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“Acreditamos que a educação sozinha não transforma a sociedade,
sem ela tampouco a sociedade muda.
Se a nossa opção é progressiva,
se estamos a favor da vida e não da morte,
da equidade e não da injustiça,
do direito e não do arbítrio,
da convivência com o diferente e não de sua negação,
não temos outro caminho senão viver a nossa opção.
Encarná-la, diminuindo, assim,
a distância entre o que dizemos e o que fazemos.”

Paulo Freire
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INTRODUÇÃO
Segundo a SEEDF, “Proposta Pedagógica é o documento norteador de uma escola, conferindo
a ela uma identidade própria, com suas demandas, prioridades e planos para o desenvolvimento do
ensino”, e

a Proposta Pedagógica do CEM 02 de Ceilândia para 2020/2021 não só atende a essa

orientação, mas também representa o sonho de uma comunidade que almeja uma escola mais
humanizada, uma comunidade que pretende escrever JUNTOS o futuro da nossa escola.
O CEM 02, apresentado nestas páginas, é uma escola participativa, ciente de que sua
capacidade vem da diversidade que a constitui e que, portanto, deve não só ser respeitada, mas também
valorizada, para que consigamos transformar nossos sonhos em realidade. Assim como Paulo Freire,
“acreditamos que a educação sozinha não transforma a sociedade, sem ela tampouco a sociedade muda.
Se a nossa opção é progressiva, se estamos a favor da vida e não da morte, da equidade e não da
injustiça, do direito e não do arbítrio, da convivência com o diferente e não de sua negação, não temos
outro caminho senão viver a nossa opção. Encarná-la, diminuindo, assim, a distância entre o que dizemos
e o que fazemos.”
Para “diminuir essa distância entre o que dizemos e o que fazemos” e finalmente transformar esse
sonho em realidade, partimos de três questões básicas:
•

o que temos?

•

o que queremos?

•

como usar o que temos para conseguir o que queremos?

Essas questões foram compartilhadas com a comunidade do CEM 02 em vários momentos.
Incialmente, nas reuniões da equipe de direção/ coordenação – antes mesmo do início do ano letivo. A
partir da reapresentação dos professores, houve continuidade das discussões nos encontros da semana
pedagógica e, posteriormente, com o retorno dos alunos, as contribuições para a formulação deste
documento se tornaram mais amplas, porque o corpo discente/ pais foram convidados a contribuir de
forma mais efetiva. Nessa missão, os professores de PD tiveram papel fundamental, uma vez que
provocaram, em suas aulas, espaço de análise do Regimento Escolar e criação das Regras de
Convivência do CEM 02. Para finalizar, a comunidade escolar foi convidada a responder questionário
diagnóstico online o que nos permitiu traçar um perfil do CEM 02 e suas diversas expectativas para o
futuro de nossa escola.
Assim fica claro que, para criar esse documento, não descartamos a proposta anterior. Na
realidade partimos dela e adequamos ao novo contexto. E, considerando as 3 questões básicas acima
relacionadas, organizamos a nossa Proposta Pedagógica em cinco capítulos, dos quais três representam
nosso marco referencial: marco situacional, marco conceitual e marco operacional.
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No marco situacional, descreveremos onde estamos e o que somos. Faremos uma análise da
realidade da escola. No marco conceitual, descreveremos o que queremos. Nossas concepções políticas
e pedagógicas para o trabalho a ser realizado e, finalmente, no marco operacional, será organizado o que
faremos com o que temos para chegar ao que queremos.
Finalmente, serão apresentados, de modo sintético, os projetos com os quais trabalhamos em
anos anteriores e que têm nos auxiliado no alcance dos objetivos e metas, como também os novos
projetos elaborados para 2020/2021.
Sendo assim, descreveremos nesta proposta a articulação das nossas intenções, prioridades e
caminhos para que possamos cumprir nossa função social de instituição humanizadora e formadora de
cidadãos críticos, criativos e capazes de se inserirem em um mundo globalizado e competitivo.
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I – PERFIL INSTITUCIONAL

MISSÃO
O Centro de Ensino Médio 02 de Ceilândia, assim como a Secretaria da qual faz parte, tem
como missão:

o

“Proporcionar uma educação pública, gratuita e democrática, voltada à
formação integral do ser humano para que possa atuar como agente de
construção científica, cultural e política da sociedade.

o

Assegurar o acesso à escola e a permanência com êxito no decorrer do
percurso escolar de todos os estudantes.”
(http://www.se.df.gov.br/a-secretaria/)

o

Desenvolver o senso crítico, moral, ético e cooperativo nos estudantes, e
incentivar a construção de uma sociedade mais justa e solidária.

IDENTIFICAÇÃO
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O Centro de Ensino Médio 02 de Ceilândia, escola da rede pública de ensino da Secretaria de
Estado de Educação do Distrito Federal, vinculado à Coordenação Regional de Ensino de Ceilândia,
identifica-se pelos dados a seguir:

1. Nome da Instituição

Centro de Ensino Médio 02 de Ceilândia

INEP

53007492

2. Endereço completo

QNM 14 – Área Especial
Bairro: CEILÂNDIA NORTE
CEP: 72210140

3. Telefone

(61) 3901 3734

Fax

(61) 39013744

e-mail

cem02.ceilandia@edu.se.df.gov.br

4. Localização:

Zona Urbana

5. Gerência Regional

Coordenação Regional de Ensino de Ceilândia

6. Data de criação da Instituição

Inst. nº 07-Pres., de 11/06/74 (DF nº 104, de 11/07/74 e A.N. da

Educacional

FEDF – Vol. III)

7. Autorização: Deliberação do Conselho

es. nº 18-CD, de 2’1/08/73 (DF nº 137, de 06/07/73 e A.N. da

Estadual de Educação

FEDF, Vol. I) e o Parecer nº 35-CEDF, de 10/05/74 (Boletim nº 9CEDF) aprovaram a criação desta escola.

8. Reconhecimento:
Deliberação do Conselho Estadual de

Port. nº 17-SEC, de 7/7/80 (DODF nº 129, de 10/07/80 e A.N. da
FEDF – Vol. I)

Educação
9. Turno de funcionamento

Matutino/ Vespertino

10. Modalidade da Educação Básica

Ensino Médio Regular – Semestralidade

Ofertada
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BREVE HISTÓRICO DA ESCOLA

Antiga Pracinha do CEM 02

O Centro de Ensino Médio 02 de Ceilândia, criado pela Resolução nº 18-CD, em 21 de agosto
de 1973, sob a denominação de Centro de Ensino de 1º Grau 05, alterada pela Resolução nº 36-CD, em
16 de março de 1978, para Centro Educacional 02 de Ceilândia, foi inaugurado no dia 06 de setembro de
1973, tendo iniciado suas atividades no dia 10 do mesmo mês. Em 2001, passou a ser chamado de
Centro de Ensino Médio 02 de Ceilândia.
Localizada em Ceilândia, uma região administrativa do Distrito Federal, situada a 26
quilômetros do Plano Piloto de Brasília, que surgiu a partir da Campanha de Erradicação de Invasões CEI (em 27 de março de 1971), dois anos depois, foi inaugurada objetivando atender a comunidade aqui
recém-estabelecida.
Região mais populosa do Distrito Federal, Ceilândia já tinha, em 2016, 489 mil moradores,
número menor apenas do que 42 cidades brasileiras, segundo dados da Codeplan. O lugar aparece à
frente de seis capitais, entre elas Florianópolis, Vitória e Palmas e a história da escola é também a história
dessa “cidade”. Uma história marcada por lutas e muitos desafios, mas também por muitas conquistas e
superações. Prestes a completar 47 anos, é inegável que aqui muitas histórias foram escritas, e para
compor o enredo da nossa escola, da nossa cidade, contamos com a contribuição e o empenho de cada
membro dessa comunidade escolar.

10

Proposta Pedagógica do CEM 02 de Ceilândia

fevereiro/2020

Ao longo de todos esses anos, o CEM 02 enfrentou várias dificuldades, tais como violência,
falta de recursos humanos, problemas financeiros que foram amenizados, após o ano de 2009, quando a
escola passou a receber recursos financeiros para pequenos reparos e aquisição de materiais de
consumo por meio do PDAF – Programa de Descentralização Administrativa e Financeira. Nesse mesmo
ano, também começamos a receber verbas do Governo Federal, por meio do PDDE – Programa Dinheiro
Direto para a Escola e do PDDE – PROEMI – Programa Ensino Médio Inovador.
No aspecto pedagógico, em 2018, adotamos a Semestralidade uma vez que, alinhada às
discussões nacionais e às Diretrizes Curriculares Nacionais do Ensino Médio (BRASIL, 2012) que
estabelecem a necessidade de reformulação dessa etapa, a SEEDF propôs outras formas de organização
de tempos e espaços escolares. Com isso, implantou em 2018, em caráter OBRIGATÓRIO, a
Organização do Trabalho Pedagógico das Escolas Públicas de Ensino Médio em Semestres
(Semestralidade), então o currículo passou a ser dividido em Bloco I e Bloco II. Alterando a carga horária
das demais disciplinas. Vale lembrar, porém que, mesmo com a reorganização semestral, as disciplinas:
Língua Portuguesa, Matemática e Educação Física, por serem contempladas nos dois blocos,
permaneceram anuais.
A escola que nasceu para atender a comunidade carente daquele período, atualmente atende,
além da comunidade local, alunos oriundos de outros pontos do DF e, até mesmo, de Goiás. O CEM 02,
como toda instituição de ensino, está inserido no contexto de sua cidade e, no caso de nossa escola, por
atender mais de uma cidade, mais de um estado, no seu interior, coexistem o encontro e confronto das
diferenças e das utopias que se aproximam na defesa e na realização de uma educação pública norteada
pela qualidade social. A diversidade vivenciada diariamente relaciona-se com as diferenças que se
encontram e se confrontam no contexto escolar expressas, perceptível principalmente nas diferenças
socioculturais, socioeconômicas e ideológicas existentes; na formação dos profissionais; nos
procedimentos pedagógicos adotados em sala de aula; nas diferenças entre os turnos.
Ceilândia - a região administrativa do DF com maior influência nordestina no Distrito Federal mudou, tem hoje uma economia forte, baseada principalmente no comércio e na indústria, e é considerada
também um celeiro cultural e esportivo, por conta de sua riquíssima diversidade artística e pelos atletas da
cidade que despontam no cenário nacional e mundial. E é, nesse contexto, que se insere uma escola
chamada Centro de Ensino Médio 02 de Ceilândia – uma escola que busca caminhos, uma escola com
uma ação docente que colabora efetivamente para a construção de uma escola pública sem preconceitos
e exclusões, uma escola que acredita que, “somando nossas diferenças, poderemos provocar mudanças
significativas na educação e na sociedade, diminuindo preconceitos e estereótipos” uma escola que
trabalha em prol de educação HUMANIZADA. (SANTOS, Ivone Aparecida in Educação para a
Diversidade).
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ESPAÇO FÍSICO

Item

Espaço físico

Quantidade

01

Área total

52000 m2

02

Área construída

03

Número de salas de aula

29

04

Biblioteca

01

05

Laboratórios (Química, Física e Biologia)

03

06

Laboratório de informática

01

07

Sala de professores

01

09

Sala de coordenação pedagógica

01

10

Sala de orientação educacional

01

11

Sala de atendimento a alunos ANEE (DAs)

04

12

Sala de atendimento a alunos ANEE (Generalista)

01

13

Sala de direção

01

14

Sala de supervisão pedagógica

01

15

Sala de supervisão administrativa

01

16

Sala de Assistência Pedagógica

01

17

Depósito

02

18

Auditório

01

19

Cozinha

01

20

Sala de Mecanografia/ Central de Provas

01

21

Sala de Educação Física

01

22

Sala de apoio (conservação e limpeza)

01

23

Sala de Projetos

01

24

Banheiros para professores

02

25

Banheiros para alunos

04

26

Banheiros para PNE

01

27

Pista de Atletismo

01

28

Sala de multimídia

01

29

Quadra de esporte sem cobertura

01

30

Quadra de esportes com cobertura

02

31

Estacionamento

02
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RECURSOS HUMANOS

No ano de 2020 o Centro de Ensino Médio 02 de Ceilândia contará com uma modulação de 97
(noventa e sete) professores, sendo 84 (oitenta e quatro) do quadro efetivo. Para completar a equipe de
professores, no início de 2020, recebemos 13 (treze) professores em regime de contrato temporário, os
quais possuem graduação completa.
Na equipe de efetivos, temos a seguinte distribuição quanto à titulação:
Graduação

14

Especialização

55

Mestrado

03

Doutorado

02

A escola ainda conta, em seu quadro de funcionários, com 07 servidores da Carreira Assistência. E vinte e
três colaboradores de empresas terceirizadas, assim distribuídos:
Conservação e Limpeza

14

Vigilância

04

Cocção de Alimentos

03

Além disso, o CEM 02 conta com o apoio de equipes de suporte pedagógico e administrativo (Conselho
Escolar, Serviço de Orientação Educacional, Sala de Recursos, Sala de Apoio à Aprendizagem, Caixa
Escolar/APAM, parceria com o Batalhão Escolar), que, mesmo limitados a suas características, muito
contribuem para o desempenho da atividade fim de nossa Instituição de Ensino.
No decorrer de 2020, pretendemos implantar o Conselho de Segurança na Escola e incentivar a instituição
do Grêmio Estudantil.
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MODALIDADE DE ENSINO E OFERTA DE TURMA
Atualmente a escola oferece ensino médio nos dois turnos de funcionamento. Estão
matriculados, 1855 alunos, assim distribuídos:
Matutino

Vespertino

Total de alunos

Nº

Nº de

Nº

Nº de

alunos

turmas

alunos

turmas

1º ano EM

-

-

678

20

678

2º ano EM

449

12

181

6

630

3º ano EM

577

16

-

-

577

Total de turmas/ alunos

1026

26

859

26

1885

Como o CEM 02 é uma escola com perspectiva inclusiva, leva em consideração os objetivos da
Política Nacional de Educação Especial que são:
Assegurar a inclusão escolar de alunos com deficiência, transtornos globais de desenvolvimento e
altas habilidades/superdotação, orientando os sistemas de ensino para garantir o acesso a todos
os alunos ao ensino regular (com participação, aprendizagem e continuidade nos níveis mais
elevados de ensino);
Oferecer o Atendimento Educacional Especializado – AEE nas Salas de Recursos.
Promover acessibilidade arquitetônica, nos transportes, nos mobiliários, comunicações e
informação;
Estimular à participação da família e da comunidade;
Promover a articulação Inter setorial na implementação das políticas públicas educacionais.
Diante disso, fica claro que o Atendimento Educacional Especializado é o eixo central e principal para que
a inclusão ocorra, pois, alunos com deficiência, que são público alvo da Educação Especial, precisam ser
atendidos nas suas especificidades, para que possam participar ativamente do ensino regular.

Feitas essas considerações, seguem tabelas em que são detalhados os atendimentos diferenciados
realizados pelo CEM 02.
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1º ano

2º ano

3º ano

Total

Quantitativo de estudante NEE por série

49

40

34

123

Necessidade Especial

Quantitativo de estudante por NEE

BV

05

TGD/AUT

04

S. ASPERGER

05

DF/ANE

01

DI

21

SÍNDROME DE DOWN/DI

01

DMU

03

AH

08

TDAH

26

DF/ BNE

04

DF/MNE

01

OUTROS

04

DA/LEVE

16

DA/PRO

07

DA/SEV

04

DISLEXIA

02

DPA(C)

24
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II. MARCO SITUACIONAL
DADOS SOBRE O RENDIMENTO ESCOLAR

Dados do CEM 02 – Rendimento Escolar dividido por turno - HISTÓRICO
2011

2012

2017

2019

ANO
Diurno

Noturno

Diurno

Noturno

Diurno

Noturno

Diurno

Reprovação

33%

26%

20%

33%

15,18

16,75

4,73

Abandono

2%

16%

31%

12%

8,31

27,41

6,56

Total de Retenção

35%

42%

51%

45%

23,49

44,16

11,3

Aprovação

65%

58%

49%

55%

76,51

55,84

88,7

A partir de 2018, o CEM 02 deixou de ofertar turmas de ensino médio noturno, uma vez que havia um
baixo número de novas matrículas. Em contrapartida, o número de matriculados nos turnos matutino e
vespertino cresceu significativamente, então, a seguir, consta tabela detalhada com os números de 2019,
apresentando o percentual para cada série e o percentual do total de matriculados.

Dados do CEM 02 – Rendimento Escolar dividido por série em 2019
1º ano
Nº

2º ano
%

Nº

3º ano
%

648

Nº

Total
%

524

Nº

%

Matrícula

687

1859

Reprovação

54

7,9

32

4,9

2

0,4

88

4,73

Abandono (ABA)

50

7,3

53

8,2

19

3,6

122

6,56

Total de Retenção

104

15,1

85

13,1

21

4,0

210

11,3

Aprovação

583

84,9

563

86,9

503

96,0

1649

88,7
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QUESTIONÁRIO DIAGNÓSTICO DOS FUNCIONÁRIOS
A fim de traçar um perfil dos funcionários da escola (professores efetivos e temporários/
servidores da carreira Assistência), aplicamos um questionário online, como forma de nortear nosso
diagnóstico inicial para traçarmos nossas ações e intervenções pedagógicas.

A seguir são apresentados os resultados desse questionário:
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Considerando os resultados do questionário aplicado aos funcionários, constata-se que a
equipe do CEM 02 é experiente - 82,7% possui entre 30 e 49 anos de idade e 56% estão atuando na área
há mais de 12 anos. O grupo predominantemente se declara branco ou pardo, com renda mensal superior
a 5 salários mínimos, e residem relativamente próximo à escola - 44,8% são moradores de Ceilândia e
37,9% moradores de Taguatinga. Há 24,1% de profissionais que passaram a atuar no CEM em 2020, em
contrapartida há 17,2% que possuem mais de 20 anos, o que revela uma certa renovação da equipe, mas
também a permanência de muitos profissionais por um período longo.
Sobre a frequência a cinemas, museus e teatros, 10,3% não frequentam, enquanto 41,4% afirma
visitar, no máximo, duas vezes por semestre. Além disso, 62,1% diz não ter participado de nenhum curso
de especialização ou de aperfeiçoamento nos últimos dois anos e apenas 34,5% dizem assistir a
programas que falem sobre educação. Esses números revelam a necessidade de que a escola estimule o
uso da coordenação externa para realizar cursos de aperfeiçoamento na EAPE ou em outras entidades
educacionais, além da promoção de eventos culturais na própria escola.
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QUESTIONÁRIO DIAGNÓSTICO DOS ESTUDANTES

A fim de traçar um perfil dos estudantes do CEM 02, aplicamos um questionário online, como
forma de nortear nosso diagnóstico inicial para traçarmos nossas ações e intervenções pedagógicas.

A seguir são apresentados os resultados desse questionário:
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AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL
Os alunos foram convidados a avaliar os vários serviços ofertados pela escola: Biblioteca/ SOE/
Secretaria/ Equipe de Professores/ Direção e a própria escola e, no geral, a avaliação é positiva ficando
entre Excelente e Boa. Isso é positivo, mas ainda há aqueles que avaliaram a área como Regular ou
Ruim, então o foco será determinar que aspectos levaram a essa avaliação e o que fazer para solucionar
os problemas identificados.
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Sobre os serviços prestados, pedimos que avaliassem, limpeza, lanche e mais umas vez os índices foram
positivos, ainda que, com algumas avaliações de regular e ruim, o que nos leva a fazer uma verificação
dos motivos que provocaram tais números e consequente realizar reflexão para alterar o quadro na
próxima avaliação institucional.
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Em relação ao item segurança, infelizmente, os números merecem mais atenção, pois se trata de uma
área sensível e confirmam a preocupação dos diversos segmentos da nossa comunidade escolar. Por
isso, em nosso PLANO DE AÇÃO, há diversas metas voltadas para a segurança envolvendo o sistema de
controle de acesso, criação de triagem na recepção, mudanças físicas na área de recepção, solicitação de
segurança externa e criação do Conselho de Segurança e de um programa com dicas para a comunidade
escolar.
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DIAGNÓSTICO DA REALIDADE DA ESCOLA
Esse é o momento de olhar para a situação atual de nossa escola, do trabalho realizado ao
longo dos anos e dizer onde estamos e quem somos. Momento de conflito de olhares, de percepções da
realidade. Momento de avaliarmos os outros e sermos avaliados e autoavaliados. Iremos perceber, que as
taxas de reprovação/abandono/repetência vêm diminuindo paulatinamente, mas ainda há muito a ser feito.
Além disso, nossos índices de aprovações em Universidades e Faculdades são positivos, mas perderam
forças nos últimos anos. Se considerarmos o número de formandos que temos atualmente, perceberemos
que o número de aprovação não cresceu na mesma proporção.
Vários instrumentos foram utilizados no decorrer dos anos para caracterizar e diagnosticar a
realidade escolar do CEM 02, dentre eles os dados disponibilizados pela secretaria da escola, os dados do
senso escolar e avaliações externas, os dados oriundos dos relatos informais das vivências dos
professores e dos alunos e, mais recentemente, os dados obtidos de instrumentos aplicados aos diversos
segmentos da escola durante os momentos de avaliação institucional. De uma maneira geral, eles
refletem grande diversidade e heterogeneidade social, econômica e cultural de nossos alunos.

Contudo,

ainda permanecemos com uma visão parcial da situação em que estamos imersos, pois apenas parte dos
funcionários e parte da equipe dos estudantes realizaram a avaliação diagnóstica da situação da escola.
Conscientes que a qualidade da educação ofertada por nossa escola não pode ser mensurada,
e que dados estatísticos expressos em gráficos e tabelas sobre o rendimento escolar dizem muito pouco
sobre os pontos fracos e fortes de nossa escola, procuramos focar nossa observação também em
diversas dimensões da realidade escolar que interferem nesses resultados.
A título de comparação, em 2011, observamos que aproximadamente um terço de nossos
alunos reprovou. Porém, há de se considerar que os alunos desistentes (infrequentes) são contabilizados
como reprovados e não como evadidos. Em 2019, esse índice chegou a 11,3%, ou seja, houve redução
significativa, mas esses dados não diminuem nossa preocupação. Quase 12% não tiveram êxito em 2019.
Então, questionamos: onde está a causa? Infelizmente, a situação é complexa demais para apontarmos
uma causa. Por essa razão fizemos a avaliação diagnóstica da escola e pretendemos continuar nessa
linha de trabalho, para que possamos ter uma visão mais completa sobre esse tema.
Momentaneamente, considerando os resultados do questionário aplicado aos estudantes,
constata-se que o nosso público alvo está concentrado entre 14 e 18 anos, mas há 10,8% que já possuem
mais de 18 anos. O grupo se declara, predominantemente, branco ou pardo e majoritariamente do sexo
feminino.
A maioria dos estudantes residem nas quadras próximas à escola – 55,9%. Em contrapartida
há 34,3% distribuídos em localidades mais distantes: 10,5% moram em Águas Lindas – GO, 11,9% no Sol
Nascente e 11,9% em outras cidades do DF. A maioria (47,6%) vai à escola a pé, mas 34,4% afirmam
fazer o percurso de transporte público, outros de carro (16%) e ainda há alguns que utilizam bicicleta.
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Quanto a atividades fora da escola, 14,9% afirmam realizar algum trabalho remunerado e 39%
realizam cursos extracurriculares. Esses números revelam que um percentual significativo de nossos
alunos não possui todos o tempo dedicado aos estudos.
No que se refere ao emprenho nos estudos, infelizmente, 16,3% afirmam não estudar fora da
escola e 21,4% afirmam não ter lido nenhum livro no último ano. Tais dados revelam a necessidade de
ações para valorização dos estudos, por isso em 2020 empreendemos um projeto chamado Aprendendo a
Aprender na Parte Diversificada (exposto, na íntegra, nos anexos deste documento). Quanto à valorização
da leitura, tanto a equipe da biblioteca, quanto a equipe pedagógica estão planejando e realizando
atividades diversas que promovem o gosto pela leitura.
Continuando a análise das respostas obtidas no Diagnóstico, constatamos que apesar de todo
avanço tecnológico que nos cerca, 6,5 afirmam ainda não ter acesso à internet, por isso o CEM 02
pretende transformar a escola em um espaço de inclusão digital, onde a internet esteja disponível para
todos (meta apresentada no item Gestão Administrativa).
Em relação às disciplinas de cada área de conhecimento em que possuem maior dificuldade,
os estudantes listaram Filosofia, Física e inglês. Ao serem solicitados a indicar a área de conhecimento
preferida, afirmaram ser Ciências Humanas. Ainda com relação ao pedagógico, após o questionário e o
diagnóstico realizado no início do ano que os alunos apresentam dificuldade na área de Ciências da
Natureza: limitação para cálculos básicos, transição para a abstração e na área de Códigos: limitação
com relação à leitura interpretação e produção textual. Após tais constatações, pretendemos implementar
sistema de atendimento diferenciado em contraturno, conforme exposto no item 2 do Plano de Ação.
Sobre a intenção de participar dos processos seletivos oficiais, 65,8% informam que pretendem
fazer o PAS – UnB, a maioria pretende fazer o ENEM. Mas, mesmo com essa participação tão
significativa, ainda há aqueles que afirmam não estar interessados nesses processos, muitos inclusive por
desconhecimento da importância deles. Diante dessa realidade, a escola, ao longo de 2020, trabalhará
diversas atividades e projetos (Jornada das Profissões/ Aprova CEM 02/ Monitorias), os quais foram
apresentados na íntegra no final deste volume.
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III. MARCO CONCEITUAL
CONCEPÇÕES FILOSÓFICAS

Segundo a professora Paula Spagolla, no artigo AFETIVIDADE: POR UMA EDUCAÇÃO
HUMANIZADA E HUMANIZADORA, “... a educação para a humanização significa pensar e agir
fundamentando-se em princípios éticos responsáveis, determinações políticas interventivas, criatividade
estética sensibilizatória. Nesta direção, a humanização da educação e da escola é, ao mesmo tempo,
processo e produto, nascida e conquistada num projeto de mútua determinação e radicais lutas de
educadores transformadores. Como processo, é a ação diária nas escolas, nas aulas, nas reuniões, no
trabalho pedagógico, para fazer valer os princípios da igualdade, da convivência fraterna, da
reciprocidade, da solidariedade ativa, para a promoção de um mundo mais justo e humano. Como produto,
é o espaço novo da educação do homem ativo, esperançoso, que aprendeu a viver junto aos seus
semelhantes, na empreitada da formação e da produção social, da cultura, das relações humanizadas, ou
seja, um espaço dotado de

características humanas livres, conscientes e responsáveis pelo destino

individual e social.”

Uma dimensão fundamental de uma educação humanizada e humanizadora induz a
necessidade de rever os métodos, procedimentos pedagógicos que, muitas vezes restringem os
conteúdos escolares e o processo pedagógico à dimensão cognitiva, esquecendo-se de que o homem é
um ser, cuja intelectualidade e emoção fundem-se trazendo implicações no desenvolvimento educativo.
Uma educação intelectualista, em que o objetivo principal seja o cumprimento do programa curricular,
ignorando o indivíduo em sua totalidade, poderá deixar lacunas irreparáveis na formação integral do
mesmo, uma vez que uma verdadeira aprendizagem não se restringe à transmissão ou apropriação de
saberes conceituais. “
Considerando essas observações, o Centro de Ensino Médio 02 de Ceilândia se fundamenta
na concepção de homem como ser situado,condicionado e livre, inacabado e responsável pelo seu dever,
ético e consciente de sua condição, comprometido com o papel de sua presença no mundo, ou seja uma
formação integral, valorizando o indivíduo em sua totalidade.
A comunidade do Centro de Ensino Médio 02 de Ceilândia entende que a escola pode ser um
instrumento de transformação da realidade, por isso escolhemos acreditar nas pessoas, em seu altruísmo,
na sua relação de interdependência. Conforme Freire (2002), escolhemos corporificar as palavras pelo
exemplo da atitude ética, de respeito à liberdade do próximo, pela prática da justiça, pela colaboração. E,
assim, contribuir para a formação de uma sociedade mais humana.
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Consciente do condicionamento da dimensão sociocultural no processo ensino-aprendizagem,
a comunidade do Centro de Ensino Médio 02 de Ceilândia assume o compromisso de produzir uma nova
escola, capaz de responder aos desafios gerados pelas mudanças culturais nos perfis de sua clientela.
Apesar do condicionamento do poder da ideologia neoliberal dominante, a comunidade do CEM 02 de
Ceilândia acredita que o homem é sujeito e não objeto da História, capaz de intervir para mudar a
realidade a qual vive. Porque entendemos que a função da Educação é formar o homem integralmente,
não limitada ao “treinamento pragmático”, e, ainda, continuar a aperfeiçoar o homem e a sua formação
para a cidadania participativa e construtiva de uma sociedade mais justa.
Assim, alicerçada nos “quatro pilares da educação”, definidos por Delors (2012), nossa
comunidade organiza, neste documento, uma proposta pedagógica que vai além da transmissão de
conteúdos e do “treinamento para fazer provas”. Ao propiciar um ensino temático em práticas sociais,
acreditamos dar condições para nosso aluno “aprender a aprender, aprender a fazer, aprender a conviver
e aprender a ser”, contudo, acreditamos que o enfrentamento da baixa eficiência da escola precisa romper
com a tradição da classificação e da exclusão. Precisamos inventar uma nova escola que resgate os
excluídos, que não seja uma agência para atender aos interesses do mercado, mas para a formação
integral do cidadão. Enfim, queremos uma escola que promova uma educação para a vida, que contribua
para a formação de uma sociedade mais justa.
Considerando a distinção entre conhecimento popular, conhecimento escolar e conhecimento
científico, entendemos que o êxito na apropriação do conhecimento escolar depende da valorização do
conhecimento popular (saberes prévios) no processo ensino-aprendizagem, e que a apropriação do
conhecimento científico depende da apropriação dos conhecimentos escolares. Contudo, compete ao
professor saber a quem direcionar o conhecimento escolar, e adequá-lo conforme as necessidades de
seus alunos, levando em conta seus conhecimentos prévios.

