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1.APRESENTAÇÃO
Esta proposta pedagógica foi elaborada pela comunidade escolar, incluindo
alunos, servidores, pais, professores e direção a partir da versão anterior do
documento. Sua reformulação foi discutida em vários momentos:


Na semana pedagógica pelos profissionais de educação em todos os

segmentos;


Nas coordenações pedagógicas pelos professores, coordenadores e

membros da direção;


Na avaliação pedagógica do semestre, prevista no calendário oficial da

SEDF, com toda a comunidade escolar;


Em reuniões extraordinárias com todos aqueles que fazem parte da

comunidade escolar, incluindo os alunos e os responsáveis.
Imbuída de uma natureza política, a proposta pedagógica, no seu
processo de construção, não deve, portanto, prescindir dos conflitos
e das tensões que desafiam o cotidiano da sala de aula, mas, ao
contrário, considerá-los como indicadores necessários para modificar
as práticas educativas conservadoras que resistem a um projeto
social de instituição educacional verdadeiramente democrático e
comprometido com a educação de qualidade. (DF, 2008, p. 19)

Logo, projetar o ano letivo requer a análise do perfil do estudante, o parecer
acerca da sua experiência escolar, do acompanhamento dos pais ou responsáveis,
das tendências e interesses. A partir disso, a escola pode orientar-se no que
concerne à consolidação das aprendizagens alcançadas no ensino fundamental e ao
subsídio do estudante a fim de que atue enquanto cidadão, de que prossiga os
estudos e que tenha acesso ao mercado de trabalho.
Comissão Organizadora:
Representante

Nome

Equipe Gestora

Helen Matsunaga

Docentes

Todos

Coordenadores/as

Elaine Nóbrega Chase Lira
Jarson Marcel da Silva Pernambuco

Carreira Assistência

Geanne Veloso de Oliveira Costa

Serviços de Apoio

Terezinha Ribeiro Faria – Assistência
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Neuza Murça Gonçalves – Assistência
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Conselho Escolar:
Segmento

Representante

Presidente do Conselho Escolar

Jarson Marcel da Silva Pernambuco - Magistério

Vice-Presidente do Conselho Escolar

Regina Neila Pereira Gomes - Magistério

Membro do Conselho Escolar

Terezinha Ribeiro Faria - Assistência

Membro do Conselho Escolar

Neuza Murça Gonçalves – Assistência

2 . HISTÓRICO
O Centro de Ensino Médio 10 de Ceilândia (CEM 10), foi uma conquista da
comunidade do “P Sul”, pois, até 1993, nesse setor, havia apenas uma escola que
oferecia o ensino médio, o Centro de Ensino Médio 06 (CEM 06), o “Centrão”.
Em 1980, houve um projeto para a construção do CEM 10 e a comunidade
insistiu na concretização dele. Em 1983, foi montado um arcabouço do prédio e,
durante 10 anos, a comunidade ficou ansiosa pela conclusão da obra, a qual foi
efetivada no ano de 1994.
Os primeiros professores lotados nesta escola vieram do Centro de Ensino
Médio 06 e a equipe de direção do Centro de Ensino Médio 09 (CEM 09).
No decorrer de sua história, a escola recebeu várias denominações: Centro
Educacional QNP 30, Centro Educacional 10 de Ceilândia e, atualmente, Centro de
Ensino Médio 10 de Ceilândia. Vários foram os diretores que passaram por esta
instituição, são eles: Maria Aparecida Ramalho, Maria do Socorro Ferreora da
Paixão, Bartolomeu de Sousa Lima, José Antônio Amâncio, Ezequias Alves Pontes,
Joel Silva Amaral, Alana Régia de Novais Pimenta, Zenilda Siqueira Lima Veras,
Patrícia Milanio Vasconcelos e Helen Matsunaga, atual gestora dessa Instituição de
Ensino.
Até o ano passado, a escola trabalhava com duas realidades distintas: Ensino
Médio Regular anual no diurno e Ensino Médio Regular com formatação de
semestralidade no noturno.
Hoje nossa escola espera por reformas no espaço físico de origem e
ofertamos apenas o turno matutino e vespertino com o sistema anual de ensino.
A escola dispõe de laboratórios de química, física, biologia, informática e sala
de artes cênicas, contudo esses ambientes desde 1997 não funcionam como
deveriam

por

falta

de

ferramentas

manutenção/modernização.
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específicas,

recursos

humanos

e

O CEM 10 começou a ser atendido pelo Programa Dinheiro Direto na Escola
– PDDE, repassado pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação –
FNDE/MEC no mês de agosto do ano 2009, assim como o PDAF - Programa de
descentralização

administrativo

financeiro.

