poéticos existentes na
literatura brasileira; estimular a produção textual na estrutura e concepção poética,
descritiva, narrativa e dissertativa. Buscando assim melhorar sua autoestima e permitir
reconhecer seu real potencial; tornar a sala de aula em um ambiente atrativo e prazeroso
através de atividades dinâmicas, como: contar estórias, lendas, músicas, filmes, leituras
coletivas, debates argumentativos com defesa de pontos de vista e outros.
Vivemos numa sociedade grafocêntrica, embora se saiba que essa posição
conferida à palavra escrita não significa exclusividade, não só porque há culturas que dela
prescindem como porque, na atualidade, confere à imagem uma nova dimensão. Tal
postura não impede, no entanto, que nos aproximemos da escrita com relativa ênfase na
leitura. Assim, o primeiro contato, o da compreensão, quando se faz pelo estudante que
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dialoga com o texto, dá-se pela correspondência ao nosso nível de leituras literal, no qual
o estudante deverá reconhecer os elementos da superfície do texto, tais como
personagens, espaço, tempo, dominando, evidentemente o código da língua portuguesa.
O Projeto será viabilizado em quatro bimestres no período das aulas do turno
matutino, bem como, atividades extraclasse que possam dinamizá-lo ainda mais.
Ressalte-se que o Projeto abrangerá as turmas de primeiro, segundo e terceiro anos do
ensino médio.
A quantidade de obras indicadas pelo PAS na primeira, segunda e terceira
etapas influenciará, significativamente, na metodologia. Visto que, se a indicação
ultrapassar a quantidade de quatro livros, o Educador trabalhará dois ou mais por
bimestre. Caso não indique mais de quatro, haverá a oportunidade de utilizar outras obras
literárias.
Pretende-se ao longo do ano realizar, por bimestre, o que segue:
Aulas

Atividades

1ª

Apresentação do autor(es) e de suas principais obras.

2ª

Início da apresentação do conteúdo do(s) livro(s) aos estudantes.

3ª

Apresentação do conteúdo do(s) livro(s).

4ª

Término da apresentação do conteúdo do(s) livro(s).

5ª

Leitura sequencial e integral com interpretação e exposição de pontos de
vista de trechos importantes do(s) livro(s).

6ª

Apreciação de filme(s) em DVD a respeito da(s) obra(s), quando houver.

7ª
8ª

Término da apreciação de filme(s) em DVD.
Início dos debates em forma de seminário ou não a respeito da(s) obra(s).

9ª

Prosseguimento dos debates.

10ª

Término dos Debates.

11ª

Leitura coletiva e/ou sarais e/ou apresentações de trabalhos.

O Educador terá uma hora aula para cada turma semanalmente e o projeto
realizar-se-á durante todo o ano letivo. A escola promoverá concursos literários e
inscreverá os melhores em eventos culturais promovidos pela Secretaria do Estado de
Educação ou pelo Ministério da Educação (quando possível).
A avaliação se dará, ao fim de cada bimestre, a partir da observância do
aumento dos leitores ou participantes das atividades propostas pela escola; da
qualidade demonstrada nos trabalhos apresentados; do desempenho satisfatório no
rendimento escolar; da transformação da biblioteca e do laboratório multimídia em
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centros de convivência mais estreito entre os Estudantes; dos resultados observados
no crescimento da linguagem verbal e escrita dos frequentadores da biblioteca do
laboratório multimídia.
Tendo em vista o desenvolvimento intelectual do Estudante enfocando a
multidisciplinaridade, pode-se constatar que o Projeto de leitura possibilita uma
construção de uma nova prática educacional, onde se mescla lazer e cultura eliminando
a concepção de que leitura seja um castigo. Acredita-se que essa mudança poderá
modificar hábitos seja na escola, seja entre a população, procurando criar novas formas
de conceber a leitura.
Este trabalho incentiva a leitura dos Estudantes de nossa comunidade de
maneira prazerosa. Espera-se através da leitura melhorar o desempenho acadêmico
da nossa clientela e de forma eficaz levá-los a ler mais e cada vez mais encher nossa
biblioteca de leitores conscientes.
É fundamental a presença da biblioteca na escola, bem como projetos que
viabilizem a criatividade e favoreça o desenvolvimento integral da Instituição
Educacional como centro de gerador de cultura.

3.10. PROJETO INCENTIVO À PRODUÇÃO DE TEXTO

Público-alvo: Professores, alunos, supervisor e coordenadores pedagógicos
Descrição do Projeto:
A Produção de texto é uma das bases para o cidadão desenvolver o senso
crítico, socializar-se e atingir postos profissionais nunca antes sonhados. A situação não
é confortável. Os Estudantes não aprendem a escrever. Os adolescentes de hoje têm
dificuldades em produzir textos, seja descritivo, narrativo ou dissertativo, entre outros.
Muitos são filhos de pais semianalfabetos e a escola precisa incentivar o hábito da escrita.
Todos sabemos que o homem é um ser gregário e, como tal, precisa comunicar-se, tendo
em vista que ele não se basta, necessita de contato com o mundo exterior para sobreviver.
Assim, o homem sente carência de integrar-se no convívio social, exteriorizando-se em
pensamentos sentimentos e emoções, e interiorizando-se, adquirindo conhecimentos pela
leitura do mundo e da palavra escrita, obtendo uma visão de si mesmo e das coisas que
o cercam. Devido a essa busca constante de contato, a história da comunicação
transforma-se num simples retrato da luta do homem à procura de vencer os obstáculos
de tempo e espaço. Para tanto não lhe basta a palavra. A escrita é, igualmente, de suma
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importância. E aí está a importância da Produção de textos. Redigir faz parte integrante
da comunicação humana. É a superação das limitações da oralidade e o meio mais
adequado para a reflexão e o raciocínio. É escrevendo que se aprende a analisar e a
meditar sobre tudo o que nos cerca. Mas atenção: ninguém aprende a redigir por meio de
técnicas e teorias. Redigir é o mesmo que andar de bicicleta. As técnicas são a bicicleta.
Aprenda as técnicas. Use a bicicleta e ande, isto é, escreva.
O projeto tem como objetivo geral democratizar o acesso a escrita e criar uma
prática de produção de textos consciente e significativa. E tem ainda como objetivos
específicos integrar o estudante com a biblioteca e laboratório multimídia; incentivar a
escrita evidenciando sua importância; transformar o conceito da expressão produção de
textos; ler textos informativos e discuti-los, socializando assim todas as informações;
identificar a produção de textos como um dos meios de ascensão social; oportunizar a
produção de textos as várias estruturas e estilos existentes na língua portuguesa; estimular
a produção textual na estrutura e concepção poética, descritiva, narrativa e dissertativa.
Buscando assim melhorar sua autoestima e permitir reconhecer seu real potencial; tornar
a sala de aula em um ambiente atrativo e prazeroso através de atividades dinâmicas, como:
contar estórias, lendas, músicas, filmes, leituras coletivas, debates argumentativos com
defesa de pontos de vista e efetuando o desfecho de todas as atividades com produção de
textos.
Vivemos numa sociedade grafocêntrica, embora se saiba que essa posição
conferida à palavra escrita não significa exclusividade, não só porque há culturas que dela
prescindem como porque, na atualidade, confere à imagem uma nova dimensão. Tal
postura não impede, no entanto, que nos aproximemos da escrita com relativa ênfase na
leitura. Assim, o primeiro contato, o da compreensão, quando se faz pelo estudante que
dialoga com o texto, dá-se pela correspondência ao nosso nível de leituras literal, no qual
o estudante deverá reconhecer os elementos da superfície do texto, tais como
personagens, espaço, tempo, dominando, evidentemente o código da língua portuguesa.
O Projeto será viabilizado em quatro bimestres no período das aulas do turno
matutino, bem como, atividades extraclasse que possam dinamizá-lo ainda mais.
Ressalte-se que o Projeto abrangerá as turmas de primeiro, segundo e terceiro anos do
ensino médio.
Pretende-se ao longo do ano realizar, por bimestre, o que segue:
Aulas
1ª

Atividades
Estudo do parágrafo: conceito, extensão, organização e qualidades.
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2ª

Estudo do parágrafo: desenvolvimento e exercícios.

3ª

A composição do texto: elementos do texto, estrutura e conteúdo.

4ª

A composição do texto: expressão e exercícios.

5ª

Tipos de textos: descrição e exercícios; Narração e exercícios.

6ª

A crônica: definição, crônica x dissertação.

7ª

A crônica: versatilidade da crônica, exercícios. O que evitar numa produção de
textos.
Técnica da dissertação: conceituação, espécies, estrutura, características.

8ª
9ª

A montagem do texto dissertativo: tema, objetivo, seleção de ideias organização
de ideias, desenvolvimento do texto, conclusão, introdução e exercícios.

10ª

Avaliação: estudo dirigido.

11ª

Avaliação: produção de textos – descritivo, narrativo ou dissertativo.
Nota: O Estudante produzirá textos descritivo narrativo e dissertativo,
extraclasse.

O Educador terá uma hora aula para cada turma semanalmente e o projeto
realizar-se-á durante todo o ano letivo. A escola promoverá concursos literários e
inscreverá os melhores em eventos culturais promovidos pela Secretaria do Estado de
Educação ou pelo Ministério da Educação (quando possível). A avaliação se dará, ao fim
de cada bimestre, a partir da observância da qualidade demonstrada nos trabalhos
apresentados; do desempenho satisfatório no rendimento escolar; da transformação
biblioteca e do laboratório multimídia em centros de convivência mais estreito entre os
Estudantes; dos resultados observados no crescimento da linguagem verbal e escrita dos
frequentadores da biblioteca do laboratório multimídia.
3.11. PROJETO BIBLIOTECA JK
Público-alvo: Professores, alunos, supervisor e coordenadores pedagógicos
Descrição do Projeto:
A Biblioteca JK, localiza-se no Centro Educacional 6 de Ceilândia, é um
espaço de leitura, estudo e pesquisa. Em virtude da demanda de alunos e professores
que utilizam a biblioteca para pesquisa, também são de responsabilidade da biblioteca:
distribuição, recolhimento, conservação e remanejamento dos livros excedentes.
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As atribuições do responsável pela biblioteca estão previstas na Seção I, Art.
33 do Regimento das Instituições Educacionais da Rede Pública de Ensino do Distrito
Federal. São elas:
I. Participar da elaboração da Proposta Pedagógica da
Instituição educacional;
II. Planejar e executar as atividades da Biblioteca/Sala de
Leitura, mantendo-a articulada com as demais atividades da
instituição educacional;
III.

Subsidiar e orientar as atividades de leitura e pesquisa;

IV.

Assegurar a adequada organização e o funcionamento da

Biblioteca/Sala de Leitura;
V.

Propor aquisição de livros, de periódicos e de outros

materiais, a partir das necessidades indicadas pela comunidade
escolar;
VI.

Manter intercâmbio com bibliotecas e centros de

documentação;

VII.

Divulgar, periodicamente, o âmbito da instituição

educacional, o acervo bibliográfico existente;
VIII.
IX.

Elaborar o inventário anual do acervo;

Acompanhar e avaliar as atividades, apresentando

relatório anual do trabalho desenvolvido;
X.