PRINCÍPIOS ORIENTADORES DAS PRÁTICAS PEDAGÓGICAS

TEORIA HISTÓRICO-CULTURAL

O Centro de Ensino Médio 02 de Ceilândia adota como fundamento pedagógico a Teoria
Histórico-cultural (ou sócio-histórica) concebida por Vygotsky, pois entende que o homem não é um ser
determinado. Antes, sua origem e a situação em que vive condicionam as mudanças ao longo de seu
desenvolvimento, e essas estão na Sociedade, na Cultura e na sua História.
Por isso, a intenção desta proposta em incentivar as práticas sociais, imersas na cultura e na
história de nossa comunidade, como práticas de ensino-aprendizagem em contexto temático.
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entendemos nossos alunos não mais como sujeitos

passivos, numa perspectiva de transmissão-recepção de conteúdos, nem como sujeitos ativos, na
perspectiva piagetiana do construtivismo, mas como sujeitos interativos com o meio em que vivem, a partir
de relações intra e interpessoais, “mediados por signos e por instrumentos culturais que se apresentam
histórica e socialmente disponíveis” (VYGOTSKY, 1984). Nem passivos, nem ativos, mas interativos.
Nessa perspectiva nem o professor, nem o aluno constitui-se o centro do processo ensino-aprendizagem,
mas a interação entre eles, mediada pelos signos (linguagem, por exemplo) e pelos instrumentos culturais,
como uma troca de sentidos e significados que vão permitindo a internalização dos conhecimentos ou
saberes.

CONCEPÇÃO DE LETRAMENTO

Entendemos que Letramento é o uso da tecnologia da “leitura e escrita” (alfabetização) em
práticas sociais para atingir diferentes objetivos, como para informar, interagir, ampliar conhecimentos,
para divertir, para tomar decisões, formar opinião etc.(SOARES, 2004).
Porém, segundo resultados do Indicador de Alfabetismo Funcional (INAF BRASIL, 2011), o percentual de
jovens entre 15 e 24 anos que residem em regiões metropolitanas brasileiras, que conseguem ler,
compreender e interpretar textos e resolver problemas matemáticos que envolvem maior planejamento e
controle é de apenas 40%. São aquele que a pesquisa classifica como alfabetos funcionais de nível pleno.
Os demais 60% são na verdade aqueles com baixo nível de letramento ou iletrados.
De acordo com a Teoria Histórico-cultural, a aprendizagem é resultado da interação do estudante com o
meio sociocultural em que vive, mediado por relações intra e interpessoais, com os professores, com seus
colegas e consigo. Portanto, a abordagem dos conteúdos curriculares precisa estar relacionada com
práticas sociais dos alunos, onde o letramento é formado. Além disso, a seleção desses conteúdos
curriculares precisa estar alinhada ao nível de letramento dos alunos e não ao seu nível de escolarização.
Um aluno pode estar no 2º ano do Ensino Médio e não possuir letramento necessário a este nível de
escolarização (conhecimentos prévios).
Contudo, a concepção de letramento não está restrita à área de Linguagens e Códigos. Quando falamos
do uso da tecnologia da leitura e escrita de textos, referimo-nos aos diversos tipos textuais, além daquele
escrito, como gráficos, tabelas, mapas, desenhos, cores etc. Existem letramentos que são comuns a todas
as áreas do conhecimento e suas componentes curriculares, mas existem outros letramentos específicos
a áreas específicas.
Apesar dos termos empregados por autores, como Rojo & Almeida (2012), para designar os diversos tipos
de letramentos, nomeados como letramentos múltiplos, quais são letramento básico, letramento visual,
letramento científicos, letramento cartográfico etc., segundo Kleiman (2005, apud ROJO &ALMEIDA,
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2012), não se pode designar letramento como uma habilidade específica e restrita a uma componente
curricular e nem adotá-lo como método de ensino, porque ao considerá-lo como prática social, sua
atuação só é possível no espaço interdisciplinar. Também não pode considerado método de ensino
porque não é meio, mas fim do processo ensino-aprendizagem.

CONCEPÇÃO DE PROCESSO ENSINO-APRENDIZAGEM

Apesar das contribuições da psicologia cognitivista para compreensão de como os alunos
aprendem, dentre os quais se destacam Ausubel e Novak, os quais cunharam o termo “aprendizagem
significativa”, e, ainda das contribuições da Bruner e Rogers, optamos por referenciar nossa concepção de
processo ensino-aprendizagem na Teoria da Mediação de Vygotsky.
Antes, porém, de comentarmos sobre a teoria de Vygotsky, caracterizamos o processo ensinoaprendizagem pela ótica freiriana, que apesar de estar fundamentada na perspectiva de Vygotsky, possui
uma linguagem mais simplificada do processo.
Primeiramente, entendemos que a organização do trabalho pedagógico desta proposta rompe
como a visão tradicional que dicotomizava o processo em ensino-aprendizagem, para estabelecer uma
relação dialógica entre o ensinar e o aprender.
Não há docência sem “discência”, as duas se explicam e seus sujeitos, apesar das diferenças
que os conotam, não se reduzem a condição de objeto, um do outro. Quem ensina aprende ao ensinar e
quem aprende ensina ao aprender. (FREIRE,2002, p. 25).
Para isso o conceito dialético de educação de Freire (2002) sugere a superação do sujeito
passivo, presente no sistema tradicional, e também do sujeito ativo, caracterizado no construtivismo
piagetiano, para buscar o sujeito interativo que deve existir no processo ensino-aprendizagem.
Assim, rompemos como a ideia de que ao professor caberia a tarefa de ensinar e ao aluno a de aprender,
materializada na prática de transmissão e recepção dos conteúdos curriculares, pois de acordo com Freire
(2002): “Quem forma se forma e re-forma ao formar e quem é formado forma-se e forma ao ser formado. É

neste sentido que ensinar não é transferir conhecimento, conteúdos (,) nem formar é ação pela qual um
sujeito criador dá forma, estilo ou alma a um corpo indeciso e acomodado” (p.25).
A Teoria da Mediação de Vygotsky estabelece que o desenvolvimento cognitivo não é um
processo previsível, universal ou linear, ao contrário, ele é construído no contexto, na interação com a
aprendizagem. A aprendizagem promove o desenvolvimento cognitivo, que não ocorre independente do
contexto social, histórico e cultural (MOREIRA, 1999).
Segundo Vygotsky os processos mentais têm origem em processos sociais. Pois, para o autor
o “desenvolvimento cognitivo é uma conversão de relações sociais em funções mentais” (ib id, p.110).
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Nesta perspectiva, o processo ensino-aprendizagem constitui-se em um processo de interação do aluno
com o meio sociocultural em que vive, mediado por relações intra e interpessoais, com os professores,
com seus colegas e consigo. Pois, é na troca com outros sujeitos e consigo próprio que se vão
internalizando conhecimentos, papéis e funções sociais, o que permite a constituição de conhecimentos e
da própria consciência. Trata-se de um processo que caminha do plano social – relações interpessoais –
para o plano individual interno – relações intrapessoais (VYGOTSKY, 2008).
Portanto, insistimos em afirmar que o trabalho pedagógico em sala de aula estará organizado a
partir de práticas sociais, como incentivo ao protagonismo e a colaboração. Nestes termos, a
aprendizagem é um processo produtivo e não simplesmente contemplativo.
Com respeito a relação entre desenvolvimento cognitivo e aprendizagem, Vygotsky estabelece que a
condição para a ocorrência da aprendizagem depende da interação social provocada em um nível
cognitivo que ele nomeou de Zona de Desenvolvimento Proximal (ZDP) e definida como sendo “a

distância entre seu desenvolvimento real, que se costuma determinar através da solução independente de
problemas e o nível de seu desenvolvimento potencial, determinado através da solução de problemas sob
a orientação de um adulto ou em colaboração com companheiros mais capazes ” (VYGOTSKY, 1984, p.
97).

Nesses termos, seria improdutivo todo trabalho pedagógico realizado fora da ZDP. Portanto, cabe ao
professor diagnosticar o desenvolvimento cognitivo real de seus alunos e planejar o processo ensinoaprendizagem de modo a contemplar o limite de seu desenvolvimento potencial. Contudo, ressalva-se que
o desenvolvimento potencial é dinâmico e será o desenvolvimento real amanhã.

CONCEPÇÃO DE AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM

Historicamente, a avaliação sempre esteve a serviço da seleção, classificação e certificação. As
notas atribuídas às provas classificam os alunos em uma escala de excelência, selecionando quem seria
aprovado, culminando na certificação de conclusão de estudos/curso. Com o propósito de medir
conhecimento, as provas e testes tornaram-se o, e não um instrumento de avaliação, que ganhou força de
lei na institucionalização da seriação de ensino. Tornou-se indispensável a atribuição de notas para
promover para a série seguinte de ensino.
O êxito e o fracasso são realidades socialmente construídas na escola, em virtude das notas
(PERRENOUD, 1999). Por essa razão, e por força de lei, as provas, e as notas, tornaram-se mais
importantes que o próprio processo ensino-aprendizagem. Nessa perspectiva, a prática educativa escolar
passou a ser direcionada por uma “Pedagogia do Exame” (LUCKESI, 1996), materializada no treinamento
para “resolver provas”.Observa-se, daí, o resultado dessa inversão de valores: altos índices de reprovação
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e evasão escolar. Segundo Luckesi (1996), avaliação é uma apreciação qualitativa sobre dados relevantes
do processo ensino-aprendizagem para o professor tomar decisões sobre o trabalho realizado. Libâneo
(1994, p. 196), ainda relaciona as tarefas a serem realizada no trabalho de avaliação da aprendizagem.
o

Verificação: coleta de dados por meio de instrumentos diversos (provas, exercícios, tarefas,
observação etc.).

o

Qualificação: comprovação dos resultados alcançados em relação aos objetivos previamente
definidos, com atribuição de notas.

o

Apreciação qualitativa: avaliação propriamente dita dos resultados, referindo-se a padrões de
desempenho esperados.

Porém, a partir das normas estabelecidas pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB), Lei
n° 9394/96, Artigo 24, Parágrafo V, o trabalho de avaliação da aprendizagem deixa de ser uma tarefa
realizada apenas ao final de cada etapa de ensino, para ser incorporado em todo o processo ensinoaprendizagem. Assim, segundo a norma legal, a verificação da aprendizagem observará o critério de
“avaliação” contínua e cumulativa do desempenho do aluno, com prevalência dos aspectos qualitativos
sobre os quantitativos e dos resultados ao longo do período sobre os de eventuais provas finais” (BRASIL,
1996, p. 10). Por essa razão, para disciplinar o cumprimento da Lei, as Diretrizes de Avaliação do
Processo de Ensino-Aprendizagem para a Educação Básica da SEDF (DISTRITO FEDERAL, 2008),
estabeleceu que no caso de serem adotados testes ou provas (aspectos quantitativos) como instrumento
de avaliação, o valor a estes atribuído não pode ultrapassar 50% (cinquenta por cento) da nota final de
cada bimestre. Outros instrumentos precisarão fornecer necessariamente dados para avaliação de
aspectos qualitativos do processo ensino-aprendizagem.
Nos termos da norma legal, fundamentamos nossa concepção de avaliação, denominada na
literatura de Avaliação Formativa (HADJI, 1994).
A avaliação formativa busca evidências de aprendizagens por meio de instrumentos e
procedimentos variados, não sendo aceita uma única forma como critério de aprovação ou reprovação.
Pesquisas, relatórios, questionários, testes ou provas interdisciplinares e contextualizadas, entrevistas,
dramatizações, dentre outros, são exemplos de instrumentos/procedimentos que, inter-relacionados,
caracterizam a avaliação formativa (DISTRITO FEDERAL, 2008, p. 30).
A Avaliação Formativa ainda é mal compreendida pela maioria dos professores. Geralmente
estamos preocupados com a prática: que metodologia empregar, que instrumentos utilizar? Porém, a
avaliação formativa não é um método e muito menos um instrumento. A avaliação formativa é um
princípio, um fundamento que orienta e apoia a prática de avaliação da aprendizagem na escola, a serviço
da aprendizagem.
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A avaliação na modalidade formativa consiste, para o professor, na orientação e
acompanhamento da natureza, qualidade e progressão da aprendizagem de seus alunos, fornecendo-lhe
dados para reformular, sempre que necessário, estratégias de ensino, adequando-as ao ritmo e à
aprendizagem do aluno, ajudando-o a ultrapassar dificuldades. Para o aluno a avaliação formativa
representa um incentivo à sua aprendizagem, um acréscimo no desenvolvimento das competências e
confiança pessoal, não só resultantes da satisfação pelos êxitos obtidos ao longo do período letivo, como
também, corrigir e superar suas dificuldades e aprender com os erros cometidos. Ou seja, nesses termos
avalição formativa representa avaliação para aprendizagens e não apenas de aprendizagens.
Nestes termos, Luckesi assevera que a avaliação formativa “é um mecanismo subsidiário do planejamento
e da execução (do ensino). (...)Ela só faz sentido na medida em que serve para o diagnóstico da execução
e dos resultados que estão sendo buscados e obtidos. A avaliação é um instrumento auxiliar da melhoria
dos resultados” (LUCKESI, 1996, p.150).
Considerando que a concepção de avaliação da aprendizagem está diretamente relacionada à
concepção do processo ensino-aprendizagem, Santos &Mól sugerem que, “uma proposta pedagógica
centrada no desenvolvimento de atitudes e valores, competências e habilidades, por meio de uma vivência
ativa (interativa) do aluno em sala de aula, mediada pelo professor, pressupõe também uma mudança no
processo avaliativo. (...) O processo avaliativo passa a requerer mais do que nunca um caráter inclusivo,
no sentido de estimular a autoconfiança do aluno. Para isso, o engajamento dele nas atividades precisa
ser natural, autônomo e assumido como crescimento pessoal. Os alunos têm de realmente se sentir
sujeitos do processo e não apenas executores de tarefas escolares com o objetivo exclusivo de acumular
pontos para a avaliação final”. (SANTOS & MÓL, 2005, p. 24, 25)
Nessa perspectiva, a avaliação da aprendizagem cria um ambiente acolhedor, onde os alunos
possam perceber suas conquistas e suas limitações e, junto ao professor, buscar os meios para superar
suas dificuldades.
Por essa razão, a avaliação formativa não se dará exclusivamente pelos instrumentos utilizados
para se evidenciar as aprendizagens, mas, sobretudo, pelos procedimentos envolvidos no processo.
Assim como em nossa concepção sobre o processo ensino-aprendizagem (estabelecido pela interação
entre alunos-professores-conteúdos-contexto), a avaliação da aprendizagem de natureza formativa
também ocorrerá nos procedimentos interativos, de onde o professor poderá extrair dados qualitativos
para sua análise.
Contudo, não basta definirmos e organizarmos os procedimentos e instrumentos de avaliação
de caráter formativo. A concepção teórica precede a ação metodológica, como a fundação de uma casa
precede as paredes a ser erguidas.
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Apesar das Diretrizes de Avaliação da SEDF, sugerirem algumas orientações procedimentais e
de registros avaliativos, a avaliação formativa ainda não possui um modelo ou um padrão metodológico
específico (FERREIRA, 2012).
Contudo, em termos pragmáticos, optamos pela metodologia proposta por Hadji (1994), que
incorpora à concepção de avaliação de natureza formativa três conceitos: critério, diagnóstico e regulação.
Segundo o autor, os critérios são padrões de referência daquilo que se espera observar no objeto
avaliado. São criados a partir dos objetivos do plano de estudo/ensino, e servem para orientar a escolha e
a elaboração dos instrumentos de avaliação. Após a aplicação dos instrumentos de avaliação (coleta de
dados), procede-se a tabulação dos dados para comparar os resultados com os objetivos esperados
(qualificação). Em seguida, vem a análise dos resultados, que segundo Libâneo (1994), é a avaliação
propriamente dita. Essa análise, ou apreciação qualitativa, é a verificação de evidências de aprendizagem
interpretadas a partir dos dados obtidos. Por fim, os resultados desta análise são categorizados em uma
escala numérica de 0 a 10.
Para revestir-se de natureza formativa, a avaliação precisa contar com a colaboração dos
alunos na definição dos critérios. Por isso, insistimos em afirmar que se a aprendizagem é um processo
interativo, sua avaliação deve ser também. A partir da definição clara e objetiva dos critérios com os
alunos, a avaliação deixa de ser um procedimento de punição, para tornar-se um procedimento de ensinoaprendizagem. Pois, os alunos terão condições de saber quais os objetos a serem avaliados (conteúdos),
como serão avaliados (critérios) e para que serão avaliados (objetivos), noutros termos, o processo de
avaliação formativa fornecerá elementos para autoavaliação do aluno, também, permitido a autorregulação
de sua aprendizagem. O constrangimento cederá lugar ao prazer, e avaliação cumprirá o seu papel
formativo.
Um sistema de avaliação da aprendizagem, criado a partir de critérios claros e bem definidos
com os alunos, dará a eles condições de saber sobre o que, como e porque estão aprendendo. Ou seja, à
medida que os alunos se apropriem dos padrões de referência da avaliação (critérios) do professor
poderão planejar suas ações de aprendizagem, de modo a atingirem os objetivos esperados. Contudo,
ainda assim, para dar conta de seu caráter formativo, o processo de avaliação incorpora outro conceito
fundamental: o diagnóstico.
Os resultados da avaliação do professor é um feedback dado aos alunos sobre o processo
ensino-aprendizagem realizado. E para dar conta de informar aos alunos sobre os objetivos alcançados,
precisará informar mais que uma nota em forma de número. Pois um número diz muito pouco sobre o
processo construído com eles.
A avaliação formativa é um processo interativo por natureza. Consiste na leitura dinâmica da
qualidade das interações aluno-professor-conteúdos, imersa no contexto de vida do aluno, com vistas aos
objetivos pedagógicos do professor. Noutros termos, a avaliação formativa é uma apreciação qualitativa
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das produções do aluno a partir de critérios, tendo em vista os conhecimentos prévios dele (seu
desenvolvimento cognitivo). Os resultados da apreciação do professor deverão encorajar o aluno a
continuar aprendendo.
Quando o aluno se apropria dos critérios de avaliação, e dos objetivos de aprendizagem dentro
de seu contexto de vida, suas respostas fornecerão pistas para o professor e para ele mesmo sobre suas
dificuldades. A avaliação passará a ter a função de diagnóstico da qualidade das aprendizagens e dar ao
professor e ao aluno a compreensão dos erros cometidos. Para isso, a avaliação não poderá envergonhálo.
A avaliação para dar conta de sua natureza formativa, além de possuir critérios e caráter
diagnóstico, incorpora o terceiro conceito proposto por Radji (1994): a regulação.
Se a avaliação é um trabalho a serviço da aprendizagem, então, deverá abandonar de vez o
seu caráter punitivo. Ao invés de simplesmente penalizar com a reprovação, aqueles que não alcançaram
os objetivos de aprendizagem, a avaliação formativa tem o caráter de corrigir os erros diagnosticados, ou
seja, regular o processo ensino-aprendizagem para atingir os seus objetivos. Contudo, isso não seria
possível sem a gestão consciente dos erros cometidos pelos alunos, mas também dos erros de
planejamento do professor.
[...] se queremos “gerir” o erro, para lá do desempenho registrado, é preciso tentar determinar as razões
que lhe deram origem, e dizer o que ele revela dos conhecimentos adquiridos ou das falhas do aluno. Não
há gestão possível senão por este meio (HADJI, 1994, p. 25).

A partir do diagnóstico das causas dos erros, o professor poderá refazer seu planejamento com
estratégias de intervenção e oportunizar ao aluno a sua correção. A avaliação que perpassa todo o
processo ensino-aprendizagem, revestida de natureza formativa, sempre terá o caráter regulatório para a
melhoria do trabalho pedagógico.
Assumidos nossos posicionamentos políticos e pedagógicos e conscientes da situação atual da
escola, descrevemos o que faremos para chegar onde queremos com o que temos.
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IV. MARCO OPERACIONAL

FUNÇÃO SOCIAL DO CEM 02 DE CEILÂNDIA

Na compreensão da função social de uma instituição de ensino vale a pena considerar o contexto do
currículo que não está explícito nos programas de ensino oficial. Giroux (1997) defende que na escola os
estudantes aprendem bem mais do que habilidades cognitivas. Em outras palavras, nas experiências
sociais vivenciadas na escola está implícito o aprendizado de normas, princípios de condutas e ideologias.
Ele não deixa de mencionar também os cuidados que precisamos ter em compreender as forças sóciopolíticas e os valores culturais que subjazem os padrões de conduta para se evitar a reprodução “cega”
dos padrões sociais aprovados, que, na maioria das vezes, escondem ideologias de classes. Associado à
discussão teórica de que a função social de uma escola é ampla e passa pela construção coletiva através
de reflexões periódicas com toda comunidade escolar, temos convicção de que nossas concepções não
podem e não devem ser estáticas, mas sim em constantes adequações. Considerando isso, CEM 02 de
Ceilândia procura focar suas ações, tendo como base a formação cidadã, a emancipação dos indivíduos
de forma que consigam dar continuidade a sua formação acadêmica e pessoal, para que assim sejam
capazes, não só de transformar a realidade em que vivem, mas também humanizar-se e reconhecer a
humanidade no outro, entendendo sentimentos e frustrações e isso ocorre quando o indivíduo é ouvido e
respeitado.
Consideramos que o trabalho pedagógico é intencional e que essa intencionalidade está definida em uma
visão de mundo, mesmo que de modo tácito. Para cada ação existe um fundamento conceitual, uma base,
um alicerce que a sustenta. Nesse sentido não podemos receber passivamente prescrições de terceiros
sobre como realizar o trabalho que estamos encarregados de fazer. Nossa metodologia de trabalho
sempre estará alicerçada em nossos referenciais teóricos. Porque não existe prática dissociada de teoria.
O viés que considera o discurso diferente da prática, não considera que nesse caso discurso é de
terceiros. Nosso discurso sempre falará nas práticas que realizamos, para alcançar a escola que
queremos.
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QUE ESCOLA QUEREMOS?
Queremos uma escola de nossa comunidade para a nossa comunidade, que colabore para a
formação da cidadania, no exercício dos direitos e deveres de seus atores. Uma escola que ofereça um
ensino interdisciplinar, contextualizado ao meio em que vivem os alunos, capaz de qualificá-los para o
trabalho, a partir de uma educação integral, nas suas dimensões ética, estética, moral, cognitiva e afetiva.
Queremos uma escola que atenda e valorize a diversidade humana, repudie a discriminação e
o ensino uniforme. Que desenvolva as competências necessárias para o homem viver na sociedade atual,
abrangendo as relações sociais, existenciais, afetivas, de status e de poder.
Queremos uma escola que desenvolva hábitos sustentáveis, nos aspectos ecológicos, nas
relações sociais, políticas e econômicas, bem como no aspecto ontológico do ser humano.
Queremos uma escola pública e de qualidade para todos, munida dos recursos materiais,
humanos e financeiros necessários ao cumprimento de sua missão de oferecer uma educação de

qualidade.
Enfim, queremos uma escola que seja espaço onde a intervenção pedagógica direcionada
promove a produção do conhecimento, mas sem priorizar o desenvolvimento da área cognitiva em
detrimento da área afetiva, deixando lacunas na formação integral do indivíduo, portanto queremos uma
escola imbuída na empreitada da construção de uma educação mais humanizada e humanizadora.
E para transformar o nosso QUERER em REALIDADE, construímos coletivamente um Plano de
Ações. Cada objetivo, cada meta, cada ação foi exaustivamente discutido pela comissão organizadora da
proposta, submetido ao crivo da comunidade escolar e finalmente se tornou um documento, mas não um
documento fechado, pronto, acabado. Um documento que pretende que será ajustado, corrigido,
adequado constantemente à realidade que nos cerca e nos move.
A seguir apresentamos o Plano de Ação do CEM 02 de Ceilândia para 2020/2021.
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PLANO DE AÇÃO – GESTÃO PEDAGÓGICA
Objetivo: Promover a percepção da escola como espaço democrático gerador de conhecimento técnico,
científico, político, social, ético e estético que contribua para a formação do ser humano crítico e
participativo, além de estimular o exercício do protagonismo juvenil, valorizando o conhecimento
socialmente construído, o saber sistematizado, como necessário para a crítica, a argumentação e a
construção do conhecimento em nível de Ensino Médio.
Ações

Acompanhamento e
avaliação

Metas
Estratégias
o

Promover

a

do

o

Discussões e análises a serem

o

Reunião

de
da

Planejamento Bimestral/ Anual nas

realizadas na Semana Pedagógica

Avaliação

coordenações,

e,

nas

atividade

com

envolvendo

onde

assuntos

posteriormente

relevantes possam ser discutidos e

coordenações

avaliados pelo grupo, levando em

reuniões por disciplina, por área e

professores/

conta as competências e habilidades

por série.

coordenadores/

divulgadas

o

formulação

pela

Secretaria

específicas

de

supervisão

Educação, pelo ENEM e a Matriz de

pedagógica

Referência do PAS – UnB.

gestores.

e

Avaliar os planejamentos de cada
disciplina do ano anterior, fazendo as
alterações necessárias e cabíveis para
um melhor aproveitamento qualitativo e
quantitativo.

o

Criar

a

Central

de

Provas

–

o

departamento que, em parceria com a
coordenação

e

com

a

supervisão

o

Destinação

de

profissionais

o

Ao final de cada

readaptados para atuar na Central.

bimestre, promover

Reunião

avaliação entre os

envolvendo

pedagógica, será o responsável pela

coordenação/supervisão/ membros

professores

formatação,

da

verificar

reprodução,

encadernação, separação e correção
automatizada

das

avaliações

o

bimestrais e simulados do CEM 02 de
Ceilândia.

o

Central

de

Provas

para

para
se

o

organizar funcionamento.

trabalho

Treinamento para funcionários da

pela

Central de Provas

Provas atendeu às

Envio

de

documento

à

CREC

realizado

Central

de

expectativas.

solicitando funcionário apto a atuar
na reprodução de provas.
o

Autoavaliação
mensal da equipe
responsável

pela

Central de Provas.
o

Criar, nas coordenações pedagógicas,

o

Discussões e análises a serem

o

Reunião

de
da

momentos para análise das diversas

realizadas na Semana Pedagógica

Avaliação

leis que norteiam o Ensino Médio,

e,

atividade

posteriormente,

nas
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valorizando os estudos sobre o Novo

coordenações específicas e gerais,

envolvendo

Ensino Médio, a BNCC e a legislação

conforme a demanda do grupo.

professores/

educacional.
o

Assegurar

coordenadores/
que

pedagógica

seja

integração

entre

disciplinas,

a

supervisão

coordenação

instrumento
as

seus

pedagógica

de

diversas
respectivos

o

“lives”,

professores e os demais segmentos da

de

eventos,

com

gestores.

cursos,

essa

temática,

realizados pela SEEDF, através da

comunidade escolar.
o

Promoção

e

EAPE e outros órgãos.

Valorizar a coordenação como um
espaço coletivo de discussão, reflexão,
formação

continuada,

troca

de

experiências e aperfeiçoamento para
todos os profissionais da educação que
atuam na escola.
o

Estimular, orientar os alunos para o

o

Promoção de visitas a instituições
superior

(públicas

e

Ao final de cada

prosseguimento dos estudos no ensino

de

superior.

privadas), além de palestras e

questionário

exposições na própria escola sobre

avaliativo para os

o momento de escolha profissional.

envolvidos.

o

nível

o

atividade,

aplicar

Realização do Projeto Jornada das
Profissões (anexo: página 135).

o

Com o auxílio do SOE/ Laboratório
de

Informática,

orientação

promover

aos

alunos,

especialmente, aos de baixa renda,
analisando

os

editais

dos

processos seletivos e legislação
sobre sistemas de cotas.
o

Criar

a

ESCOLA

DE

PAIS/

o

Reunião

extraordinária

para

o

Sondagem

junto

RESPONSÁVEIS do CEM 02 – espaço

apresentação da direção e das

aos

pais

ou

de participação ativa.

normas

responsáveis

por

gerais

consonância

o

o

o

da

com

escola,
o

em

Regimento

meio

de

Interno das Escolas Públicas do

questionário

físico

Distrito Federal/2019.

ou online, a fim de

Reunião bimestral para entrega de

verificar o nível de

notas e análise de temas relevantes

satisfação

à comunidade escolar.

esses eventos.

com

Reunião/ publicação de documento
com

orientação

aos

pais/

responsáveis sobre a relevância do
acompanhamento

familiar,

no

decorrer do ano letivo, junto ao
Estabelecimento de Ensino

45

Proposta Pedagógica do CEM 02 de Ceilândia
o

Garantir o acesso, a permanência e o
atendimento

aos

alunos

fevereiro/2020
o

Adaptação

de

o

Aplicação

de

com

atividades/relações/posicionamento

questionário

Necessidades Especiais, cumprindo o

s/ conteúdos/ avaliações para os

avaliativo para que

papel de escola, de fato, inclusiva.