Todo

o

recurso

recebido

está

obrigatoriamente relacionado ao processo de ensino e de aprendizagem, ou seja,
todo gasto deverá ser administrado no sentido de aperfeiçoar e melhorar o campo
pedagógico desta escola.
Em 2013, a escola fez o projeto para participar do Programa Ensino Médio
Inovador – programa do Governo Federal e fomos contemplados apenas com a
primeira parcela. A escola dispunha de laboratórios de química, física e biologia,
informática e sala de artes cênicas, embora desde 1997 não funcionassem como
deveriam por falta de ferramentas específicas, recursos humanos e manutenção
/modernização.
Até o ano de 2015, a escola trabalhava com duas realidades distintas: Ensino
Médio Regular anual no diurno e Ensino Médio Regular com formatação de
semestralidade no noturno. No entanto, após laudos da Secretaria de Educação,
constatou-se que havia problemas na estrutura do prédio que colocavam em risco a
segurança e a vida da comunidade escolar.
No início de 2016, por determinação da Regional de Ensino de Ceilândia, na
pessoa do Coordenador Marcos e após reunião com a comunidade escolar para
informar sobre a mudança de prédio, como funcionaria o deslocamento dos
estudantes e garantias de segurança, o CEM 10 passou a funcionar no Centro de
Ensino Fundamental 29, localizado na QES 01 área Especial 01 no Setor de
Indústrias da Ceilândia, escola construída para alocar alunos de Ensino
Fundamental, extinguindo-se o turno noturno.
Após muitas cobranças reuniões, audiência pública, nossa escola espera por
reformas no espaço físico de origem e ofertamos apenas o turno matutino e
vespertino com o sistema semestral de ensino, em vigor desde 2018, atendendo em
2020, 766 alunos, número que demonstra uma grande perda de matrículas ,
gerando um decréscimo de aproximadamente 31%.
O CEM 10 caracteriza-se por uma escola de lutas por seus direitos e de
mobilidade social. É uma escola que visa qualificar seus estudantes para a
progressão dos estudos e inserção no mercado de trabalho, bem como edificar
cidadãos cônscios dos seus deveres e dos seus direitos para os exercícios da plena
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cidadania.
2.1 - INFRAESTRUTURA
O Centro de Ensino Médio 10 de Ceilândia situa-se provisoriamente desde o
ano letivo de 2016, na QES Área Especial nº1 Setor de Indústria – Ceilândia,
telefone 3901 6910, CEP 72 236-00. O prédio oficial e que se encontra interditado
atendia na QNP 30, Área Especial nº 02.
Instalações
Salas de aula
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Laboratórios

00

Sala de Educação Física

01

Sala de Vídeo

02

Sala Multimídia

01

Sala da Orientação Educacional

01

Sala dos professores

01

Sala de coordenação

01

Direção

01

Secretaria

01

Biblioteca

01

Quadra não coberta

01

Refeitório

01

Cozinha

01

Banheiros

06

Banheiro adaptado

01

Sala da Administração

01

Sala da Supervisão

01

Mecanografia

01

Copa

01
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3. Diagnóstico da Realidade
3.1 CONTEXTO EDUCACIONAL
Além disso, a comunidade local, formada pelo setor P Sul, pelos condomínios
Sol Nascente e Pôr-do-Sol, e pelo Pró-DF, possui problemas significativos como, por
exemplo, a pobreza, a desestrutura familiar, o desemprego, a violência doméstica e
urbana, o porte e uso de substâncias tóxicas. Logo, é na escola que essas
circunstâncias externas se convergem, gerando, assim, problemas que, em sua
maioria, não podem ser resolvidos somente com base no esforço da comunidade
escolar. É da soma dessas circunstâncias que se configura o perfil discente da
escola.
Logo, projetar o ano letivo requer a análise do perfil do estudante, o parecer
acerca da sua experiência escolar, do acompanhamento dos pais ou responsáveis,
das tendências e interesses. A partir disso, a escola pode orientar-se no que
concerne à consolidação das aprendizagens alcançadas no ensino fundamental e ao
subsídio do estudante a fim de que atue enquanto cidadão, de que prossiga os
estudos e que adentre no mercado de trabalho.
“A educação transforma-se em reprodução, não por simples
transmissão de conhecimentos, habilidades ou atitudes, mas através
da transformação dinâmica das estruturas econômicas, sociais e
culturais da sociedade, através do contexto do ensino... Por isso
mesmo, a teoria do currículo nunca pode ser construída somente
sobre o estudo dos processos de ensino-aprendizagem, mas em
relação com o estudo dos valores desses processos numa sociedade
concreta”. (LUNDGREN apud SACRISTÁN (1998, p. 90))