Praticar os demais atos que dão suporte às atividades da

Biblioteca/Sala de Leitura;
Objetivo geral deste projeto, a Biblioteca, é incentivar a leitura e a pesquisa
ampliando os conhecimentos gerais dos alunos e comunidade, acessando as múltiplas
fontes de informação, organizando e processando essas informações, utilizando o
patrimônio da biblioteca observando as normas de conservação e devolução. Levar o
leitor potencial a descobrir o valor lúdico do livro, e que essa descoberta o ajude na leitura
ativa e o leve a identificar a diversidade de materiais que se encontram a seu alcance.
Segundo Solé (1998) a leitura de verdade é aquela que realizamos os leitores experientes
e que nos motiva, é a leitura na qual temos controle: relendo, parando para saboreá-la ou
para refletir. E como objetivos específicos temos, orientar e subsidiar diversos temas
utilizando as fontes de referência da biblioteca; localizar informações nas fontes de
referência para solucionar problemas; orientar a consulta de dicionários; consultar índices
para localizar temas; orientar a execução dos trabalhos de síntese; planejar objetivos para
leitura; orientar sobre a importância das várias leituras em diversos textos (literários,
46

jornalísticos, editoriais, publicitários); organizar momentos de leitura livre, observando o
prazer de ler e a instauração de novos conhecimentos; preservar o acervo da biblioteca;
organizar arquivos de textos literários, jornalísticos, editoriais e publicitários; organizar
arquivos do jornal diário, incentivando a utilização dos mesmos; orientar os alunos com
relação à execução de trabalhos de pesquisa, observando as respectivas normas;
planejar e executar as atividades da biblioteca mantendo-a articulada com as demais
atividades da instituição educacional; sensibilizar a conservação dos livros e círculos de
leitura; incentivar à leitura a insistir na vertente criativa.
Procedimentos próprios da Biblioteca:

Empréstimo dos livros didáticos, no início do ano letivo e devolução dos
mesmos ao término do ano.
Empréstimo de livros literários, pelo prazo de 7 (sete) dias. Caso os livros não
sejam usados no PAS e não estejam utilizados para leitura avaliativa, poderá haver
renovação por mais 7 (sete) dias. Na EJA o empréstimo é de 14 dias pois os alunos são
adultos, trabalhadores normalmente não tem hábito de leitura e possuem dificuldade em
relação ao cumprimento do prazo de 7 dias.
Se o aluno não entregar o livro no prazo determinado pagará multa no valor de
R$0,50 (cinqüenta centavos) por dia de atraso. A multa tem por objetivo forçar o aluno a
devolver o livro no prazo e assim preservar o acervo da biblioteca. A prestação de conta
será realizada mensalmente na Direção do CED 06. Os recursos financeiros obtidos
através desse procedimento serão aplicados na própria biblioteca.
A confecção da carteirinha para empréstimo de livros será feita somente aos
alunos regularmente matriculados nesta instituição de ensino, funcionários do CED 06, a
carteirinha custa R$2,00 anuais para o aluno do ensino regular e R$2.00 por semestre no
caso da EJA, mediante 1 (uma) foto 3X4, de preferência atualizada.
A biblioteca não empresta os livros didáticos ou de pesquisa. Desta forma,
sugerimos que as pesquisas sejam feitas na biblioteca. Mas, se o aluno desejar tirar
cópias dos livros que está pesquisando, deixará um documento na biblioteca e os levará
até a sala de xérox. Ao retornar o funcionário fará a conferência do material que foi levado
à xérox e devolverá o documento do aluno.
É proibido lanchar na biblioteca, jogar lixo no chão, riscar livros e móveis.
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O aluno que for pego rasgando, recortando ou danificando livros ou outros
materiais de pesquisa será encaminhado a Equipe Diretiva desta escola para as
providências cabíveis e previstas no Regimento Escolar das Instituições Educacionais da
Rede Pública de Ensino do Distrito Federal.
A biblioteca não dispõe de folhas, fita adesiva, cola, canetão ou outros
materiais para empréstimo, assim o aluno que comparecer nesta sala deverá portar seus
objetos pessoais para pesquisa.
A renovação da carteirinha da biblioteca será anual no Ensino Regular e
semestral na Educação de Jovens e Adultos observando se o aluno não tem nenhuma
pendência.
No caso do aluno devolver o livro muito tempo após o prazo determinado, o
valor da multa será negociado, normalmente sugerimos a doação de um livro literário
usado no PAS ou EJA.
Ao solicitar quaisquer documentos, na Secretaria Escolar desta Instituição de
Ensino, o aluno será encaminhado à biblioteca para verificação de pendência(s)
(devolução dos livros didáticos ou literários). Se estiver em dia com suas
responsabilidades receberá o nada consta.

3.12. PROJETO SALA DE RECURSOS
Público-alvo: Alunos portadores de necessidades educacionais especiais
Descrição do Projeto:
A sala de recursos é um espaço de investigação e compreensão especiais dos
processos cognitivos, sociais e emocionais, visando a superação das dificuldades de
aprendizagem e o desenvolvimento de diferentes possibilidades dos sujeitos. Visa
promover a igualdade, aprimoramento de ações, desenvolvimento de habilidades práticas
e atividades da vida diária e social. Faz-se necessário o desenvolvimento deste projeto
para integrar, incluir e respeitar as diferenças.
O objetivo geral do projeto é promover a inclusão e facilitar a aprendizagem do
aluno portador de necessidades educacionais especiais. E como objetivos específicos
temos: facilitar o sucesso do aluno em seu desenvolvimento educacional e social; oferecer
orientação para favorecer o crescimento intelectual e rompimento da discriminação social;
elevar a auto-estima dos alunos e familiares.
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Desenvolvimento de atividades que elevem a auto-estima, aplicação de tarefas
diferenciadas da sala de aula, que sejam estimulantes, readaptação e consolidação das
avaliações conforme as adequações curriculares, formar uma base para que o aluno
possa se preparar para o mercado de trabalho e aplicação de atividades individualizadas
conforme necessidades específicas.
A sala de recursos funciona durante todo o ano letivo.

3.13. PROJETO SOE – SERVIÇO DE ORIENTAÇÃO EDUCACIONAL

Público-alvo: Professores, alunos, supervisor e coordenadores pedagógicos,
e comunidade escolar
Descrição do Projeto:
Por meio de observações, atendimentos e análise da realidade escolar o SOE
juntamente com a comunidade escolar identificaram alguns indicadores prioritários:
Orientação para hábitos de estudo, integração escola-família, cultura de paz na escola e
reflexão sobre valores, Orientação Profissional, educação sexual.
O objetivo geral do projeto é assistir o educando, individualmente ou em grupo,
visando o desenvolvimento integral e harmonioso da personalidade, ordenando e
integrando elementos que exercem influência em sua formação e preparando-o para o
exercício das opções básicas levando-o a identificar suas potencialidades e limitações, as
do meio, e a adquirir habilidades necessárias ao processo decisório. (Decreto 27846/73
Art. 1º); colaborar com a direção e professores e formar parceria com a família visando o
desenvolvimento integral do educando. Temos ainda como objetivos específicos contribuir
para o processo de integração escola-família-comunidade; identificar possíveis influências
do ambiente familiar que possam prejudicar o desempenho do aluno; realizar Orientação
Profissional em ação integrada com os demais serviços pedagógicos a partir de uma
análise crítica do contexto socioeconômico, cultural; proporcionar aos estudantes
situações

de:

autoconhecimento,

expectativas

profissionais,

projeto

de

vida,

conhecimento de diversas áreas de trabalho; instrumentalizar o aluno para aquisição de
bons hábitos de estudo e atitudes responsáveis em relação aos estudos; desenvolver
ação integrada com a comunidade escolar visando à melhoria do rendimento escolar;
levar o aluno a analisar, discutir, desenvolver valores e atitudes fundamentais aos
princípios universais de direitos humanos e cultura de paz; atuar preventivamente e
meditativamente via encaminhamento, em relação à saúde física e mental dos alunos.
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A avaliação acontecerá durante o ano letivo ao decorrer do processo, conforme
forem se desenvolvendo as atividades dentro dos projetos.
Segue plano de ação do SOE:

PLANO DE AÇÃO SOE
Nº

1

Indicador
do
problema

Objetivo da intervenção
(expectativas de
aprendizagem)

Período
de
execução

Índices
altos de
alunos
advindos
Do
projeto
da
Aceleração
com déficit
de
aprendizagem.

Instrumentar
o
estudante
para 1º e 2º
organização eficiente do
trabalho Semestres
escolar, tornando a aprendizagem mais
eficaz.

2

Baixo
índice
De
rendimento
Escolar

Instrumentar
o
estudante
para
organização eficiente do trabalho
escolar, tornando a aprendizagem
mais eficaz.
Estimular o desenvolvimento de hábito
de estudo.
Parceria com ONG de reforço
escolar incentivando o acesso e
permanência dos alunos.
Conscientizar os pais ou responsáveis
a motivar o aluno para os estudos

3

Indisciplina,
prevenção
violência

Semear ações e valores pacíficos
construídos na coletividade.
Respeito aos direitos humanos,
sensibilizar sobre o fenômeno
bullying, construir regras
coletivamente, abordar o tema
Educação digital dentro e fora da
sala de aula . Contribuir com a
escola na busca de melhores
soluções para indisciplina.

da

Resultados
esperados

Público
Alvo

Recursos
humanos
e
materiais

Aumento
do
rendimento
escolar

Turmas de
Aceleração

- Data show
- Impressões

1º e 2º
Semestres

Aumento
do
rendimento
escolar

1º,2º e 3º
anos

- Data show
- Impressões

1º e 2º
Semestres

Promoção do
respeito da
tolerância e
cultura de não
violência

1º 2º e 3º
anos,
professor
es e
direção

- Data show
- Impressões

Estimular
e
motivar
para
o
desenvolvimento de
hábito de
estudo.
Parceria com ONG
de
reforço escolar incentivo a aula de
reforço.
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4

Baixa
participação
familiar na vida

Sensibilizar a família quanto à
responsabilidade no processo de
educação e a importância da

1º e 2º
Semestres

Maior
participação
da família na

Pais
e/ou
responsáve
is

5

Baixa
motivação
para
Os
estudos

Proporcionar reflexão e situações que
promovam autoconhecimento,
expectativas profissionais,
conhecimento de diversas áreas de
trabalho e motivação para participação
do PAS/VESTIBULAR/PROUNI/ENEM

1º e 2º
Semestres

Ampliação das
expectativas
profissionais

6

Prevenção
da gravidez
precoce

Promover o amor próprio o cuidado
com o corpo e responsabilidade
Orientar, informar sobre doenças
sexualmente transmissíveis.

2º semestre

Valorização da
auto- estima,
diminuição de
gravidez
precoce e
doenças
sexualmente
transmissíveis

1º, 2º e 3º
anos

- Data show
- Impressões

7

Atendimento
individualizad
o problemas
familiares,
emocionais,
abuso
sexual,
violência
escolar do
aluno.

Assistir os alunos individualmente
colaborando na resolução dos
problemas e encaminhando a
profissionais e órgãos competentes
quando necessário parceria com a
escola sala de aula. Contribuir com a
escola na busca de melhores soluções
para indisciplina

1º e 2º
Semestres

Atendimento
de escuta e
orientações
diversas
conforme o
caso
apresentado.

1º, 2º e 3º
anos

- Impressões
- Ata de
registro de
atendimento

1º 2º e
3º
anos

- Data show
- Impressões

- Data show
- Impressões

OBSERVAÇÕES: O cronograma das ações educacionais poderá sofrer
alterações conforme o contexto escolar.

3.14. PROJETO ODISSEIA CULTURAL
Público-alvo: Professores, alunos, supervisor e coordenadores pedagógicos
Descrição do Projeto:
Por que Odisseia? Para podermos sair do estigma das feiras; a Odisseia também
é definida como série de acontecimentos anormais e variada; com isso vamos transformar
a escola numa “viagem”, onde serão demonstrados trabalhos e/ou atividades com os quais
oportunizaremos a comunidade escolar a vivenciar um momento diferente e quiçá
prazeroso.
Pela definição de Odisseia, não poderíamos amarrar este evento com um tema
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gerador, portanto fica livre para o professor orientador e sua turma decidirem juntos o que
é e como irão apresentar. Pontuação: A Odisseia substituirá o estudo dirigido do Bimestre
em que ocorrerá, daí a importância da seriedade nos trabalhos. Haverá equipe de
avaliação cabendo a ela 50% e os demais 50% ao professor orientador.
Na primeira fase, a entrega dos projetos de apresentação: cada turma deverá
apresentar um projeto, com nome, tipo de apresentação, local da apresentação, duração
e objetivo – em linhas gerais a turma deve expor o que pretende com o seu trabalho.
Data limite, Datas das apresentações, Turmas e Orientadores: a definir
Os demais professores irão compor a equipe de avaliação, desde que não
estejam fazendo parceria com outro professor orientador.

4. Projeto de Transição entre Etapas e Modalidades
A transição dos estudantes começa todos os anos com a visita da equipe
gestoras e pedagógica do Ced 06 de Ceilândia às escolas sequenciais, a saber: CEF 18,
CEF 32 E CEF 33. Estes estudantes de nono ano recebem orientações do que é o ensino
médio e um breve relato da proposta pedagógica do Ced 06 de Ceilândia.
As turmas de primeiros são montadas no turno vespertino e segundos e
terceiros anos são montadas no turno matutino.

5. Relação escola-comunidade
O Centrão, Centro Educacional 06 de Ceilândia, desde a sua criação estabelece
uma boa relação com a comunidade do bairro na qual está inserida. Demostra-se isso com
a utilização das dependências desta instituição de ensino nos finais de semana e recessos
escolares com realização de eventos religiosos, culturais e de mobilização.
É claro e notório o quanto a comunidade escolar, sobre estudantes e exestudantes, com os profissionais que trabalham no Ced 06 de Ceilândia, bem como a
história e importância desse Centro Educacional que é para além de um “depósito de
gente”.
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No entanto, apesar desse zelo pela instituição, a presença dos responsáveis
pelos estudantes na vida da comunidade escolar é baixíssima. Isso constitui um desafio
constante da gestão do Ced 06 de Ceilândia.