ANEEs.

os

o

Capacitação de professores.

laudo

o

Reunião com os profissionais das

pelo

salas de DAs e de Generalistas, a

avaliem o serviço.

fim

de

esclarecer

particularidades

do

as

o

atendimento

alunos

com

atendidos
CEM

Momento

02
entre

professores

inclusivo.

das

salas de recursos e
professores
regentes,

para

reflexão e avaliação
em

relação

trabalho

ao

realizado

com os ANEEs.
o

Garantir

um

acompanhamento

o

Atualização do arquivo para registro

o

Sondar

junto

à

personalizado aos educandos e, em

de atendimento realizado junto ao

comunidade escolar

especial,

aluno, professores, pais e direção.

se

Esclarecimento

SOE

àqueles

dificuldades

que

de

apresentam

aprendizagem,

o

à

comunidade

comportamento atípico e necessidades

escolar quanto as prioridades do

educacionais especiais.

Serviço de Orientação Educacional.

as

ações
foram

do
bem

explanadas.
o

Analisar

se

os

instrumentos
utilizados
eficientes

são
para

a

coleta

de

informações

de

dados.
o

Incentivar e garantir a implementação

o

Valorização dos cursos da EAPE.

de

o

Cursos de formação, inclusive no

questionários, se os

Laboratório

treinamentos

experiências

inovadoras,

pedagógicas

valorizando

as

metodologias ativas

-

horário

de

de

Informática,

Coordenação,

o

em
para

Verificar, através de

propostos

práticas pedagógicas estruturadas com

professores e, em turno contrário,

atenderam

a finalidade de fazer com que o

para estudantes.

demandas e se os

estudante participe do seu processo de

o

aprendizado

Parceria

com

NTE.

às

profissionais estão

Realização de oficinas, na Semana

colocando

Pedagógica e nas coordenações,

prática

em

para aquisição de conhecimento

competências

sobre Metodologias Ativas.

habilidades

as
e

adquiridas a partir
do treinamento.
o

Proporcionar meios para que todos os
eventos

pedagógicos

da

escola

aconteçam no decorrer do ano letivo.

o

Estabelecimento de parcerias com

o

Ao final de cada

instituições governamentais e não

projeto, solicitar aos

governamentais,

envolvidos

que

relatem,

em

visando

aperfeiçoar o desenvolvimento de

46

Proposta Pedagógica do CEM 02 de Ceilândia

fevereiro/2020
projetos pedagógicos.

formulário
as

próprio,

dificuldades

encontradas para a
realização

da

atividade a fim de
saná-las.
o

Promover o acesso aos bens culturais

o

pela comunidade escolar.
o

Parceria

com

teatros/cinemas/

Solicitar

aos

artistas da comunidade.

envolvidos

que

Criação de uma noite da cultura no

respondam

a

auditório do CEM 02 com acesso

questionário

de

liberado à comunidade escolar.

satisfação ao final

o

de cada evento.
o

Incentivar

a

participação

dos

o

estudantes em atividades e projetos

o

Retomada do Festival da Canção

Solicitar

aos

do CEM 02.

envolvidos

que

o

diferenciados, promovidos pela escola

o

Sarau Cultural

respondam

a

e por outras instituições sociais que

o

Festival de Música

questionário

de

visam ampliar as possibilidades de

o

Festival de Cinema

satisfação ao final

acesso e formação educativo-cultural.

o

FilosoArt

de cada evento.

o

(Projetos disponíveis nos anexos)

o

Realização de ampla discussão

Promover

a

Educação

Sexual

na

Escola.

sobre
o

métodos

o

anticonceptivos,

Levantamento
aspectos

de

positivos

DSTs e abuso sexual.

e

negativos

Promoção de encontros com as

relacionados

alunas grávidas.

desenvolvimento da

ao

atividade.
o

Promover

saídas

e

viagens

o

Visita ao Congresso Nacional

Solicitar

aos

pedagógicas educacionais no decorrer

o

Visita a tribunais, museus, teatros.

envolvidos

que

de cada ano letivo.

o

Viagem de Campo: Pirenópolis e

respondam

a

Chapada Imperial.

questionário

de

o

satisfação ao final
de cada atividade.
Avaliação por parte
da

equipe

pedagógica,
levantando
aspectos

positivos

e negativos, após
cada atividade.
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PLANO DE AÇÃO – GESTÃO DE APRENDIZAGENS E DOS RESULTADOS EDUCACIONAIS

Objetivo: Acompanhar os índices de avaliações externas (ENEM, PAS, SAEB/2019 vestibulares,
simulados) e os índices da própria SEEDF a partir dos diagnósticos realizados, inclusive em 2019) e, a
partir disso, promover meios para elevar as aprendizagens e consequentemente os índices da escola nas
avaliações externas, além de reduzir os índices de evasão escolar.

Ações
Estratégias

Metas
o

Elevar os índices de aprovação da escola

o

nas avaliações externas (ENEM, PAS e

Projeto APROVA CEM 02

Acompanhamento e
avaliação
o

(anexo na página 137).

Estabelecer
comparação em

vestibulares).

relação à aprovação
obtida nos anos
anteriores.
o

Analisar dados
comparativos entre
escolas do DF,
observando o
percentual de
aprovação.

o

Discussão nas
coordenações
pedagógicas sobre
os índices de
aprovação do CEM
02.

o

Elevar o índice de aprovação dos alunos,

o

visando eliminar a repetência e o alto
índice de alunos em recuperação paralela.

o

o

Plantão de Dúvidas em turno

o

Ao final de cada

contrário.

bimestre, averiguar

Escolha do Aluno Monitor, a

se os

fim de atuar junto aos alunos

encaminhamentos

que apresentem dificuldade

contribuíram para o

de aprendizagem.

combate à

Grupos de Estudo com

reprovação.

aluno monitor.
o

Atendimento realizado por
professores e/ou ex-alunos
universitários, em turno
contrário.
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o

Dar publicidade à Grade Curricular e aos
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o

Divulgação do planejamento

o

Na reunião mensal

conteúdos a serem desenvolvidos durante

de cada disciplina/série no

de representantes,

o ano letivo em cada disciplina.

site da escola e em material

avaliar se a forma de

impresso disponível na sala

disponibilização da

de coordenação, na

grade foi adequada e

Assistência e na sala do

significativa para os

Grêmio Estudantil.

alunos.

Valorizar o papel do representante de

o

turma.
o

Criar um conselho de

o

Reunião presencial

representantes de turma.

realizada

Promover o

mensalmente com os

acompanhamento da vida

representantes de

escolar dos demais colegas

cada turno a fim de

de classe, pelo

avaliar a atividade e

representante de turma,

apresentar as

servindo como uma ligação

demandas tanto da

entre a escola e os

escola, quanto dos

estudantes, divulgando

alunos.

atividades, eventos,
comunicados e trazendo as
necessidades apresentadas
pelos colegas de turma.
o

Orientação da equipe
pedagógica e do SOE sobre
o papel do representante de
turma.

o

Criação de grupos de
WhatsApp com os
representantes organizados
por série/turno.

o

Promover ações que objetivem à

o

erradicação da evasão escolar no CEM 02.

Incentivo à frequência,

o

Ao final de cada

tornando a escola mais

bimestre, averiguar

atrativa.

se os
encaminhamentos
contribuíram para o

o

Valorização do papel da

combate à evasão

ESCOLA DE PAIS como um

escolar.

incentivo à permanência dos
estudantes no ambiente
escolar.

o

Implantação de um sistema
de contato com alunos
faltosos e com atrasos
recorrentes.
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o

Realização de reunião com
os pais/responsáveis dos
estudantes infrequentes.

o

Incentivar a relação do conhecimento

o

Enviar documento à

o

Ao final de cada

teórico com o conhecimento prático,

Regional, apresentando

bimestre, avaliar

através da manutenção e execução dos

projeto para o real

juntamente com

projetos dos Laboratórios de Ciências da

funcionamento dos

professores se está

Natureza, tornando-os sala ambiente,

laboratórios e solicitar

ocorrendo a

onde a prática e a teoria possam se

profissionais de cada área

utilização contínua e

integrar.

de Ciências da Natureza

eficiente dos

para implementar o

Laboratórios e Salas

funcionamento de tais

ambientes existentes

espaços.

no CEM 02, além de

Aquisição de materiais

verificar se é

necessários ao

viável/necessário a

funcionamento dos

organização de

laboratórios.

outros espaços

o

o

Reorganização do espaço
destinado a cada laboratório
com aquisição de mobiliários
adequados às atividades.

o

Valorizar o aspecto artístico nos vários

o

projetos da escola.
o
o
o

Promoção de concurso de

o

Aplicar avaliação de

redação.

satisfação ao final

Realização de Encontro de

das atividades,

Talentos.

solicitando sugestões

Realização de Festival de

e críticas em relação

Música do CEM 02.

ao evento.

Realização de Intervalos
Culturais com
apresentações artísticas dos
alunos do CEM 02.

o

Organização de exposições
de trabalhos executados por
alunos.

o

Desenvolver a Parte Diversificada do

o

Definição da temática da

o

Avaliar,

currículo como elemento de integração e

PD, na Semana Pedagógica

bimestralmente, o

contextualização dos diversos

e nas coordenações de

desenvolvimento da

componentes curriculares, com ênfase no

forma coletiva,

proposta, com todos

protagonismo do aluno.

estabelecendo temas a

os envolvidos:

serem tratados em cada

alunos/ professores/
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o

série.

coordenação

Produção coletiva de

pedagógica.

materiais, com indicação de
atividades orientadas a
serem trabalhadas em cada
aula.
o

Em 2021, destinar a carga horária da PD

o

para desenvolver conhecimentos voltados

Apresentação do projeto à

o

Ao final de cada

DREC.

bimestre, promover

Encaminhamento de projeto

momento em

(PD Redação) e o desenvolvimento de

à Regional de Ensino,

coordenação

conhecimentos de lógica matemática,

solicitando profissionais para

pedagógica para

matemática fundamental e situações

desenvolver as atividades da

avaliar o

problemas de interpretação

PD: 1(um) Professor(a) de

desenvolvimento da

lógica/matemática (PD Matemática).

40h, em cada turno, na área

atividade e a

de Códigos e Linguagens e

pertinência das ações

outro na área de

praticadas até aquele

Matemática, para trabalhar

momento e, caso

exclusivamente no Projeto.

haja necessidade,

à leitura, interpretação e criação literária

o

readequar os rumos
do projeto para o ano
seguinte.
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PLANO DE AÇÃO – GESTÃO PARTICIPATIVA

Objetivo: Estimular e favorecer a participação efetiva de todos os segmentos da comunidade
escolar, democratizando as decisões administrativas e pedagógicas relevantes.

Ações
Metas
Estratégias
o

Valorizar o Conselho Escolar como

o

instituição representativa, com poder
político, administrativo e pedagógico.

o

Eleição do Conselho para

Acompanhamento e
avaliação

o

Nas assembleias,

2020/2022.

promover

Realização de assembleias

autoavaliação do

ordinárias, conforme

Conselho Escolar.

legislação específica.
o

Valorizar os demais órgãos colegiados da

o

Reunião entre os diversos

o

Verificar se as ações

escola: Caixa Escolar, APAM, Conselho de

segmentos da comunidade

propostas atenderam

Classe.

escolar, com vistas à

às demandas,

discussão de questões

propondo mudanças

relevantes para a tomada de

quando necessário

decisão, dando a devida
atenção às reivindicações
dos segmentos que a
compõem.
o

Apoiar a criação, implementação e

o

fortalecimento do Grêmio Estudantil.
o

Apoio à criação do Conselho

o

Avaliação bimestral

de Representantes de

por meio de diálogos

Turma.

reflexivos com os

Realização de encontros

membros do Grêmio

formativos

e o Conselho de

videoconferências

Representantes de

formativas com foco na

Turma.

compreensão das

o

Apreciação das

atribuições e importância

ações realizadas pelo

dos Grêmios Estudantis,

Grêmio.

com interações e indicação
de propostas integradas.
o

Assegurar que a estrutura escolar como

o

No início de cada ano letivo,

o

Avaliação, por meio

um todo seja conhecida por alunos e

realizar um “tour” pela

de diálogo reflexivo,

professores.

escola com os novos

com os envolvidos na

funcionários.

atividade, analisando

No início do ano letivo,

aspectos positivos e

promover momentos nas

negativos da

disciplinas de PD, a fim de

iniciativa.
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apresentar a escola às
turmas que estão
ingressando na escola. Para
as demais séries promover,
em turno contrário, um “tour”
pela escola apenas para os
alunos “novatos”.
o

Aplicação de
questionário
diagnóstico no início
do ano letivo no
Google Formulários a

o
o

Promover a avaliação institucional do CEM
02, utilizando 2 datas já previstas, no
calendário escolar oficial (datas de

Avaliação do funcionamento

fim de traçar um perfil

da escola, respondida por

da comunidade do

alunos, funcionários, pais/ou

CEM 02 – alunos e

responsáveis, objetivando

funcionários.

que a análise proporcione

Planejamento Pedagógico/ Dia letivo
temático).

o

Aplicação de

efetiva participação de todos

questionário

no processo de melhoria da

avaliativo, no final do

escola.

ano letivo, para que
toda a comunidade
possa avaliar o
funcionamento dos
diversos setores que
compõem a escola.

o

Elaborar e divulgar calendário de

o

atividades no início do ano letivo.

o

Manter a escola aberta à comunidade

o

(conforme avaliação do grupo gestor e

o

Avaliação, por meio

anual com previsão das

de diálogo reflexivo,

diversas atividades do CEM

com os

02 de forma online - no site,

representantes de

no instagram e no facebook

turma, analisando

e impresso - entregue aos

aspectos positivos e

representantes e

negativos da

funcionários.

iniciativa.

Promoção de eventos em

o

Ao final de cada

parceira com a comunidade.

evento, aplicar

Realização de cursos,

questionário de

cessão de espaços físicos a fim de que

debates, palestras

satisfação com a

resulte em parceria que beneficie os

envolvendo toda a

iniciativa.

alunos.

comunidade escolar.

disponibilidade de agenda) incluindo

o

Divulgação do calendário

Tornar as regras do Regimento Interno das

o

o

Divulgação do documento

o

Em reunião com

Escolas Públicas do DF conhecidas pela

MANUAL DO ESTUDANTE,

representantes de

comunidade escolar, procurando colocar

contendo as normas de

turma, avaliar a

em prática direitos e deveres de cada um

funcionamento da escola,

efetividade e utilidade

dos componentes da comunidade escolar,

conforme o Regimento

da implantação das

ali estabelecidos.

Escolar da SEEDF.

Normas de
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o

Direcionamento de parte das

convivência escolar.

aulas do PD2 no primeiro
bimestre, a fim de que os
direitos/deveres dos alunos,

o

o

No questionário de

segundo o Regimento,

avaliação da escola,

sejam analisados e

ao final do ano letivo,

discutidos.

verificar o grau de

A partir do estudo dos

satisfação com as

direitos e deveres, promover

medidas

reunião em que os

implementadas pela

representantes de cada

escola.

turma, apresentem Normas
de Convivência Escolar e
essas propostas se tornem
um documento único da
escola.
o

Em coordenação
pedagógica, estudar os
direitos/ deveres dos
professores, segundo o
Regimento.

o

Construir coletivamente as
Normas de Convivência
Escolar e atuar para que
elas sejam implementadas e
praticadas na rotina diária da
escola.
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PLANO DE AÇÃO – GESTÃO DE PESSOAS

Objetivo: Incentivar o sentimento de pertencimento tanto nos estudantes, quanto nos funcionários, a
fim de que os diversos segmentos da comunidade escolar se sintam valorizados e consequentemente, de
fato, o CEM02 de Ceilândia seja uma escola humanizada, que mantém um ambiente profissional positivo,
amigável mas também organizado e produtivo.

Ações
Estratégias

Metas
o

Humanizar os espaços de convívio de

o

Priorizar o convívio saudável

Acompanhamento e
avaliação
o

Na avaliação

servidores, alunos e professores,

entre os segmentos/

institucional, ao

promovendo ações que integrem os

departamentos

final do ano letivo,

Uniformização do

solicitar no

cumprimento das normas da

questionário de

escola, sem ferir os direitos

avaliação

básicos de cada indivíduo,

institucional parecer

independente de quem seja:

sobre o nível de

aluno, professor, servidor,

satisfação em

prestador de serviço, pai e/ou

relação às medidas

responsável.

implementadas.

diversos segmentos.

o

o

Confraternização entre os
funcionários, após o término
de cada bimestre.

o

Criação do Espaço de
Convivência/ Sala de Pais.

o

Implantação da sirene
musical.

o

Pintura dos bancos da praça
com cores variadas e criação
de espaço com bancos de
madeira no bloco III e na área
verde – próximo à caixa
d´água.

o

Criação de espaço de
convivência para os
funcionários que permanecem
na escola no horário do
almoço – varanda em frente
ao pergolado da Sala de
Coordenação.
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Promover e incentivar a implantação da

fevereiro/2020
o

Rádio da escola.

Juntamente com o Grêmio

o

Realizar pesquisa

Estudantil, utilizando os

bimestral sobre o

recursos humanos da própria

grau de satisfação

escola e recursos financeiros

com a atividade,

oriundos de Ação entre

tanto entre aqueles

Amigos, adquirir

que a realizam

equipamentos técnicos

quanto entre

necessários à implantação.

aqueles que
usufruem.

o

Promover eventos culturais no decorrer

o

Valorização do Intervalo

o

Solicitar avaliações

dos intervalos, fazendo com que a

Cultural mensal, com

voluntárias sobre a

socialização seja mais efetiva.

apresentação de membros da

atividade, com a

própria comunidade escolar.

indicação de
ajustes
necessários.

o

Em parceria com o Corpo de Bombeiros

o

Realização de treinamento

o

Ao final do

do DF, elaborar um plano de evacuação

nos dois turnos, em parceira

treinamento, avaliar

da escola em caso de emergência.

com o Corpo de Bombeiros,

aspectos positivos

com simulação de situação

e negativos.

emergencial que exija
evacuação.
o

Manter a comunidade informada sobre os

o

Implementação do site da

vários acontecimentos da escola, através

escola

das redes sociais.

(cem02ceilandia.com.br),
criação do instagram
(@cem_02_deceilandia), do
facebook (.....) e dos grupos
de whatsapp de
representantes de turmas.

o

Valorizar a participação dos alunos nas

o

Organização de treinamento

atividades desportivas promovidas em

para os alunos atletas em

todo o Distrito Federal.

turno contrário.

voluntárias sobre a

Incentivo à inscrição dos

atividade, com a

alunos em

indicação de

campeonatos/competições

ajustes

realizadas no DF.

necessários.

o

o

o

Solicitar avaliações

Promoção o intercâmbio com
outras escolas do Distrito
Federal e até mesmo do
Brasil.

o

Incentivar a participação em todas as

o

Promoção e incentivo para

atividades culturais promovidas pelas

realização de curso de artes

diversas organizações da nossa cidade

cênicas, nas dependências da

que tragam benefícios para esta

escola, em parceria com a

comunidade escolar.

comunidade.
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o

Parceiras com
órgãos/entidades culturais da
comunidade.

o

Desenvolver atividades pedagógicas e

o

Realização de atividades

o

Avaliações, por

culturais comprometidas com ações

relacionadas ao Dia

meio de diálogo

afirmativas, no que se refere às relações

Internacional da Mulher.

reflexivo, com os

Realização de atividades

envolvidos em cada

inclusão de minorias reincidentemente

relacionadas ao Dia da

atividade,

discriminadas pela sociedade.

Consciência Negra (projeto na

destacando os

íntegra na página 60)

aspectos positivos

Criação de atividade

e negativos.

étnico-sociais, respeito à diversidade e

o

o

direcionada ao conhecimento
da cultura indígena.
o

Promover atividades sobre
temas relacionadas à
diversidade sexual: roda de
conversa, palestras, oficinas.

o

Prevenir casos de depressão entre alunos,

o

Ampliação do projeto de

o

Avaliações, por

professores e funcionários, com projetos

combate à depressão, com

meio de diálogo

antibullying e outros voltados para a

atividades realizadas no

reflexivo, com os

prevenção e o cuidado no momento de

decorrer do ano letivo,

envolvidos em cada

uso das redes sociais.

envolvendo a equipe do SOE

atividade,

e professores, em parceria

destacando os

com psicólogos voluntários e

aspectos positivos

instituições que trabalham

e negativos.

com essa temática.
o

Valorização do Setembro
Amarelo – mês de
conscientização sobre a
prevenção do suicídio.

o

Palestra com especialistas
(direito/

o

Promover e incentivar a prática de jogos
nos intervalos, como tênis de mesa,
xadrez, damas, mesa de totó, entre outros.

o

Disponibilização de locais e
recursos para tais atividades.

o

Na reunião mensal
de representantes,
coletar informações
sobre a satisfação
em relação à
atividade.
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PLANO DE AÇÃO – GESTÃO FINANCEIRA

Objetivo: Garantir a correta aplicação dos recursos financeiros através da elaboração de
planilha de previsão de gastos e investimentos, conforme as regras estabelecidas pela SEEDF e
as reais necessidades da escola.
Ações
Metas
Estratégias

o

Promover a transparência em todas as

o

Acompanhamento e
avaliação

Planejamento, análise e

decisões financeiras tomadas pela

aplicação dos recursos

direção, em todos os aspectos

financeiros evitando gastos

(entrada de verbas, planejamento de

desnecessários e/ou

gastos, definição de prestadores de

desperdícios, com o

serviços e execução da atividade)

envolvimento dos diversos

o

regular de
relatório
Financeiro
realizado pelo
contador da

segmentos da comunidade

escola, contendo

escolar.
o

registros de

Valorização e

repasses ou

fortalecimento da Caixa

transferências de

Escolar do CEM 02, com o

recursos

intuito de solidificar a

financeiros, bem

participação efetiva dos

como registros de

segmentos envolvidos na

despesas.

gestão das questões
financeiras.
o

o

instituições
oficiais.

escolar.
Buscar recursos financeiros e

o

Solicitação de doações

materiais para o desenvolvimento de

financeiras e de materiais a

atividades educacionais, culturais e

instituições públicas e

esportivas, além de melhorias

privadas do Distrito

estruturais.

Federal.
o

Solicitação de emendas
parlamentares aos
deputados do DF com
vistas à construção da

Prestação de
contas às

Prestação semestral de
contas à comunidade

o

Divulgação

o

Prestação de
contas aos
órgãos
colegiados locais
e conselhos
fiscais da Caixa
Escolar e do
Conselho
Escolar.

quadra poliesportiva
interna, da biblioteca e
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para desenvolvimento de
projetos pedagógicos
elencados nos anexos.
o

Convite a empresas
privadas para patrocinar
atividades no CEM 02.

o

Garantir o funcionamento da

o

Aquisição de materiais

Secretaria, do SOE, da Mecanografia

necessários ao

e da Biblioteca, mediante a dotação

funcionamento desses

de recursos humanos e materiais.

setores.
o

Controle do material de
consumo, serviços de
impressão, reprografia e
uso de telefone da escola.

o

Aplicar os recursos arrecadados, de

o

Realização de

forma planejada, num processo

assembleias, quando se

formativo, participativo e

tratar de questões

contextualizado, buscando atender às

relevantes para a

necessidades e à realidade da escola.

comunidade escolar,
entendendo-a como
espaço de reflexão e
decisões conjuntas.
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PLANO DE AÇÃO – GESTÃO ADMINISTRATIVA

Objetivo:

Administrar de forma clara, mantendo preservados os interesses tanto dos

servidores da Unidade, quanto dos demais membros da comunidade escolar, propondo ações
para a melhoria do espaço físico, da segurança e do mobiliário do Centro de Ensino Médio 02 de
Ceilândia.

Ações
Metas
Estratégias

o

Transformar a escola em um Espaço de

o

Direcionamento de verba

Acompanhamento e
avaliação

o

Após a

Inclusão Digital, onde a internet esteja

para aprimorar a

implantação do

disponível para todos.

infraestrutura tecnológica

projeto, solicitar

necessária à oferta de

aos membros

internet qualidade.

da comunidade

Promoção à formação de

escolar que

professores para práticas

avaliem as

pedagógicas mediadas

medidas,

pelas novas tecnologias.

apresentando

Valorização o uso de

melhorias e

conteúdos digitais em

identificadas e

sala de aula.

pendências que

Incentivo ao uso do livro

merecem

digital disponibilizado

atenção.

o

o

o

pelas editoras.
o

Incentivo ao uso das
ferramentas do GSuite já
disponibilizadas às
escolas pela SEEDF.

o

Revisar a rede elétrica do CEM 02,

o

adequando-a às necessidades atuais.
o

Substituição do

o

Identificar no dia

transformador da escola.

a dia se os

Troca de todos os

problemas com

disjuntores internos e

constante

outros itens necessários.

“queda de
energia”
deixaram de
ocorrer.
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o

Provas

Reforma de depósito ao
lado da sala 32.

o

Colocação de mobiliário
no local a partir de
doação de entidade
privada – estantes,
mesas, balcões.

o

Aquisição de
equipamentos específicos
para a Central de Provas:
grampeadores elétricos,

o

o

o

Avaliação

duplicadores e máquina

realizada pelos

de xerox.

envolvidos para

Pintura, manutenção

averiguar se o

transformando-o em um ambiente com

elétrica, substituição do

espaço e os

a possibilidade de uso único ou

piso, abertura de portas,

itens adquiridos

separado.

além de criação de novo

são adequados

espaço de convivência

à realidade de

social.

cada ambiente.

Reformar o Centro Cultural,

Melhorar a sala dos servidores

o

o

terceirizados.

Reorganização do espaço
destinado aos
funcionários terceirizados,
com reforma e colocação
de mobiliários mais
atualizados, conseguidos
a partir de doações ao
CEM 02.

o

Melhorar a segurança tanto no interior

o

quanto no exterior da escola.

o

o

Solicitação aos órgãos

o

Estabelecer

competentes de mais

comparativo

segurança na área de

entre os índices

Educação Física,

de violência

compartilhada com a

ocorridos nas

comunidade e nas

imediações e na

imediações da escola.

área interna da

Uso efetivo do sistema de

escola antes e

câmeras já instalado na

depois das

escola.

medidas.

Criação de triagem na
recepção.

o

Coletar dados
do questionário
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o
o

o

o

Mudanças físicas na área

de avaliação a

de recepção.

ser aplicado no

Solicitação de aumento

final do ano

da equipe de segurança/

letivo e verificar

vigilância interna.

se houve

Criação de um programa

mudança na

com dicas de segurança

avaliação desse

para a comunidade

aspecto, em

escolar.

relação ao

Implantação de sistema

questionário

de sensor de presença,

inicial

prioritariamente, no pátio

(diagnóstico).

da escola.
o

Construir um espaço para prática de

o

Produção de projeto

o

Ao final de cada

Educação Física na área interna da

estrutural para o espaço

bimestre,

escola.

que deverá contar com

analisar as

quadra de areia, quadra

ações para a

poliesportiva, vestiários e

implantação

bebedouros.

desses novos

Solicitação de emenda

espaços e fazer

parlamentar.

ajustes

o

necessários
para que a meta
o

Apresentar projeto para a construção de

o

uma nova biblioteca para o CEM 02,
capaz de oferecer à população uma

o

Produção de projeto para

seja alcançada

a NOVA BIBLIOTECA.

até o final de

Encaminhamento

2021.

estrutura completa, com sala de leitura,

solicitação a deputados e

internet wi-fi, livros e uma série de

a instituições públicas e

espaços para estimular a leitura entre

privadas a fim de

os moradores da Ceilândia.

conseguir parceria para o
desenvolvimento do
projeto.

o

Revitalizar o atual espaço de Educação

o

Física para atendimento à comunidade

o

Busca de parceira com a

o

Ao final do

Administração Regional

primeiro

de Ceilândia e com a

semestre, fazer

Secretaria de Esportes do

um

DF.

levantamento

Instalação de

daquilo que já
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equipamentos do Projeto

foi conquistado

Academia ao Ar livre.

para cada

Criação de um parquinho

espaço e definir

infantil.

novas ações

Aquisição de 3

para que tais

do CEM 02 a fim de oferecer um espaço

bebedouros

metas sejam

saudável à comunidade escolar.

refrigeradores industriais

alcanças até o

para instalação no final

final de 2020.

o

o

Adequar continuamente o espaço físico

o

de cada bloco de sala de
aula.
o

Instalação de extintores e
indicadores de Saída de
Emergência no auditório
da escola.

o

Instalação de ar
condicionado na sala dos
professores, na
supervisão pedagógica e
na secretária.

o

Manutenção do ar
condicionado de cada
uma das salas dos
alunos.

o

Viabilizar a melhoria da atual Biblioteca,

o

incluindo o aumento do número de
funcionários, colocação de programa

Campanha para
arrecadação de livros.

o

Instalação de 3

para controle de livros e realizar ações

computadores com

para que desperte no aluno a motivação

acesso à internet.

para leitura.

o

Solicitação à CREC a
liberação de mais
funcionários readaptados
para atuar na biblioteca.

o

Instalação de programa
para controle de
empréstimos de livros.

o

Criação das Salas de
Aula Virtuais da
Biblioteca, utilizando o
Google Sala de Aula.
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o

sala de projetos

Substituição do ar
condicionado da sala de
Educação e da sala de
projetos por
equipamentos mais
potentes.

o

Instalação de sistema de
isolamento acústico.

o

Promover o nome do CEM 02 junto à

o

Envio de projetos das

o

Mensalmente

mídia (TV, jornais diversos, Instagram,

atividades pedagógicas

verificar os

facebook, Revista Nova Escola)

acompanhados de fotos

índices de

divulgando os projetos mais

para a mídia em geral.

acesso às

significativos desta Unidade de Ensino.

páginas da
escola,
quantidade de
avaliações
positivas e, com
esses dados,
elaborar quadro
comparativo
para identificar
a evolução.

o

Atualizar os equipamentos tecnológicos

o

do CEM 02 em todos os espaços.

o

o

Substituir todos os

o

Ao final do

computadores do

primeiro

Laboratório de

semestre, fazer

Informática por

um

equipamentos, no

levantamento

mínimo, I5.

daquilo que já

Instalar 1 computador/ 1

foi conquistado

projetor em todas as

para cada

salas de aula do CEM 02.

espaço e definir

Instalar computadores

novas ações

nas salas do CEM 02:

para que tais

coordenação/ biblioteca/

metas sejam

orientação/ Central de

alcanças até o

Provas

final de 2021.
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V – ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO PEDAGÓGICO

Para o enfrentamos da problemática identificada no Marco Situacional, redefinimos nossas estruturas
organizacional e curricular para proporcionarem os meios para nova organização do trabalho pedagógico
(OTP) que ora apresentamos.