A sala de aula possui diversos grupos sociais e culturais. Assim sendo, uma
vez que se visa uma educação de caráter emancipatório, é preciso, conforme
Connel (1993), citado por Moreira e Candau (2003), a busca da "justiça curricular", a
qual é baseada pelos "interesses dos menos favorecidos", pela "participação e
escolarização comum" e pela "produção histórica da igualdade". Dessa forma, terse-á um planejamento pedagógico que questionará as relações de poder, as quais
favorecem as diferenças e as desigualdades.
Segundo os autores, “não há educação que não esteja imersa na cultura da
humanidade e, particularmente, no momento histórico em que se situa” (Moreira e
Candau, 2003, p.159). A partir disso, afirmam que “não se pode conceber uma
experiência pedagógica 'desculturizada' em que a referência cultural não esteja
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presente" (Moreira e Candau, 2003, p.159). Concluem que "a escola é uma
instituição cultural" que, embora "instituição cultural", ainda sustenta um padrão
homogêneo. Ela não se atém na diversidade. Em seu contexto, todos são iguais. No
intuito de rever essa afirmativa, Moreira e Candau citam Pérez Gómez (1998) e
atentam para o seguinte: "entendamos hoje que a escola é um espaço de
cruzamento de culturas". Logo, faz-se necessário "um novo olhar, uma nova
postura", a reinvenção da escola a partir do reconhecimento e da interseção das
diferentes culturas. (MOREIRA e CANDAU, 2003, p.160)
No que concerne às estratégias pedagógicas, nota-se que é preciso optar por
uma ação docente multicultural crítica, cujo desafio é enfrentar o "daltonismo
cultural" e construir o conhecimento com base na valorização das diferentes
culturas. Nota-se também que é necessário combater a discriminação e o racismo;
primar, portanto, pela convivência, por meio do respeito aos "múltiplos rostos":
gênero, orientação sexual, etapas da vida, regiões geográficas de origem,
características físicas, aparência e grupos culturais específicos. Por fim, nota-se a
construção de uma nova perspectiva para a educação escolar, baseada na releitura
da visão de educação, na reinvenção da cultura escolar, na busca de um novo
horizonte baseado na construção de uma sociedade e de uma educação
democrática. Ademais, afirmam a importância do profissional docente, no que
concerne a sua formação, inicial e continuada, e no que diz respeito à procura da
sua visão individual e global.
Uma das metas do ensino médio é atrair jovens matriculados e incentivá-los a
permanecer, adotando estratégias diferenciadas de aprendizagem, para os vários
anseios,

próprios

dos

grupos

jovens

(mercado

de

trabalho

–

vestibulares/universidades/PAS/ ENEM).
Conforme Moreira e Candau, a vivência desses caminhos provocará uma
"interação reflexiva" (Moreira e Candau, 2003, p.167) capaz de intervir na dinâmica
da escola e de produzir a construção de sociedades mais democráticas e justas.
No currículo, os planejamentos se realizam e refletem possibilidades para a
construção de novos significados, haja vista os temas, as escolhas, os caminhos e a
forma de conduzir o processo ensino-aprendizagem.
De acordo com Sacristán (1998), o currículo é o projeto cultural que a escola
torna possível, é o campo das relações entre escola e meio exterior, entre conteúdos
e experiência. É, ao citar Schubert (1986), uma encadeada organização social.
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A educação é um fenômeno histórico-social que perdura durante
toda a existência do ser humano e se concretiza mediante as
relações estabelecidas entre as pessoas e entre elas e as demais
manifestações do mundo natural, físico, tecnológico e espiritual, no
decorrer dos tempos. (DISTRITO FEDERAL, 2000, p. 13)

Assim, reconstruir a Proposta Pedagógica e desenvolver um Currículo voltado
para vivência da cidadania pressupôs uma avaliação diagnóstica inicial, ou seja,
“olhar” o CEM 10 e observar seus sonhos, repensar suas possibilidades e seus
limites, e essa avaliação foi realizada no fim de 2019 com os estudantes e na
semana pedagógica de 2020 com o corpo docente. Daí, para motivar essa ação,
refletiu-se acerca do seguinte:
1. Como podemos definir a escola que temos? No decorrer da história do
CEM 10, quais foram as nossas perdas e os nossos ganhos?
2. Quais são os sonhos e as expectativas do CEM 10? Onde queremos
chegar? O que desejamos para os nossos alunos?
3. Quais são os recursos que necessitamos para alcançar nossos objetivos?
Quais são os fatores que delimitam a nossa força e a nossa fraqueza, as nossas
potencialidades e os nossos limites?
4. Como enfrentaremos e resolveremos os nossos problemas?
Os componentes trabalharão a leitura e a interpretação, promoverão o
exercício da oralidade, a expressão do pensamento e o compartilhar de ideias,
culminando com a pesquisa a fim de ampliar o conhecimento por meio da ação
individual e/ou coletiva.
Conforme Silva (1981), o ato de ler ocorre em todos os níveis educacionais
das sociedades letradas. À escola cabe o ensino do registro verbal. Para Cagliari
(1997), o maior desafio dessa instituição é a formação de um bom leitor, pois “a
maioria do que se deve aprender na vida terá de ser conseguido através da leitura”.
Uma vez que aprimora a organização coerente do raciocínio e da expressão,
assim como a manifestação escrita e oral, a leitura ocupa um lugar de destaque no
campo de formação do indivíduo. A conquista da habilidade de ler é o primeiro
passo para a assimilação dos valores da sociedade. Para Zilberman (1993), haja
vista a sua universalidade, a aprendizagem da leitura constitui uma possibilidade de
emancipação, já que a assimilação do conhecimento é uma ponte para a liberdade.
Assim, conforme as Orientações Curriculares para o Ensino Médio (2006),
trilhar-se-á as diversas possibilidades de leitura (visual, da informática, a multicultural
e a crítica) e se desenvolverá um leitor capaz de compreender uma representação
16