6. Atuação dos educadores sociais voluntários, jovens candangos,
educadores comunitários, monitores, entre outros.
Os educadores sociais voluntários do Ced 06 de Ceilândia desempenham um
papel importante na formação acadêmica e para vida dos estudantes dessa instituição de
Ensino.
Eles colocam em prática o termo cidadania ao cumprir vinte horas semanais de
suas vidas para o desenvolvimento humano dos nossos estudantes.
Os nossos educadores sociais voluntários auxiliam, a partir da sua formação
acadêmica, nas artes, nos componentes curriculares e administrativamente.

VII- PRÁTICAS E ESTRATÉGIAS DE AVALIAÇÃO DO
PROCESSO DE ENSINO- APRENDIZAGEM

1. Prática avaliativa: procedimentos, instrumentos e critérios de aprovação

Avaliação
Formas

de

avaliação internas: processual, contínua, cumulativa,

formativa.

O processo avaliativo do CED 06 segue os parâmetros da avaliação
processual e que valoriza a participação efetiva do Educando. A avaliação é
composta no mínimo por três modalidades:
➢
➢
➢

A Avaliação Multidisciplinar (AM);
Estudo dirigido (ED) com consulta ou individual sob a orientação do professor;
Avaliação formativa.
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• Quanto a Avaliação Multidisciplinar (AM)
Justificativa:
A Avaliação Multidisciplinar surgiu como uma forma de integração entre os
vários componentes curriculares, oportunizando aos estudantes uma possibilidade de
analisar algumas temáticas da vida cotidiana a partir dos conteúdos trabalhados em sala
de aula. O distanciamento dos conteúdos com a realidade do estudante era um dos fatores
que mais dificultavam o bom rendimento dos estudantes nas avaliações.
Desde 2003 a Avaliação Multidisciplinar vem sendo trabalhada com os
estudantes do turno Vespertino e, a partir do ano de 2017 também vem sendo aplicada ao
turno noturno, obtendo enorme aceitação pelos docentes e discentes. Numa análise
comparativa com as avaliações anteriores, a Avaliação Multidisciplinar demonstra
significativos resultados. Principalmente se levarmos em consideração à média geral e a
possibilidade de uma melhor preparação dos estudantes para outros tipos de avaliações,
como é o caso do ENEM, ENCCEJA, vestibulares ou concursos públicos.

Objetivo:
Oportunizar

ao

Educando

uma

avaliação

escrita

contextualizada

e

interdisciplinar entre os diversos componentes curriculares, mesclando os conteúdos
vistos a cada bimestre na forma de uma avaliação objetiva, buscando um tema gerador e
significativo a vida do estudante.
Orientações:
A Avaliação Multidisciplinar é aplicada bimestralmente, no Ensino de jovens e
Adultos - EJA ocorre semestralmente, envolvendo as três áreas de conhecimento
(Linguagens, Códigos e suas Tecnologias; Ciências da Natureza, Matemática e suas
Tecnologias; Ciências Humanas e suas Tecnologias) onde são abordados temas
previamente escolhidos. O valor dessa avaliação abrange até 50% da nota bimestral do
Educando em todos os componentes curriculares.
A Avaliação Multidisciplinar conterá trinta questões em cada dia, realizada em
três etapas (três dias),para a EJA houve uma adequação dividindo se a aplicação em 04
(quatro) dias, sendo que estes conterão questões objetivas, de alternativa única, questões
de múltipla escolha e quando possíveis questões interdisciplinares por área de
conhecimento.
Cada docente elaborará as questões que comporão a avaliação a ser aplicada
conforme calendário escolar e orientações da coordenação pedagógica.
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O Calendário da aplicação dessa Avaliação será definido nas coordenações
pedagógicas, onde serão contemplados os dias de realização, as datas de entrega das
questões para digitação, correção e impressão pelos docentes.
Os temas transversais e Interdisciplinares deverão ser previamente escolhidos
nas coordenações pedagógicas, bem como, a distribuição do número de questões de
componentes curriculares.

• Quanto ao Estudo Dirigido (ED)
Justificativa
Há nove anos o Estudo Dirigido vem sendo executado no CED 06 com
sucesso. A forma de organização conduz a uma padronização da atividade, gerando uma
rotina de estudos que facilita o aprendizado dos estudantes em cada componente
curricular.
O Estudo Dirigido virtual passou a fazer parte do aprendizado dos estudantes
do EJA. Este tipo de atividade visa dar maior conforto aos estudantes na hora de realizar
este tipo de atividades, que pode ser realizado em casa com a utilização de ferramentas
como computador e até mesmo telefone celular.

Objetivo:
Propiciar

aos

Educandos

uma

atividade

orientada

pelo

professor,

contextualizada no trabalho realizado durante o bimestre, em cada componente curricular,
de modo orgânico, padronizado e integrado.
Orientações:
O Estudo Dirigido será realizado a cada bimestre, salvo quando ocorrerem
Feiras, Workshop e Gincanas nos referidos bimestres. Exemplo: no bimestre em que
ocorre a Odisseia Cultural – feira cultural - o Estudo Dirigido será substituído pela Odisseia.
Os estudantes farão o Estudo de modo individual ou em grupo e com consulta
sempre com orientação do professor. O valor dessa atividade abrange no máximo 30%
da nota do estudante no componente curricular referente ao Estudo.
O Estudo Dirigido será elaborado diante das especificidades de cada
componente curricular, podendo ser trabalhada de modo específico ou de modo
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interdisciplinar, ficando a cargo do professor sua elaboração, conforme orientações da
coordenação pedagógica. As questões ocorrerão de forma objetiva e/ou subjetiva
conforme necessidades e possibilidades.

•

Quanto a Avaliação Formativa

Justificativa:

De acordo com os procedimentos para verificação do rendimento escolar cabe
ao Centro Educacional 06 garantir o desenvolvimento da avaliação formativa, envolvendo
as suas dimensões cognitiva, afetiva, psicomotora e social no processo avaliativo do
Educando.
Objetivo:
Avaliar trabalhos de pesquisa, seminários, monografias, dramatizações,
entrevistas, fichas de acompanhamento, auto avaliação, portfólios e outros. Ou seja, essa
terceira avaliação valoriza o trabalho diário dos Educandos.
Orientações:
Essa parte da avaliação acontecerá bimestralmente sob responsabilidade
de cada professor no valor mínimo de 20% da nota do bimestre.

Dessa forma, dos 100% da média bimestral, temos:

➢
➢
➢

A AM – Avaliação Multidisciplinar: Com no máximo 50% do total do
bimestre;
Estudo dirigido sob a orientação do professor: Com no máximo 30% do
total do bimestre;
Avaliação formativa: Com no mínimo 20% do total do bimestre;

1.1 – Projeto Interventivo – Recuperação Continuada
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Proposta de Recuperação de Estudos
A

recuperação de rendimento é um

direito do Educando e de

responsabilidade direta do professor. A recuperação de estudo é oferecida nas seguintes
modalidades:

➢

CONTÍNUA – inserida no processo de ensino e aprendizagem, no

decorrer do ano letivo, assim que identificado o baixo rendimento do Educando.

➢

FINAL – será realizada após o encerramento do segundo semestre do ano

letivo, para o Educando que não obtiver rendimento suficiente em até 3(três)
componentes curriculares, não podendo ser aplicada ao Educando com frequência
inferior a 75% do total de horas semestrais.
A nota de recuperação final substitui o resultado anterior, expresso pela média
final, se maior. O resultado da recuperação final é registrado no diário de classe, em ata
própria e na ficha individual do Educando, sendo comunicado ao interessado por meio de
instrumento próprio.

2. Conselho de Classe
Os registros da verificação do rendimento dos Educandos do Ced 06 seguem
as normativas da Secretaria de Educação do Distrito Federal. No Ensino Regular seguem
os seguintes trâmites: os professores registram as notas nos diários, a Secretaria desta
Instituição de Ensino as recebe bimestralmente, são analisadas em Conselho de Classe
e divulgadas aos Educandos em reunião de pais e mestres. No entanto os registros do
EJA sofrem algumas adequações. Isso acontece devido às suas especificidades.

VIII - ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DA
PROPOSTA PEDAGÓGICA
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Os prospectos pedagógicos, administrativos e financeiro do Ced 06 de
Ceilândia são avaliados nas diversas instâncias que o compõem, principalmente pelo
Conselho Escolar. Esse ente deliberativo, eleito pela comunidade, avalia mensalmente
todos os procedimentos adotados, a luz desta Proposta Pedagógica, objetivando sempre
o ensino-aprendizagem dos estudantes.
Durante as reuniões bimestrais do Conselho de Classe, as reuniões de pais e
os encontros mensais da equipe de direção com os representantes de turma é sempre
posto em pauta a avaliação da Proposta Pedagógica do Centro Educacional 06 de
Ceilândia.

IX-

PLANOS DE CURSO
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CENTRO EDUCACIONAL 06 DE CEILÂNDIA
PLANO DE CURSO - SEMESTRALIDADE 2020
SÉRIE: 1º ANO
DISCIPLINA: LÍNGUA PORTUGUESA
BIMESTRE
1º

CONTEÚDOS
•
•
•
•
•
•
•

2º

•
•
•
•
•
•

AVALIAÇÃO

História/Origem e expansão da Língua Portuguesa;
países falantes;
Signo linguístico – língua, linguagem e fala (variedades
linguísticas);
Elementos da comunicação e funções da linguagem;
Denotação e conotação – texto literário e texto não
literário;
Figuras de linguagem– de construção ou de sintaxe – de
pensamento – de palavra;
O que é literatura;
Ortografia (acentuação gráfica; sílaba tônica; regras de
acentuação – novo acordo ortográfico).

•

Gêneros literários – classificação antiga e moderna (lírico,
épico, dramático);
O texto poético (poesia – poema – prosa);
Poesia: noções de versificação – classificação dos versos e
rimas;
Prosa: elementos da narrativa;
Intertextualidade;
Estilos de época: estilo individual – estilo de época;

•

•
•

•
•

Avaliação
Multidisciplinar –
AM (5,0);
Estudo dirigido ED (3,0);
Avaliação
formativa (2,0).

Avaliação
Multidisciplinar –
AM (5,0);
Estudo dirigido ED (3,0);
Avaliação
formativa (2,0).

• Literatura na época medieval:
• A primeira época medieval – trovadorismo e novelas de
cavalaria;
• A segunda época medieval – humanismo e o teatro de Gil
Vicente;
• Significação das palavras homônimas e parônimas,
hipônimas e hiperônimas;
• Termos da oração (frase; oração; período; tipos de sujeito;
tipos de predicado)
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3º

•

•
•
•
•

4º

O classicismo/ O quinhentismo (definição; contexto
histórico; cronologia dos fatos e obras; características
gerais);
Literatura na era colonial;
Literatura informativa e jesuítica;
Complementos verbais (objeto direto; objeto indireto;
adjunto adverbial; agente da passiva);
Gêneros e tipos textuais.

•

O barroco (definição; contexto histórico; nomenclatura;
características gerais; o barroco no Brasil; autores e obras:
Padre Antônio Vieira e Gregório de Matos Guerra);
• O arcadismo ou neoclassicismo (contexto histórico;
características gerais; autores e obras: Cláudio Manuel da
Costa, Tomás Antônio Gonzaga, Santa Rita Durão e Basílio
da Gama);
• Complementos nominais (adjunto adnominal;
complemento nominal; aposto);
• Questões dos PAS para análise e debate em sala de aula.

•

•
•

•

•
•

Avaliação
Multidisciplinar –
AM (5,0);
Estudo dirigido ED (3,0);
Avaliação
formativa (2,0).

Avaliação
Multidisciplinar –
AM (5,0);
Estudo dirigido ED (3,0);
Avaliação
formativa (2,0).

DISCIPLINA: MATEMÁTICA
BIMESTRE
1º

CONTEÚDOS
•
•

Teoria dos conjuntos;
Função matemática.

AVALIAÇÃO
•
•
•

2º

• Função afim ou polinomial de 1º grau;
• Função quadrática ou polinomial de 2º grau.

•
•
•

3º

•
•

Função Exponencial;
Função logarítmica.

•

•
•

4º

•
•

Progressões;
Trigonometria.