ESTRUTURA ORGANIZACIONAL1
O Centro de Ensino Médio 02 de Ceilândia, unidade pública de ensino vinculada à
Coordenação Regional de Ensino de Ceilândia, da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal
(SEDF), incorpora em sua gestão o princípio da Gestão Democrática, conforme definida pelo art. 3º, inciso
8 da LDB, regulamentada pela Lei 4.751/2012 do Governo do Distrito Federal. Materializado nas ações do
Conselho Escolar, de acordo com o Regimento Escolar das Instituições Educacionais da Rede Pública de
Ensino do Distrito Federal (DISTRITO FEDERAL, 2019).

Conforme esse documento, em seu artigo 6º, a Gestão Democrática no CEM 02 será efetivada por
intermédio dos seguintes mecanismos de participação:
I - Direção e Vice-Direção
II - Órgãos Colegiados:
a) Assembleia Geral Escolar
b) Conselho Escolar
c) Conselho de Classe
d) Grêmio Estudantil

Estrutura organizacional do Regimento Interno da SEDF (DISTRITO FEDERAL, 2019) compilada
com pequenas adaptações. Disponível em http://www.se.df.gov.br/wpconteudo/uploads/2017/08/Regimento-SEEDF-COMPLETO-FINAL.pdf
1
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Direção da Escola
A equipe de direção do CEM 02 de Ceilândia é formada pelo diretor e vice-diretor (equipe
gestora), eleitos pela comunidade escolar, em processo eleitoral normatizado pela SEDF. Conta com mais
três supervisores pedagógicos com dedicação de 40 horas semanais, um supervisor administrativo com
dedicação de 40 horas semanais e um chefe de secretaria.

Equipe Gestora da Escola
Os cargos em comissão de Diretor e Vice-Diretor da instituição educacional foram providos por ato do
Governador, após processo seletivo e escolha feita pela comunidade escolar, nos termos da legislação
vigente. Assim, foram eleitos para o biênio 2020/2021:
Equipe Gestora

Função

e-mail

Eliel Aquino

Diretor

eliel.aquino@edu.se.df.gov.br

Halbert Alessandro Orem da Cruz

Vice-Diretor

halbert.cruz@edu.se.df.gov.br

Em virtude de falecimento do vice-diretor, a equipe diretiva convocou Assembleia Geral Escolar
e apresentou um nome para recomposição da Equipe Gestora do CEM 02, conforme memorando 38/2020
– SEE/ CRECEIL/CEM de 16 de abril de 2020 que faz parte do processo no SEI 00080-00071396/202033. Após os trâmites legais, a servidora indicada foi nomeada conforme Decreto de 12 de maio de
2020, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal, ano XLIX, DODF Nº 71B, de 12 de maio de 2020,
para exercer a função gratificada escolar, símbolo FGE-05, de Vice-Diretor do Centro de Ensino Médio 02
de Ceilândia, da Coordenação Regional de Ensino de Ceilândia, da Secretaria de Estado de Educação do
Distrito Federal e, após prestar o compromisso de ser exato no cumprimento de seus deveres e
atribuições, foi declarado empossada.
Então, a partir de 16 de abril de 2020, a Equipe Gestora passou a ter a seguinte composição:
Equipe Gestora

Função

e-mail

Eliel Aquino

Diretor

eliel.aquino@edu.se.df.gov.br

Sônia Aparecida de Souza Cotrim

Vice-Diretor

sonia.cotrim@edu.se.df.gov.br
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Segundo o Regimento Interno em seu artigo 13, “o Supervisor, em articulação com os demais
profissionais da equipe gestora, será responsável pela supervisão pedagógica, administrativa e financeira
da unidade escolar em consonância com as deliberações do Conselho Escolar, respeitadas as
disposições legais.
Para compor a equipe de direção como Supervisores, o diretor fez as seguintes nomeações:

Supervisão Administrativa
Supervisor Administrativo

Carga Horária

e-mail

Reginaldo Marciano da Silva

40 horas

reginaldo.marciano@edu.se.df.gov.br

Supervisão Pedagógica
Supervisores Pedagógicos

Carga Horária

e-mail

Amanda Margarida Freire de Paula Alves

40 horas

amanda.paula@edu.se.df.gov.br

Milton Soares da Silva

40 horas

milton.soares@edu.se.df.gov.br

Pedro de Oliveira Lacerda

40 horas

pedro.lacerda@edu.se.df.gov.br

Chefe de Secretaria
À Secretaria Escolar, subordinada diretamente ao Diretor, compete o planejamento e a
execução de atividades de escrituração escolar, de arquivo, de expediente e de atendimento a alunos, a
professores e aos pais em assuntos relativos à sua área de atuação.
A Secretaria Escolar é dirigida pelo Chefe de Secretaria Escolar nomeado, legalmente
habilitado ou autorizado pelo órgão competente para o exercício da função.
Foi nomeada pelo diretor da escola como Chefe de Secretaria a servidora:
Chefe de Secretaria
Gizele de Almeida Pereira

Carga Horária
40 horas

e-mail
gizele.pereira@edu.se.df.gov.br
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Organização Pedagógica
Acompanhada pela Supervisão Pedagógica, o CEM 02 de Ceilândia conta com a seguinte
organização pedagógica:

I - Serviço de Coordenação Pedagógica;
II - Equipe de Apoio:
a) Equipe Especializada de Apoio à Aprendizagem
b) Orientação Educacional
c) Atendimento Educacional Especializado/Sala de Recursos

Coordenação Pedagógica
A Coordenação Pedagógica tem por finalidade planejar, orientar e acompanhar as atividades didáticopedagógicas, a fim de dar suporte à Proposta Pedagógica, promovendo ações que contribuam para a
implementação das Orientações Curriculares da Secretaria de Estado de Educação em vigor.
Foram eleitos pelo corpo docente, com anuência da Direção da escola, os seguintes professores:
Coordenadores Pedagógicos

Carga Horária

AUBRI DE OLIVEIRA ECOTEM

40 horas

aubri.ecotem@edu.se.df.gov.br

JOSIANE ROMÃO DOS SANTOS MORAES

40 horas

josiane.romao@edu.se.df.gov.br

MARLUCE ALVES DA CUNHA

40 horas

marluce.alves@edu.se.df.gov.br

REGINA RECALDE DA FONSECA COTRIM

40 horas

regina.cotrim@edu.se.df.gov.br

Equipe de Apoio
Segundo o Regimento da Rede Pública de Ensino do Distrito Federal, em seu artigo 122,
“entende-se por Equipe de Apoio à integração dos três Serviços de Apoio aos estudantes na unidade
escolar: Equipe Especializada de Apoio à Aprendizagem, Orientação Educacional e Atendimento
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Educacional Especializado/Sala de Recursos, que atuarão de forma integrada e fundamentados teóricometodologicamente na Pedagogia Histórico-Crítica e na Psicologia Histórico-Cultural.

Orientação Educacional
A Orientação Educacional integra-se ao trabalho pedagógico da instituição educacional e da comunidade
escolar na identificação, na prevenção e na superação dos conflitos, colaborando para o desenvolvimento
do aluno, tendo como pressupostos o respeito à pluralidade, à liberdade de expressão, à orientação, à
opinião, à democracia da participação e à valorização do aluno como ser integral.
A Orientação Educacional do CEM 02 de Ceilândia está sob a responsabilidade de profissionais
habilitados para a função na forma da lei - profissional concursado e parte integrante da equipe
pedagógica da unidade escolar.
Orientadores Educacionais

Carga Horária

Situação Funcional

Celene Simões de Sá

40 horas

EM ATIVIDADE

Joel Bezerra do Vale

40 horas

EM ATIVIDADE

Maria Terezinha Rocha

40 horas

RESTRIÇÃO DE FUNÇÃO

Selma Soares Falcão

40 horas

RESTRIÇÃO DE FUNÇÃO

Atendimento Educacional Especializado/Sala de Recursos
O Atendimento Educacional Especializado/Sala de Recursos caracteriza-se como serviço de
natureza pedagógica conduzido por professores especializados, que suplementa, no caso de alunos com
altas habilidades/superdotação, e complementa, no caso de alunos com deficiência e transtorno global do
desenvolvimento, o atendimento educacional realizado em classes comuns em todas as etapas da
educação básica.
O Atendimento Educacional Especializado no CEM 02 tem como função identificar, elaborar e
organizar recursos pedagógicos e de acessibilidade que eliminem as barreiras para a plena participação
dos alunos no processo de ensino e aprendizagem, considerando suas necessidades específicas e está
em consonância com o estabelecido

no Artigo 123, do Regimento, que afirma que “a Equipe
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Especializada de Apoio à Aprendizagem, intitulada EEAA, é multidisciplinar, composta de profissionais
com formação em Pedagogia e em Psicologia, que tem como objetivo principal contribuir para a superação
das dificuldades presentes no processo de ensino e escolarização, por meio de uma atuação institucional.”
Entretanto esse Atendimento Educacional Especializado, envolve a participação da família,
realizado em articulação com as orientações constantes da legislação vigente e demais políticas públicas.
No CEM 02, o atendimento é realizado, prioritariamente, nas Salas de Recursos da própria escola, no
turno inverso ao da escolarização, não sendo substitutivo às classes comuns, podendo ser realizado
também nos Centros de Ensino Especial.
Além disso, os professores que atuam nas Salas de Recursos oferecerem orientação e apoio
pedagógico aos professores das classes comuns em que os alunos atendidos estejam regularmente
matriculados.
Professores Habilitados

Atuação

Carga Horária

e-mail

Alessandra Mariade S. Mariz

Libras

40 horas

alessandra.mariz@edu.se.df.gov.br

Cristiane Maria de Lima Carrijo

Generalista

40 horas

cristianecarrijo@edu.se.df.gov.br

Edileuza Gabriel de C. Sousa

Generalista

40 horas

edileuza.sousa@edu.se.df.gov.br

Maria Glevani M. Bezerra

Libras

40 horas

marai.glevani@edu.se.df.gov.br

Mônica de Sousa Santos

Bilingue

40 horas

monica.santos1@edu.se.df.gov.br

SIRLENE RABELO SILVA

Libras

40 HORAS

Sirlene.silva@se.df.gov.br

Vânia Rosa Barbosa de Paiva

Libras

40 horas

vania.rosa@edu.se.df.gov.br

O Atendimento Educacional Especializado em Sala de Recursos para alunos cegos, surdos e surdo-cegos
contará, ainda, com a participação de:
o

professor intérprete educacional, para atuação em sala de aula comum em que esteja
matriculado o aluno surdo, conforme previsto na estratégia de matrícula;

o

professor guia-intérprete, para atuação junto ao aluno surdo-cego;

o

professor generalista, para atuação junto aos alunos com outras necessidades
educacionais especiais, com Deficiência Intelectual (DI), Deficiência do Processamento
Auditivo Central (DPAC).
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Em casos de alunos com necessidades educacionais especiais, o Atendimento Educacional
Especializado oferece, ainda, o Atendimento Curricular Específico, a ser desenvolvido por profissional
devidamente habilitado.
No caso de alunos surdos, além do Atendimento Curricular Específico, é oferecido a Língua
Portuguesa como segunda Língua.
Para atuação no Atendimento Educacional Especializado, o professor deve ter formação inicial
que o habilite para o exercício da docência e formação específica para a área de educação especial,
devendo ser encaminhado pelo Coordenador Intermediário da Educação Especial para ser submetido à
entrevista de caráter técnico-pedagógico pela unidade de gestão central responsável pela Educação
Especial.
Os professores que atuam no Atendimento Educacional Especializado serão submetidos à
avaliação de desempenho pedagógico por meio de instrumento próprio elaborado pela unidade central de
gestão da Educação Especial, com vistas à adequação do profissional à função desenvolvida e à
qualidade do processo educacional.
Os professores que atuam como intérprete e guia-intérprete assistirão os alunos com
necessidades educacionais especiais (ANEE) exclusivamente em sala de aula de classe comum. O
atendimento educacional especializado fora da sala de aula de classe comum será prestado
exclusivamente pelos professores lotados na Sala de Recursos que, no CEM 02, conta com os seguintes
profissionais:
Professores Habilitados

Atuação

Carga Horária

Aline Mendes Abreu

Intérprete

40 horas

Carmen Dilene Alves L. Vitoriano

Intérprete

40 horas

Débora dos Santos da Silva

Intérprete

40 horas

Jane Gomes Costa

Intérprete

40 horas

Talita Vaz de Lima

Intérprete

40 horas

Wesley Xavier de Sousa

Intérprete

40 horas
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Corpo Docente: Regentes e Readaptados
O Corpo Docente do CEM 02 de Ceilândia é constituído de professores legalmente habilitados
e pertencentes à Carreira Magistério Público do Distrito Federal.
Podem, ainda, atuar, em caráter de substituição, professores temporários não pertencentes à
Carreira Magistério Público para atendimento a situações emergenciais ou de excepcional ausência de
professor titular, desde que autorizados pelo órgão competente da Administração Pública do Distrito
Federal, observando-se os critérios estabelecidos na legislação vigente.
Turno Matutino
Professores Regentes

Componente Curricular

LAURA PATRÍCIA AYRES DA FONSECA

LÍNGUA PORTUGUESA

SONIA APARECIDA DE SOUZA COTRIM

LÍNGUA PORTUGUESA

LEANDRO PEREIRA MENDES

LÍNGUA PORTUGUESA

ESVALDO ALVES DANTAS

LÍNGUA PORTUGUESA

MARLENE PEREIRA DO NASCIMENTO

MATEMÁTICA

JOSE ROBERTO DE SOUSA

MATEMÁTICA

WEDERSON SOUSA DO BOMFIM

MATEMÁTICA

CARLOS FRANCISCO DA SILVA

FÍSICA

VINICIUS INACIO DE JESUS

FÍSICA

OSMAR PINHEIRO DE VASCONCELOS

QUÍMICA

GEORGE MENEZES

QUÍMICA

ROBERTA MENDONÇA DA CRUZ

BIOLOGIA

JACQUELINE DANTAS TORRES

BIOLOGIA

TÂNIA LUCAS GONTIGO

FILOSOFIA

AURÉLIO RODRIGUES DA SILVA

FILOSOFIA

72

Proposta Pedagógica do CEM 02 de Ceilândia

fevereiro/2020

PEDRO DE OLIVEIRA LACERDA

SOCIOLOGIA

TAMARA CRISTINA FERREIRA RAMALHO

SOCIOLOGIA

ROSENVAL MACHADO AIRES

HISTÓRIA

PATRÍCIA DAMASCENO SILVA BRAGA

HISTÓRIA

TEMÍZIA CRISTINA LOPES LESSA

GEOGRAFIA

NELSON GOMES DA SILVA

GEOGRAFIA

GISELLE PATROCÍNIO MARTINS

ED. FÍSICA

ELDER DE ARAÚJOS PASSOS

ED. FÍSICA

CREUSA ALVES DANTAS

INGLÊS

KARLLA DA SILVA VIEIRA

INGLÊS

VIVIANE APARECIDA DA COSTA SILVA

ESPANHOL

IVONE GOMES DE SOUZA MELO

ARTE

JEANE CRISTINA F. TRINDADE

ARTE

Turno Vespertino
Professores Regentes

Componente Curricular

ANTONIO MACIEL LIMA

LÍNGUA PORTUGUESA

EDMILSON SILVA BASÍLIO

LÍNGUA PORTUGUESA

ROSANE SILVA ROCHA

LÍNGUA PORTUGUESA

MANOEL RODRIGUES VIEIRA JÚNIOR

LÍNGUA PORTUGUESA

(CIA)

MATEMÁTICA

DENÍZIO RIBEIRO LOPES NEVES

MATEMÁTICA

ELIEL AQUINO

MATEMÁTICA
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ROBERTO FERREIRA RABELO

FÍSICA

MILTON SOARES DA SILVA

FÍSICA

ELIZÂNGELA ALVES DE SOUZA

QUÍMICA

DIEGO ALBUQUERQUE DA ROCHA

QUÍMICA

ROGÉRIO CÂMARA MEDEIROS

BIOLOGIA

SIMONE SANTANA C. C. PEREIRA

BIOLOGIA

CLÁUDIA ALICE VIEIRA MARTINS

GEOGRAFIA

TATIANE BRUNES SANTOS

GEOGRAFIA

GILDENOR ARAÚJO

HISTÓRIA

DIEGO ISSABURO EVANGELISTA KOGA

HISTÓRIA

ROGÉRIO FREITAS

FILOSOFIA

KATY TEREZINHA DA SILVA

FILOSOFIA

JOSÉ DONIZETE GOMES PEDROSA JÚNIOR

SOCIOLOGIA

RUBENS CARLOS PALÁCIOS SORIA

SOCIOLOGIA

ROGÉRIO SOARES

ED. FÍSICA

ADONEUDO QUEIROZ DA CUNHA

ED. FÍSICA

FERNANDA CANTANHEDE SOUSA GOMES

INGLÊS

CRISTINE PINTO DE OLIVEIRA

INGLÊS

WAGNER ARAÚJO RIBEIRO

ARTE

BEATRIS LEONOR MELO

ARTE

LEONARDO DOS SANTOS

ESPANHOL
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Professores e Auxiliares Readaptados/ Restrição de função

FUNCIONÁRIOS Readaptados/ Restrição de Função
ALEIRES ALVES AMORIM DA CRUZ

Componente Curricular
ATIVIDADES

ANGELITO NUNES DA FONSECA

QUÍMICA

AUBRI DE OLIVEIRA ECOTEM

HISTÓRIA

CARLOS SANTOS

HISTÓRIA

CELISNEIDE ALVES RIBEIRO

ARTES

DEBORA DOS SANTOS DA SILVA (REST)

ATIVIDADES

GLEYCIANE SILVA MOURA

PORTUGUÊS

JANE GOMES COSTA

INTÉRPRETE

JOSÉ RICARDO FERREIRA NASCIMENTO

ATIVIDADES

LUIZ CAVALCANTE FERREIRA DE ARAÚJO FILHO
MARIA TEREZINHA ROCHA
MARISE REIS BOAVENTURA

CONTABILIDADE
ORIENTAÇÃO
ARTES

PATRÍCIA MASCARENHAS PERES

BIOLOGIA

REJANE AMORIM NOGUEIRA

BIOLOGIA

ROBSON CORDEIRO DE MORAES

FÍSICA

SELMA SOARES FALCÃO

ORIENTAÇÃO

SILVÂNIA DE SOUSA BARROS (REST)

PORTUGUÊS

UÁTILA ALVES DE A. RODRIGUES

ATIVIDADES

VIRGÍNIA SOARES

CAE
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QUADRO DE MODULAÇÃO/ 1º SEMESTRE/2020
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CORPO DISCENTE
O Corpo Discente é constituído pelos alunos matriculados na escola e a eles será assegurado todos os
direitos previstos no Regimento da Rede Pública de Ensino do DF, assim como serão solicitados o
respeito as regras gerais do documento que segue parcialmente abaixo transcrito.

REGIMENTO DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO DF (fragmentos)
Art. 306. São direitos do estudante:
I - ter acesso ao ensino público e gratuito na unidade;
II - participar de todas as atividades, destinadas aos estudantes e desenvolvidas pela unidade escolar
independente do seu desempenho/ rendimento escolar;
III - ser reconhecido e respeitado na sua dignidade como pessoa humana, considerando a diversidade,
sem distinção de raça/etnia, territorialidade, gênero, sexualidade, convicção política, filosófica ou religiosa,
e condições sociais, físicas, intelectuais, sensoriais e comportamentais;
IV - participar do processo de elaboração, de execução e de avaliação do Projeto Político Pedagógico PPP;
V - conhecer o Projeto Político Pedagógico - PPP, o Currículo da Educação Básica e demais documentos
norteadores vigentes nesta SEEDF;
VI - conhecer as Diretrizes de Avaliação vigente, bem como os critérios adotados pela unidade escolar e a
sua operacionalização;
VII - conhecer os objetivos previstos para o Componente Curricular, bem como os critérios e
procedimentos de avaliação;
VIII - conhecer o resultado de seu desempenho escolar;
IX - conhecer e participar dos processos decisórios relativos à dinâmica escolar, bem como dos critérios
adotados pela equipe gestora e pelos professores na sua operacionalização;
X - ter garantida a reposição efetiva de conteúdos, dos dias letivos e das aulas;
XI – ter acesso à Orientação Educacional;
XII - ter acesso ao apoio pedagógico, por meio do Serviço Especializado de Apoio à Aprendizagem;
XIII - ter acesso ao Atendimento Educacional Especializado/Sala de Recursos, quando for o caso;
XIV - ter acesso à assistência socioescolar;
XV - ter acesso a Sala de Leitura, laboratórios, quadras poliesportivas, auditórios, bibliotecas, bem como
aos demais espaços escolares disponíveis;
XVI - participar do Conselho de Classe, na forma deste Regimento, e, quando eleito, do Conselho Escolar,
conforme legislação vigente;
XVII - utilizar a Biblioteca/Sala de Leitura e outros meios auxiliares, de acordo com as normas internas;
XVIII - ter acesso ao acervo da Biblioteca/Sala de Leitura da unidade escolar;
80

Proposta Pedagógica do CEM 02 de Ceilândia

fevereiro/2020

XIX - organizar e participar de entidades estudantis e assembleias escolares.
XX - receber seus trabalhos e tarefas devidamente corrigidos e avaliados;
XXI – ser ouvido e se defender por escrito no caso de aplicação de medidas disciplinares;
XXII - tomar conhecimento, no ato de matrícula, das disposições deste regimento escolar e das resoluções
que dispõem sobre o regime escolar, e avaliação do rendimento escolar;
XXIII - eleger um representante de turma.

Art. 307. São deveres dos estudantes:
I - conhecer e cumprir este Regimento;
II - comprometer-se com a organização de seu tempo de estudo, com vistas as suas aprendizagens;
III - comparecer pontual e assiduamente às atividades escolares;
IV - solicitar autorização à equipe gestora, quando necessitar se ausentar das atividades escolares;
V - usar o uniforme adotado pela Rede Pública de Ensino do Distrito Federal, bem como a carteira de
identificação escolar;
VI - zelar pelo patrimônio, pela limpeza e pela conservação do ambiente escolar, das instalações, dos
equipamentos e dos materiais existentes na unidade escolar;
VII - reconhecer e respeitar o outro na sua dignidade como pessoa humana, considerando a diversidade,
sem distinção de raça/etnia, territorialidade, gênero, sexualidade, convicção política, filosófica ou religiosa,
e condições sociais, físicas, intelectuais, sensoriais e comportamentais;
VIII - responsabilizar-se em caso de dano causado ao patrimônio da unidade escolar, se maior de idade,
ou sua família e/ou responsável legal, quando menor;
IX - participar das atividades pedagógicas desenvolvidas pela unidade escolar, respeitados seus direitos;
X - zelar pelo acervo da Biblioteca/Sala de Leitura;
XI - zelar pelo livro didático e material recebido pelo Plano Nacional do Livro Didático - PNLD/Fundo
Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE;
XII - zelar pela correta utilização e conservação dos materiais e pela devolução dos livros didáticos
reutilizáveis ao final de cada ano letivo.
§1º O comparecimento à unidade escolar sem o uniforme adotado pela Rede Pública de Ensino do Distrito
Federal e/ou a carteira de identificação escolar não impede o estudante de participar das atividades
pedagógicas, devendo o fato ser devidamente justificado por sua família e/ou responsável legal.
§2º Quando da impossibilidade do uso do uniforme escolar, o estudante deverá trajar-se com vestimenta
condizente com o ambiente escolar, de modo a permitir a realização das atividades, em especial as que
envolvem a prática de atividades físicas.
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§3º O estudante que chegar atrasado à unidade escolar após o início das aulas não poderá ser impedido
de entrar, devendo-lhe ser assegurado o acesso às atividades escolares, e o fato ser comunicado a sua
família e/ ou responsável legal.
XIII - tratar o diretor, o professor, os servidores e os demais membros da comunidade escolar com respeito
e decoro;
XIV - comprometer-se com a organização de seu tempo de estudo, com vistas às suas aprendizagens;
XV - comparecer pontual e assiduamente às atividades escolares;
XVI- solicitar autorização à equipe gestora da unidade escolar, quando necessitar se ausentar das
atividades escolares;
XVII - usar obrigatoriamente o uniforme oficialmente adotado pela Rede Pública de Ensino do Distrito
Federal, proibida qualquer customização;
XVIII – portar a carteira de identidade estudantil, de fornecimento gratuito, visando a adequada
identificação e acesso na unidade escolar quando exigido e no padrão estabelecido, podendo ser
eventualmente substituída pela carteira de identidade, não sendo objeto impeditivo de acesso às
dependências da unidade escolar.
XIX - zelar pelo patrimônio, pela limpeza e pela conservação do ambiente escolar, das instalações, dos
equipamentos e dos materiais existentes na unidade escolar;
XX - reconhecer e respeitar o outro na sua dignidade como pessoa humana, considerando a diversidade,
sem distinção de raça/etnia, territorialidade, gênero, sexualidade, convicção política, filosófica ou religiosa,
e condições sociais, físicas, intelectuais, sensoriais e comportamentais;
XXI - indenizar os danos a que der causa, dentro da unidade escolar, na forma da lei e deste regimento
escolar;
XXII - participar das atividades pedagógicas desenvolvidas pela unidade escolar, respeitados seus
direitos;
XXIII - zelar pelo acervo da Biblioteca/Sala de Leitura;
XXIV - zelar pela conservação dos livros didáticos e materiais recebidos;
XXV - observar as regras de devolução dos livros didáticos reutilizáveis ao final de cada ano letivo;
XXVI – ser solidário com o colega estudante que apresentar dificuldades físicas, de locomoção ou de
aprendizagem;
XXVII – trazer justificativa, por escrito, dos pais ou responsáveis, quando necessário;
XXVIII – portar-se corretamente dentro da unidade escolar;
§1º É vedado o ingresso do estudante na unidade escolar sem o uso do uniforme oficial, cujo
descumprimento acarretará a aplicação de medida disciplinar de advertência escrita, sem impedimento de
acesso às atividades escolares.
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§2º No caso de reincidência da situação prevista no parágrafo anterior, além da aplicação de nova
advertência escrita, será cabível à Direção notificar a família e/ou responsável legal sobre o impedimento
de acesso às atividades escolares por parte do estudante que não apresentar uniforme oficial.
§3º O atraso injustificado do estudante para ingresso na unidade escolar acarretará advertência escrita,
sem impedimento de acesso às atividades escolares.
§4º No caso de reincidência da situação prevista no parágrafo anterior, além da aplicação de nova
advertência escrita, será cabível a Direção notificar a família e/ou responsável legal sobre o impedimento
de acesso às atividades escolares.
§5º Nas situações previstas nos parágrafos anteriores, o estudante, quando menor, e caso seja impedido
de acessar às atividades escolares devido a reincidência, deverá ser encaminhado a espaço de
atendimento, com o intuito de receber orientação quanto ao cumprimento do regimento escolar, e
aguardar o acompanhamento e a autorização da família e/ou responsável legal para sua liberação.
§6º O atraso considerado justificado e acatado pela Direção assegurará o ingresso do estudante nas
atividades escolares normalmente.
§7º A unidade escolar poderá adotar critério de tolerância ao atraso justificado nos casos de comprovação
de residência distante, atestado de comparecimento, alistamento, programas de aprendizagem,
dificuldades de locomoção pública ou por motivo de força maior.
§8º O atraso injustificado do estudante por 3 (três) vezes no ano letivo acarretará a aplicação de
suspensão.”