textual e de assumir uma postura no que concerne aos valores, ideologias, discursos
e visão de mundo, ou seja, a formação do “ser social”, a formação de um “cidadão
do mundo”, de alguém que possa participar ativamente em seu contexto social.
Foi elaborado um questionário intitulado Revelar-se no ano de 2014 para
identificar o perfil e os objetivos dos estudantes em relação ao CEM 10 para
verificarmos os pontos frágeis a serem trabalhados e podermos traçar nossas metas
pedagógicas.
Com a diagnose dos anos de 2010 a 2015, concluímos que houve uma
variação significativa com relação ao rendimento e a permanência dos estudantes
do 1º ano e êxito no que concerne ao desempenho e à permanência dos estudantes
na escola dos 3º anos alcançando em 2015 o índice de 86% de aprovação e apenas
5% de afastamento ou abandono. A escola continua ano a ano acompanhando
todos os índices da Instituição, fato demonstrado no quadro de Indicadores Internos
(páginas 14 e 15 PP CEM 10).
3.2 PERFIL DOS/AS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO
Gradativamente, o corpo docente dessa IE tem buscado fazer das salas de
aula e da escola um espaço verdadeiramente educativo, democrático e cidadão,
rompendo assim barreiras socioculturais e históricas de segregação, de não avanço
pedagógico em um lugar onde o conhecimento acontece de maneira efetiva dentro
de suas estruturas e das imperfeiçoes advindas ainda do processo educativo.
Na perspectiva dessa lógica, outras construções foram sendo feitas
repensando e reorganizando o trabalho pedagógico, não se voltando somente para
a lógica do currículo pronto, mas construído naquele momento e espaço sem fugir
do que preconiza a SEEDF e as Leis de Diretrizes e Bases da Educação.
Sob essa ótica, é considerado profissional da educação todos os envolvidos
nesse cotidiano, todos que intencionalmente transformam sua rotina de trabalho em
ação educativa.
O grande desafio hoje dos profissionais de educação independente dos
cargos que ocupam é sentirem-se pertencentes a esse processo, para tanto, se faz
necessário uma valorização humana e social com aqueles que atuam no processo
educativo para que se sintam sujeitos dessa história comprometidos com o avanço
da sociedade e do conhecimento.
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O corpo docente desta Instituição de Ensino é composto por professores
graduados, especialistas e mestres. Os demais profissionais envolvidos detêm
conhecimento e escolaridade compatível para atuarem junto ao corpo docente nas
necessidades da instituição e dos estudantes, conforme descrito na tabela abaixo.
CARREIRA