•

•

Avaliação
Multidisciplinar –
AM (5,0);
Estudo dirigido ED (3,0);
Avaliação
formativa (2,0).
Avaliação
Multidisciplinar –
AM (5,0);
Estudo dirigido ED (3,0);
Avaliação
formativa (2,0).
Avaliação
Multidisciplinar –
AM (5,0);
Estudo dirigido ED (3,0);
Avaliação
formativa (2,0).
Avaliação
Multidisciplinar –
AM (5,0);
Estudo dirigido -
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•

ED (3,0);
Avaliação
formativa (2,0).

DISCIPLINA: EDUCAÇÃO FÍSICA
BIMESTRE
1º

2º

CONTEÚDOS
•
•
•
•
•

Envelhecimento saudável;
Obesidade;
Sedentarismo;
Técnicas respiratórias;
Atividades lúdicas utilizando diversas modalidades
esportivas;
• Dinâmicas e jogos recreativos;
• Futsal – teoria e prática.

•

•

•

•
•
•
•
•
•

3º

•
•
•
•
•
•
•

4º

AVALIAÇÃO

•
•
•
•
•
•

Doenças cardiovasculares (fatores de risco, sintomas e
tratamento);
Infarto (fatores de risco, sintomas e tratamento);
AVC (fatores de risco, sintomas e tratamento)
Técnicas respiratórias;
Atividades lúdicas utilizando diversas modalidades
esportivas;
Dinâmicas e jogos recreativos;
Voleibol – teoria e prática.

•
•

•
•

Avaliação
Multidisciplinar –
AM (5,0);
Estudo dirigido ED (3,0);
Avaliação
formativa (2,0).

Avaliação
Multidisciplinar –
AM (5,0);
Estudo dirigido ED (3,0);
Avaliação
formativa (2,0).

Alimentação e qualidade de vida (aspectos de uma boa
•
alimentação no controle e prevenção de doenças);
Pirâmide alimentar;
Macronutrientes (carboidratos,
proteínas, lipídios, •
vitaminas e sais minerais)
Técnicas respiratórias;
•
Atividades lúdicas utilizando
diversas modalidades
esportivas;
Dinâmicas e jogos recreativos;
Basquetebol – teoria e prática.

Avaliação
Multidisciplinar –
AM (5,0);
Estudo dirigido ED (3,0);
Avaliação
formativa (2,0).

•

Avaliação
Multidisciplinar –
AM (5,0);
Estudo dirigido ED (3,0);
Avaliação
formativa (2,0).

História da dança;
Benefícios da dança;
Técnicas respiratórias;
Atividades lúdicas utilizando diversas modalidades
esportivas;
Dinâmicas e jogos recreativos;
Handebol – teoria e prática.

•
•

DISCIPLINA: ARTE
BIMESTRE

CONTEÚDOS

AVALIAÇÃO
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1º

•
•
•

Funções da arte;
Arte figurativa / arte abstrata;
Arte popular / arte erudita;

•

•
Elementos básicos da linguagem visual

•

• Arte barroca (Pintura, arquitetura, escultura, música);
• Arte barroca do Brasil (contexto histórico, pintura,
escultura, arquitetura);

Avaliação
Multidisciplinar –
AM (5,0);
Estudo dirigido ED (3,0);
Avaliação
formativa (2,0).

• Arte no Brasil holandês;
• Arte grega (escultura).

2º

•
•
•
•

•
Arte neoclássica (arquitetura, música);
Iluminismo;
Renascimento (pintura e arquitetura);
Romantismo.

•
•

Avaliação
Multidisciplinar –
AM (5,0);
Estudo dirigido ED (3,0);
Avaliação
formativa (2,0).

DISCIPLINA: BIOLOGIA
BIMESTRE
1º

CONTEÚDOS
Bases da vida na terra
• Estudo e conceito de vida;
• Biologia como ciência;
• Metodologia científica;
• Bases moleculares essenciais para a vida;
• Nutrição;
• Água e sais minerais;
• Glicídios;
• Lipídios;
• Proteínas;
• Vitaminas;
• Ácidos nucleicos;
• Drogas.

AVALIAÇÃO
•
•

Avaliação
Multidisciplinar –
AM (5,0);
Estudo dirigido ED (3,0);

•

Avaliação
formativa (2,0).

•

Avaliação
Multidisciplinar –
AM (5,0);
Estudo dirigido -

Ecologia
• Fluxo de matéria e energia na natureza;
• Cadeias e teias alimentares;
• Pirâmides ecológicas;
• Ciclos biogeoquímicos;
• Níveis de organização dos seres vivos: indivíduo,
populações e comunidades;
• Relações intra e interespecíficas;
• Ecossistemas e biogeografia brasileira;
• Densidade populacional e as causas de suas oscilações;
• Sucessão ecológica.

2º

Citologia
• Teoria de origem da vida na terra;
• O desenvolvimento da Citologia;
• Teoria celular;

•
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•
•
•
•
•
•

Química celular;
Células procarióticas e eucarióticas;
Estruturas celulares;
Membrana celular;
Citoplasma e suas organelas;
Núcleo e material genético;

ED (3,0);
• Avaliação
formativa (2,0).

Metabolismo energético
• Catabolismo e anabolismo;
• Fotossíntese;
• Quimiossíntese;
• Fermentação;
• Respiração aeróbica.
Questões ambientais
• Sustentabilidade;
• Avanços tecnológicos;
• Ações antrópicas;
• Lixo e reaproveitamento da matéria;
• Agricultura sustentável.
Reprodução
• Sexo e tipos de reprodução;
• Mitose, meiose e gametogênese;
• Desenvolvimento embrionário animal;
• Reprodução humana;
• Clonagem humana;
• Hormônios relacionados à reprodução;
• Histologia;
• Drogas;
• Doenças sexualmente transmissíveis;
• Sexo, sexualidade e gêneros nos animais.

DISCIPLINA: FÍSICA
BIMESTRE
1º

2º

CONTEÚDOS

AVALIAÇÃO

•
•
•
•
•
•
•
•

Conceitos de cinemática e movimento uniforme (MU);
Movimento uniformemente variado(MUV);
Grandezas vetoriais;
Leis de Newton;
Gravitação universal;
Trabalho, potência e energia cinética;
Energia potencial;
Transformação de energia mecânica;

•

•
•
•
•
•

Quantidade de movimento e impulso;
Conservação da quantidade de movimento;
Estática do ponto material e do corpo extenso;
Hidrostática: pressão em fluidos;
Hidrostática: princípio de Arquimedes.

•

•
•

•
•

Avaliação
Multidisciplinar –
AM (5,0);
Estudo dirigido ED (3,0);
Avaliação
formativa (2,0).

Avaliação
Multidisciplinar –
AM (5,0);
Estudo dirigido ED (3,0);
Avaliação
formativa (2,0).
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DISCIPLINA: GEOGRAFIA
BIMESTRE
1
º

2
º

CONTEÚDOS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

A formação do mundo capitalista;
A DIT e as revoluções industriais;
O papel do comércio mundial;
A inserção do Brasil na economia mundial;
Circulação e transportes;
Estrutura geológica da Terra;
Relevo;
Os solos;
Hidrologia e hidrografia.
O mundo rural;
O espaço rural brasileiro;
O campo e o acesso à terra;
A modernização da agricultura;
Brasil: potência agropecuária;
Localização e orientação geográfica;
Diferentes formas de representação do espaço;
Novas tecnologias e suas aplicações.

AVALIAÇÃO
•

•
•

•

•
•

Avaliação
Multidisciplinar –
AM (5,0);
Estudo dirigido ED (3,0);
Avaliação
formativa (2,0).

Avaliação
Multidisciplinar –
AM (5,0);
Estudo dirigido ED (3,0);
Avaliação
formativa (2,0).

DISCIPLINA: HISTÓRIA
BIMESTRE

CONTEÚDOS

1º

•Unidade I: História e Cultura;
•Unidade II: Mesopotâmia, África (Egito e Cuxe), Hebreus,
Fenícios, Persas, Grécia Antiga e Roma Antiga;
•Unidade III: Império Bizantino, Mundo Islâmico, Feudalismo
e Mundo Cristão.

AVALIAÇÃO
•

•
•

2º

• Unidade IV: Renascimentos e Reformas, Povos Africanos,
Povos da América, Expansão Europeia, A conquista da
América;
• Conteúdo complementar: Brasil Colônia.

•
•
•

Avaliação
Multidisciplinar –
AM (5,0);
Estudo dirigido ED (3,0);
Avaliação
formativa (2,0).
Avaliação
Multidisciplinar –
AM (5,0);
Estudo dirigido ED (3,0);
Avaliação
formativa (2,0).

DISCIPLINA: L.E. = INGLÊS
BIMESTRE

CONTEÚDOS

AVALIAÇÃO
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1º

Objetivo geral:
Cumprimentos e apresentações;
Fornecer informações pessoais;
Falar sobre possibilidade e habilidades;
Falar sobre rotina e frequência de atividades;
Produzir e responder perguntas pessoais;
Indicar a obrigação, habilidade, capacidade, possibilidade ou
sugestão.

•

Avaliação
Multidisciplinar –
AM (5,0);

•

Estudo dirigido ED (3,0);
Avaliação
formativa (2,0).

•

Gramática:
• Be;
• Wh-questions;
• Pronome pessoal/ pronome objeto;
• Verbos modais;
• Presente simples;
• Adjetivos possessivos.

2º

Objetivo geral:
Formação de palavras;
Descrever ações no passado;
Elaborar perguntas e respostas no passado;
Reconhecer linguagem informal;
Descrever ações em progresso;
Falar sobre eventos no futuro imediato e planejado;
Indicar posse.

•

•
•

Avaliação
Multidisciplinar –
AM (5,0);
Estudo dirigido ED (3,0);
Avaliação
formativa (2,0).

Gramática:
• Presente contínuo;
• Sufixos;
• Passado simples e wh-questions;
• Preposições de tempo;
• Futuro (presente contínuo x going to);
• Contrações e reduções;
• Adjetivos possessivos.

DISCIPLINA: L.E. = ESPANHOL
BIMESTRE
1º

2º

CONTEÚDOS
• El alfabeto
• Países hispanohablantes
• Vocabulario: Países y nacionalidades
• Pronombres personales
• Verbos ser, tener y estar – en presente de indicativo
• Usos de los verbos haber, estar y tener
• Presente de indicativo verbos regulares e irregulares
• Pronombres reflexivos
• Pronombres demostrativos
• Acentuación
• Acento diacrítico
• Lectura y comprensión de diversos tipos de textos.
• Pretérito Imperfecto
• Pretérito perfecto
• Pretérito perfecto compuesto
• Paloabras heterosemánticas

AVALIAÇÃO
•

•
•

•

•

Avaliação
Multidisciplinar –
AM (5,0);
Estudo dirigido ED (3,0);
Avaliação
formativa (2,0).

Avaliação
Multidisciplinar –
AM (5,0);
Estudo dirigido -
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•

Vocabulario, mes, año, días de la semana, colores,
frutas, medio de transporte, ropas y animales.

•

ED (3,0);
Avaliação
formativa (2,0).

DISCIPLINA: SOCIOLOGIA
BIMESTRE

CONTEÚDOS

1º

• Introdução à Sociologia: princípios, métodos e objetivos;
• A formação da sociedade atual: as revoluções burguesas
dos séculos XVIII;
• Teorias sociológicas clássicas: Comte, Durkheim, Marx e
Weber.

AVALIAÇÃO
•
•
•

2º

•
•
•

As desigualdades sociais: suas origens e expressões
atuais;
As novas configurações familiares: a família como
construção social e os debates em torno dessa temática;
O sentido do trabalho: suas percepções ao longo do
tempo e os atuais problemas.

•
•
•

Avaliação
Multidisciplinar –
AM (5,0);
Estudo dirigido ED (3,0);
Avaliação
formativa (2,0).
Avaliação
Multidisciplinar –
AM (5,0);
Estudo dirigido ED (3,0);
Avaliação
formativa (2,0).

DISCIPLINA: FILOSOFIA
BIMESTRE
1º

CONTEÚDOS
Introdução a cosmologia:
• A cosmologia indiana - o caos primordial
Leituras complementares:
❖ Texto 01 – A era axial;
❖ Texto 02 – Schopenhauer e Buda;
❖ Texto 03 – O verdadeiro poder.

• A cosmologia chinesa – o Tao Te Ching.
Leituras complementares:

AVALIAÇÃO
•

Avaliação
Multidisciplinar –
AM (5,0);

•

Estudo dirigido ED (3,0);
Avaliação
formativa (2,0).

•

❖ Texto 01 - A busca do Tao.