Art. 308. É vedado ao estudante:
I - portar objeto ou substância que represente perigo para a sua saúde, segurança e integridade física ou
de outrem; II ingressar na unidade escolar portando arma de fogo, acessório, munição, artefato explosivo,
simulacro e assemelhados à arma de fogo, à arma branca, ou a qualquer item ou objeto que coloque em
risco a sua integridade física ou de outrem;
III– portar, guardar ou oferecer, para consumo próprio ou de outrem, drogas ilícitas, álcool, substâncias
psicoativas ou produtos capazes de causar dependência ou de alterar a capacidade psicomotora;
IV - promover, na unidade escolar, qualquer tipo de campanha ou atividade comercial, político-partidária
ou religiosa;
V - ocupar-se, durante as aulas, com atividades não compatíveis com o processo de ensino e de
aprendizagem;
VI - utilizar aparelhos eletrônicos em sala de aula, salvo por orientação do professor e com o objetivo de
desenvolver atividade pedagógica pertencente ao componente curricular;
VII - participar de jogos de apostas ou de azar no ambiente escolar;
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VIII - permanecer com filhos ou com outra criança no interior da unidade escolar, salvo casos
resguardados pela legislação;
IX – estimular ou instigar a prática de violência ou de preconceito no ambiente escolar, inclusive por meio
das redes sociais;
X – estimular, promover ou realizar a prática de bullying na unidade escolar, inclusive por meio de redes
sociais, seja entre os colegas ou membros da Comunidade escolar;
XI – entrar em sala de aula ou dela sair sem permissão do Professor;
XII - desrespeitar os integrantes da unidade escolar;
XIII – rasurar ou falsificar qualquer documento escolar;
XIV – fumar no interior da unidade escolar.
§1º No caso de estudante surpreendido nas situações previstas nos incisos II e III deste artigo, a equipe
gestora da unidade escolar deverá imediatamente comunicar à família, ao Conselho Tutelar e acionar a
autoridade policial competente para as providências legais cabíveis, cabendo à Direção ainda a aplicação
de medida disciplinar de suspensão ou, se for caso, de transferência , quando o convívio prejudicar a
segurança ou o bem-estar da Comunidade escolar.
§2º No caso de o estudante apresentar sinais de embriaguez ou alteração da capacidade motora em
decorrência do uso de substâncias entorpecentes, a equipe gestora da unidade escolar deverá
imediatamente comunicar família e/ou responsável legal, ao Conselho Tutelar e aplicar medida disciplinar
de suspensão, bem como, posteriormente encaminhá-lo à orientação educacional.
§3º Todas as situações previstas nesse artigo deverão ser comunicadas imediatamente a família e/ou
responsável legal pelo estudante, bem como registradas no livro de ocorrências.

(...)
Art. 310-B. Em caso de inobservância das normas contidas neste Regimento e conforme a gravidade e/ou
reincidência, o estudante estará sujeito à atribuição de ponto negativo no aspecto formativo do cálculo do
componente curricular que acarretou a prática do descumprimento, sendo que sua aplicação deve ocorrer
nos limites máximos a seguir:
I.

advertência oral ou retirada de sala de aula (- 0,1);

II.

advertência escrita (- 0,3);

III.

suspensão de sala de aula de, no máximo, três dias (- 0,5).

IV.

transferência, quando o ato for aconselhável para manutenção da ordem escolar e melhor
desenvolvimento integral do estudante.
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ÓRGÃOS COLEGIADOS

Assembleia Geral Escolar
Conforme prevê os Artigos 20 e 21 do Regimento da Rede Pública de Ensino do Distrito Federal, a
Assembleia Geral Escolar é a instância máxima de participação direta da comunidade escolar, abrange
todos os segmentos escolares e é responsável por acompanhar o desenvolvimento das ações da unidade
escolar.

A

Assembleia

Geral

Escolar

se

reunirá

ordinariamente

a

cada

seis

meses,

ou

extraordinariamente, sempre que a comunidade escolar indicar a necessidade de ampla consulta sobre
temas relevantes, mediante convocação, conforme a legislação.

Conselho Escolar
Representado por todos os segmentos da comunidade escolar, é uma entidade de natureza consultiva,
fiscalizadora, mobilizadora, deliberativa e representativa da comunidade escolar, regulamentado pela
SEEDF.
O artigo 23 parágrafo Único do Regimento Interno, estabelece que a composição do Conselho Escolar é
de no mínimo, cinco e, no máximo, vinte e um conselheiros, conforme quantidade de estudantes da
unidade escolar prevista em legislação vigente, para mandato de três anos.
Os participantes são:
o

até três representantes da Carreira Magistério Público do Distrito Federal, ocupantes do
cargo de Professor, em exercício na instituição educacional há pelo menos um ano;

o

um representante da Carreira Magistério Público do Distrito Federal, ocupante do cargo de
Especialista de Educação, em exercício na instituição educacional há pelo menos um ano;

o

até dois representantes da Carreira Assistência à Educação, em exercício na instituição
educacional há pelo menos um ano;

o

até três representantes dos discentes da instituição educacional, com idade igual ou
superior a dezesseis anos, sendo, preferencialmente, um de cada turno;

o

até seis representantes dos pais ou responsáveis legais de alunos da instituição
educacional.

Foram eleitos para o triênio 2017/2020, os seguintes representantes:
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Segmento Escolar

Antônio Wilson Venâncio de Araújo

Diretor (nato)

Ramon Silva Ferreira - Presidente

Magistério

Halbert Alessandro Orem da Cruz

Magistério

Fernanda Viana de Araújo Rocha

Magistério

Célia de Fátima Mariz de Souza

Assistência à Educação

Imailton Rodrigues Fernandes

Assistência à Educação

Isa Maria Alves de Miranda

Assistência à Educação

Odara Andrade Cieslak

Alunos

Luiza Scalabrini Garcia do Nascimento

Alunos

Wilson Nóbrega Freitas

Pais

Gracilene Gonçalves Bastos

Pais

Adriana Scalabrini da Luz

Pais

Considerando as mudanças ocorridas na escola: eleição de nova equipe gestora,
aposentadoria, falecimento ou deslocamento de membros do conselho eleito em 2017 para
outras unidades de ensino, será convocada Assembleia Geral Escolar, conforme previsto em
legislação específica, para eleição e/ou recomposição do Conselho Escolar do CEM 02 para
2020/2021.
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Conselho de Classe
O Conselho de Classe é um colegiado de professores, de um mesmo grupo de alunos, com o
objetivo primordial de acompanhar e de avaliar o processo ensino-aprendizagem.
Além dos professores, devem participar do Conselho de Classe o Diretor ou seu representante,
o Orientador Educacional, o Supervisor Pedagógico ou o Coordenador Pedagógico e o representante dos
alunos, quando for ocaso.
Podem compor o Conselho de Classe, como membros eventuais, representante do
atendimento educacional especializado/sala de recursos, pais ou responsáveis, e outras pessoas cuja
participação se julgar necessária, além disso, pode ser participativo com a presença de todos os alunos e
professores de uma mesma turma, bem como dos pais ou responsáveis.
Compete ao Conselho de Classe:
o

acompanhar e avaliar o processo de ensino e de aprendizagem dos alunos;

o

analisar o rendimento escolar dos alunos, a partir dos resultados da avaliação formativa, contínua e
cumulativa do seu desempenho;

o

propor alternativas que visem o melhor ajustamento dos alunos com dificuldades evidenciadas;

o

definir ações que visem a adequação dos métodos e técnicas didáticas ao desenvolvimento das
competências e habilidades previstas nas Orientações Curriculares da Secretaria de Estado de
Educação;

o

sugerir procedimentos para resolução dos problemas evidenciados no processo de aprendizagem dos
alunos que apresentem dificuldades;

o

discutir e deliberar sobre a aplicação do regime disciplinar e de recursos interpostos;

o

deliberar sobre os casos de aprovação e reprovação de estudos;

o

analisar, discutir e refletir sobre a Proposta Pedagógica da instituição educacional de modo a
promover mudanças no espaço escolar voltadas para a avaliação de todos os processos e
procedimentos adotados para o alcance da melhoria da educação.
As deliberações, emanadas do Conselho de Classe devem estar de acordo com o Regimento

Escolar (DISTRITO FEDERAL, 2019) e demais dispositivos legais.
O Conselho de Classe deve reunir-se, ordinariamente, uma vez por bimestre do ano letivo, ou,
extraordinariamente, quando convocado pelo diretor da instituição educacional. O Conselho de Classe,
presidido pelo Diretor ou seu representante, é secretariado por um de seus membros, indicado por seus
pares, que lavrará competente ata em livro próprio.
A decisão de promoção do aluno pelo Conselho de Classe, discordante do parecer do professor
regente de determinado componente curricular, deve ser registrada em ata e no diário de classe, nas
informações complementares, preservando-se nesse documento o registro anteriormente efetuado pelo
professor.
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Grêmio Estudantil
O grêmio estudantil é uma instância colegiada e deliberativa, a partir da qual os estudantes se organizam
de modo mais sistemático, liderado por representantes eleitos pelos demais alunos.
O CEM 02 de Ceilândia incentivará a formação e atuação do grêmio como proposta de protagonismo
juvenil e o exercício de cidadania na sociedade, conforme prevê o Regimento em seu artigo 33.
São atribuições do grêmio:
o

fomentar a integração e o envolvimento dos alunos com o corpo docente e com os
funcionários;

o

desenvolver o espírito de solidariedade e cooperação entre os estudantes e a escola;

o

permitir que os alunos discutam, criem e fortaleçam inúmeras possibilidades de ação tanto
no ambiente escolar como na comunidade;

o

contribuir na construção da comunidade escolar;

o

estimular a participação e o engajamento de todos os alunos nas atividades e projetos na
escola.

UNIDADES EXECUTORAS
Sobre as Unidades Executoras, o Regimento da Rede Pública de Ensino do Distrito Federal afirma:
Art. 34. As Unidades Executoras, como Caixa Escolar, Associação de Pais e Mestres, Associação de Pais,
Alunos e Mestres, Grêmio Estudantil, Conselho Comunitário e Conselho Comunitário de Segurança
Escolar, são instituições de direito privado criadas com o objetivo específico de apoiar a unidade escolar
em sua gestão pedagógica, administrativa e financeira, sem caráter lucrativo.
Parágrafo único. A organização e o funcionamento de cada uma dessas unidades devem estar de acordo
com as normas legais vigentes e estabelecidas em estatuto próprio ou em seu Regimento.
Conforme o exposto acima, o CEM 02 de Ceilândia conta com duas unidades executoras: Associação
Pais, Alunos e Mestres (APAM) e Caixa Escolar.
A APAM – Associação de Pais, Alunos e Mestres e a Caixa Escolar são entidades legalmente constituídas
pelas comunidades escolares sob a forma de pessoas jurídicas de direito privado sem fins econômicos,
credenciadas com a finalidade de auxiliar na administração da escola, conforme o Decreto GDF n°
29.200/08.
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A existência dessas entidades é pré-requisito exigido à escola para o recebimento de recursos financeiros
obtidos por meio de repasses governamentais, bem como os provenientes de doações e eventos.
À APAM fica designada a cobrança de taxas voluntárias dos alunos, pais e professores (doações),
estabelecidas conforme a necessidade da escola, bem como a arrecadação de fundos oriundos de
eventos. Contudo, os alunos, pais e professores que decidirem não contribuir, não serão discriminados ou
prejudicados de nenhuma forma.
Já a Caixa Escolar fica designada como Unidade Executora do PDAF - Programa de Descentralização
Administrativa e Financeira, PDDE, ProEMI e demais repasse de governamentais.
Foi eleita pela comunidade escolar a seguinte diretoria da Caixa Escolar, para o biênio abril/2020 a
abril/2022:
Diretoria da Caixa Escolar
Membro

Função

Segmento Escolar

Presidente

Direção

Vice-Presidente

Professores

Reginaldo Marciano Silva

1º tesoureiro

Auxiliares

Pedro de Oliveira Lacerda

2º tesoureiro

Professores

Gizele de Almeida Pereira

1º secretário

Auxiliares

Marise Reis Boaventura

2º secretário

Pais/ Responsáveis

Carlos dos Santos

Conselho fiscal

Professores

Mônica de Souza Santos

Conselho fiscal

Professores

Vânia Rosa Barbosa Paiva

Conselho fiscal

Professores

Amanda Margarida Freire de Paula Alves

Suplente CF

Professores

Regina Recalde da Fonseca Cotrim

Suplente CF

Professores

Wederson Sousa do Bonfim

Suplente CF

Professores

Eliel Aquino
Sônia Aparecida de Souza Cotrim
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As funções da Caixa Escolar, foram definidas conforme a Portaria nº 335, de 11 de setembro de 2007:
o

proporcionar aos pais uma forma de participação ativa na escola, em benefício do
desenvolvimento integral dos alunos e do processo educacional;

o

auxiliar a administração escolar, nas questões pertinentes ao atendimento das
necessidades da escola;

o

participar das reuniões de planejamento e avaliação das atividades da escola;

o

captar recursos financeiros para prestar assistência suplementar e/ou emergencial à
escola;

o

promover e apoiar atividades socioculturais e lazer à comunidade, visando ampliar o
conceito de instituição escolar, transformando-a em um centro de integração e
desenvolvimento comunitário;

o

proporcionar aos pais oportunidades de participação e proximidade com a escola, a fim de
assegurar-lhe melhor desempenho escolar;

o

promover a obtenção de recursos financeiros para contribuir com os educandos, na
medida de suas necessidades;

o

receber, executar, e prestar contas dos recursos financeiros obtidos por meio de repasses
governamentais, como também os provenientes de doações, eventos etc.

o

participar de festas organizadas pela comunidade em geral, a fim de promover um maior
entrosamento e angariar fundos.
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Organização do Espaço Físico
As salas de aula estão organizadas como salas-ambiente, como se segue, com a
mudança dos alunos a cada troca de horário.
Bloco

Sala

Matutino

Vespertino

Área

Bloco A

Sala 01

Sala de recursos Generalista

Sala de recursos Generalista

48 m2

Bloco A

Sala 02

Sala Fixa

Sala Fixa

48 m2

Bloco A

Sala 03

FILOSOFIA

BIOLOGIA

48 m2

Bloco A

Sala 04

FÍSICA

FÍSICA

48 m2

Bloco A

Sala 05

MATEMÁTICA

MATEMÁTICA

48 m2

Bloco A

Sala 06

QUÍMICA

QUÍMICA

48 m2

Bloco A

Sala 07

GEOGRAFIA

GEOGRAFIA

48 m2

Bloco A

Sala 08

INGLÊS

INGLÊS

48 m2

Bloco A

Sala 09

HISTÓRIA

PORTUGUÊS

48 m2

Bloco A

Sala 10

EDUCAÇÃO FÍSICA

EDUCAÇÃO FÍSICA

48 m2

Bloco B

Sala 11

SOCIOLOGIA

SOCIOLOGIA

48 m2

Bloco B

Sala 12

ESPANHOL

ESPANHOL

48 m2

Bloco B

Sala 13

PORTUGUÊS

PORTUGUÊS

48 m2

Bloco B

Sala 14

BIOLOGIA

FILOSOFIA

48 m2

Bloco B

Sala 15

HISTÓRIA

HISTÓRIA

48 m2

Bloco B

Sala 16

MATEMÁTICA

MATEMÁTICA

48 m2

Bloco B

Sala 17

FÍSICA

FÍSICA

48 m2

Bloco B

Sala 18

BIOLOGIA

BIOLOGIA

48 m2

Bloco B

Sala 19

FILOSOFIA

FILOSOFIA

48 m2

Bloco B

Sala 20

EDUCAÇÃO FÍSICA

EDUCAÇÃO FÍSICA

48 m2

Bloco C

Sala 21

PORTUGUÊS

PORTUGUÊS

48 m2

Bloco C

Sala 22

QUÍMICA

QUÍMICA

48 m2

Bloco C

Sala 23

MATEMÁTICA

MATEMÁTICA

48 m2

Bloco C

Sala 24

SOCIOLOGIA

SOCIOLOGIA

48 m2

Bloco C

Sala 25

INGLÊS

INGLÊS

48 m2

Bloco C

Sala 26

PORTUGUÊS

PORTUGUÊS

48 m2

Bloco C

Sala 27

GEOGRAFIA

GEOGRAFIA

48 m2

Bloco C

Sala 28

PORTUGUÊS

HISTÓRIA

48 m2
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Bloco C

Sala 29

ARTE

ARTE

48 m2

Bloco C

Sala 30

ARTE

ARTE

48 m2

Bloco E

Sala 31

Sala de recursos DAs

Sala de recursos DA

48 m2

Bloco E

Sala 32

Sala de recursos DAs

Sala de recursos DA

48 m2

Bloco E

Sala 33

Sala de recursos DAs

Sala de recursos DA

24 m2

Bloco F

Sala 46

Educação Física

125 m2

Área Externa

Quadra

Educação Física

poliesportiva sem
cobertura
Quadra

Área Externa

Educação Física

poliesportiva com
cobertura
Quadra

Área Externa

Educação Física

poliesportiva com
cobertura
Pista de atletismo

Área Externa

Educação Física

Para suporte pedagógico, a escola organizou os seguintes espaços:
Bloco

Sala

Destinação

Área

Bloco D

Sala 58

Sala de leitura – Biblioteca Machado de Assis

72 m2

Bloco D

Sala 51

Mecanografia/ Copiadora/ Central de Provas

24 m2

Bloco E

Sala 34

Laboratório de Física

52 m2

Bloco E

Sala 35

Laboratório de Química

52 m2

Bloco E

Sala 36

Laboratório de Biologia

52 m2

Bloco E

Sala 40

Laboratório de Informática

72 m2

Bloco F

Sala 50

Auditório

250 m2

Área externa

Sala 60

Centro Cultural Professor Fragmar Diniz

72 m2

Área externa

Horta

Projetos interdisciplinares

Para apoio educacional, serão destinadas as salas:
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Bloco

Sala

Destinação

Área

Bloco E

Sala 42

Serviço de orientação educacional

24 m2

Bloco E

Sala 39

Laboratório do NTE/CREC

48 m2

Bloco E

Sala 41

Serviço Administrativo

24 m2

Outros espaços destinados aos trabalhos pedagógicos e administrativos estão assim
organizados:
Bloco

Sala

Destinação

Área

Bloco D

Sala 52

Secretaria e arquivo escolar

96 m2

Bloco D

Sala 53

Serviço de Orientação Disciplinar

24 m2

Bloco D

Sala 54

Supervisão Pedagógica

24 m2

Bloco D

Sala 55

Direção

24 m2

Bloco D

Sala 56

Sala de professores com copa e banheiros

96 m2

Bloco D

Sala 57

Banheiro para ANEE

04 m2

Bloco D

Sala 59

Sala de Coordenação Pedagógica

72 m2

Bloco E

Sala 43

Banheiros dos alunos

72 m2

Bloco E

Sala 44

Depósito de materiais

24 m2

Bloco E

Sala 45

Sala de auxiliares de limpeza

24 m2

Bloco F

Sala 47

Depósito de gêneros alimentícios

24 m2

Bloco F

Sala 48

Cozinha

48 m2

Bloco F

Sala 49

Lanchonete

24 m2

Praça da Amizade

250 m2

Pátio Coberto

150 m2
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Outros espaços destinados à comunidade escolar:

Destinação

Área

Estacionamento público

2000 m2

Estacionamento para funcionários

2400 m2

Jardins

600 m2

Corredores e pátio aberto

500 m2

Os espaços de uso coletivo, como laboratórios e salas de multimídia serão disponibilizados
mediante reserva registrada em livro próprio, na coordenação pedagógica, com limite de até seis
aulas por mês, salvo quando ociosos.

Recursos Materiais e Tecnológicos

Quantidade

Descrição

02

duplicadores com mais de 03 anos de uso

03

duplicador com mais de 6 anos de uso e com problemas técnicos recorrentes

01

duplicador novo

01

copiadora locada pela APAM

05

computadores com mais de cinco anos de uso, alocados nos espaços
administrativos

01

Computador novo para o administrativo

03

computadores com mais de cinco anos de uso destinado à coordenação
pedagógica
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03

computadores novos destinado à coordenação pedagógica

21

computadores com mais de cinco anos de uso, alocados no Laboratório de
Informática, oriundos do PROINFO e de doações

05

impressoras alocadas nos espaços administrativos e pedagógicos

03

projetores de multimídia e uma lousa digital, instalados nos espaços
pedagógicos

07

projetores de multimídia avulsos, para uso imediato pelos professores

03

televisores de 29” com aparelhos de DVD em funcionamento com mais de
8anos de uso e com problemas técnicos recorrentes

01

kit de mídias DVD escola

01

acervo de livro da Sala de Leitura

01

mesa de som com demais equipamentos de áudio e vídeo instalados no
auditório, oriundos do Programa Cinemais Cultura e de aquisições com
recursos do PDAFe com problemas técnicos recorrentes

01

sistema de áudio com caixas de som instaladas nos corredores da escola

01

estrutura de rede cabeada precária para conexão à internete com problemas
técnicos recorrentes

01

estrutura de rede wi-fi limitada à coordenação pedagógica

01

serviço de correio eletrônico institucionalizado para todos os funcionários da
escola, oferecido pela Google Apps for Education sob domínio @cem02.net,
registrado pela APAM

01

serviço de provedor de hospedagem web compartilhada, oferecido pela empresa
OrigiWeb, contratada pela APAM, sob domínio registrado cem2ceilandia.com.br

01

site de serviços da escola na web

02

ambiente virtual de aprendizagem de todas as componentes curriculares e da
coordenação pedagógica, criados no Moodle e hospedado no provedor web contratado
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acesso de internet ADLS com a velocidade nominal de 5 Mbps, contratado pela APAM,
muito precário (a escola não dispõe desse serviço fornecido pela SEDF)

01

acesso de internet ADSL com a velocidade nominal de 2 Mbps, contratado pelo
MEC/PROINFO, disponível exclusivamente para o Laboratório de Informática

03

televisores de 52” nos laboratórios de física, química, biologia e sala de recursos

Diversos

materiais e equipamentos destinados à prática de Educação Física

4.1.11. Recursos Financeiros
O CEM 02 de Ceilândia recebe recursos financeiros do Programa de Descentralização
Administrativa e Financeira (PDAF), da SEDF, do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE),
executados pelo Caixa Escolar, além de incentivar doações voluntárias à APAM e promover eventos para
arrecadações.
A escola dispõe de um contador contratado para fazer a contabilidade do Caixa Escolar e faz
regularmente a prestação de contadas aos órgãos fiscalizadores.

Organização do Espaço Temporal

O CEM 02 de Ceilândia adota, de acordo com o Regimento das Escolas Públicas do Distrito
Federal, o regime de ensino por Semestralidade, com o cumprimento dos 200 dias letivos divididos em
dois semestres, conforme o calendário oficial da SEDF.
O horário escolar, elaborado pela Supervisão Pedagógica, é dividido em seis aulas, sendo as
duas primeiras de 50 minutos e as demais de 45 minutos, com um intervalo de 20 minutos entre o terceiro
e quarto horário, conforme tabela de horários abaixo:

Turno

Matutino

Vespertino

Abertura dos portões

7 horas

13 horas

1º horário

7h15min

13h15min

2º horário

8h05min

14h05min

3º horário

8h55min

14h55min

Intervalo

9h40min

15h40min

4º horário

10 horas

16 horas

5º horário

10h45min

16h45min

6º horário

11h30min

17h30min

Encerramento do turno de aula

12h15min

18h15min
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Os portões da escola serão abertos às 7 horas e 13 horas, com tolerância de 10 minutos após o
início da primeira aula. Não serão permitidas a entrada de alunos após o tempo de tolerância,
exceto na companhia dos pais ou representante legal, mediante assinatura em livro de ocorrência
na Direção da escola.

o

As atividades acadêmicas serão definidas no calendário escolar, elaborado pela equipe de direção
e corpo docente, no início do ano letivo.

o

As aulas serão presenciais, com suporte pedagógico em ambiente virtual de aprendizagem a
critério do professor.

Avaliação

Os critérios de aprovação, aprovação com dependência e certificação seguem as orientações
definidas pelo Regimento Escolar da SEDF.
Será considerada, para fins de promoção do aluno, média mínima semestral de 5,0 pontos em
cada componente curricular e a frequência mínima de 75% (setenta e cinco por cento) do total de horas
letivas estabelecido para o ano letivo (1000 horas), computados os exercícios domiciliares amparados por
Lei. A média final atribuída ao aluno, para representar o índice de rendimento escolar, é calculada pela
equação abaixo:
Primeiro Semestre – Bloco I
𝑀𝐹 =

𝑁𝐵1 + 𝑁𝐵2
2

𝑀𝐹 =

𝑁𝐵1 + 𝑁𝐵2
2

MF – Média Final
NB1 – Nota do 1º Bimestre
NB3 – Nota do 2º Bimestre

Segundo Semestre – Bloco II

MF – Média Final
NB1 – Nota do 1º Bimestre
NB3 – Nota do 3º Bimestre

Para a avaliação, serão observados os seguintes aspectos:
o

Os resultados do processo avaliativo são registrados, bimestralmente e ao final do semestre letivo, no
diário de classe, pelo professor e, na ficha individual, pela Secretaria Escolar, sendo comunicado aos
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interessados até15 (quinze) dias após o término do bimestre, semestre ou ano letivo. O interessado
pode solicitar a revisão dos resultados do processo avaliativo até 5 (cinco) dias úteis a contar da
divulgação.
o

O aluno, que, por motivo justo, faltar a qualquer atividade pedagógica deverá apresentar justificativa
até 5 (cinco) dias letivos, após o ocorrido, para a Direção da escola.

o

São atribuídas atividades domiciliares aos alunos, por meio do ambiente virtual de aprendizagem da
escola e/ou entregues aos pais ou responsáveis, cujas faltas são justificadas por atestado médico,
licença maternidade ou outro documento legalmente reconhecido, amparados conforme legislação
vigente.

o

Quando em atividades domiciliares, sistematicamente acompanhados e registrados pelos professores,
as faltas não são computadas para definição da aprovação ou reprovação dos alunos.

o

As atividades domiciliares não se referem a instrumentos de avaliação, mas sim às competências e às
habilidades desenvolvidas em sala de aula, na forma de compensação. Ao retornar à escola, os
alunos afastados serão submetidos a avaliações a critério do professor, para comprovar a realização
das atividades domiciliares.

o

Será admitida a promoção dos alunos com média anual em até duas componentes curriculares sob o
regime de aprovação com dependência, exceto alunos com frequência inferior a 75% das horas letivas
do ano e alunos do 3º ano do Ensino Médio, conforme o Regimento Escolar da SEDF.

o

A recuperação, de responsabilidade direta do professor, sob o acompanhamento da Direção da
escola, com o apoio da família, destina-se ao aluno com aproveitamento insuficiente será oferecida de
duas formas:
▪

Contínua - inserida no processo ensino-aprendizagem, no decorrer do período letivo, assim
que identificado o baixo rendimento do aluno e ao final de cada semestre letivo;

▪

Semestral - realizada ao final de cada Bloco para o aluno que não obteve aproveitamento
suficiente;

▪

Final - realizada após o término do ano letivo, para o aluno que não obteve aproveitamento
suficiente em até 3 (três) componentes curriculares (somados os Blocos I e II).

o

A recuperação contínua não pressupõe a realização de provas específicas com a finalidade de alterar
notas já obtidas, mas de determinado domínio das habilidades, competências e conteúdos para a
análise final de resultado no componente curricular.

o

A recuperação final não se aplica a aluno retido em uma série ou componente curricular do segmento
em razão de frequência inferior a 75%do total de horas letivas anuais.
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O aluno do 3º ano do Ensino Médio, com aproveitamento insuficiente em mais de 3 (três) componente
curricular pode ser encaminhado à recuperação final, a critério do Conselho de Classe, mediante
análise circunstanciada de cada caso.

o

A opção pelo regime de dependência é facultativa e será formalizada pelo aluno, ou por seu pai ou
responsável, quando menor, no prazo máximo de15 (quinze) dias, após divulgação dos resultados do
ano letivo.

o

A dependência será desenvolvida mediante aulas regulares, estudos orientados, cursos paralelos na
própria instituição educacional ou no ambiente virtual de aprendizagem da escola, oferecidos pelo
professor regente do componente curricular em questão.

o

O aluno que apresentar rendimento insuficiente na dependência e na série/ano em que está
matriculado, no mesmo componente curricular, ficará retido. O resultado da dependência deve ser
registrado em ata própria, na ficha individual do aluno e no histórico escolar.

o

O resultado final quanto à aprovação, aprovação com dependência ou reprovação será de
competência exclusiva do Conselho de Classe, emitido em reunião ordinária ao final do Ano Letivo.

Planejamento didático-pedagógico
O planejamento didático-pedagógico anual será realizado pelos professores regentes por área do
conhecimento (interdisciplinar), com anuência dos coordenadores pedagógicos e equipe de direção, na
semana pedagógica no início do ano letivo, em formulário próprio.
Para garantir a execução do planejamento, a Coordenação Pedagógica manterá arquivadas cópias
assinadas pelos professores em seu acervo, entregues até cinco dias após o início de cada semestre
letivo.

Proposta Curricular

De acordo com o regime seriado anual, na modalidade semestralidade, do Currículo em
Movimento da SEDF, o CEM 02 de Ceilândia organiza sua proposta curricular para atender alunos do 1º,
2º e 3º anos do Ensino Médio Regular - Semestralidade.
A proposta curricular do CEM 02 de Ceilândia tem como base os eixos estruturantes do Currículo em
Movimento da SEDF, com ênfase na abordagem interdisciplinar, a partir de temas geradores de práticas
sociais para resolução de problemas.
Optamos por utilizar os objetos de conhecimento do Programa de Avaliação Seriada da UnB –
PAS, como temas geradores de práticas sociais, contextualizados a partir das obras literárias, musicais,
teatrais, cinematográficas e de artes visuais, disponibilizadas durante as Coordenações Semanais,
conforme tabela a seguir:
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Temas geradores de práticas sociais
1º ano

2º ano

3º ano

O ser humano como um ser no

O ser humano como um ser

O ser humano como um ser

mundo

que pergunta e quer saber

que interage

Indivíduo, cultura e identidade

Indivíduo, cultura e

Indivíduo, cultura, Estado e

mudança social

participação política

Tipos e gêneros

Tipos e gêneros

Tipos e gêneros

Estruturas

Estruturas

Estruturas

Energia, equilíbrio e movimento

Energia e oscilação

Energia e campos

Ambiente

Ambiente e vida

Ambiente e evolução

A formação do mundo ocidental

A formação do mundo

Cenários contemporâneos

ocidental contemporâneo
Número, grandeza e forma

Número, grandeza e forma

Número, grandeza e forma

Espaços

A construção do espaço

A construção do espaço

Materiais

Materiais

Materiais
Análise de dados

Nossa proposta curricular articula uma base comum de conhecimentos, completada por uma
parte diversificada, conforme norma da LDB, Lei Nº 9394/1996. Para oferecer a base comum de
conhecimentos para o Ensino Médio, optamos por adotar a Matriz de Referência do ENEM (BRASIL,
2013).
A adaptação curricular para alunos com necessidades educacionais especiais (ANEE) será
realizada pelo professor regente, com o auxílio dos profissionais da Sala de Recursos, de acordo com o
Regimento Escolar (DISTRITO FEDERAL, 2009).
A proposta curricular será consolidada a culminância com vários eventos dos temas
transversais propostas na Parte Diversificada.
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4.2.4.1.Matriz curricular
A proposta curricular do CEM 02 de Ceilândia será desenvolvida a partir dos objetos de
conhecimento (conteúdos)da Matriz de Referência e da Matriz Curricular, consoante as Diretrizes para a
Organização do Trabalho Pedagógico na Semestralidade de Ensino Médio:

Segundo o documento, nos blocos I e II, caso não haja opção por Ensino Religioso, essa carga horária será destinada à Parte
Diversificada, sendo PDs distintos, um em cada bloco, portanto no bloco I, temos 1 aula de PD e no bloco II, temos PD1 e PD2.