QUANTIDADE

MAGISTÉRIO - EFETIVO
ORIENTADOR EDUCACIONAL
MAGISTÉRIO – CONTRATO TEMPORÁRIO
ASSISTÊNCIA

29
03
07
06

TERCEIRIZADO - VIGILANTE
TERCEIRIZADO - MERENDEIRO
TERCEIRIZADO LIMPEZA
EDUCADOR SOCIAL VOLUNTÁRIO
TOTAL

04
02
09
04
64

3.3 PERFIL DOS/AS ESTUDANTES E DA COMUNIDADE ESCOLAR
A escola desenvolve atividades nas áreas esportivas, artísticas, literárias e de
ciências, participando ao longo dos anos em Jogos Escolares da Cidade e do DF.
Temos, portanto, uma situação de inchaço nas matrículas do ensino fundamental,
que decorre basicamente da distorção idade-série, a qual, por sua vez, é
consequência dos elevados índices de reprovação. Esse problema dá a exata
dimensão do grau de ineficiência do sistema educacional do País: os alunos levam
em média 10,4 anos para completar as oito séries do ensino fundamental.
A correção dessa distorção abre a perspectiva de, mantendo-se o atual
número de vagas, ampliar o ensino obrigatório para nove séries, com início aos seis
anos de idade. No entanto, essa distorção vem diminuindo aos poucos. “A taxa de
distorção para o ensino fundamental em 2019 é de 16,2% e de 26,2% para o ensino
médio, de acordo com o mais recente Censo Escolar.
As taxas são calculadas pela equipe da Diretoria de Estatísticas Educacionais
do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). A
pesquisa mostrou que a taxa de distorção idade-série está em queda, de 19,7%, em
2018, para 18,7%, em 2019, nas escolas da rede pública do ensino fundamental. As
maiores taxas de distorção foram encontradas para os 6º, 7º e 8º anos, com 27,6%,
27,9% e 26,1%, respectivamente” (disponível em www.portal.inep.gov.br, acesso em 29
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de maio de 2020). Muitos dos nossos estudantes são oriundos dos setores Setor P.
sul, SHPS e SHSN, os quais são transportados nos ônibus cedidos pela Secretaria
de Educação do Distrito Federal.
A escola, também, atende estudantes com necessidades educacionais
especiais, integrados/incluídos na classe comum, como também há atendimento em
sala de recursos por uma professora intinerante.
Encontramos no Setor P. Sul, SHPS e SHSN uma grande diversidade
cultural, pois a comunidade é formada por pessoas oriundas de todas as regiões
brasileiras.

Percebe-se

também

que

algumas

famílias

enfrentam

grandes

dificuldades financeiras, o que provoca em muitos a falta de perspectiva em um
futuro promissor, levando alguns alunos a abandonarem seus estudos.
Apesar da diversidade do nosso público e de reconhecermos, na maioria
deles, a falta de alguns pré-requisitos, eles, em quase sua totalidade, manifestam o
interesse de participar de processos seletivos nas principais faculdades públicas do
país, em especial na Universisdade de Brasília (UNB) por meio do programa de
avaliação seriada (PAS). Sendo assim, esta direção e corpo docente estão
alinhados em desenvolver projetos que contemplem os alunos.
O exercício da cidadania exige o acesso de todos à totalidade dos
recursos culturais relevantes para a intervenção e a participação
responsável na vida social. Desde o domínio da língua falada e
escrita, dos princípios da reflexão matemática, das coordenadas
espaciais e temporais que organizam a percepção do mundo, dos
princípios da explicação científica, das condições de fruição das
obras de arte e das mensagens estéticas, domínios de saber
tradicionalmente previstos como necessários na história das
concepções sobre o papel da educação no mundo democrático, até
outras tantas exigências que se impõem como injunções do mundo
contemporâneo. (PCN,1997, p.24).

3.4 INDICADORES DE DESEMPENHO ESCOLAR
a) Indicadores Internos:

EXERCÍCIO
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019

Número de Alunos Matriculados de 2013 a 2019
Regular
1º Ano
2º Ano
3º Ano
493
326
234
454
390
236
463
338
268
364
264
192
319
172
207
277
228
125
331
221
175
19

Mapeamento Anual de Desempenho de 2013 a 2019
2013
1º ano
2º ano
3º ano
Aprovados
265
175
213
Reprovados
93
45
9
Dependência
94
78
0
Desistência
41
32
12
2014
Aprovados
207
198
203
Reprovados
112
60
20
Dependência
110
100
0
Desistência
25
32
13
Aprovados
192
176
231
Reprovados
104
58
24
Dependência
75
59
0
Desistência
92
45
13
Aprovados
117
170
181
Reprovados
99
21
5
Dependência
85
59
0
Desistência
63
14
6
Aprovados
187
83
159
Reprovados
70
34
48
Dependência
51
47
0
Desistência
11
8
0
Aprovados
164
121
121
Reprovados
32
27
2
Dependência
64
71
------Desistência
17
9
2
2019
Aprovados
Reprovados
Dependência
Desistência

256
51
72
24

190
17
54
14

20

153
15
------7

b) Indicadores Externos

Fonte: QEdu.org.br. Microdados do Enem/Inep (2018)