• A cosmologia africana – a oralidade.
Leituras complementares:
❖
Texto 01 – tradição oral;
❖ Texto 02 – Exclusão social;
❖ Texto 03 – A escola ocidental.

•

Ameríndia - ecos do paraíso.

❖

Texto 01 – Performatividade.

A cosmologia grega
• Introdução ao universo cosmológico grego
Leituras complementares.
❖

Texto 01 - Particularidade do povo grego frente aos

povos orientais;

❖
Texto 02 – A voz dos poetas;
❖ Texto 03 – A era axia

•

A poesia enquanto elemento constitutivo do povo
grego.
Leituras complementares.
❖
❖

Texto 01 – A formação do homem grego;
Texto 02 - Os poemas homéricos e os poetas

gnômicos;
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❖

Texto 03 – Palavras invisíveis.
• Mythos e logos: as duas metades da
linguagem. Leituras complementares.
❖

Texto 01 – Mito: metáfora viva;

❖

Texto 02 –Mito e religião.

• A tragédia enquanto veículo
pedagógico Leituras complementares.
❖

Texto 01 – Tragédia grega;

❖

•
•

Texto 02 – Apolo e Dionísio.

Síntese - Sófocles - A Trilogia tebana (Édipo Rei, Édipo
em Colono e Antígona).
Orfeu e Eurídice – Um amor imensurável

❖

Édipo - o herói trágico.

•

A educação grega: areté e paideia.

❖

Texto 01 - Complexo de Édipo.

❖
❖

2º

Texto 01 - O orfismo, uma nova concepção de homem.

•

Texto 01 – Paideia: a educação aristocrática dos tempos
homéricos.
Texto 02 – A poesia enquanto ethos vivencial.

•

Introdução à filosofia.
• Os pensadores originários gregos e a
arché.
Leituras complementares.
❖

❖

busca da
•

Texto 01 – Os pré-socráticos e a physis.

Texto 2 - Pré-socráticos: do mito ao

logos ou a

origem da filosofia.
As escolas filosóficas e a arché.
• Escola Jônica e a physis;
• Escola itálica ou pitagórica;
• Escola Eleática;
• Escola Atomista.

•

Avaliação
Multidisciplinar –
AM (5,0);
Estudo dirigido ED (3,0);
Avaliação
formativa (2,0).

❖

•

Texto 1 – Planeta água.
Heráclito e Parmênides: duas concepções filosóficas
distintas.

❖
❖

•

Texto 1 - Pensamento de Parmênides de Eleia.
Texto 2 - Heráclito X Parmênides.

Os sofistas e sua relevância no processo
pedagógico grego.

❖
❖

Texto 1 – Protágoras: o mestre na arte da argumentação/
relativismo/ subjetivismo;
Texto 2 – Os níveis de conhecimento (bom

senso/conhecimento científico e filosófico).
•

O pensamento socrático (o diálogo entre Sócrates e os
Sofistas);
• O método socrático (Ironia e a Maiêutica) e a busca por
um conhecimento universal;
• A estreita relação entre ética e política e a problemática
da estética – o que é o belo?;
• Sentido e significado do seu filosofar (vida e
morte). Leituras complementares.
❖

Texto 1 – apologia de Sócrates.
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O pensamento platônico (há luz para além da caverna).
• A filosofia, ética e política;
• O método dialético (ascendente e descendente);
• A teoria das ideias (a problemática do problema do ser e
do não-ser).

❖
❖
❖
❖

Texto 1 – livros 3, 4 e 7 (da República);
Texto 2 - “Da alegoria da caverna à Sociedade do
espetáculo”;
Texto 3 - “A cultura de massa e a indústria cultural”;
Texto 4 - O mito da parelha alada e a Alegoria da

Caverna.
O pensamento aristotélico (a maravilha como início do
filosofar).
• Um paralelo entre o mestre e o discípulo;
• O animal político (ética, política e cidadania grega);
• A metafísica aristotélica (compreensão do ser);
• Quadro sintético dos três filósofos (Sócrates – Platão –
Aristóteles).

❖
❖

Texto 1 - Interligando a filosofia política aristotélica com a
realidade brasileira;
Texto 2- Ética e política em Aristóteles.

O Helenismo e suas escolas filosóficas:
• O cidadão cosmopolita;
• O significado da ética e da política/ o contexto do
helenismo;
• A escola stoà poikile (“Pórtico das Pinturas”) ou
Estoicismo;
• A escola Epicurista;
• A escola Cética (Ceticismo);
• O neoplatonismo.

❖
❖
❖
❖
❖

Texto 1 - Síntese da revolução operada por Alexandre
Magno;
Texto 2 - “Sobre a brevidade da vida” (Sêneca);
Texto 3 - Sobre a vida de Herbert de Sousa;
Texto 4 - “A filosofia enquanto práxis de vida”;
Texto 5 - “As intermitências da morte” (Saramago).

DISCIPLINA: QUÍMICA
BIMESTRE
1º

CONTEÚDOS
A ciência química
• Evolução histórica;
• Modelo Científico;
• Importância em sociedade;
• Avanços tecnológicos;
• Desenvolvimento de novos materiais.
A construção da matéria
• Características dos materiais;
• Classificação e propriedades gerais da matéria;
• Transformações dos materiais;
• Métodos de separação de misturas.

AVALIAÇÃO
•

•
•

Avaliação
Multidisciplinar –
AM (5,0);
Estudo dirigido ED (3,0);
Avaliação
formativa (2,0).
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Matéria
• Estudo do modelo científico de \Dalton;
• Reações químicas;
• Balanceamento por tentativas;
• Leis ponderais;
• Grandezas químicas.

2º

Uma abordagem quantitativa da matéria
• Aspectos macroscópicos da Química
• Unidades da Química
• Cálculos proporcionais da Química
• Estequiometria
Cinética química
• Modelo da Teoria das Colisões
• Gráficos

•

•
•

Avaliação
Multidisciplinar –
AM (5,0);
Estudo dirigido ED (3,0);
Avaliação
formativa (2,0).

Estudo dos gases
• Transformações gasosas
• Equação geral dos gases e equação de Clapeyron
• Teoria Cinética dos Gases

SÉRIE: 2º ANO
DISCIPLINA: LÍNGUA PORTUGUESA
BIMESTRE
1º

2º

CONTEÚDOS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

AVALIAÇÃO

Teoria literária: figuras de linguagem (revisão);
Funções da linguagem (revisão);
Elementos da narrativa (revisão);
Noções de versificação (revisão);
Literatura: Romantismo- contexto histórico;
O Romantismo no Brasil;
O Romantismo em Portugal;
A primeira geração romântica;
A segunda geração romântica;
A terceira geração romântica;
Obra literária: livros românticos de autores brasileiros;
Gramática;
Morfologia (substantivo, adjetivo, artigo);
Sintaxe: Análise sintática do período simples;
Tipologia textual (textos do gênero narrativo);
Interpretação de textos de diferentes gêneros;
Produção textual;
Relato – diário de campo;
Cartaz e anúncio publicitário.

•

• Literatura: A prosa romântica no Brasil e Portugal;
• Obra literária: leitura de livros românticos de autores
brasileiros;
• Coesão e coerência;
• Gramática: (verbo, preposição, conjunção);
• Gramática: (pronome, interjeição);

•

•
•

•

Avaliação
Multidisciplinar –
AM (5,0);
Estudo dirigido ED (3,0);
Avaliação
formativa (2,0).

Avaliação
Multidisciplinar –
AM (5,0);
Estudo dirigido ED (3,0);
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3º

•

Análise sintática do período composto.

•

Avaliação
formativa (2,0).

•
•

Literatura: O Realismo, Naturalismo (Brasil, Portugal);
Obra literária: leitura de livros do realismo/naturalismo de
autores brasileiros e portugueses;
Produção textual: notícia, reportagem.

•

Avaliação
Multidisciplinar –
AM (5,0);
Estudo dirigido ED (3,0);
Avaliação
formativa (2,0).

•

•
•

4º

•
•
•

Literatura: Parnasianismo, Simbolismo ( Brasil, Portugal);
Gramática: período composto. (orações subordinadas);
Produção textual: resenha escrita, editorial.

•

•
•

Avaliação
Multidisciplinar –
AM (5,0);
Estudo dirigido ED (3,0);
Avaliação
formativa (2,0).

DISCIPLINA: MATEMÁTICA
BIMESTRE
1º

CONTEÚDOS
Razões trigonométricas
• Seno, cosseno e tangente;
• Lei dos senos;
•
•

Lei dos cossenos;
Circunferência trigonométrica.

AVALIAÇÃO
•
•
•

Relações trigonométricas
• Relações trigonométricas fundamentais;
•
•

Identidades trigonométricas;
Equações trigonométricas;

•
•

Inequações trigonométricas;
Fórmulas de adição;

•
•

Fórmulas do arco duplo e do arco metade;
Fórmulas de transformação em produto.

Avaliação
Multidisciplinar –
AM (5,0);
Estudo dirigido ED (3,0);
Avaliação
formativa (2,0).

Funções trigonométricas
• Função seno;
• Função cosseno;

2º

Matrizes
•

Definição e tipos de matrizes

•

Adição e subtração de matrizes

• Multiplicação de um número real por uma matriz
• Matriz transposta
• Multiplicação de matrizes
• Matriz inversa
•
•

•
•
•

Avaliação
Multidisciplinar –
AM (5,0);
Estudo dirigido ED (3,0);
Avaliação
formativa (2,0).

Determinante de uma matriz
Aplicações de matrizes
Sistemas lineares
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•

Equações lineares;

•
•

Sistemas de equações lineares;
Sistemas lineares equivalentes;

•
•

Sistemas lineares 2 X 2;
Sistemas lineares 3 X 3;

•
•

Escalonamento de sistemas lineares;
Teorema de Laplace;

•
•
•

Teorema de Binet;
Regra de Cramer;
Sistemas lineares homogêneos.

3º

Análise combinatória

•

•

Princípio fundamental da contagem;

•
•

Permutações;
Arranjos;

•

•
•

Combinações;
Números binomiais;

•

•
•

Binômio de Newton;
Triângulo de Pascal.

•

Avaliação
Multidisciplinar –
AM (5,0);
Estudo dirigido ED (3,0);
Avaliação
formativa (2,0).

Probabilidade
Espaço amostral e evento;

•

Evento certo, impossível e mutuamente exclusivo;

•

Cálculo de probabilidades;

•

Definição teórica de probabilidades e
consequências;

•

Método binomial.

Introdução à Estatística
• Conceitos básicos;
• Aplicações.

4º
•
•

Geometria Plana
Semelhança de triângulos;
Relações métricas;

•
•

Polígonos Regulares;
Comprimento e arco de circunferência;

•
•

Área de figuras planas;
Planificação de sólidos geométricos.

•

•
•
•

Avaliação
Multidisciplinar –
AM (5,0);
Estudo dirigido ED (3,0);
Avaliação
formativa (2,0).

Geometria dos corpos
Sólidos;

•
•

Poliedros e poliedros de Platão;
Relação de Euler;

•
•

Prisma, pirâmide e tronco;
Volume de prismas.

DISCIPLINA: EDUCAÇÃO FÍSICA
BIMESTRE

CONTEÚDOS

AVALIAÇÃO
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1º

2º

3º

4º

• Atividade física e saúde;
• Visão de corpo e a influência da mídia;
• Técnicas respiratórias;
• Atividades lúdicas utilizando diversas modalidades
esportivas;
• Dinâmicas e jogos recreativos;
• Futsal – teoria e prática.

•

•
•
•
•
•

Doenças relacionadas ao sedentarismo;
Atividade física aeróbica e anaeróbica;
IMC;
Técnicas respiratórias;
Atividades lúdicas utilizando diversas modalidades
esportivas;
• Dinâmicas e jogos recreativos;
• Voleibol – teoria e prática.

•

• Esteróides anabolizantes;
• Efeitos do uso de esteroides anabolizantes;
• Técnicas respiratórias;
• Atividades lúdicas utilizando diversas modalidades
esportivas;
• Dinâmicas e jogos recreativos;
• Basquetebol – teoria e prática.

•

•
•
•
•

•

•
•

História da dança;
Benefícios da dança;
Técnicas respiratórias;
Atividades lúdicas utilizando diversas modalidades
esportivas;
Dinâmicas e jogos recreativos;
Handebol – teoria e prática.

•
•

•
•

•
•

•
•

Avaliação
Multidisciplinar –
AM (5,0);
Estudo dirigido ED (3,0);
Avaliação
formativa (2,0).
Avaliação
Multidisciplinar –
AM (5,0);
Estudo dirigido ED (3,0);
Avaliação
formativa (2,0).