Bloco 1
Ensino Médio Diurno
Componentes Curriculares

Aulas por semana
1º ano

2º ano

3º ano

PORTUGUÊS

04

04

04

MATEMÁTICA

03

03

03

EDUCAÇÃO FÍSICA

02

02

02

HISTÓRIA

04

04

04

FILOSOFIA

04

04

04

BIOLOGIA

04

04

04

QUIMICA

04

04

04

INGLÊS

04

04

04

PD1 Bloco 1 (Ensino Religioso)

01

01

01

TOTAL

30

30

30
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Bloco 2
Componentes Curriculares

Aulas por semana
1º ano

2º ano

3º ano

PORTUGUÊS

04

04

04

MATEMÁTICA

03

03

03

EDUCAÇÃO FÍSICA

02

02

02

GEOGRAFIA

04

04

04

SOCIOLOGIA

04

04

04

FÍSICA

04

04

04

ARTE

04

04

04

ESPANHOL

02

02

02

PD1 Bloco 2

01

01

01

PD2 Bloco 2

02

02

02

TOTAL

30

30

30

PARTE DIVERSIFICADA

A relação entre o que é básico-comum e o que é diverso é retomada no Artigo 26 da LDB, que determina
que “os currículos da Educação Infantil, do Ensino Fundamental e do Ensino Médio devem ter base
nacional comum, a ser complementada, em cada sistema de ensino e em cada estabelecimento escolar,
por uma parte diversificada, exigida pelas características regionais e locais da sociedade, da cultura, da
economia e dos educandos (BRASIL, 1996; ênfase adicionada).
Conforme determina o Plano Distrital de Educação (PDE), aprovado em 2014 pela Câmara Legislativa do
DF, o CEM 02 destinou as aulas de Ensino Religioso a PD, portanto, temos PD1/ PD2/ PD3. Para o 1º
semestre de 2020, traçamos um plano e trabalharemos os seguintes aspectos.
PD1 – Aprendendo a Aprender (1 aula no bloco 1)

PD3 – Aprendendo a Aprender (1 aula no bloco 2)

PD2 – Estudo do Regimento da Rede Pública de Ensino do Distrito Federal (direitos, deveres e vedações
dos alunos/ estudo das músicas indicadas pelo PAS – UnB para cada etapa/ série do ensino médio.
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Nas coordenações no decorrer do primeiro semestre, discutiremos temas importantes para a
nossa comunidade escolar e elaboraremos projetos para trabalhar na PD no 2º semestre.

Matriz de referência, eixos cognitivos e objetos de conhecimento do ENEM

A organização do trabalho pedagógico desenvolvido no CEM 02 de Ceilândia, leva em
consideração também a Matriz de Referência do ENEM - documento que descreve as competências e
habilidades exigidas dos alunos e lista o Conteúdo Programático do ENEM, ou seja, os objetos de
conhecimento associados às Matrizes de Referência. A Matriz de Referência apresenta cinco Eixos
Cognitivos que são comuns a todas as áreas do conhecimento, ou seja, que serão exigidos dos alunos em
todos os momentos da prova.
Listamos, a seguir, os Eixos Cognitivos da Matriz de Referência do ENEM, mas deixamos claro
que o documento na íntegra norteia a organização do trabalho pedagógico em nossa escola.
Eixo cognitivo

Competências

Dominar linguagens (DL)

dominar a norma culta da Língua Portuguesa e fazer uso das linguagens matemática, artística e
científica e das línguas espanhola e inglesa.

Compreender fenômenos

construir e aplicar conceitos das várias áreas do conhecimento para a compreensão de

(CF):

fenômenos naturais, de processos histórico-geográficos, da produção tecnológica e das
manifestações artísticas.

Enfrentar

situações-

selecionar, organizar, relacionar, interpretar dados e informações representados de diferentes

problema (SP):

formas, para tomar decisões e enfrentar situações problema.

Construir argumentação

relacionar informações, representadas em diferentes formas, e conhecimentos disponíveis em

(CA):

situações concretas, para construir argumentação consistente.

Elaborar propostas (EP):

recorrer aos conhecimentos desenvolvidos na escola para elaboração de propostas de
intervenção solidária na realidade, respeitando os valores humanos e considerando a
diversidade sociocultural.

O desenvolvimento de competências consiste na capacidade de mobilizar um conjunto de
saberes, habilidade e informações, para solucionar problemas de ordem teórica e/ou prática. Está
relacionada às atitudes de julgar, avaliar, ponderar, debater, definir e, entre outras, propor soluções aos
desafios encontrados na vida.
Contudo, o desenvolvimento de competências depende da apropriação de saberes e
habilidades específicas, necessários a cada situação da vida, e que consiste na capacidade imediata de
"saber fazer" algo. Tal capacidade advém da apropriação de objetos de conhecimento (conteúdos
curriculares).
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Currículo em Movimento da Educação Básica

Quanto à organização do currículo, o art. 8º das Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino
Médio (DCNEM) estabelece quatro áreas do conhecimento - Linguagens, Matemática, Ciências da
Natureza e Ciências Humanas - e estabelece que o tratamento metodológico dos conteúdos deve
evidenciar a contextualização e a interdisciplinaridade para a articulação e o fortalecimento de saberes
para a apreensão e a intervenção na realidade a partir da cooperação.
Assim, a Matriz de Referência relaciona o desenvolvimento de competências por área do
conhecimento, às habilidades necessárias que mobiliza um conjunto de objetos de conhecimento
(conteúdos). Os objetos de conhecimento que compõem a Matriz de Referência estão organizados por
componente curricular, agrupados em quatro áreas do conhecimento, a saber. O CEM 02 segue a
distribuição tradicionalmente aceita e respaldada e relaciona-a, a seguir, para conhecimento da
comunidade escolar:

ENSINO MÉDIO
Área do Conhecimento

Componentes Curriculares
ARTE
LÍNGUA PORTUGUESA

Linguagens, Códigos e suas Tecnologias

EDUCAÇÃO FÍSICA
LEM - INGLÊS
LEM - ESPANHOL
HISTÓRIA

Ciências Humanas e suas Tecnologias

GEOGRAFIA
FILOSOFIA
SOCIOLOGIA
BIOLOGIA

Ciências da Natureza e suas Tecnologias

FÍSICA
QUÍMICA

Matemática e suas Tecnologias

MATEMÁTICA

A proposta curricular feita para o Ensino Médio no Currículo em Movimento da Educação
Básica é uma matriz que considera as áreas do conhecimento (acima relacionadas) organizadas em
dimensões que se interconectam e se internalizam. Segundo o documento, a opção por dimensionar
essas áreas dá-se em razão da busca por favorecer a interdisciplinaridade e ressignificar os conteúdos
historicamente mais demandados por certos componentes curriculares.
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Considerando essas ponderações e as considerações da equipe tanto na semana pedagógica, quanto em
coordenações, optamos por distribuir os “conteúdos” de cada área, relacionando-os as séries. A seguir
apresentamos a distribuição dos conteúdos trabalhados em cada dimensão do Currículo em Movimento da
Educação Básica, reorganizada pela equipe pedagógica do CEM 02 – professores, coordenadores,
supervisores.
Objetos de conhecimento para o Ensino Médio– Linguagens, Códigos e suas Tecnologias
ENSINO MÉDIO

Português
o

o

o
o
o

o

o
o

o

o
o
o
o

o

o
o
o
o
o
o
o
o

1ª ano

Produção, restauração e leitura de
textos escritos e multimodais em
diversos domínios/ esferas, gêneros e
suportes (relato, debate, teatro,
resumo, conto, crônica, carta ao
leitor, memória e outros).
Construção de sentidos (ambiguidade,
conotação, denotação).
Texto, Coesão e Coerência.
Aspectos
de
textualidade
(intertextualidade,
informação,
intencionalidade,
aceitabilidade,
situacionalidade).
Leitura e estudo da estruturação de
gêneros textuais de predominância
narrativa, descritiva e informativa.
Estrutura e elementos da narrativa.
Leitura de gêneros de textos não
verbais (gráficos, tabelas
entre
outros).
Leitura, análise e produção de
gêneros textuais orais (apresentações,
exposições,
debates,
relatos,
memórias), considerando as etapas
de planejamento, produção e revisão.
Leitura e declamação de poemas
Conceito e função da Literatura.
Gêneros literários.
Concepções filosóficas e estéticas na
Literatura:
Trovadorismo,
Humanismo,
Quinhentismo,
Classicismo, Barroco e Arcadismo.
Leitura de autores representativos da
literatura de língua portuguesa (Brasil,
Portugal e África).
Figuras de linguagem na composição
de sentidos de textos diversos.
Conceitos de língua e linguagem.
Gramática, variação e mudança
linguística (preconceito linguístico).
Funções da linguagem.
Aspectos gerais de fonologia e
fonética.
Aspectos gerais de morfologia.
Ortografia e acentuação.
Papel dos sinais de pontuação na

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

2ª ano

Produção, restauração e leitura
de textos escritos e multimodais
em diversos domínios / esferas,
gêneros e suportes (pesquisa,
reportagem, artigo de opinião,
conto
fantástico,
crônica
editorial, carta argumentativa e
outros).
Construção
de
sentidos
(pressuposição e inferência;
dêixis e anáfora).
Construção da textualidade
(intertextualidade,
paráfrase,
citação,
paródia,
alusão,
referência, epígrafe).
Leitura e estudo da estruturação
de
gêneros
textuais
de
predominância
narrativa,
descritiva,
informativa
e
injuntiva.
Leitura de gêneros de textos não
verbais (gráficos, tabelas entre
outros).
Leitura, análise e produção de
gêneros
textuais
orais
(seminário,
Júri-simulado
entrevista,
enquetes),
considerando as etapas de
planejamento,
produção
e
revisão.
Concepções
filosóficas
e
estéticas
na
Literatura:
Romantismo,
Realismo,
Naturalismo, Parnasianismo e
Simbolismo.
Leitura
de
autores
representativos da literatura de
língua
portuguesa
(Brasil,
Portugal e África).
Figuras de linguagem na
composição de sentidos de
textos diversos.
Estudos
da
linguagem
–

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

3ª ano

Produção, restauração e
leitura de textos escritos e
multimodais em diversos
domínios/ esferas, gêneros
e
suportes
(carta
argumentativa,
relato,
resenha crítica, editorial,
reportagem, notícia, texto
publicitário, artigo de leis,
instruções,
artigo
de
opinião e outros).
Construção de sentidos
(aspecto verbal e papel
temático).
Leitura e estudo da
estruturação de gêneros
textuais de predominância
dissertativa e expositiva.
Leitura de gêneros de
textos
não
verbais
(gráficos, tabelas entre
outros).
Leitura, análise e produção
de gêneros textuais orais
(resenha,
opinião),
considerando as etapas de
planejamento, produção e
revisão.
Concepções filosóficas e
estéticas na Literatura; PréModernismo, Modernismo
Português e Brasileiro.
Leitura
de
autores
representativos
da
literatura
de
língua
portuguesa (Brasil, Portugal
e África).
Figuras de linguagem na
composição de sentidos de
textos diversos.
Aspectos metodológicos de
análise
e
pesquisa
linguística.
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o
o
o

construção dos sentidos.
Classes gramaticais.
Preposições, conjunções, pronomes e
advérbios como elementos de coesão.
Análise linguística: morfossintaxe do
período simples.
Concordância verbal e nominal
(regras e variação).

fevereiro/2020

o
o

o
o
o

o
o

fundamentos epistemológicos.
Piadas linguísticas (oportunidade
para rir e debater).
Estudo do vocabulário de origem
africana
e
indígena
na
constituição
do
português
brasileiro.
Ortografia e acentu- ação.
Papel dos sinais de pontuação
na constru- ção dos sentidos.
Análise
linguística:
morfossintaxe do perí- odo
composto.
Regência verbal e nominal
(regras e varia- ção).
Concordância verbal e nominal
(regras, varia- ção, fator de
coesão).

ENSINO MÉDIO

o
o
o

o

o
o
o

o
o
o
o
o

o
o

Modalidades
esportivas: futebol,
voleibol, basquetebole
handebol.
Cultura corporal: o
movimentocomo
construção históricosocial.
Funcionamento do
organismo humano:
capacidades fisiológicas,
motoras, psíquicas e
afetivas.
Cooperação como
prática social: jogos
de integração.
Esporte e sexualidade.
Nutrição esportiva.
Cooperação como
prática social: jogos
de integração.
Esporte e sexualidade.

2ª ano

o

o
o

o
o
o
o
o
o
o

o

Nutrição esportiva.

Noções de primeiros
socorros.
Benefícios da prática
de atividade física.
Importância da
atividade física para a
saÚde.
Problematização de
regras de jogos
(instrumento de
criação e de
transformação).

o
o
o

o

o

Discussão e análise de
questões linguísticas.
Hipercorreção.
Ortografia e acentuação.
Papel dos sinais de
pontuação na construção
dos sentidos.
Análise
linguística:
morfossintaxe do período
simples e do período
composto.
Concordância verbal e
nominal (regras, variação,
fator de coesão).

Educação Física

1ª ano

o

o

o
o
o
o
o

Caminhadas e corridas:
trabalho aeróbico e
anaeróbico.
Jogos Cooperativos.
Aspectos fisiológicos,
pedagógicos e
socioculturais da capoeira.
Cultura afro-brasileira e
esporte.
Avaliação física.
Cooperação como prática
social:jogos de integração.
Concepção demundo
solidário.
Cultura corporal: o
movimentocomo
construção histórico- social.
Avaliação física: testes,
protocolos e softwares
utilizados.
Capoeira na formação da
identidade e cultura
nacional (racismo,
preconceito, inclusão e
discriminação).
Atividades aeróbias e
anaeróbias.
Promoção e preservação da saÚde.
Qualidade de vida.
Esporte e a sexuali- dade.
Esporte e economia.

3ª ano

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Ginástica de academia.
Jogos e os sistemas táticos das modalidades esportivas.
Esportes radicais e natureza.
Percepção da cultura juvenil e suas transformações nos
séculos XX e XXI.
Cultura corporal: o movimento como construção históricosocial.
Danças folclóricas e planejamento de eventos esportivos.
Estratégias de equipe, regras combinadas, integração pelas
práticas, solução de problemas.
Os jogos de salão no auxílio da cognição, raciocínio lógico
e solução deproblemas.
Esporte e Arte.
Cooperação como práticasocial:jogos de integração.
EducaçãoFísica para pessoas com necessidades especiais.
Esportes adaptados.
Estrutura formal
SaÚde, padrão de beleza e discursos midiáticos.
Esportes radicais e a natureza.
Danças folclóricas.
Planejamento de eventos esportivos.
Lutas: história e concepções.
Jogos e sistemas táticos de modalidades esportivas.
Esportes radicais e natureza.
Percepção da cultura juvenil e suas transformações nos
séculos XX e XXI.
Cultura corporal: o movimento como construção
histórico- social.
Danças folclóricas e planejamento de eventos esportivos.
Estratégias de equipe, regras combinadas, integração
pelas práticas, solução de problemas.
Os jogos de salão no auxílio da cognição, raciocínio lógico
e solução de problemas.
Esporte e Arte.
Cooperação como prática social: jogos de integração.
Educação Física para pessoas com necessidades
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o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

especiais.
Esportes adaptados.
SaÚde, padrão de beleza e discursos midiáticos.
Esportes radicais e a natureza.
Danças folclóricas.
Planejamento de eventos esportivos.
Lutas: história e concepções.
Jogos e sistemas táticos de modalidades esportivas.
Educação Física e mundo do trabalho.
Educação Física e lazer.
Interpretação e expressão crítica relativa à atividade
física por meio de jogos, dança,esporte, ginásticas e lutas.

ENSINO MÉDIO

Arte
1ª ano

o
o
o

o

o
o

o

o

o
o

Conceito de Arte.
Linguagens artísticas: visual, teatral,
musical e dança.
Elementos formais e morfológicos da
linguagem musical (melodia, ritmo,
harmonia, textura, dinâmica),
parâmetros do som (altura, duração,
intensidade e timbre), estrutura formal
(frases, períodos, semelhanças,
diferenças), instrumentos musicais no
processo de produção musical.
Elementos formais e morfológicos da
linguagem visual: linha, esquema
geométrico, simetria e assimetria,
ritmo, cor, textura, forma, espaço
visual, perspectiva, cor, superfície, luz,
contorno, volume.
Elementos formais e morfológicos da
linguagem teatral:
ator, público, texto ou contexto, voz,
corpo, espaço, movimento, ação,
expressão corporal, dramática,
improviso.
Elementos estruturais do texto ou
contexto: apresentação de
personagens, conflito, ação, enredo,
desenlace. Elementos secundários:
diretor, ator, cenário, figurino,
maquiagem, iluminação, sonoplastia,
palco, adereços e objetos de cena.
Elementos formais e morfológicos da
linguagem corporal (dança): corpo,
expressão corporal,
forma ritmo, movimento.
Patrimônio cultural: material e

2ª ano
o

o

o

o

o

o
o
o

o

o
o

o

Elementos da linguagem musical
(leitura de partituras, melodia,
ritmo, harmonia, textura,
dinâmica, escalas.)
Estrutura formal (forma binária,
ternária, quaternária). Sistema
modal, tonal e atonal.
estrutura formal (frases, períodos,
semelhanças, diferenças),
instrumentos musicais no
processo de produção musical.
Instrumentos musicais no
processo de produção musical,
convencionais e não
convencionais.
Elementos estruturadores e
secundários da composição
teatral: ator, pÚblico, texto ou
contexto, ação, conflito,
improvisação, signo, símbolos,
clímax, enredo.
Linguagens artísticas e tecnologia.
Início e desenvolvimento da
fotografia.
Brinquedos e brincadeiras da
cultura afro-brasileira e seu
contexto.
Aparelho fonador, o emprego da
voz humana e do corpo no
processo de produção musical.
Prática interpretativa.
Espaço bidimensional,
tridimensional e noções de
perspectiva.
Elementos básicos do movimento

3ª ano
o

o
o
o

o
o
o
o
o
o
o

o
o
o
o
o
o
o
o
o

Estrutura formal (forma binária,
ternária, quaternária, rondó, tema e
variações).
Instrumentos musicais: origem e
desenvolvimento.
Improvisação e criação.
Elementos da estética teatral: Voz,
corpo, espaço, movimento, ação
dramática entre outros.
Crítica de Arte.
Arte colaborativa.
Ética e cidadania por meio de
linguagens artísticas.
O impacto da Revolução Industrial
na Arte: a reprodutibilidade técnica.
Brinquedos e brincadeiras da
cultura juvenil.
Brinquedos e brincadeiras da
cultura indígena.
Espaço bidimensional,
tridimensional e noções de
perspectiva.
Elementos básicos do movimento
expressivo vocal.
Ações corporais: movimento,
espaço, tempo, peso, fluência.
Jogos dramáticos e a expressão
corporal.
Jogos corporais coreográficos.
Improvisação.
Técnicas de dança contemporânea.
Gêneros e estilos musicais.
História da MÚSica em diferentes
contextos históricos e sociais.
As profissões ligadas às tecnologias
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o
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o
o
o
o
o
o
o
o
o

o
o
o
o
o
o
o
o

o

o

o

o

imaterial.
Educação patrimonial na dimensão
sócio- histórica regional, nacional e
mundial com análises comparativas.
Práticas circenses.
Indivíduo, identidade e cultura.
Brinquedos e brincadeiras da cultura
brasileira e suas vivências atuais.
Aparelho fonador, emprego da voz
humana e do corpo no processo de
produção musical.
Teoria musical, solfejo e prática coral.
Prática interpretativa.
Espaço bidimensional, tridimensional e
noções de perspectiva.
Produção visual, teatral, musical e
dançante no Distrito Federal e Entorno.
Profissional de mÚSica, teatro, dança e
artes visuais.
Elementos básicos do movimento
expressivo vocal.
Expressão corporal no contexto das
manifestações populares.
Jogos dramáticos, ações e
improvisações teatrais.
Estudo dos elementos do movimento:
criatividade, energia, velocidade,
desenho.
Corpo, espaço, movimento, ação
dramática, ritmo.
Elementos da anatomia e da fisiologia
aplicados à dança.
Jogos corporais coreográficos –
iniciação à coreografia.
Improvisação.
Improvisação e criação musical.
Tecnologias musicais.
Gêneros e estilos musicais.
História da Arte: arte na Pré-História
(períodos paleolítico e neolítico), na
Idade Antiga (Egípcia, Mesopotâmica,
Grega,
Romana, Cristã Primitiva), no Período
Medieval (Bizantina, Românica e
Gótica), no Renascimento.
História da Arte no Brasil: Período PréColonial ou Pré-Cabralino (arte
indígena), Período Colonial (influências
africana e europeia).
História da Arte no continente africano,
no Oriente Médio e no Extremo
Oriente.
História do Teatro: teatro primitivo ou
ritualístico, origem do teatro ocidental,
teatro greco-romano (tragédia e
comédia), teatro medieval, commedia
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o
o
o
o
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o
o
o
o

o

o

o
o

o
o
o

o
o

expressivo vocal.
Teoria musical, solfejo e prática
coral.
Ações cênicas elaboradas.
Jogos corporais coreográficos.
Busca pelo movimento individual.
Jogos dramáticos, ações e
improvisações teatrais.
Improvisação e criação.
Gêneros e estilos musicais.
Influência de outras culturas na
produção de mÚSIca no Brasil.
História da mÚSica em diferentes
contextos históricos e sociais.
Profissional das Artes:
identificação e funções básicas.
História da Arte: arte colonial
brasileira; Barroco e Rococó na
Europa e no Brasil;
Neoclassicismo, Romantismo; arte
brasileira no século XIX; Academia
Imperial de Belas Artes; Revolução
Industrial e Realismo; PréModernismo Brasileiro;
Impressionismo e PósImpressionismo.
História da Dança: Idade Média
(danças macabras), Balé de corte,
Dança Clássica, (Luís XVI, JeanGeorges Noverre), Romantismo,
Balés Russos (Diaghilev, Nijinsky).
História da dança no Brasil:
período colonial, desenvolvimento
e escolas de balé, dança moderna,
danças populares.
História da Dança na América, na
África e no Oriente.
História do teatro: comédia de
costumes, teatro Martins Penna,
história do teatro universal, teatro
romântico, teatro de Arthur
Azevedo, teatro realista e
naturalista: Ibsen e Zola, teatro de
revista, Teatro Brasileiro de
Comédias – TBC, teatro
universitário.
Teatro moderno ocidental e
teatro oriental.
A função do pÚblico: formação de
plateia/ expectador.
Educação patrimonial na
valorização de bens artísticos e
culturais brasileiros.
Escritores e dramaturgos
brasileiros.
Ética e Estética.

o
o
o
o

o
o

o

o

o

o

o
o

o

o
o

o
o
o

contemporâneas e a
influência da tecnologia nas
produções artísticas.
História da Arte: Modernismo/
Vanguardas Históricas,
Expressionismo, Fovismo, Cubismo,
Futurismo, Abstracionismo.
Arte no Brasil: Modernismo
Brasileiro, Semana de Arte Moderna
de 1922, Antropofagismo,
Movimento PauBrasil, Abstracionismo, Concretismo
e Neoconcretismo,
Arte conceitual, Arte
contemporânea no Brasil e no
Distrito Federal.
Arte norte-americana: Action
Painting, Pop Art, Op Art,
Minimalismo, Land Art, Arte
Ambiental e Arquitetura PósModerna.

Arte e indÚStria: Dadaísmo,
Surrealismo, Muralismo
Mexicano, Arquitetura Moderna
Brasileira.
Conceito de design e suas escolas:
Art Nouveau, Bauhaus, Design
contemporâneo e comunicação
visual.
Arte e tecnologia: webdesign,
hipertexto, hipermídia, design
contemporâneo, comunicação
visual, multimídia, vídeo, cinema e
fotografia.
Arte pós-moderna, Arte
conceitual.
Arte contemporânea: Feminismo,
Multiculturalismo, Arte e política,
Instalações Artísticas,
Performance.
História da dança: dança moderna
(Martha Graham, Isadora
Duncan), escola germânica
(Rudolph Van Laban) dança
contemporânea (Maurice Bejart).
História da dança no Brasil.
Dança contemporânea no Brasil:
características e escolas, Ivaldo
Bertazzo.
Dança, cinema e musicais:
sapateado, jazz, street dance.
IndÚStria cultural, cultura de
massa e dança.
História do teatro brasileiro:
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o
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dell’arte, teatro barroco, teatro jesuíta,
teatro no Brasil colonial e teatro
renascentista.
Gêneros teatrais: tragédia, comédia,
drama, farsa e outros.
Manifestações populares brasileiras:
folguedos, congadas, folia de reis,
carnaval, pastorinhas, bumba-meu-boi,
festa do divino, cavalhada, quadrilha e
brincantes.
Origem da dança no contexto histórico
do Brasil e do mundo.
Produções e manifestações da dança no
Distrito Federal e no entorno: Seu
Estrelo e Fuá do Terreiro, Pé de
Cerrado, Bumba-Meu-Boi do Seu
Teodoro e outros.
História Geral da Dança: manifestações
da dança na pré-história, no Egito, na
Grécia (dança dionisíaca) e em Roma.
A função do pÚblico: formação de
plateia/ expectador.
Relação entre as novas tecnologias e as
produções artísticas.
Profissional das Artes (artes visuais,
mÚSica, teatro e dança): identificação,
desafios e possibilidades na
contemporaneidade.
História da MÚSica em diferentes
contextos históricos e sociais.
MÚSica, mídia e direitos autorais.
MÚSica articulada a outras linguagens
artísticas.
MÚSica e identidade cultural.
Influências das matrizes culturais
brasileiras (indígena, africana e
europeia) na formação da arte.
Manifestações artísticas e culturais,
culinária e crenças.
Apropriações culturais e interações
entre os povos.
Principais artistas e suas obras
(brasileiros, africanos, europeus).
Principais produções artísticas
(brasileiras, africanas e europeias) e
suas características.

fevereiro/2020
o

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
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Relação entre as novas
tecnologias e as produções
artísticas.
Funções da mÚSica.
MÚSica e mídia.
MÚSica e outras lin- guagens
artísticas.
Diversidade musical brasileira.
Cultura oral.
Influência da culturaoriental no
Brasil.
Cultura popular bra- sileira
(visuais, mÚSica, teatro, dança).
Arte e meios de co- municação de
massa.
Papel político e social da arte.
Ações cênicas elabo- radas.
Apropriações culturais e
interações entre os povos.
Principais artistas e suas obras
(brasileiros, africanos, europeus).
Principais produções artísticas
(brasileiras, africanas e europeias)
e suas características.

o
o

o
o

o
o

o
o

o

o
o
o
o
o
o
o

o

teatro de arena, oficina e opinião,
teatro do oprimido (Augusto
Boal).
Tipos de ações cênicas,
improvisadas e ou elaboradas.
Teatro Moderno, Contemporâneo
– Expressionismo, Simbolismo e
Teatro Político.
Teatro do absurdo, Teatro da
crueldade, Épico.
Tendências Contemporâneas –
Grupos teatrais brasileiros e
estrangeiros.
Linguagem cênica e sua utilização
nas diversas mídias.
Escritores e dramaturgos
brasileiros: Martins Pena, Ariano
Suassuna, Nelson Rodrigues e
outros.
A função do pÚblico: formação de
plateia/ expectador.
Relação entre as novas
tecnologias e as produções
artísticas.
Relação entre as novas
tecnologias e as produções
artísticas.
Arte e Sustentabilidade.
Alteridade.
Arte e consumo.
Arte na cibercultura.
A arte e seu papel político e social.
Principais artistas e suas obras
(brasileiros, africanos, europeus).
Principais produções artísticas
(brasileiras, africanas e europeias)
e suas características.
Estudo comparativo de obras do
passado e contemporâneas.
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ENSINO MÉDIO

LEM
1ª ano

o

o

o

o
o
o

o

o

o

o

o
o
o

o
o

o

o

Emprego de palavras,
expressões e frases em língua
estrangeira.
Estratégias de leitura
instrumental em língua
estrangeira.
Compreensão e emprego de
vocabulário em língua
estrangeira.
Leitura e compreensão de
textos com tipologias
variadas (especialmente
narrativa, descritiva
e informativa) e de gêneros
textuais diversos em língua
estrangeira.
Leitura e restauração de textos
de variados gêneros em língua
estrangeira.
Leitura de gêneros de textos
não verbais (gráficos, tabelas
entre
Leitura de textos variados de
literatura em língua
estrangeira.
Apreciação de obras de arte de
autores dos países em que se
fala a língua estrangeira em
estudo.
Manifestações culturais
populares nos países
em que se fala a língua
estrangeira em estudo.
Contextos históricos, políticos,
econômicos e socioculturais
dos países em que se fala a
língua estrangeira em estudo.
Língua estrangeira como forma
de expressão multicultural.
Panorama da língua
estrangeira em estudo no
mundo.
Programas de incentivo ao
estudo e à pesquisa em países
estrangeiros.
Estudo crítico e
contextualizado dos principais
aspectos gramaticais da língua
estrangeira em estudo.