Escola Cem 10 De Ceilândia - Brasília - DF - Dados do Enem
Ano: 2018 - Taxa de participação: 62% (87 alunos participantes) nos dois dias da
avaliação
Média em Ciências Humanas: 549pts
Média em Ciências da Natureza: 463pts
Média em Linguagens e Códigos: 519pts
Média em Matemática: 506pts
Média em Redação: 476pts
Ano: 2017 - Taxa de participação: 80% (159 alunos participantes)
nos dois dias da avaliação
Média em Ciências Humanas: 508pts
Média em Ciências da Natureza: 459pts
Média em Linguagens e Códigos: 505pts
Média em Matemática: 475pts
Média em Redação: 506pts
Ano: 2016 - Taxa de participação: 88% (174 alunos participantes)
Média em Ciências Humanas: 537pts
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Média em Ciências da Natureza: 467pts
Média em Linguagens e Códigos: 526pts
Média em Matemática: 474pts
Média em Redação: 533pts
Ano: 2015 - Taxa de participação: 76% (270 alunos participantes)
Média em Ciências Humanas: 548pts
Média em Ciências da Natureza: 461pts
Média em Linguagens e Códigos: 508pts
Média em Matemática: 452pts
Média em Redação: 510pts
4.Função Social
A missão da SEEDF é “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, assegurando a
universalização do acesso à escola e da permanência com êxito no decorrer do
percurso escolar de todos os estudantes”.
O Governo do Distrito Federal, por meio da Secretaria de Estado de
Educação (SEEDF), reafirma seu compromisso com a educação pública de
qualidade para a população do DF, compreendendo a Educação Básica como direito
indispensável para o exercício da cidadania em plenitude, da qual depende a
possibilidade de conquistar todos os demais direitos. (DISTRITO FEDERAL, 2018,
página 10)
Ao apresentar estas Diretrizes, a Secretaria de Educação reafirma seu
compromisso com a construção de uma educação integral pública e democrática,
que possibilite a todos os estudantes a formação crítica e emancipadora necessária
à transformação social. Por isso, a intenção é que as proposições aqui expressas
sejam materializadas no cotidiano escolar, por meio de ações, reflexões e
avaliações sustentadas pela Pedagogia Histórico-Crítica e pela Psicologia HistóricoCultural, articuladas aos projetos político-pedagógicos das Unidades Escolares.
Nossa missão no CEM 10 é garantir uma educação pública de qualidade
social, mediada pela gestão democrática e articulada à proposta de formação
integral dos estudantes, proporcionando-lhes, sobretudo, o bem-estar emocional e
físico e capacitando–os, essencialmente, para o exercício da cidadania, como
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agente crítico e participativo da construção social e cultural a partir de um processo
de inclusão educacional que objetiva a permanência com sucesso escolar dos (as)
estudantes para os diversos caminhos dentro da sociedade.
Os questionamentos acerca da importância da educação no país são
inesgotáveis e complexos. A escola deve ser analisada como um todo, todas as
partes integrantes da sociedade devem estar envolvidas e cada um desenvolver
uma função específica.
Escola como espaço de socialização e transformação.
“A educação é uma prática social, que une os homens entre si em
torno do direito de aprender e da conquista da cidadania. A escola,
instituição formal de educação, muitas vezes o equipamento público
mais próximo da comunidade, é chamada a desempenhar
intensivamente um conjunto de funções. Essa instituição se vê como
educadora, mas também como “protetora” e isso tem provocado
debates acerca não só de sua especificidade, mas também dos
novos atores sociais que buscam apoiá-la no exercício dessas novas
funções e dos movimentos e organizações que igualmente buscam a
companhia dessa instituição escolar para constituí-la e, talvez,
ressignificá-la.” (DISTRITO FEDERAL, 2014, p. 10)