Avaliação
Multidisciplinar –
AM (5,0);
Estudo dirigido ED (3,0);
Avaliação
formativa (2,0).
Avaliação
Multidisciplinar –
AM (5,0);
Estudo dirigido ED (3,0);
Avaliação
formativa (2,0).

DISCIPLINA: ARTE
BIMESTRE
1º

CONTEÚDOS
•

Elementos da estética teatral: voz, corpo, espaço,
movimento, ação dramática entre outros.

AVALIAÇÃO
•

•
•

2º

• Aparelho fonador, o emprego da voz humana e do corpo
no processo de produção musical.

•
•
•

Avaliação
Multidisciplinar –
AM (5,0);
Estudo dirigido ED (3,0);
Avaliação
formativa (2,0).
Avaliação
Multidisciplinar –
AM (5,0);
Estudo dirigido ED (3,0);
Avaliação
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formativa (2,0).

DISCIPLINA: BIOLOGIA
BIMESTRE
1º

CONTEÚDOS
•
•
•
•
•

2º

•
•

AVALIAÇÃO

Classificação Biológica;
•
Vírus e viroses;
Bactérias: importância ecológica, econômica, aspectos
patológicos;
•
Protoctistas e Fungos: caracterização; importância
ecológica. Doenças;
Invertebrados: características básicas dos
poríferos; •
cnidários;
platelmintos;
nematódeos;
moluscos;
anelídeos; artrópodes e equinodermos.
Plantas: briófitas; pteridófitas, gimnospermas e
angiospermas;
Vertebrados: caracterização morfológica de peixes,
anfíbios, répteis, aves e mamíferos.

Avaliação
Multidisciplinar –
AM (5,0);
Estudo dirigido ED (3,0);
Avaliação
formativa (2,0).

• Avaliação
Multidisciplinar –
AM (5,0);
• Estudo dirigido ED (3,0);
• Avaliação
formativa (2,0).

DISCIPLINA: FÍSICA
BIMESTRE
1º

2º

CONTEÚDOS

AVALIAÇÃO

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Temperatura;
Escalas termométricas;
Conversão de escalas;
Calor;
Quantidade de calor;
Mudança de fases;
Calor sensível e calor latente;
Estudo dos gases;
Transformações gasosas;
Termodinâmica;
Processos termodinâmicos;
Primeira lei da termodinâmica;
Máquinas térmicas.

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Segunda lei da termodinâmica;
Ondas;
Classificação das ondas;
Ondas sonoras;
Acústica;
Óptica geométrica;
Espelhos planos;
Espelhos esféricos;
Lentes esféricas;
Óptica da visão.

•

•
•

•
•

Avaliação
Multidisciplinar –
AM (5,0);
Estudo dirigido ED (3,0);
Avaliação
formativa (2,0).

Avaliação
Multidisciplinar –
AM (5,0);
Estudo dirigido ED (3,0);
Avaliação
formativa (2,0).
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DISCIPLINA: GEOGRAFIA
BIMESTRE
1º

2º

CONTEÚDOS

AVALIAÇÃO

• Dinâmica climática, climas do Brasil.
• Formações vegetais e domínios morfoclimáticos e
formações vegetais do Brasil.
• Recursos naturais
• Fontes de energia
•
•
•
•

A produção do espaço industrial.
A industrialização clássica – Europa e EUA.
A industrialização tardia do Brasil.
A industrialização na antiga URSS e na China.

•
•
•
•
•

A população mundial
A população brasileira
Migrações
Migrações no Brasil e no mundo
Mudança no mundo de trabalho

•
•
•

•

•
•

• Urbanização e movimentos sociais,
• Urbanização brasileira.
• Os movimentos sociais.

Avaliação
Multidisciplinar –
AM (5,0);
Estudo dirigido ED (3,0);
Avaliação
formativa (2,0).

Avaliação
Multidisciplinar –
AM (5,0);
Estudo dirigido ED (3,0);
Avaliação
formativa (2,0).

DISCIPLINA: HISTÓRIA
BIMESTRE
1º

CONTEÚDOS
• Revolução Científica e Iluminismo
• Revolução Inglesa do Século XVII
• Formação das 13 Colônias e o Processo
Independência dos EUA
• Revolução Industrial

AVALIAÇÃO
•
de

•
•

2º

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Revolução Francesa de 1789;
Era Napoleônica;
Crise do Antigo Sistema Colonial - Inconfidência Mineira
e Conjuração Baiana;
Família Real Portuguesa no Brasil;
O Processo de Independência Brasileiro;
Brasil - Primeiro Reinado;
Brasil - Período Regencial (1831-1840);
Brasil - Segundo Reinado;
Brasil - Passagem da Monarquia à República.

•
•
•

Avaliação
Multidisciplinar –
AM (5,0);
Estudo dirigido ED (3,0);
Avaliação
formativa (2,0).
Avaliação
Multidisciplinar –
AM (5,0);
Estudo dirigido ED (3,0);
Avaliação
formativa (2,0).

DISCIPLINA: L.E. = INGLÊS
BIMESTRE

CONTEÚDOS

AVALIAÇÃO
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1º

•
Objetivo geral:
Aprender a ler e a fazer infográficos;
Aprender a ler e a fazer posters;
Entender e criar entrevistas. Falar sobre eventos no passado •
e fazer perguntas;
Aprender a falar sobre coisas que aconteceram em
um
•
tempo não específico;
Criar mensagens e escrever mensagens instantâneas;

Avaliação
Multidisciplinar –
AM (5,0);
Estudo dirigido ED (3,0);
Avaliação
formativa (2,0).

Gramática:
• Revisar presente simples x presente contínuo;
• Sufixos na formação de substantivos e verbos;
• Passado simples;
• Presente perfeito;
• Pronomes reflexivos.

2º

Objetivo geral:
•
Aprender a ler reportagens jornalísticas e produzir
manchetes;
Aprender a analisar capas de revista criticamente
e a •
escrever cartas ao editor;
Fazer previsões para o futuro e a expressar decisões;
•
Aprender a produzir um tutorial.

Avaliação
Multidisciplinar –
AM (5,0);
Estudo dirigido ED (3,0);
Avaliação
formativa (2,0).

Gramática:
• Presente perfeito;
• Comparações;
• Primeira condicional;
• Futuro simples e com going to;
• Palavras de ligação;
• Segunda condicional.

DISCIPLINA: L.E. = ESPANHOL
BIMESTRE
1º

CONTEÚDOS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

2º

•
•
•
•
•

Elementos cohesivos: los pronombres, posesivos,
personales y los demostrativos
Adverbios de lugar, expresiones que indican localización
Vocabulario sobre los espacios turísticos
Sufijos –dad y- tad en la formación de los sustantivos
Adjetivos
Vocabulario: las profesiones, prendas de vestir,
productos y accesorios
Imperativo afirmativo y negativo
Verbos reflexivos
Verbo gustar
Expresiones para describir a alguien
Música lectura y comprensión de diversos tipos de textos
Organizadores del texto o marcadores textuales
Vocabulario: alimentos
Conectores copulativos y disyuntivos
El plural de los sustantivos
Acentuación

AVALIAÇÃO
•

•
•

•

•

Avaliação
Multidisciplinar –
AM (5,0);
Estudo dirigido ED (3,0);
Avaliação
formativa (2,0).

Avaliação
Multidisciplinar –
AM (5,0);
Estudo dirigido ED (3,0);
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• Verbos para expresar gustos y disgustos
• Los heterogenéricos
• Pronombres de complemento directo
• Lectura y comprensión de diversos tipos de textos.

• Avaliação
formativa (2,0).

DISCIPLINA: SOCIOLOGIA
BIMESTRE
1º

CONTEÚDOS
Tecnologia, Trabalho e Mudanças Sociais
• As tecnologias transformam as sociedades
• Organização do trabalho no século XX
• A flexibilização e a sociedade
• O trabalho no Brasil
• A terceirização do trabalho
• Novo perfil do trabalhador
• Precarização do trabalho
• Os sindicatos e seus desafios atuais
• Tecnologias da informação e comunicação

AVALIAÇÃO
•
•
•

Avaliação
Multidisciplinar –
AM (5,0);
Estudo dirigido ED (3,0);
Avaliação
formativa (2,0).

Mudanças e novas configurações do trabalho
• O trabalho no meio rural
A Cultura e as suas raízes
• Comunicação e cultura
• O que é cultura?
❖

Cultura e civilização
❖ O relativismo cultural

• Nós e os outros
• Diversidade cultural na sociedade brasileira
❖ As dinâmicas culturais

• Mudanças culturais na sociedade global
• Indústria Cultural na sociedade global
• A cultura que se mundializa

❖

2º

Individualização e cultura

Sociedade e Religião
• A religião como instituição social
• O fenômeno religioso
• A religião na visão da Sociologia Clássica: Auguste
Comte, Émile Durkheim, Max Weber e Karl Marx
• A religião em tempos de globalização
• Fundamentalismo religioso: desfazendo mitos
• Conflitos religiosos no mundo
A religiosidade no Brasil

•
•
•

Avaliação
Multidisciplinar –
AM (5,0);
Estudo dirigido ED (3,0);
Avaliação
formativa (2,0).

Cidadania, Política e Estado
• Cidadania é uma conquista - as origens dos conceitos de
cidadão e cidadania
• Políticas públicas: dilemas da cidadania
• Condições da cidadania no Brasil
• Poder e política: exercício e participação
• Cidadania: entre o público e o privado
• Estado e sociedade
• Estado e governos
❖

Duas visões sobre o Estado capitalista
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Autoritarismos e totalitarismos: ameaças à cidadania.

DISCIPLINA: FILOSOFIA
BIMESTRE
1º

CONTEÚDOS
Revisão geral – introdução ao pensamento filosófico clássico •
grego
• Relevância da cultura clássica grega para o mundo
•
ocidental;
• Passagem do mito para a filosofia;
•
• Busca por
um princípio (arché) – os pensadores
originários gregos;
Os filósofos clássicos gregos (Sofistas/Sócrates, Platão
e Aristóteles).
Leitura obrigatória:

AVALIAÇÃO
Avaliação
Multidisciplinar –
AM (5,0);
Estudo dirigido ED (3,0);
Avaliação
formativa (2,0).

•

❖
Texto 01 - Apologia de Sócrates.
❖

Texto 02 – “Da alegoria da caverna à Sociedade do
espetáculo”.

O Helenismo e suas escolas filosóficas:
O cidadão cosmopolita (conceituando ética, política e
cidadania).
• O contexto do helenismo.
• As escolas filosóficas:

❖
❖
❖

O estoicismo - ou a escola stoà poikile [“Pórtico das
Pinturas”]) - o que foi? Qual a sua relevância
filosófica? Quais são os representantes?
O epicurismo - o que foi? Qual a sua relevância
filosófica? Quais são os representantes?
O ceticismo - o que foi? Qual a sua relevância

filosófica? Quais são os representantes?
Leitura obrigatória:

❖
❖
❖
❖
❖
❖

Texto 01 – Síntese da revolução operada por
Alexandre Magno.
Texto 02 – “Sobre a brevidade da vida” (Sêneca).
Pesquisa – Sobre a vida de Herbert de Sousa.
Texto 03 – “A filosofia enquanto práxis de vida”.
Texto 04 – “As intermitências da morte” (Saramago).
Pesquisa – Sobre a vida e obra do Profeta Gentileza.

A Filosofia Medieval:
O surgimento do cristianismo e a mentalidade do homem
medieval.
• O surgimento das primeiras universidades.
• A ideologia religiosa (Inquisição, a caça às bruxas e o
espaço da ciência).
Leitura obrigatória:

❖

Texto 01 - Idade Média – a relevância da escrita
(Fonte: DE QUEIROZ, RITA DE CR. A informação
escrita: do manuscrito ao texto virtual. 2009);
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❖
❖
❖

•
•
•

Pesquisa – Sobre o sentido da inquisição e do Santo
Ofício;
Texto 02 – A prova d`água (método da inquisição);
Filme – O Poço e o Pêndulo.

Os primeiros padres da Igreja;
Santo Agostinho, e a filosofia;
A estreita relação da filosofia agostiniana com o
platonismo.

❖

Texto 01 - O enigma do homem;

❖

Texto 02 - A questão do tempo.
A Escola Escolástica:

•
•
•

O surgimento das universidades;
A problemática da filosofia estritamente ligada a teologia;
Santo Tomás, e a filosofia;

•

A estreita elação da filosofia de Santo Tomás com o
aristotelismo.
Leitura obrigatória:
Texto 01 – As provas da existência de Deus.