2ª ano

o
o
o
o

o
o

o
o

o
o
o
o

o
o
o
o

o

o
o
o

Emprego de palavras, expressões e
frases em língua estrangeira.
Estratégias de leitura instrumental
em língua estrangeira.
Compreensão e emprego de
vocabulário em língua estrangeira.
Leitura e compreensão de textos com
tipologias variadas (especialmente
narrativa, descritiva
e informativa) e de gêneros textuais
diversos em língua estrangeira.
Leitura e restauração de textos de
variados gêneros em língua
estrangeira.
Produção de textos simples em língua
estrangeira.
Leitura de gêneros de textos não
verbais (gráficos, tabelas entre
outros) em língua estrangeira.
Dramatização de textos em língua
estrangeira.
Pronúncia e entonação em língua
estrangeira.
Uso de dicionário, gramáticas e
outras obras de referência em língua
Contextos históricos, políticos,
econômicos e socioculturais dos
países em que se fala a língua
estrangeira em estudo.
Ditados populares e provérbios em
língua estrangeira.
Leitura de textos variados de
literatura em língua estrangeira.
Leitura e debate de textos acerca de
aspectos da atualidade nos países em
que se fala a língua estrangeira em
estudo.
Diferenças e semelhanças entre
tradução, versão e tradução
juramentada.
Uso de tradutores on- line.
Programas de incentivo ao estudo e à
pesquisa em países estrangeiros.
Estudo crítico e contextualizado dos
principais aspectos gramaticais da
língua estrangeira em estudo.

3ª ano

o
o
o
o

o

o

o

o
o

o

o

o

o
o
o

o

Emprego de palavras, expressões
e frases em língua estrangeira.
Estratégias de leitura instrumental
em língua estrangeira.
Compreensão e emprego de
vocabulário em língua estrangeira.
Leitura e compreensão de textos
com tipologias variadas
(especialmente narrativa,
descritiva e informativa) e de
gêneros textuais diversos em
língua estrangeira.
Leitura e restauração de textos de
variados gêneros em língua
estrangeira.
Leitura de gêneros de textos não
verbais (gráficos, tabelas entre
outros) em língua estrangeira.
Produção de roteiro e
dramatização de textos em língua
estrangeira.
Pronúncia e entonação em língua
estrangeira.
Uso de dicionário, gramáticas e
outras obras de referência em
língua
Contextos históricos, políticos,
econômicos e socioculturais dos
países em que se fala a língua
estrangeira em estudo.
Pesquisa sobre viagens para
países em que se fala a língua
estrangeira em estudo.
Diferenças culturais entre o Brasil
e países em que se fala a língua
estrangeira em estudo.
Mercado de trabalho para o
profissional
da área de língua estrangeira.
Programas de intercâmbio, de
incentivo ao estudo e à pesquisa
em países estrangeiros.
Estudo crítico e contextualizado
dos principais aspectos
gramaticais da língua estrangeira
em estudo.
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Objetos de conhecimento para o Ensino Médio– Matemática e suas Tecnologias

ENSINO MÉDIO

Matemática
1ª ano

2ª ano

3ª ano

•Noções de Matemática Financeira:
Razão, proporção, porcentagem; Juros
simples e compostos; Descontos; Taxas e
Financiamentos.

•Matrizes: Aplicações com matrizes;
Operações;
Determinante de uma matriz.
•Sistemas Lineares: Formas lineares,
escalonados, equivalentes e homogêneos;
Tipos de soluções: regra de Cramer,
escalonamento e outros.
•Sequências e Progressões: Sequencias;
Progressões aritméticas e geométricas.
•Análise
Combinatória:
Princípio
da
contagem;
Arranjos,
permutações
e
combinações.
•Revisão de Potencial.
• Função Exponencial: Equação exponencial;
Função exponencial; Inequação exponencial;
Aplicação a matemática financeira com uso
de
calculadora
cientifica;
Situações
problemas.
•Função Logarítmica: Definição de logaritmo
e propriedades; Equações logarítmicas;
Definição
de
função
logarítmica;
Representação
gráfica;
Inequações
logarítmicas.
•Trigonometria: Razões trigonométricas
(seno,
cosseno,
tangente
e
seus
correspondentes trigonométricos); Relações
trigonométricas; Funções trigonométricas;
Leis dos senos e cossenos.
•Geometria Espacial: Área da superfície /
planificação, volume e secção das
configurações
matemáticas:
prisma,
pirâmide (tronco) e esfera.

•Probabilidade:
Espaço
amostral e evento;
Probabilidades.
•Noções
de
Estatística:
Coleta de dados; Variáveis;
Construção de tabelas e
gráficos; Distribuição de
frequências;
Médias
estatísticas
(aritmética
ponderada e harmônica);
Moda, mediana e desvio
padrão.
•Números Complexos: Parte
imaginaria e real; Operações
com números complexos;
Aplicações
dentro
do
conjunto complexo.
•Polinômios:
Função
polinomial; Valor numérico e
polinômio nulo; Operações
com polinômios; Equações
polinomiais (ou algébricas).
C
•Geometria Analítica: Estudo
do Ponto; Estudo da Reta;
Estudo da Circunferência.

• Conjuntos: Revisão de conceitos
fundamentais; Conjuntos numéricos;
Intervalos; Resolução de situaçõesproblema.
• Funções: Definição; Gráficos de
funções; Crescimento e decrescimento;
Domínio e imagem dos intervalos.
• Função Polinomial de 1º Grau:
Definição e gráficos; Zero da função e
equação de 1o grau; Construção de
gráficos, tabelas e quadros utilizando
informações do cotidiano.
• Função Polinomial de 2º Grau:
Definição e gráficos; Zeros da função e
equação de 2o grau; Estudo da parábola.
• Inequações: Aplicações e operações
com inequações.
•Revisão de Geometria: Estudo dos
polígonos; Propriedades e classificação
de figuras planas; Áreas de figuras planas
associadas a área do retângulo;
Semelhança de triângulos; Traçado de
bissetrizes, medianas e mediatrizes com
uso de régua e compasso; Triangulo
retângulo: Relações métricas e Teorema
de Pitágoras; Polígonos inscritos e
circunscritos em uma circunferência.
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Objetos de conhecimento para o Ensino Médio– Ciências da Natureza e suas Tecnologias

ENSINO MÉDIO

Biologia
1ª ano

A
• Conceito de vida.
• Biologia como ciência.
• Cidadania e o cidadão no mundo e em
sua comunidade.
B
• Lixo e reaproveitamento da matéria.
• Ação antrópica sobre o ambiente na
perspectiva da sustentabilidade.
• Agricultura sustentável.
• Bioenergética.
• Respiração celular.
• Fotossíntese.
• Nutrição.
• Organização e o funcionamento da
célula.
• Célula procariota e eucariota.
• Estruturas celulares.
• Mecanismos de transporte celular.
• Citoplasmas organelas.
• Núcleo (replicação do DNA,
cromossomos e cariótipo).
• Reprodução celular: mitose e meiose.
• Gametogênese.
• Embriologia.
• Reprodução nos seres vivos.
• Tipos de reprodução.
C
• Fluxo de matéria e energia
• Cadeias alimentares
• Teias alimentares
• Pirâmides ecológicas
• Ciclos biogeoquímicos
• Níveis de organização dos seres vivos
• Teoria celular
• Composição química da célula
• Biomoléculas
• Metabolismo energético
• Anabolismo e catabolismo
D
• Conceitos básicos de Ecologia
• Ecossistemas terrestres e aquáticos
• Biogeografia brasileira
• Dinâmica das populações e das
comunidades
• Indivíduos e populações
• Fatores determinantes da densidade
populacional
• Flutuações e oscilações de uma
população
• Relações ecológicas: importância para o
ser humano e para a natureza
• População humana
• Sucessão ecológica e comunidade
clímax
• Ambiente e saúde
• Adaptações do ser humano ao meio

2ª ano
A
• Categorias taxionômicas e nomenclatura biológica.
• Filogenia.
• Importância ecológica e econômica de vertebrados e
invertebrados:
•Poríferos, Cnidários.
• Platelmintos e nematelmintos.
• Peixes e Anfíbios.
• Répteis.
• Aves e mamíferos.
• Animais peçonhentos.
B
• Doenças viróticas e saúde publica.
• Sistemas de defesa – Noções de imunologia.
• Doenças bacterianas e saúde publica.
• Antibióticos e mecanismos de resistência.
• Doenças fúngicas e saúde pública.
• Fisiologia vegetal.
• Metabolismo e hormônios de vegetais.
• Botânica paliçada.
• Fitoterápicos.
• Doenças e saúde pública dos platelmintos e
nematelmintos.
C
• Características gerais e ciclo de reprodução dos Vírus
• Características gerais, reprodução, nutrição e respiração
das Bactérias
• Características gerais e classificação dos Protoctistas
• Principais protoctistas parasitas humanos
• Flagelados – Doença de Chagas
• Leishmaniose, giardíase e tricomoniase
• Sarcodinos
• Esporozoários
• Ciliados e algas
• Importância das Algas – classificação e ciclos
reprodutivos
• Características gerais dos Fungos
• Classificação dos Fungos
• Importância econômica
• Relações ecológicas – liquens e micorrizas
D
• Criptogramas, Briófitas e Pteridófitas
• Características gerais
• Anatomia
• Reprodução
• Importância ecológica e econômica (etnobotânica)
• Espermatófita, gimnospermas e angiospermas
• Características gerais
• Anatomia fisiológica
• Reprodução
• Importância ecológica e econômica (etnobotânica)
• Animais Invertebrados
• Características gerais dos Poríferos, Cnidários, dos
Platelmintos e Nematelmintos, dos Moluscos, Anelídeos,
Artrópodes e Equinodermas
• Reprodução dos Invertebrados
• Animais Vertebrados

3ª ano
A
• Código Genético
• Base da vida: os ácidos
nucleicos.
• Biossíntese de proteínas.
•Mutações genéticas
• Morfofisiologia humana.
• Multicelularidade (tipos
celulares, interdependência
funcional e estrutural das células).
•Homeostase.
•Integração dos sistemas
fisiológicos.
•Distúrbios anátomofisiologicos
B
• Biotecnologia e bioética.
• Engenharia genética: métodos,
técnicas e aplicações.
• Bioética e teorias evolutivas.
C
• Mendel e a hereditariedade
• Conceitos básicos de genética
• Leis de Mendel
• Probabilidade e combinação
• Estudo de heredogramas
• Interação gênica
• Pleiotropia
D
• Teoria Evolucionista
• Mito racial
• Evidências da evolução
• Mecanismos da evolução
• Genética das populações
• Conquista do ambiente terrestre
por animais e plantas
• Evolução do ser humano
• Fatores evolutivos
• Mutação
• Seleção natural
• Deriva genética
• Equilíbrio gênico das populações
• Evolução dos grandes grupos
biológicos
• Eras geológicas
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• Saúde como direito
• Desequilíbrios da saúde
• Drogas (conhecimento e prevenção)
• Sexo, sexualidade e Gêneros
• DST e AIDS
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• Características gerais dos animais vertebrados, peixes e
anfíbios, repteis, aves e mamíferos
• Reprodução dos vertebrados, peixes e anfíbios, repteis,
aves e mamíferos

ENSINO MÉDIO
1ª ano
A6
• Evolução histórica das
concepções de forca,
movimentos e suas causas.
B
• Velocidade, aceleração, forca,
massa, peso.
• Impulso.
• Características de fluidos
ideais (incompressibilidade,
densidade e pressão).
C
• Sistema Internacional de
Unidades.
• Conceitos de referencial,
posição, deslocamento,
diferenciando grandezas
escalares e vetoriais.
• Momento linear, torque e
momento angular.
• Colisões mecânicas (elásticas
e inelásticas).
• Equilíbrio estático de
partículas e de corpos
extensos.
• Leis de Kepler.
• Princípios de Stevin e Pascal.
• Teorema do Empuxo
• Princípio de Bernoulli.
D
• Teorias sobre movimento dos
corpos celestes (geocentrismo,
heliocentrismo, concepções
étnicas e modernas).
• Lei da Gravitação Universal.

Física
2ª ano
A
• Concepções científicas e do senso comum
acerca do conceito de calor.
•Evolução histórica dos conceitos de calor e
temperatura.
•Escalas termométricas: abordagem
qualitativa.
•Dilatação de sólidos e líquidos.
•Formas de propagação de calor.
•Equilíbrio térmico – Lei Zero da
Termodinâmica.
•Trocas de calor.
B
• Fontes de luz e fenômenos ópticos.
• Formação de cores.
• Princípios da óptica geométrica.
• Evolução histórica das ideias sobre
fenômenos luminosos.
C
• Diagramas de fase.
• Gases ideais e transformações gasosas.
• Primeira e Segunda Leis da Termodinâmica.
• Máquinas térmicas.
• Aplicações tecnológicas – motores e matrizes
energéticas numa perspectiva sustentável.
• Enunciados de Kelvin e Clausius.
• Período, comprimento, frequência,
amplitude e velocidade de ondas mecânicas.
• Fenômenos ondulatórios: reflexão, refração,
difração, ressonância e interferência.
• Qualidades do som: frequência, intensidade
e timbre.
• Audição humana e problemas causados por
poluição sonora.
• Intensidade sonora e legislação a respeito.
• Características dos fenômenos sonoros
produzidos em instrumentos musicais.
• Qualidades fisiológicas do som e o Efeito
Doppler.
D
• Luz.
• Fenômenos luminosos: reflexão, refração,
dispersão.
• Leis da reflexão.
• Espelhos planos e esféricos.
• Leis da refração.
• Fenômenos ópticos em lentes esféricas,
dioptros planos, prismas ópticos e
instrumentos ópticos.
• Visão humana e correção visual.

3ª ano
A
•Características de ímãs.
•Evolução histórica do conhecimento sobre
magnetismo.
•Experiência de Oersted.
•Campos magnéticos gerados por correntes
retilíneas, circulares e senoidais.
•Linhas de força.
•Força magnética em cargas pontuais e em fios.
•História e modelos explicativos da origem e
evolução do universo.
•Implicações da teoria da relatividade restrita nos
conceitos de espaço, massa e tempo.
•Implicações da teoria da Relatividade Especial para
corpos submetidos a velocidade da luz.
B
• Trabalho e energia potencial elétrica.
• Capacitores.
• Propriedades elétricas dos materiais condutores,
semicondutores e isolantes.
• Potencial elétrico.
• Evolução do conhecimento sobre Eletrologia de
Tales de Mileto a Charles Du Fay.
• Diferença entre potencial elétrico e corrente
elétrica.
• Potência elétrica.
• Leis de Ohm.
• Circuitos elétricos e associação de resistores em
serie paralela e mista.
• Geradores e receptores elétricos.
• Utilização de medidores elétricos: amperímetro,
voltímetro e ohmímetro.
• Fontes de energia elétrica de corrente continua.
C
• Processos de eletrização.
• Lei de Coulomb.
• Campo elétrico vetorial e linhas de forca.
• Fluxo elétrico e Lei de Gauss
D
• Estrutura e funcionamento de motores elétricos e
matrizes energéticas numa perspectiva sustentável.
• Evolução histórica do conhecimento da indução
eletromagnética.
• Lei de Lenz e Lei de Faraday.
• Geradores de energia elétrica.
• Natureza e tipos de radiações eletromagnéticas e
seus efeitos.
• Fenômenos eletromagnéticos nos sistemas de
telecomunicação.
• Física Nuclear e suas aplicações.
• Radiação de corpo negro.
• Estrutura da matéria – efeito fotoelétrico.
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ENSINO MÉDIO
1ª ano
• Ciência Química: Evolução histórica
• Modelo científico
• Importância da Ciência – Tecnologia – Sociedade.
• Avanços tecnológicos numa perspectiva
sustentável.
• História e desenvolvimento de Novos Materiais (do
Egito aos dias de hoje).
• Evolução histórica das concepções de forca,
movimentos e suas causas.
• Cinética química: Modelo da Teoria das Colisões
• Estudo de Gráficos
• Transformações Gasosas
• Equação Geral dos Gases de Clapeyron
• Teoria Cinética dos Gases.
• Velocidade, aceleração, forca, massa, peso.
• Impulso.
• Características de fluidos ideais
(incompressibilidade, densidade e pressão).
Construção da Matéria:
• Aplicações biotecnológicas
• Características dos Materiais
• Classificação e Propriedades
• Gerais da Matéria
• Métodos de Separação de Misturas Abordagem
Quantitativa da Matéria:
• Leis Ponderais
• Estudo do Modelo Científico de Dalton e
representações
• Reações Químicas (abordagem qualitativa)
• Balanceamento por tentativas
• Grandezas Químicas (massa molar, Mol, número
de Avogadro)
• Notações científicas
• Cálculos Proporcionais da Química
• Estequiometria
• Transformações dos Materiais
• Métodos de Separação de Misturas
• Aplicações biotecnológicas

Química
2ª ano
• Classificação dos elementos químicos:
• História e evolução da classificação
• Tabela Periódica Moderna
• Relação com os subníveis energéticos
• Estudo das propriedades periódicas e
aperiódicas.
• Ligações químicas:
• Ligações Intermoleculares
• Ligações Intermoleculares
• Modelos atômicos:
•Evolução do Modelo Atômico de Dalton a
Rutherford-Bohr
• Estrutura Atômica
• Radioatividade
• Benefícios e riscos em uma perspectiva
cidadã.
• Estrutura das Substancias:
• Geometria Molecular (abordagem
qualitativa)
• Polaridade
• Potência térmica e balanço energético
• Funções Inorgânicas:
• Óxidos
• Bases
• Ácidos
• Reações de Neutralização
• Sais
• Recursos Energéticos:
• Uso racional da energia
• Seleção de combustíveis de fontes mineral,
fóssil e renovável
• Reações de combustão
• Poluição ambiental
• Estudo do carbono e suas propriedades
• Estudo dos hidrocarbonetos (cadeias
normais, ramificada e aromática)
• Nomenclatura dos hidrocarbonetos como
fenômeno eletromagnético

3ª ano
• Termoquímica:
• Noções de reações
exotérmicas e endotérmicas
• Lei de Hess.
• Solubilidade dos Materiais:
• Composição e Classificação
• Concentrações
• Diluições
• Impacto dos poluentes
• Implicações sociais no
tratamento dos resíduos
químicos
• Equilíbrio Químico:
• Estado de Equilíbrio
• Caráter dinâmico das
interações químicas
• Fatores que afetam o
Equilíbrio
• pH e pOH
• Eletroquímica:
• Aspectos Energéticos das
• Reações Químicas
• Oxidação-Redução
• Pilhas e baterias
• Química dos Compostos
Orgânicos:
• Importância Biológica e
Industrial
• Características, Classificação e
Nomenclatura (principais
funções orgânicas)
• Isomeria dos compostos
orgânicos
• Principais reações orgânicas:
hidrogenação, oxidação
branda, saponificação,
esterificação.
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Objetos de conhecimento para o Ensino Médio– Ciências Humanas e suas Tecnologias
ENSINO MÉDIO

História

1ª ano
o

o

o
o

o
o
o
o
o
o
o
o
o

Ciências Humanas: suas
características e suas formas de
registro: Tempo e espaço nas
Ciências Humanas.
Povos pré- colombianos: Incas,
Maias, Astecas e Grupos
Indígenas Brasileiros.
Pré História.
História e cultura afro-brasileira:
História africana, civilizações
antigas no continente africano.
Civilização Clássica.
Idade Média: Povos árabes e o
Islamismo.
Bizâncio e Feudalismo.
Colonização do Brasil: séculos
XVI, XVII e XVIII.
Expansão comercial e marítima
européia.
Acumulação primitiva de capital.
Formação dos Estados
Nacionais.
Mercantilismo.
Absolutismo.

2ª ano
o
o
o
o
o
o

o

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

o
o
o

Conceitos / temáticas associados à
globalização: história contemporânea.
Crise da Sociedade Moderna.
Socialismo utópico e científico.
Anarquismo.
Democracia e Totalitarismo.
República Velha.
Primeira Guerra Mundial.
Revolução Russa.
Crise de 1929.
Nazismo e Fascismo.
Era Vargas.
Segunda Guerra Mundial.
Guerra Fria e o Mundo Bipolar.
Queda do muro de Berlim.
Golpe de 1964 e a ditadura militar
brasileira.
Redemocratização no Brasil.
Constituição cidadã de 1988
Sistema eleitoral brasileiro: Império,
República Velha, ordenamento jurídico
pós-1988.
Descolonização da África e Ásia.
Oriente Médio: Questões territoriais.
Conflitos militares nos séculos XIX, XX e
XXI.

Sociologia
2ª ano

Natureza e Cultura.
Cibercultura.
Conceitos básicos: Trabalho, Cultura e
Sociedade.
Educação/Escola: papel da escola
Comunidade.
Natureza e cultura: relativismo cultural.
Identidade, diversidade e gênero.
Religiosidade africana e indígena.
População: Identidade e diversidade
cultural, sexual, de gênero e geracional.
Sociologia da juventude.
Aspectos antropológicos e sociológicos
da formação do povo brasileiro.
Senso Crítico e senso comum.
O ser humano como ser social e político.
O adolescente, liberdade e participação
política.
Corrupção: o público e o privado nas
relações interpessoais e comunitárias.

o

Idade Moderna.
Revolução Francesa.
Revolução Inglesa.
Revolução Industrial: os novos
problemas sociais.
Ilumismo.
Organização social nos diferentes
modos de produção: escravismo,
feudalismo, capitalismo e o socialismo.
Escravidão na América Colonial e seus
contextos: América Espanhola, Brasil,
Estados Unidos.
Sistema colonial:
Colonização, formação e independência
dos EUA.
Colonização, formação e independência
do Brasil.
Colonização, formação e independência
da América Espanhola.
Colonização da África.
Colonização da Ásia.
Imperialismo.
Neocolonialismo.
Unificações da Alemanha e Itália.
Monarquia Brasileira.

ENSINO MÉDIO
1ª ano

3ª ano

o
o

o

o
o

o
o

3ª ano
Estratificação e desigualdade
social.
Organização social nos
diferentes modos de
produção: escravismo,
feudalismo, capitalismo e o
socialismo.
Corrupção: o público e o
privado no mundo do
trabalho.
Divisão social do trabalho e
classes sociais.
Os modelos de gestão do
trabalho: taylorismo- fordismo
e modelo japonês (toyotismo).
Mudanças no perfil do
trabalhador e do trabalho.
Diversidades econômicas,
étnicas, religiosas e culturais
do Brasil.

o
o

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Homem como animal político.
Novos movimentos sociais: mulheres,
negros, LGBT, índios e outras minorias no
mundo e no Brasil.
Políticas afirmativas.
Movimentos sociais.
Conflitos étnicos, culturais e xenofobia.
Conceitos básicos: política, poder,
participação e conjuntura.
Nação, Estado e Território.
Movimentos operários.
Socialismo utópico e cientifico.
Constituição cidadã de 1988.
Dinâmica das instituições políticas
brasileiras:
Partidos Políticos
Congresso Nacional
Tribunais e Governo.
Estado e sociedade civil organizada.
Corrupção: o público e o privado na
política.
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ENSINO MÉDIO

Geografia

1ª ano
o

o
o

o
o
o
o
o
o
o
o
o

Diferentes espaços geográficos
e paisagens naturais, globais e
humanizadas.
História da Terra: eras
geológicas.
Elementos
ambientais:tectonismo,
vulcanismo e rochas.
Clima: elementos, fatores e
tipos.
Relevo: formas e processo
erosivo.
Vegetação.
Hidrografia.
Evolução do pensamento
geográfico.
Índices populacionais.
Teorias demográficas, fluxos
migratórios e estrutura etária.
Urbanização.
Agricultura.

3ª ano

2ª ano
o

o
o

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

o

Industrialização: clássica, tardia, planificada e
técnico-científica nos contextos mundial e
brasileiro.
Formação e evolução do espaço brasileiro:
aspectos demográficos e históricos.
Regionalização do espaço brasileiro:
macrorregiões do IBGE, meio técnico-científico
informacional.
Processo de interiorização do Brasil: a história
da transferência da capital federal
Caracterização ambiental do Brasil
Geomorfologia, climatologia, hidrografia e
vegetação
Biomas e domínios morfoclimáticos.
Questão ambiental brasileira:
Marcos legais
Problemas ambientais
Desenvolvimento sustentável e
sustentabilidade.
Indicadores sociais da realidade brasileira.
Ciência e Tecnologia:
Fenômenos demográficos brasileiros.
Espaço rural brasileiro.
Espaço urbano
Espaço socioeconômico brasileiro:
Industrialização.
Matriz energética.
Transporte.
Agricultura.
Geografia do Distrito Federal e entorno.

o
o
o
o
o
o
o

o
o
o
o

ENSINO MÉDIO

Filosofia
1ª ano

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Globalização: perspectivas
socioeconômicas
Matriz Energética Internacional.
Questão ambiental mundial:
Desenvolvimento sustentável e
sustentabilidade
Relatórios e tratados ambientais
internacionais.
Guerra Fria e o Mundo Bipolar
Mundo multipolar e os blocos
econômicos
Classificação dos países de
acordo com critérios
socioeconômicos
Oriente Médio: questões
territoriais
Conflitos militares nos séculos
XIX, XX e XXI.
Continente africano: questões
territoriais.
História do Distrito Federal.

Surgimento da Filosofia:
Mito e razão.
O despertar do filósofo.
Filósofos Pré-Socráticos.
Conceito de Filosofia.
Pensamento e Linguagem.
Consciência mítica.
Renascimento cultural e científico.
Senso Crítico e senso comum.
Pólis grega
Ética: conceitos e etimologia.

2ª ano
o
o
o
o
o
o
o
o

Evolução científica.
Método científico.
Ética.
Cientificismo.
Iluminismo.
O sujeito e o objeto do conhecimento:
O conhecimento.
O pensamento racional ao longo da
história.

3ª ano
o
o
o
o
o
o
o
o

o
o
o
o
o

Sociedade técnico-científicoinformacional.
Homem como animal político.
Autonomia e heteronomia política.
Poder da mídia na formação da
história contemporânea.
Indústria cultural: estética
Telecomunicações e a Sociedade da
Informação.
Meios de Comunicação de Massa.
.Sociedade de controle: aspectos do
disciplinamento dos indivíduos nas
esferas educacional, médica e legal.
Ideologias e alienação.
Filosofia contemporânea: O homem
na Pós-Modernidade.
Crítica à Metafísica Ocidental.
Bioética.
Nova visão de ser humano: natureza
humana, liberdade e autonomia
política.
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Estratégias de Avaliação da aprendizagem e monitoramento do rendimento escolar

Metodologia:
Em cada um dos bimestres letivos os alunos terão:

Avaliações Bimestrais - 4,0 (quatro pontos)
Um período de 02 (dois) dias de avaliações gerais, com avaliações de 03 a 04 disciplinas por dia.
Os professores irão avaliar o desempenho de cada aluno na sua respectiva disciplina
proporcionando uma nota de avaliação somativa de até 4,0(cinco) pontos em sua nota bimestral.
Estas avaliações serão corrigidas, de forma coletiva, visando não só a diminuição de quantidade
de provas, mas principalmente para situar os educadores das reais situações de todos os alunos
da série.
Avaliação formativa com realização de Redação - 1,0 (um ponto)
Fica instituído a cada bimestre, a realização de uma prova de Redação com peso de até 10% da nota
bimestral, de caráter obrigatório de todas os componentes curriculares, inclusive a Parte Diversificada. A
correção ficará sob a responsabilidade da equipe de Língua Portuguesa que também, em conjunto com a
equipe de Coordenação Pedagógica, fará a divulgação e entrega dos resultados aos demais professores,
para que sejam inseridos em seu diário de classe.

Atividades da Disciplina - 5,0 (cinco pontos)
Atividades diversas em sala de aula especificada em diário de classe por cada professor. Dentro
dessas avaliações de caráter formativa também serão computadas avaliações de desempenho e
aprendizagens no desenvolvimento dos projetos de cunho coletivo (Feira de Ciências, Jogos
interclasse e Semana de Consciência Negra).

RECUPERAÇÃO: No modelo de Semestralidade, durante cada bimestre letivo os professores deverão
realizar atividades de recuperação paralela dos conteúdos ministrados, devidamente registradas em diário
de classe, com o objetivo de sanar dificuldades de aprendizagens identificadas dentro das avaliações
bimestrais, oferecendo dessa forma maiores possibilidades de um sucesso na aprendizagem de novos
conteúdos. Ao longo do ano letivo serão oferecidas estratégias de avaliações com atividades de
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recuperações contínuas e reagrupamento a fim vencer etapas de aprendizagens não alcançadas por
determinado grupo de alunos.