Escola é o lugar de encontros de pessoas, origens, crenças, valores
diferentes que geram conflitos e oportunidades de criação de identidades. “Espaço
de difusão sociocultural; e também é um espaço no qual os sujeitos podem se
apropriar do conhecimento produzido historicamente e, por meio dessa apropriação
e da análise do mundo que o cerca, em um processo dialético de ação e reflexão
sobre o conhecimento, manter ou transformar a sua realidade. [...].. (PPP CARLOS
MOTA, 2008, p.18)
Desse modo, “A ação educativa deve ir além das aprendizagens de
conteúdos formais, reconhecendo diferentes espaços, etapas, tempos e ferramentas
educativas para que se consiga superar a distância entre o que se constrói dentro e
fora da escola”. (PPP Carlos Mota,2008, p.20).
Coerente com os fundamentos da Psicologia Histórico-cultural de Vygostky e
Pedagogia Histórico-crítica, o homem é compreendido como um ser que aprende e
se constrói em interação com o meio social e natural que o cerca. Sendo assim, a
escola e todos os seus atores são convocados a juntos, pensar e fazer educação
por meio da imersão constante na vida diária e seus acontecimentos, considerando
a não-neutralidade que caracteriza nossa atuação nas diferentes situações que
envolvem a existência humana. Nossa missão maior encontra respaldada LDB.
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“A Educação Básica tem por finalidade desenvolver o educando, assegurarlhe a formação indispensável para o exercício da cidadania e fornecer-lhe meios
para progredir no trabalho e em estudos posteriores. ” (LDB, 1996, Art.22)
Também em consonância com a resolução nº 02, de 30 de janeiro de 2012
que define as Diretrizes Curriculares Nacionais para o ensino Médio, o nosso
trabalho considera as finalidades previstas na LDB:
 Art. 4º, inciso III – o aprimoramento do educando como pessoa humana,
incluindo a formação ética e o desenvolvimento da autonomia intelectual e do
pensamento crítico.
 Art. 5º, inciso I – formação integral do estudante.
Evidenciando o valor ético da autonomia, forneceremos à comunidade
educativa subsídios para a formação de homens livres e plenos, conscientes de sua
cidadania pelas vias da educação, no sentido mais amplo do termo.
Vivemos em uma sociedade, onde muito se fala e pouco se vive e se age com
respeito a si e ao outro. O respeito mútuo se faz necessário em todas as relações
sociais. Na escola, ele é de fundamental importância, principalmente entre professor
e alunos.
É um princípio que deve ser seguido no contexto escolar, por toda a
comunidade educativa, sem exclusão de nenhuma categoria ou pessoa.
De acordo com isso, em relação ao professor, o respeito vai exigir:
 Que ele seja capaz de interagir com o aluno em qualquer situação;
 Que seja competente na arte de ensinar;
 Que seja capaz de seguir as normas institucionais;
 Que perceba e respeite as diferentes maneiras de agir e pensar de cada
um;
 Que possa ser exemplo de vida e cidadania para o aluno;
 Que seja autoridade sem ser autoritário;
Da mesma forma, esse princípio deve possibilitar ao aluno:
 Participar das atividades com dedicação;
 Receber suas tarefas e trabalhos devidamente avaliados;
 Ser assíduo e pontual às atividades programadas pela escola e aos
compromissos que a Instituição seguir.
 Expor dificuldades encontradas nos trabalhos escolares em qualquer nível
de estudo e solicitar atenção adequada;
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 Cuidar e preservar o patrimônio escolar.
5.PRINCÍPIOS ORIENTADORES DAS PRÁTICAS PEDAGÓGICAS
Para a efetivação dessa proposta, alguns princípios são orientadores para a
sua execução:
 Garantia do espaço democrático participativo, com respeito às divergências
político-pedagógicas;
 Promoção da estética da sensibilidade, que deverá substituir a da repetição
e padronização, estimulando a criatividade, a afetividade e a vontade de aprender,
utilizando na escola uma dinâmica que enfatize relacionamento ético, o espírito de
colaboração

e

o

crescimento

humano,

com

atividades

que

impliquem

responsabilidade individual e coletiva, resultando numa busca constante do
relacionamento horizontal;
 Promoção de um ambiente de discussão e leitura constante, buscando
soluções aos problemas detectados;
 Trabalho coletivo para viabilizar a convergência da Proposta Pedagógica;
 Promoção da interdisciplinaridade;
 Participação da família e comunidade é de relevância-mor, como garantia
para o funcionamento de todas as ações escolares;
 Adoção de metodologias de ensino diversificadas, que estimulem a
reconstrução do conhecimento e mobilizem o raciocínio, a experimentação, a
solução de problemas e outras competências cognitivas superiores;
 Conscientização de que os conteúdos curriculares não são fins em si
mesmos, mas meios básicos para constituir competências cognitivas ou sociais,
priorizando-as sobre as informações;
 Manutenção, após avaliação do grupo de professores, dos projetos já
existentes que tiveram resultados positivos;
 Busca de recursos humanos e materiais para a viabilização da proposta,
pois são elementos norteadores e eficazes à sua execução;
 Garantia de um espaço prazeroso, com promoções de atividades artísticas
e lúdicas envolvendo todos os segmentos escolares, lançando mão de atividades
pedagógicas, culturais e científico-culturais que sirvam de estímulo e que valorizem
o potencial criativo do estudante.
 Maior sustentabilidade às questões pedagógicas em detrimento às
25

administrativas;
6 - OBJETIVOS
OBJETIVOS INSTITUCIONAIS E ESTRATÉGIA DE AÇÃO
Formar alunos com sólidos conhecimentos e habilidades, que desenvolvam
hábitos intelectuais que lhes permitam prosseguir os estudos com competência,
assegurando uma formação humana integral, ou seja, alunos que:
 Saibam buscar, selecionar e interpretar criticamente informações;
 Comuniquem ideias por diferentes linguagens;
 Formulem e solucionem problemas;
 Tenham hábitos adequados de estudo, saibam trabalhar em grupo e
tenham qualidades como empenho, organização, flexibilidade e tolerância;
 Incorporem a importância do conhecimento e o prazer de aprender.
 Atuem de forma ativa na vida social e cultural, que respeitem os direitos, as
liberdades fundamentais do ser humano e os princípios da convivência democrática:
 Compreendam a cidadania como participação social e política, assim como
o exercício de direitos e deveres;
 Utilizem o diálogo como forma de mediar conflitos e se posicionem contra a
discriminação social e preconceitos como de raça, cor, sexo e gênero;
 Que tenham interesse por diferentes formas de expressão artística e
cultural;
 Se percebam como integrantes do meio ambiente, ao mesmo tempo
dependentes e agentes de transformações.
 Tenham conhecimento de suas características físicas, cognitivas e
emocionais;
 Sejam capazes de resistir a frustrações e de analisar a consequência dos
seus atos,
 Realizem projetos pessoais.
Dimensão
Gestão
Pedagógica
Gestão das
aprendizagens e dos