2º

A Filosofia Renascentista:
O homem renascentista e a ideologia reinante.
• Referência a cultura greco-romana;
• Descoberta do novo mundo: novas fronteiras, novas
perspectivas;
• Novidades no campo da política e das ciências;
•
•
•

A política como ciência autônoma (ética/política);
Revolução copernicana;
Principais representantes na literatura (Alighieri,
Camões, Cervantes e Shakespeare);
• Principais representantes na filosofia (Nicolau Maquiavel,
Thomas Morus e Erasmo de Roterdã);
• Principais representantes na ciência (Nicolau Copérnico
e Galileu Galilei);
• Principais representantes nas artes (Leonardo da Vinci,
Michelangelo Buonarroti e Rafael Sanzio).

❖

❖
❖
❖
❖

•

•

•

Avaliação
Multidisciplinar –
AM (5,0);
Estudo dirigido ED (3,0);
Avaliação
formativa (2,0).

Síntese da obra – A Divina Comédia (Dante Alighieri);

O amor é fogo que arde sem se ver (Camões)/ Fazer
comparativo com o poema – Monte Castelo (Legião
Urbana);
Síntese da obra – Dom Quixote de la Mancha – de
Miguel de Cervantes;
Síntese da obra – A vida é sonho – de Calderón de la
Barca;
Síntese sobre a obra - Utopia – de Thomas Morus.

Filosofia Moderna:
Modernidade (sob a perspectiva política, social e filosófica):
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•
•
•

Modernidade e a descoberta da subjetividade;
É possível o conhecimento na modernidade?
Correntes filosóficas:
❖
❖
❖
❖

O racionalismo - René Descartes e o racionalismo;
O empirismo – John Locke e o empirismo;
O criticismo kantiano – Immanuel Kant;
Os contratualistas – (Locke, Hobbes e Rousseau).

Leitura obrigatória:
❖
❖

❖
❖
❖

❖

Texto 01 - Síntese da obra - Discurso do Método;
Texto 02 – Eu sou uma coisa que pensa (Descartes);

Texto 03 - Síntese da obra - Ensaios acerca do
entendimento humano;
Texto 04 – Tábula Rasa (J. Locke);
Texto 05 – o que é Ilustração? ;

Texto 06 – Síntese da obra – Discurso sobre a origem
e os fundamentos da desigualdade entre os homens –
Rousseau.

DISCIPLINA: QUÍMICA
BIMESTRE
1º

2º

CONTEÚDOS

AVALIAÇÃO

Classificação dos elementos químicos:
• História e evolução da classificação;
• Tabela periódica moderna;
• Relação com subníveis energéticos;
• Estudos das propriedades periódicas e aperiódicas.
Ligações químicas:
• Ligações intramoleculares e intermoleculares;
Modelos atômicos:
• Evolução do modelo atômico de Dalton a Rutherford-Bohr.
Cinética química:
• Modelo das teorias das colisões; estudo de gráficos.

•

Transformações gasosas:
• Equação geral dos gases de Clapeyron;
• Teoria cinética dos gases.

•

Estruturas das substâncias:
• Geometria molecular;
• Polaridade;
• Potência térmica e balanço energético;
• Diagrama de fases.

•
•

•
•

Avaliação
Multidisciplinar –
AM (5,0);
Estudo dirigido ED (3,0);
Avaliação
formativa (2,0).

Avaliação
Multidisciplinar –
AM (5,0);
Estudo dirigido ED (3,0);
Avaliação
formativa (2,0).

Funções inorgânicas:
• Óxidos;
• Bases;
• Ácidos;
• Reações de neutralização;
• Sais.
Recursos energéticos:
• Uso racional da energia;
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•

Seleção de combustíveis de origem mineral; fósseis e
renovável.

Reação de combustão:
• Poluição ambiental;
Estudo do carbono e suas propriedades:
• Estudos dos hidrocarbonetos;
• Classificação de cadeias;
• Nomenclatura.

SÉRIE: 3º ANO
DISCIPLINA: LÍNGUA PORTUGUESA
BIMESTRE
1º

CONTEÚDOS
• Concordância Nominal;
• Concordância Verbal;
• Dissertação;
• Produção de texto;
• Pré-Modernismo;
• Crepúsculo dos Ídolos de Friedrich Nietzsche;
• Elevador do Filho de Deus de Elisa Lucinda;
• O Apanhador de Desperdícios de Manoel Barros;
• O Homem; As Viagens de Carlos Drummond de
Andrade;
• Leitura de Artigos de Opinião de Revista e Jornais;
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

2º

AVALIAÇÃO
•

•
•

Avaliação
Multidisciplinar –
AM (5,0);
Estudo dirigido ED (3,0);
Avaliação
formativa (2,0).

Regência Nominal;
Regência Verbal;
Crase;
Modernismo – Primeira Geração;
Modernismo – Segunda Geração;
Vidas Secas de Graciliano Ramos;
Psicologia de um Vencido de Augusto dos Anjos ;
Poética de Manuel Bandeira;
Química Orgânica de Vinícius de Morais;
Amor – Conto de Clarice Lispector;
Dissertação;
Produção de Texto;
Leitura de Artigos de Opinião de Revista e Jornais.

• Colocação Pronominal;
• Período Composto por Coordenação e Subordinação;
• Modernismo – Terceira Geração;
• O Burrinho Pedrês de Guimarães Rosa;
• Cibercultura – Artigo de André Lemos;
• Nanopartículas Verdes – Artigo da Revista FAPESP;
• Dissertação;
• Produção de Texto;
• Odisseia;
• Leitura de Artigos de Opinião de Revista e Jornais;
• Literatura Contemporânea;

•
•
•

Avaliação
Multidisciplinar –
AM (5,0);
Estudo dirigido ED (3,0);
Avaliação
formativa (2,0).
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• O Dossiê Darwin – Artigo da Revista FAPESP;
• Rotas Alternativas – Artigo da Revista FAPESP;
• Texto Zwkrshjistã;
• Dissertação;
• Produção de Texto;
• Constituição Federal – Título II (dos direitos e garantias
fundamentais); Capítulo IV (dos direitos políticos), artigos
14 e 16; Capítulo V (dos partidos políticos), artigo 17 e
título IV (da organização dos poderes); Capítulo I (do
poder legislativo), seções I a IV, artigos 44 a 56;
• O Manifesto Comunista em Cordel de Antônio Q. de
França;
• Leitura de Artigos de Opinião de Revista e Jornais.

3º

•

Literatura brasileira: Pré-modernismo e modernismo –

•

semana de arte moderna – 1ª fase.

4º

•

Gramática: Análise sintática: Transitividade verbal –
complementos verbais e nominais.

•

Livro PAS;

•

Poesia;

•

Literatura brasileira: 2ª fase – regionalismo.

•

Gramática: Análise sintática: Orações – períodos

•

compostos por coordenação e subordinação.
Livro PAS;

•

Poesia;

•

Redação.

•
•

•
•
•

Avaliação
Multidisciplinar –
AM (5,0);
Estudo dirigido ED (3,0);
Avaliação
formativa (2,0).

Avaliação
Multidisciplinar –
AM (5,0);
Estudo dirigido ED (3,0);
Avaliação
formativa (2,0).

DISCIPLINA: MATEMÁTICA
BIMESTRE
1º

CONTEÚDOS
Geometria Analítica:
• Ponto e reta;
• Circunferência;
Geometria Espacial:
• Área e Volume de prismas, esfera.

2º

Números Complexos:
• Introdução da parte imaginária e real;
• Conjugado e módulo;
• Operações com os números complexos;
• Representação geométrica dos números complexos;
• Forma trigonométrica dos números complexos;

AVALIAÇÃO
•

•
•
•

•
•

Avaliação
Multidisciplinar –
AM (5,0);
Estudo dirigido ED (3,0);
Avaliação
formativa (2,0).
Avaliação
Multidisciplinar –
AM (5,0);
Estudo dirigido ED (3,0);
Avaliação
formativa (2,0).

Geometria Espacial:
• Área e Volume de cone, cilindro, pirâmides.
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3º

4º

Polinômios:
• Valor numérico, polinômio nulo e igualdade de
polinômios;
• Operações com polinômios;
• Raiz de um polinômio;Equações
Polinomiais (ou
Algébricas);

•

•

Avaliação
formativa (2,0).

Probabilidade:
• Espaço amostral;
• Eventos.

•

Avaliação
Multidisciplinar –
AM (5,0);
Estudo dirigido ED (3,0);
Avaliação
formativa (2,0).

Estatística:
• Coleta de dados e variáveis;
• Distribuição de frequências;
• Médias aritméticas, ponderadas e harmônicas;
• Moda e mediana;
• Desvio padrão.

•

•
•

Avaliação
Multidisciplinar –
AM (5,0);
Estudo dirigido ED (3,0);

DISCIPLINA: EDUCAÇÃO FÍSICA
BIMESTRE
1º

CONTEÚDOS
•

Práticas esportivas e relações humanas.

AVALIAÇÃO
•
•
•

2º

•

Educação física e corporeidade.

•
•
•

3º

•

Educação física, saúde e qualidade de vida.

•
•
•

4º

•

Educação física, trabalho e lazer.

•
•
•

Avaliação
Multidisciplinar –
AM (5,0);
Estudo dirigido ED (3,0);
Avaliação
formativa (2,0).
Avaliação
Multidisciplinar –
AM (5,0);
Estudo dirigido ED (3,0);
Avaliação
formativa (2,0).
Avaliação
Multidisciplinar –
AM (5,0);
Estudo dirigido ED (3,0);
Avaliação
formativa (2,0).
Avaliação
Multidisciplinar –
AM (5,0);
Estudo dirigido ED (3,0);
Avaliação
formativa (2,0).

DISCIPLINA: ARTE
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BIMESTRE
1º

2º

CONTEÚDOS
•
•

Elementos da estética teatral: Voz, corpo, espaço,
movimento, ação dramática entre outros;
Jogos Teatrais;

•
•

Vanguarda Europeia;
Semana de Arte Moderna.

•
•
•
•
•
•

Teatro “Os Comediantes”;
Teatro de Arena;
Teatro Oficina e Opinião;
Augusto Boal - Teatro Oprimido;
Tropicália;
Leitura Dramática da Peça do PAS

•

“Liberdade, liberdade”.

AVALIAÇÃO
•
•
•
•

•
•

Avaliação
Multidisciplinar –
AM (5,0);
Estudo dirigido ED (3,0);
Avaliação
formativa (2,0).
Avaliação
Multidisciplinar –
AM (5,0);
Estudo dirigido ED (3,0);
Avaliação
formativa (2,0).

DISCIPLINA: BIOLOGIA
BIMESTRE
1º

CONTEÚDOS
•
•
•
•
•
•
•
•

2º

Fundamentos da Genética:
Experimentos de Mendel;
Conceitos básicos em genética;
Tipos de herança: dominância completa, incompleta,
codominância.
Heredogramas.
Sistema ABO, MN e Rh.
Polialelia.
2ª lei de Mendel – di-hibridismo.
Herança ligada ao sexo.

Fisiologia Humana:
• Anatomia e fisiologia dos Sistemas:

AVALIAÇÃO
•
•
•

•

❖ Digestório;

❖
❖

•

Respiratório;
Cardiovascular;

❖
Imunológico;
❖ Excretor;
❖ Nervoso;
❖

•

Avaliação
Multidisciplinar –
AM (5,0);
Estudo dirigido ED (3,0);
Avaliação
formativa (2,0).

Avaliação
Multidisciplinar –
AM (5,0);
Estudo dirigido ED (3,0);
Avaliação
formativa (2,0).

Sensorial;

❖ Tegumentar e

❖

Endócrino.

DISCIPLINA: FÍSICA
BIMESTRE
1º

CONTEÚDOS
•
•
•
•

Eletricidade;
Eletrostática;
Quantização de carga;
Lei de Coulomb;

AVALIAÇÃO
•

•

Avaliação
Multidisciplinar –
AM (5,0);
Estudo dirigido -
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2º

•
•
•
•
•
•

Campo elétrico;
Potencial elétrico;
Eletrodinâmica;
Corrente elétrica;
Resistência elétrica;
Associação de resistores.

•
•
•
•
•
•

Capacitores;
Circuitos elétricos;
Magnetismo;
Força magnética;
Eletromagnetismo;
Noções de relatividade.

•

•
•
•

ED (3,0);
Avaliação
formativa (2,0).

Avaliação
Multidisciplinar –
AM (5,0);
Estudo dirigido ED (3,0);
Avaliação
formativa (2,0).