Coordenação Pedagógica
A coordenação pedagógica é o espaço-tempo de interação conjunta para formação profissional,
planejamento interdisciplinar – ainda que entre componentes curriculares de blocos distintos –, reflexão,
compartilhamento de experiências, avaliação e autoavaliação. Realizada em turno contrário ao de
regência de classe, com duração de três horas diárias, e obedecendo ao definido pela Semestralidade,
ficará assim organizada:
Dia

Atividade

Segunda-feira

Coordenação por blocos/ Formação continuada

Terça-feira

Coordenação da área de Ciências da Natureza/ Matemática e suas
Tecnologias

Quarta-feira

Coordenação Coletiva

Quinta-feira

Coordenação da área de Linguagens e Códigos e suas Tecnologias

Sexta-feira

Coordenação da área de Ciências Humanas e suas Tecnologias

Formação continuada de professores
Cabe ressaltar que a formação continuada é um direito de todos os profissionais que atuam na
escola, como também um dever para a que sejam capacitados a desenvolverem este PPP.
Os professores poderão realizar cursos de interesse da sua função no horário de coordenação
pedagógica, desde que com a anuência da Direção da escola, e, ainda desenvolver as atividades
organizadas pela coordenação pedagógica, CREC e EAPE, a título de formação em serviço, quando
solicitadas.
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VII. Plano de Ação para execução da PPP

Ações da Coordenação Pedagógica
O trabalho de Coordenação Pedagógica, realizado em turno contrário ao da regência de classe, será
destinado a atender as seguintes demandas da organização do trabalho pedagógico (OTP):
Coordenação

Demandas da OTP

Formação continuada

Capacitação para desenvolverem este PPP

Reunião da área

Planejamento e avaliação de trabalho interdisciplinar por área

Reunião geral

Planejamento e avaliação de trabalho multidisciplinar

Coordenação

individual

por

Planejamento e avaliação de trabalho disciplinar

componente curricular.

o

A frequência será registrada em formulário específico e o conteúdo das reuniões em livro-ata,
assinado por todos os presentes.

o

A equipe de coordenação pedagógica presidirá as reuniões com o apoio da equipe de direção.

o

Os atestados médicos entregues pelos alunos serão lançados em livro próprio pelos
coordenadores e disponibilizado aos professores para consulta. Fica proibida a retirada desse livro
da sala de coordenação.

o

A duplicação de materiais pedagógicos (textos, provas etc.) será solicitada pelos professores, em
formulário próprio e entregue na Direção, que será feita pela mecanografia, no prazo máximo de
3(três) dias. Os coordenadores poderão imprimir apenas os documentos originais para duplicação,
desde que enviados por e-mail.

o

A gestão dos escaninhos para organização das provas aplicadas é de responsabilidade da equipe
de coordenação pedagógica. Os professores não poderão retirar quaisquer materiais da sala de
coordenação sem a autorização da equipe de coordenação.

o

As provas bimestrais multidisciplinares serão aplicadas por todos os professores presentes na
escola, inclusive aqueles que estiverem em atividade de coordenação pedagógica, caso
necessário. A correção será realizada pelo (a) professor (a) que aplicar a prova, registrado em ata
pela equipe de coordenação pedagógica.

o

Toda a logística de aplicação e correção das provas multidisciplinares será de responsabilidade da
equipe de coordenação pedagógica, porém, a elaboração das provas, a correção manual
(enquanto não dispomos de sistema eletrônico) e o lançamento no diário de classe é de
responsabilidades dos professores regentes de cada área do conhecimento

o

A produção das provas fica a cargo da Central de Provas/ Coordenação Pedagógica.

o

O romaneio das provas separadas por turma será arquivado em armários na sala de coordenação.
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Os gabaritos de correção manual serão guardados em envelope selado para garantir o sigilo e a
segurança.

o

O uso dos equipamentos de multimídia móveis e das salas de vídeo e projeção serão feitas
mediante agendamento/reserva feito exclusivamente pelo professor em livro-agenda criado para
este fim e arquivado na sala de coordenação pedagógica.

o

Fica definido o uso do e-mail institucionalizado nome@edu.se.df.gov.br como veículo de
comunicação oficial do corpo docente da escola, administrado pela equipe de coordenação
pedagógica.

o

Foi criado o e-mail exclusivo da Coordenação Pedagógica para dar suporte à atividade de
coordenação e criar o seu memorial descritivo.

o

A equipe de coordenação pedagógica registrará os alunos com afastamento com prazo superior a
15 dias (atestado médico) em ficha denominada RAD (Regime de Atividades Domiciliares), e
arquivará em pasta específica após assinatura dos docentes. As atividades domiciliares serão
ofertadas em ambiente virtual de aprendizagem e/ou atividades entregues aos pais ou
responsáveis, pelo professor regente, assessorado pela equipe de coordenação pedagógica.

Ações do Serviço de Apoio ao Estudante (SAE)
Serviço prestado pelos funcionários de apoio à direção sob a coordenação dos supervisores pedagógicos.
Cumprirá a função de orientar os estudantes quanto a ordem e a disciplina na escola. Registrará em livro
de ocorrência todas as situações de descumprimento do Manual do Aluno e as sanções cabíveis, porém,
aplicará apenas as sanções de advertência verbal e advertência nominal. Em caso da primeira recorrência
de uma advertência verbal (mesmo motivo) será aplicada a advertência nominal. Em caso da segunda
recorrência de uma advertência nominal, o estudante será encaminhado à equipe de direção para
aplicação de suspensão das aulas. Em caso da primeira recorrência de uma suspenção (mesmo motivo
ou não) a Direção poderá transferir o estudante por incompatibilidade com o Regimento Interno da escola.

Ações da Equipe de Direção
A equipe de direção participará ativamente das atividades de Coordenação Pedagógica realizadas nas
quartas-feiras. Acompanhará toda a movimentação na escola por meio de monitoramento do circuito
interno de TV. Oferecerá as condições materiais e humanas para a implementação desta PPP.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Consciente de sua responsabilidade, a Equipe Gestora do Centro de Ensino Médio 02 de Ceilândia
organiza este projeto para responder às necessidades urgentes de nossa comunidade escolar.
Acreditamos que conscientes do “lugar de onde estamos”, nossa realidade, daquilo que queremos com
este trabalho e o que faremos, teremos condições reais de atingir nossos objetivos e metas e de
transformar esta realidade.
Este PPP será avaliado a cada início do ano Letivo, durante a Semana Pedagógica, e nas reuniões de
Planejamento Pedagógico com a Comunidade Escolar ao longo do ano, por toda a comunidade escolar, e
aprimorado, para que nossa escola cumpra a missão de oferecer educação para a vida.
No Ano de 2018, alunos concluintes de 2017, somente na Primeira Chamada da Universidade de BrasíliaUnB, através do Programa de Avaliação Seriada, o Centro de Ensino Médio 02 de Ceilândia conseguiu
aprovar 51(cinquenta e um) alunos, nos mais variados cursos.
Vale ressaltar que dentro deste quantitativo, foi aprovada uma aluna para o curso mais procurado da UnB,
Medicina, que nos enche de orgulho e nos deixa feliz para continuarmos a oferecer uma educação de
qualidade.
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PROJETOS ESPECÍFICOS DO CEM 02

FESTIVAL CULTURALAFRO-BRASILEIRO E DA DIVERSIDADE ÉTNICO-RACIAL
Consiste em iniciativa interdisciplinar realizada na escola há 10 anos, no sentido da promoção
de discussões importantes acerca da enorme diversidade étnico-racial brasileira, que envolve palestrantes
de fora da escola e atividades de danças afro-brasileira. O Centro de Ensino Médio 02 do Ceilândia realiza
atividades voltadas para o fortalecimento de ações pedagógicas e democráticas a fim de envolver toda a
comunidade escolar e, com isso, fortalecer seu processo de gestão. A conscientização do estudante em
relação às diversas culturas e diversidades étnico-racial é de fundamental importância para a
concretização do processo educacional.

Objetivos:
▪

Conhecer a Lei 10.639/03 e sua importância para construção de uma sociedade mais justa
e igualitária.

▪

Desenvolver a conscientização crítica de que o racismo existe no Brasil e combater toda
forma de discriminação e preconceito.

▪

Analisar as contribuições das culturas africanas, afro-brasileiras na construção do espaço
brasileiro.

▪

Promover a valorização e respeito às diferenças étnico-raciais e a socialização de valores
direcionados para a construção de uma sociedade democrática.

▪

Realizar saídas de campo direcionadas para os temas pertinente ao evento: visita a
quilombos, templos religiosos, ONG'S entre outros.

▪

Valoriza a diversidade étnica e resgatar a autoestima dos estudantes negros valorizando a
história e a cultura de seus ancestrais.

▪

Refletir sobre os conceitos de preconceito, raça, racismo, discriminação, intolerância, afim
de desconstruir preconceitos e a partir destes novos conhecimentos, construir novo
conceitos.

Detalhamento:
▪

Estruturação do espaço físico de coordenação pedagógica para ampliar as discussões do tema
proposto.

▪

Abertura do evento no Auditório desta Unidade de Ensino.

▪

Realização de palestras, seminários, oficinas interdisciplinares no sentido de proporcionar aos
alunos e professores um aprimoramento do conhecimento acadêmico das temáticas abordadas.

▪

Realizar saídas de campos direcionadas para as temáticas desenvolvidas no projeto.
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e

grupos

culturais

e

artísticos

que

participarão

do

desenvolvimento do projeto.

Área de Conhecimento/Componente curricular
Ciências Humanas
- História, Sociologia, Filosofia, Geografia

Ciências da Natureza
- Biologia, Física, Química e Matemática.

Linguagens
- Língua Estrangeira, Arte, Educação Física
- Língua Portuguesa
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PÁGINAS DE POESIA

Tal projeto originou-se nas aulas de produção de textos, onde os alunos demonstram
habilidades ao escrever textos poéticos. Diante disso surgiu a ideia de valorizar esta produção elaborando
um livro com textos e fotos de cada uma das turmas dos melhores trabalhos. O projeto em questão tem o
objetivo de valorizar e incentivar a produção textual dos alunos.

Desenvolvimento
- Pesquisa com materiais, tais como: livros, revistas, periódicos e recursos multimídia.
- Promover o conhecimento de poetas brasileiros, suas obras e a importância para o letramento poético.
- Confeccionar “revista” com a produção poética de cada turma.

Componente Curricular
Língua Portuguesa
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4.4.3. AMOSTRA DE CIÊNCIAS

A partir das observações em sala de aula, percebe-se que no contexto escolar há necessidade
de ações pedagógicas que sejam contextualizadas, que além de desenvolver o cognitivo dos educandos,
desperte também o interesse científico através das ciências exatas. Este subprojeto está relacionado ao
macro campo. Atividades teórico-práticas que fundamentem os processos de iniciação científica e de
pesquisa, utilizando laboratórios das ciências da natureza, das ciências humanas, das linguagens, de
matemática e outros espaços que potencializem aprendizagens nas diferentes áreas do conhecimento.
▪

Conhecer e utilizar conceitos de Biologia, Física, Química e Matemática a fim de facilitar o
aprofundamento do conhecimento científico por meio de experiências realizadas nos
laboratórios.

▪

Fazer uso dos conhecimentos da área das Ciências da Natureza e Matemática para
explicar o mundo natural e para planejar, executar e avaliar intervenções práticas.

▪

Aprofundar os saberes disciplinares em Biologia, Física, Química e Matemática com
procedimentos científicos pertinentes aos objetos de estudo, promovendo a articulação
interdisciplinar dos saberes disciplinares.

▪

Desenvolver a cultura científica, no ensino médio, envolvendo de forma combinada o
conhecimento prático e o teórico.

▪

Interpretar e criticar resultados a partir de experimentos e demonstrações.

▪

Articular o conhecimento científico e tecnológico numa perspectiva interdisciplinar, a partir
das diversas experiências.

▪

Aplicar as experiências associadas às Ciências Naturais em contextos do cotidiano.

▪

Reconhecer, analisar e propor a investigação de problemas relacionados às Ciências da
Natureza e da Matemática.

▪

Desenvolver a capacidade investigativa.

▪

Os educandos devem ser orientados quanto às questões de segurança individual, coletiva
e do meio ambiente.

Detalhamento:
▪

Adequação dos Laboratórios de Física, Química e Biologia às práticas das atividades pedagógicas
com segurança.

▪

Direcionar as práticas experimentais por meio de situações-problema que serão repassadas aos
alunos que devem formular e testar hipóteses experimentais.

▪

Realização/confecção de Feira de Ciências/ Revista Científica a partir das diversas atividades
realizadas nos laboratórios de Física, Química e Biologia.

▪

Estimular aulas voltadas para o uso contínuo dos laboratórios.

▪

Proporcionar aos alunos um contato mais efetivo com as diferentes linguagens científicas.
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Conhecer e utilizar conceitos de Biologia, Física, Química e Matemática a fim de facilitar o
aprofundamento do conhecimento científico por meio de experiências realizadas nos laboratórios.

▪

Fazer uso dos conhecimentos da área das Ciências da Natureza e Matemática para explicar o
mundo natural e para planejar, executar e avaliar intervenções práticas.

▪

Aprofundar os saberes disciplinares em Biologia, Física, Química e Matemática com
procedimentos científicos pertinentes aos objetos de estudo, promovendo a articulação
interdisciplinar dos saberes disciplinares.

▪

Desenvolver a cultura científica, no ensino médio, envolvendo de forma combinada o
conhecimento prático e o teórico.

▪

Interpretar e criticar resultados a partir de experimentos e demonstrações.

▪

Articular o conhecimento científico e tecnológico numa perspectiva interdisciplinar, a partir das
diversas experiências.

▪

Aplicar as experiências associadas às Ciências Naturais em contextos do cotidiano.

▪

Reconhecer, analisar e propor a investigação de problemas relacionados às Ciências da Natureza
e da Matemática.

▪

Desenvolver a capacidade investigativa.

▪

Os educandos devem ser orientados quanto às questões de segurança individual, coletiva e do
meio ambiente.

Componente Curricular
Ciências da Natureza
- Química, Física, Biologia
- Matemática
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PROJETO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL
“APRENDENDO A PRESERVAR”

Foi iniciado em 1999 com o propósito de tornar mais agradável as dependências da escola.
Com o passar dos anos aconteceram muitas mudanças, e hoje o Projeto tem por objetivo transformar o
ambiente escolar, com a interação dos alunos com a natureza, com a construção e manutenção de todas
as áreas verdes da escola, proporcionando um ambiente mais agradável para o dia a dia pedagógico. A
construção de viveiros, canteiros, “minhocário” é um passo que está sendo dado a cada ano. Outro
objetivo primordial do projeto, é proporcionar aos alunos momentos de discussão crítica em torno da
questão ambiental.

Desenvolvimento:
▪

O projeto acontece ao longo de todo o ano letivo, com a permanente preocupação da manutenção
de todo o ambiente.

▪

O plantio de mudas frutíferas, flores e plantas diversas se dá por adesão das turmas(alunos) e
com um professor coordenador.

▪

A manutenção e plantio dos canteiros existentes são feitas pelos alunos do primeiro ano,
coordenados por um professor.

▪

Construção/ampliação de canteiros.

▪

Fertilização do solo por técnicas naturais durante todo o ano.

▪

Saídas de campo (Embrapa) para o aprimoramento das técnicas de plantio.

▪

Produção de mudas do Cerrado

Componente Curricular
Ciências Humanas
- Geografia, História, Sociologia, Filosofia
Ciências da Natureza
- Química, Física, Biologia
Linguagens
- Língua Estrangeira, Arte, Educação Física
- Língua Portuguesa

127

Proposta Pedagógica do CEM 02 de Ceilândia

fevereiro/2020

JOGOS INTERCLASSE
Realiza-se há mais de 15 anos. O CEM 02 de Ceilândia tem tradição de participar e vencer, nas
diversas competições que são realizadas entre as escolas de Ceilândia e no Distrito Federal. Os Jogos
Interclasse, atividade pedagógica promovida pela equipe do CEM 02 Ceilândia,
Objetivos:
▪

promover a integração e consequente troca de conhecimentos entre os segmentos que compõem
a comunidade escolar local

▪

incentivar a prática de atividades físicas como elemento fundamental para qualidade de vida da
comunidade escolar;

▪

estimular a integração, a confraternização e a cooperação entre os alunos;

▪

promover a integração de alunos portadores de necessidades educativas especiais.

▪

promover a interdisciplinaridade melhorando de forma significativa o ambiente escolar.

Desenvolvimento
▪

Todas as turmas da escola participam dos Jogos Interclasse, escolhendo além de um “nome” para
sua turma, os diversos “atletas” que irão compor suas equipes.

▪

Os Jogos Interclasse são realizados sempre na semana que antecede o recesso escolar de julho
e duram 5 dias, com as seguintes modalidades: Futsal, Vôlei, Basquete, Tênis de mesa,
Handebol, Xadrez, Atletismo (100, 200 e 1500m), provas de torcida e provas de auditório.

▪

As turmas disputam entre si, em cada modalidade e são apadrinhadas por dois professores, os
quais orientam e participam de algumas provas.

Componente Curricular
Ciências Humanas
- História, Sociologia, Filosofia, Geografia
Ciências da Natureza
- Química, Física, Biologia
Matemática
- Matemática
Linguagens
- Língua Estrangeira, Arte, Educação Física e Língua Portuguesa
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“FESTIVAL DE CURTAS DO CEM 02 - FECCEM02”
É uma atividade desenvolvida pelo grupo das Ciências Humanas que proporcionam aos estudantes o
contato com a sétima arte. A arte do cinema é inserida nas diversas atividades pedagógicas por meio
de um trabalho interdisciplinar e multidisciplinar como forma de aproximação dos alunos às narrativas
audiovisuais. O FECEM02 oportuniza aos alunos um acesso a linguagem audiovisual, aproximando e
utilizando o Cinema como uma ferramenta de multiplicação do conhecimento. Aproveitando os
equipamentos doados pelo Ministério da Educação, através do Cine Mais Cultura, e dos filmes
cedidos, trabalhar o senso críticos dos alunos.

Desenvolvimento
▪

Possibilitar aos alunos momentos de discussão acerca de temáticas apresentadas nos filmes,
trabalhadas pelos professores em sala de aula.

▪

Adaptação de espaço físico para instalação de equipamentos audiovisuais.

▪

O FECCEM 02 é realizado no decorrer do Quarto Bimestre. Todos os alunos podem participar
com 01 Curta: Documentário/Reportagem ou Ficção.

▪

Serão escolhidos e exibidos os 12 melhores trabalhos e premiados “simbolicamente” na melhor
ficção, o melhor filme, melhor ator e melhor atriz. No Documentário/Reportagem serão premiados
o melhor repórter e o melhor documentário.

Área de Conhecimento/Componente curricular
Ciências Humanas
- História, Sociologia, Filosofia, Geografia

Ciências da Natureza
- Biologia, Física, Química e Matemática.

- Língua Estrangeira, Arte, Educação Física
- Língua Portuguesa
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SARAU CULTURAL

Iniciou-se em 2010 com os alunos dos terceiros anos diante da necessidade de ampliarem seus
conhecimentos acerca das manifestações artísticas. A atividade conta com a coordenação de diversas
áreas do conhecimento, que, mesclando cultura de massa e cultura erudita, orientarão os educandos e a
realizarem as apresentações no auditório da escola.

Os objetivos propostos são:
▪

realizar atividade multicultural envolvendo os alunos concluintes do ensino médio a partir da
análise de obras literárias indicadas pela Universidade de Brasília no PAS – Programa de
Avaliação Seriada.

▪

promover o debate filosófico sobre a produção cultural;

▪

estimular a pesquisa e a criação artística;

▪

facilitar o acesso da população às fontes de cultura;

▪

estimular a produção e difusão cultural e artística além de preservar o patrimônio cultural e
histórico.

Desenvolvimento
O projeto Sarau Cultural – CEM 02 divide-se em três fases principais.
FASE 1 - PREPARAÇÃO
1. Reuniões na escola, alunos e professores para expor o Projeto e coletar sugestões, aperfeiçoar
conteúdo, criar expectativa para a implantação;
2. Ida ao teatro para assistir à encenação de peças a fim de que os alunos tenham contato mais
significativo com esse tipo de linguagem;
3. Preparação do material divulgação, constando basicamente de:
o

audiovisual

o

camiseta

o

panfleto

o

cartazes de divulgação

o

folder

o

edital (orientações para realização das apresentações)

4. Ensaios no auditório da escola;
5. Ensaio geral
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FASE 2 - APRESENTAÇÃO
1. Apresentação no auditório da escola, com a presença de todos os alunos do 3º ano – matutino,
professores, direção, pais e convidados.
2.

Realização de festa comemorativa no pátio da escola.

FASE 3 – Divulgação
1. Edição de vídeo e montagem de DVD com o conteúdo das encenações;
2. Entrega de DVDs para alunos do 3º ano e funcionários da escola;
3. Divulgação de imagens projeto nas redes sociais.

Área de Conhecimento/Componente curricular
Ciências Humanas
- História, Sociologia, Filosofia, Geografia

Ciências da Natureza
- Biologia, Física, Química e Matemática.

Linguagens e Códigos
- Língua Estrangeira, Arte, Educação Física
- Língua Portuguesa
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CINEMAIS CULTURA
Iniciou-se em 2012 com a chegada de equipamentos e filmes distribuídos pelo Ministério da
Educação. O Cine Mais Cultura é um espaço para exibição de filmes brasileiros (curtas, médias e longas
montagens, documentários e animações) selecionados pela Programadora Brasil.
O Cine Mais Cultura têm como foco pessoas jurídicas sem fins lucrativos e escolas, sempre
com o objetivo de favorecer o encontro e a integração do público brasileiro com a produção audiovisual de
seu país.
Equipamentos recebidos do MEC:
▪

telão(4mx3m)

▪

aparelho de DVD,

▪

projetor,

▪

mesa de som com quatro canais,

▪

caixas de som,

▪

amplificador,

▪

microfone sem fio,

▪

filmes diversos(dvds)

Os objetivos propostos são:
▪

democratizar o acesso à cinematografia nacional e a poiar a difusão da produção audiovisual
brasileira por meio da exibição não comercial de filmes.

▪

proporcionar oficinas de capacitação cineclubista.

Desenvolvimento
▪

Estruturação do espaço físico(auditório) para recebimento das apresentações.

▪

Apresentações(exibições) no Auditório/Centro Cultural

Componente Curricular/Ciências Humanas
- História, Sociologia, Filosofia, Geografia
Ciências da Natureza
- Química, Física, Biologia
Matemática
- Matemática
Linguagens
- Língua Estrangeira, Arte, Educação Física e Língua Portuguesa
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PROJETO:“PORTAS ABERTAS – Apoio, Orgulho e Respeito”

Teve seu início no ano letivo de 2017 e visa atender aos alunos LGBTs que estudam em nossa escola
objetivando ajudar tais indivíduos a enfrentarem as questões acerca de suas sexualidades para que eles
possam se sentir fortalecidos, representados e instruídos a respeito dos seus direitos e deveres enquanto
cidadãos.

Objetivos:
▪

Acolher os alunos, promovendo atividades que potencializem a aceitação;

▪

Compartilhar experiências em um ambiente seguro e sadio para que haja reconhecimento
mútuo;

▪

Promover o debate quanto às questões de empoderamento;

▪

Promover esclarecimento acerca de temas variados que afetem os mesmos (ISTs, Direitos
Civis, relacionamento familiar, representatividade social...)
Incentivar a convivência pacífica dentro da escola e a promoção do discurso do respeito.

▪

Detalhamento:
Nossa metodologia utilizará os instrumentos:
▪

Oficinas;

▪

Trabalhos em grupo de apoio;

▪

Discussão e debates temáticos;

▪

Palestras (com palestrantes convidados da própria escola ou de outras instituições);

▪

Mostra de vídeos temáticos (curtas, longas, depoimentos, documentários, entrevistas);

▪

Saídas de campo (mediante autorização familiar e da escola).

Cronograma:
O Projeto será intermediado pelo professor coordenador e convidados, quinzenalmente, às quintas-feiras,
no período vespertino, atendendo preferencialmente os alunos dos Segundo e Terceiros Anos do Ensino
Médio, do turno matutino, durante todo o Ano Letivo.

Avaliação:
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O Projeto será avaliado a cada reunião pedagógica, ou durante as coordenações pedagógicas, através de
debate entre os professores e participantes e/ou por intermédio de formulários/questionários, visando
modificar e/ou ampliar as ações desenvolvidas.

Sala de Recursos
Área de Conhecimento/Componente curricular/Ciências Humanas
- História, Sociologia, Filosofia, Geografia

Ciências da Natureza
- Biologia, Física, Química e Matemática.

Linguagens
- Língua Estrangeira, Arte, Educação Física
- Língua Portuguesa
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JORNADA DAS PROFSISSÕES

Ciente da necessidade de instrumentalizar seus educandos do Ensino Médio no difícil processo de
conhecer e selecionar os vários fatores envolvidos na escolha profissional, o Centro de Ensino Médio 02
de Ceilândia realizará nos dias 20 e 27 de maio e 03 e 10 de junho de 2017, a VII Jornada de Profissões.
Essa ação possibilitará a ativa participação dos alunos na própria escolha profissional a partir do
mapeamento de suas aptidões e interesses pessoais, complementados com atividades informativas sobre
as mais diversas carreiras, profissões e cursos.
O evento terá como público-alvo mais de 1000 alunos matriculados no segundo e no terceiro ano
do ensino médio, além de professores, coordenadores e orientadores lotados na unidade de ensino.

Objetivos:
Promover atividades no ambiente escolar com a presença de profissionais/ universitários de

▪

diversas áreas a fim de orientar os estudantes do CEM 02 no processo de escolha
profissional.
Realizar parcerias com instituições de nível superior públicas e privadas a fim de realizar

▪

oficinas, palestras, visitas guiadas com os alunos do CEM 02.

Detalhamento:
Nossa metodologia utilizará os instrumentos:
▪

Levantamento de cursos pelos quais há mais interesse.

▪

A partir do levantamento, convidar palestrantes das diversas áreas para atividade no
ambiente escolar em horário e data pré-definida (sábado).

▪

Realizar em um dos sábados exposição com “stands” de faculdades/ cursos
profissionalizantes de instituições privadas.

▪

Realizar em um sábado exposição com as instituições públicas de nível superior e/ou
curso técnico.

▪

Realizar visitas guiadas a universidades públicas e particulares do DF.

Avaliação:
O Projeto será avaliado a cada reunião pedagógica, ou durante as coordenações pedagógicas, através de
debate entre os professores e participantes e/ou por intermédio de formulários/questionários, visando
modificar e/ou ampliar as ações desenvolvidas.
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Área de Conhecimento/Componente curricular/Ciências Humanas
- História, Sociologia, Filosofia, Geografia

Ciências da Natureza
- Biologia, Física, Química e Matemática.

Linguagens
- Língua Estrangeira, Arte, Educação Física
- Língua Portuguesa
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APROVA CEM 02
O Centro de Ensino Médio 02 de Ceilândia apresenta o Projeto “APROVA CEM 02” que tem como objetivo
analisar as obras solicitadas pela UnB no Programa de Avaliação Seriada – PAS nas etapas II e III e,
consequentemente, oportunizar aos nossos alunos melhores condições de concorrer nesse processo
seletivo.
Os encontros ocorrerão semanalmente (terça- 2º anos/ quinta – 3º anos) em turno contrário e atenderão
exclusivamente aos alunos do 02 inscritos na respectiva etapa do PAS. A cada encontro, alunos e
professores (lotados na escola e/ou convidados) analisarão as obras listadas para cada data (conforme
quadro anexo), levando em consideração os itens da Matriz de Conhecimentos relacionada pela UnB.

Local dos Encontros: Centro Cultural/ Sala de Projeto/ Auditório/ Sala de aula (conforme disponibilidade)

Horário: 14 às 16 horas

Pré-requisitos:
2º ano – pretender fazer a 2ª etapa
3º ano – ter feito a 2ª etapa

Regras para acesso à Escola
o

13h45 - 14 horas

o

Carteirinha

o

Roupas adequadas ao ambiente escolar

o

Aluno que atrapalhar o andamento dos encontros ou gerar problemas que ferem as normas da
escola será desligado do projeto automaticamente.

Número de Encontros
Aula inaugural + 16 encontros
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Área de Conhecimento/Componente curricular/Ciências Humanas
- História, Sociologia, Filosofia, Geografia

Ciências da Natureza
- Biologia, Física, Química e Matemática.

Linguagens
- Língua Estrangeira, Arte, Educação Física
- Língua Portuguesa
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Conclusão

Em consonância com os princípios da Lei de Gestão Democrática (DISTRITO FEDERAL,
2012), este documento foi debatido, pensado e construído coletivamente, com vistas a uma
ressignificação de conteúdos, entendida e concebida interdisciplinarmente.
Consciente de sua responsabilidade, a Equipe Gestora do Centro de Ensino Médio 02 de
Ceilândia organiza este projeto para responder às necessidades urgentes de nossa comunidade escolar.
Acreditamos que conscientes do “lugar de onde estamos”, nossa realidade, daquilo que queremos com
este trabalho e o que faremos, teremos condições reais de atingir nossos objetivos e metas e de
transformar esta realidade.
Esta PPP será avaliado a cada início do ano Letivo, durante a Semana Pedagógica, e nas
reuniões de Planejamento Pedagógico com a Comunidade Escolar ao longo do ano, por toda a
comunidade escolar, e constantemente aprimorado, para que nossa escola cumpra a missão de oferecer
educação de qualidade, mas sem perder o foco de uma educação humanizada.
Por fim, salientamos que no processo educativo, não há verdade absoluta, portanto, atualizar,
contextualizar é uma necessidade real e constante e por acreditar em tal proposição, pretendemos buscar
o diálogo, a discussão como meio de crescimento e revitalização da proposta como um todo.
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