DISCIPLINA: GEOGRAFIA
BIMESTRE

CONTEÚDOS

1º

• Territórios e fronteiras;
• As grandes guerras e a reordenação do espaço mundial.
(O imperialismo e a Primeira Guerra Mundial, a
Revolução Russa, a Segunda Guerra Mundial);
• A geopolítica no pós-guerra. (A Guerra Fria, a
descolonização, a divisão da Alemanha, o fim da URSS
e a nova ordem mundial, as transformações no Leste
Europeu e as guerras do século XXI);
• A geopolítica no Brasil. (As desigualdades regionais, a
ação estatal, a construção de Brasília e a geopolítica
nacional);
• A nova ordem internacional;
• Globalização (os principais fundamentos e atores da
globalização, os grandes grupos econômicos globais, a
concentração de capital, a ocidentalização do mundo e a
globalização financeira);
• Diferentes dimensões da globalização (a ascensão dos
EUA como potência hegemônica, aspectos controversos
da globalização, os movimentos antiglobalização);
• A formação dos blocos econômicos (níveis de integração
econômica, formação da União Europeia, Mercosul e
outros blocos econômicos);
• As grandes potências globais (EUA, China, Japão, EU e
as potências regionais).

AVALIAÇÃO
•
•
•

Avaliação
Multidisciplinar –
AM (5,0);
Estudo dirigido ED (3,0);
Avaliação
formativa (2,0).
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2
º

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

O espaço político: focos de tensão;
Europa (o novo papel internacional da Alemanha,
disputa por hegemonia no Leste Europeu, os imigrantes
e os conflitos étnicos);
África (a África
e a globalização, os conflitos no
continente africano, o papel da China na África);
América Latina (Nacionalismo na América Latina, México
e os focos de tensão na América Latina);
Ásia (O Oriente Médio, conflitos árabe-israelenses,
palestina, Índia , Sudeste Asiático e os novos Tigres
Asiáticos);
Os desafios geopolíticos do século XXI;
Geopolítica dos recursos naturais (a disputa pela água e
os conflitos, geopolítica dos recursos minerais e
energéticos, as fontes alternativas de energia e a
biomassa);
Geopolítica do petróleo (a disputa mundial pelo petróleo,
OPEP, ações militares motivadas pelo interesse por
petróleo);
Geopolítica dos alimentos (o comércio mundial dos
alimentos e o papel das empresas globais);
Geopolítica da produção (a indústria de armamentos, o
poder nuclear: produção de energia e armamentos, a
geopolítica do conhecimento: a produção de ciência e
tecnologia).

•
•
•

Avaliação
Multidisciplinar –
AM (5,0);
Estudo dirigido ED (3,0);
Avaliação
formativa (2,0).

DISCIPLINA: HISTÓRIA
BIMESTRE
1º

CONTEÚDOS
•
•
•
•

Primeira Guerra Mundial;
Crise de 1929;
Ascenção dos Fascismos;
Segunda Guerra Mundial.

AVALIAÇÃO
•

•
•

2º

• Brasil - Passagem da Monarquia à República;
• Brasil - Primeira República;
• Brasil - Governo de Getúlio Vargas;
• Brasil - Período democrático 1945 a 1964;
• Brasil – Ditadura militar 1964-1985;
• Guerra Fria - Brasil – Período de redemocratização –
1985 – atual.

•
•
•

Avaliação
Multidisciplinar –
AM (5,0);
Estudo dirigido ED (3,0);
Avaliação
formativa (2,0).
Avaliação
Multidisciplinar –
AM (5,0);
Estudo dirigido ED (3,0);
Avaliação
formativa (2,0).

DISCIPLINA: L.E. = INGLÊS
BIMESTRE

CONTEÚDOS

AVALIAÇÃO
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1º

2º

•
•
•
•
•
•

Verb Tenses Review: simple, continuous, perfect e
modal.
Review: Adjectives and Adverbs.
Gerund and Infinitive.
Relative Pronouns and Clauses.
Conditional Sentences.
Texts.

•
•
•
•
•

Verbal Voices: Active and Passive.
Direct and Indirect Speech.
Phrasal Verbs.
Linking Words.
Texts.

•
•
•

•
•
•

Avaliação
Multidisciplinar –
AM (5,0);
Estudo dirigido ED (3,0);
Avaliação
formativa (2,0).
Avaliação
Multidisciplinar –
AM (5,0);
Estudo dirigido ED (3,0);
Avaliação
formativa (2,0).

DISCIPLINA: L.E. = ESPANHOL
BIMESTRE
1º

CONTEÚDOS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

2º

Verbos em presente de Indicativo;
Expresiones de valor o de juicio de valor con presente
de subjuntivo;
El Condicional simple;
Vocabulario: aparatos electrónicos;
El artículo neutro (Lo);
Uso de lós adjetivos calificativos;
Vocbulario: el área de estúdio;
Adverbios de modo;
Vocabulario: profesiones y simbolos;
Lectura y comprensión de diversos tipos de textos.

• Oraciones concesivas: indicativo y subjuntivo;
• Sufijos aumentativo, diminutivo y otros sufijos;
• Oraciones de relativo;
• Pronombres de complemento directo y de complemento
indirecto;
• Lectura, comprensión de diversos tipos de textos;
• Realización de pruebas de selectividad.

AVALIAÇÃO
•
•
•

•

•
•

Avaliação
Multidisciplinar –
AM (5,0);
Estudo dirigido ED (3,0);
Avaliação
formativa (2,0).

Avaliação
Multidisciplinar –
AM (5,0);
Estudo dirigido ED (3,0);
Avaliação
formativa (2,0).

DISCIPLINA: SOCIOLOGIA
BIMESTRE
1º

CONTEÚDOS
Movimentos sociais
• Movimentos sociais na pauta das Ciências Sociais;
• Movimentos sociais, classes e pobreza;
• Características dos movimentos sociais - a questão de
identidade;
• Breve história dos movimentos sociais:
❖

Os movimentos operários;

❖ Temas e protagonistas dos movimentos sociais

❖

AVALIAÇÃO
•
•
•

Avaliação
Multidisciplinar –
AM (5,0);
Estudo dirigido ED (3,0);
Avaliação
formativa (2,0).

contemporâneos;
Movimentos sociais na América Latina;
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o

Movimentos sociais latino-americanos e o

o

A exclusão social e os movimentos sociais na
atualidade.

Educação, escola e transformação social
• Educação, escola e sociedade;
• A escola como espaço de socialização;
• As Ciências Sociais e a educação;
• Educação para o presente: além dos portões da escola;
• Sistemas escolares e reprodução social;
• Concepções da educação no Brasil:

❖

Problemas e dificuldades da escola brasileira no século
XX;

o Desafios do ensino no Brasil; o
Educação e ensino: um direito.

2º

Juventude: uma invenção da sociedade
• As juventudes - estudos de antropologia: ritos de
passagem
• Juventude:
um
tempo
de
preparação
responsabilidades
• Sociologia e juventude por Mannheim
• Juventude e sociedade
• O conceito de geração
• Jovens e identidade nos grupos sociais
• O Jovem no Brasil: movimentos e discriminação
• Juventude e autonomia
• Desafios para os jovens de hoje

•

e

•
•

Avaliação
Multidisciplinar –
AM (5,0);
Estudo dirigido ED (3,0);
Avaliação
formativa (2,0).

O ambiente como questão global
• A relação ser humano-natureza: progresso ou
dominação?
• Sociedade de risco
• A construção da natureza
• Ecossistemas e mudanças globais
• A necessidade de uma consciência ecológica
• Os dois lados da inovação
• Desenvolvimento capitalista e meio ambiente: crise e
impasses globais
• Em busca de uma sociedade sustentável

DISCIPLINA: FILOSOFIA
BIMESTRE
1º

CONTEÚDOS
Filosofia Contemporânea
Situando a problemática contemporânea:
• O cenário filosófico contemporâneo;
• A crise da razão;
• Os movimentos sociais e a luta de classe.
Leituras obrigatórias:
Conteúdo do livro didático;
❖
❖

“Fim da Filosofia: plenitude e fragmentação”.

AVALIAÇÃO
•
•
•

Avaliação
Multidisciplinar –
AM (5,0);
Estudo dirigido ED (3,0);
Avaliação
formativa (2,0).

Karl Marx
• A relevância do pensamento de Karl Marx;
• Existência e consciência – exposição de slides;
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•
•

A luta de classes (manifesto do partido comunista);
O materialismo histórico e dialético

❖
❖

Conteúdo do livro didático;
“A alienação no trabalho”;

❖

“Manifesto do partido comunista”.

F. Nietzsche
• Introdução ao pensamento nietzschiano
• Breve comentário sobre algumas de suas obras;
• Críticas a tipologia moral: moral dos senhores/escravos;
• Crítica a metafísica ocidental (filosofia tradicional);
• Niilismo (passivo, ativo e reativo);
• Ênfase em uma das obras – Crepúsculo dos
Ídolos. Leituras obrigatórias:
❖

Conteúdo do livro didático;

❖

“O universo apolíneo e dionisíaco da tragédia grega”;

❖

“Nietzsche e o horizonte interpretativo do Crepúsculo dos
Ídolos”;

❖

Síntese – “Geneologia da moral”;

❖

•
•
•
•

Síntese – “Assim falou Zaralustra”.

Introdução ao existencialismo;
Contexto sócio/histórico e político;
O existencialismo ateu e o existencialismo cristão.
Oexistencialismo
enquanto
corrente
filosófica/representantes: Sörem Kierkegaard (18131855); Karl Jaspers (1883-1969), Martin Heidegger (18891976); Jean-Paul Sartre (1905-1980); Albert

❖
❖

❖

2º

O relato de um sobrevivente;
Poema 1 – (extraído da obra – Sartre, é proibido proibir –
de autoria de Fernando José de Almeida);
Poema 2 –(Rosa de Hiroxima – de autoria de Vinícius de
Morais)

• Avaliação
Multidisciplinar –
AM (5,0);
• Estudo dirigido ED (3,0);

Martin Heldegger (1889-1976)
• Vídeo/Martin Heidegger/Aabujamra;
• Quem foi Heidegger? Vida e obra;
• O existencialismo heideggeriano.
Leituras obrigatórias:
❖
❖

“A fábula de Higino- sentido do cuidado”;

“A angústia, o nada e o sentido da

❖
❖

vida

em

Heidegger”;

•

Avaliação
formativa (2,0).

“Homem, mundo e cuidado na analítica de Ser e

Tempo”;
“Concepção do ser humano nos limites

ecologia integral”.
Jean-Paul Sartre (1905-1980)
• O existencialismo segundo Sartre;
• A existência precede a essência;
Leituras obrigatórias:

de

uma

❖
“Condenado a ser livre”;
❖ “Homem: um projeto inacabado”;
❖

“O existencialismo é um humanismo.”

Albert Camus (1913-1960)
• Existencialismo segundo Albert Camus.
Leituras obrigatórias:
❖

“Sísifo, o herói absurdo – o mito de Sísifo”
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A escola de Frankfurt:
• Introdução à escola de Frankfurt;
• A teoria crítica proposta pelos pensadores dessa escola;
• Crítica e indústria cultural;

❖
❖

“Dialética o esclarecimento” (Adorno e Horkheimer);
“Em que consistia a escola de Frankfurt?”

DISCIPLINA: QUÍMICA
BIMESTRE
1º

CONTEÚDOS
Termoquímica:
• Noções de reações exotérmicas e endotérmicas;
• Cálculos de variação de entalpia,
• Lei de Hess;
Solubilidade dos materiais:
• Composição e classificação, concentrações, diluições,
impactos dos poluentes e implicações sociais no
tratamento de resíduos químicos;

AVALIAÇÃO
•
•
•

Avaliação
Multidisciplinar –
AM (5,0);
Estudo dirigido ED (3,0);
Avaliação
formativa (2,0).

• Estado de equilíbrio,
• Caráter dinâmico das interações químicas,
• Fatores que afetam o equilíbrio, pH e
pOH; Eletroquímica:
• Aspectos energéticos das reações químicas, oxidação e
redução, pilhas e baterias.

2º

Química dos compostos orgânicos:
• Importância biológica e industrial;
• Características, classificação e nomenclatura da
principais funções orgânicas;
• Isomeria dos compostos orgânicos;
• Principais reações orgânicas: hidrogenação, oxidação
branda, saponificação, esterificação e polimerização;

•
•
•

Avaliação
Multidisciplinar –
AM (5,0);
Estudo dirigido ED (3,0);
Avaliação
formativa (2,0).
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