OBJETIVOS
Projetos: Olimpíadas de Matemática, Interclasse
Cidadão
Projeto da Consciência Negra, Musicarte
Circuito de Ciências
Anualmente, são verificados os números de evasão,
repetência e progressão.
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resultados
educacionais
Gestão
Participativa
Gestão de
Pessoas

Gestão Financeira
Gestão
Administrativa

Nossas práticas são revistas de acordo com as
metas estabelecidas.
Reuniões periódicas, eventos pedagógicos com a
participação da comunidade.
Questionários periódicos
Alguns servidores têm dificuldade de respeitar os
pensamentos e ideologias diferentes, dificultando o
debate que nem sempre fica no campo das ideias, o
que gera um desconforto no ambiente escolar.
De acordo com a necessidade, a Direção e o
Conselho Escolar são reunidos para deliberar as
ações necessárias para a aquisição de materiais
pedagógicos e outros gastos.
Zelar pelos bens materiais e administração de
pessoal, dentro da lei.

METAS
I. Formar alunos com sólidos conhecimentos e habilidades, que desenvolvam
hábitos intelectuais que lhes permitam prosseguir os estudos com competência,
assegurando uma formação humana integral, ou seja, alunos que:
1. Saibam buscar, selecionar e interpretar criticamente informações;
2. Comuniquem ideias por diferentes linguagens;
3. Formulem e solucionem problemas;
4. Tenham hábitos adequados de estudo, saibam trabalhar em grupo e tenham
qualidades como empenho, organização, flexibilidade e tolerância;
5. Incorporem a importância do conhecimento e o prazer de aprender.
6. Atuem de forma ativa na vida social e cultural, que respeitem os direitos, as
liberdades fundamentais do ser humano e os princípios da convivência
democrática:
7. Compreendam a cidadania como participação social e política, assim como o
exercício de direitos e deveres;
8. Utilizem o diálogo como forma de mediar conflitos e se posicionem contra a
discriminação social e preconceitos como de raça, cor, sexo e gênero;
9. Que tenham interesse por diferentes formas de expressão artística e cultural;
10. Se percebam como integrantes do meio ambiente, ao mesmo tempo
dependentes e agentes de transformações.
11. Tenham conhecimento de suas características físicas, cognitivas e emocionais;
12. Sejam capazes de resistir a frustrações e de analisar a consequência dos seus
atos,
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13. Realizem projetos pessoais.
14. Visar à atuação no Conselho Escolar, para efetivar sua participação como órgão
deliberativo.
II. Administrar, segundo as necessidades imediatas da instituição, os recursos
provenientes do Programa de Descentralização Administrativa e Financeira –
PDAF, assegurando a transparência das ações administrativas, financeiras e
pedagógicas;
III. Propor e planejar ações que, voltadas para o contexto socioeconômico e
cultural, que estejam voltadas para os anseios da comunidade local;
IV.

Aperfeiçoar os esforços da comunidade a fim de garantir a eficiência, eficácia e

relevância do Plano de Trabalho e da Proposta pedagógica;
V.

Gerenciar os recursos necessários para a manutenção dos projetos existentes,

a fim de garantir aprendizagem de qualidade;
VI.

Buscar parcerias em instituições de ensino (Faculdades, Universidades,

Institutos, Escolas Técnicas), para implementar programas de monitoramento
escolar, com a oferta de declaração expedida pela escola a favor do monitor;
VII. Criar ações voltadas para o aprimoramento dos profissionais atuantes na
instituição educacional, com a finalidade de favorecer o desenvolvimento de meios
para propiciar seu aperfeiçoamento, utilizando para tal as Coordenações
Pedagógicas;
VIII. Promover uma reorganização do currículo escolar, visando a formação humana
integral;
IX.

Realizar momentos de reflexão e estudo para a promoção de trabalhos, junto

aos estudantes, com o propósito de promover a inclusão social, reconstrução de
nossa identidade nacional, garantia da democracia e da pluralidade cultural,
religiosa, política, com o amplo reconhecimento dos anseios das minorias;
X.

Resgatar os princípios da moral, da ética e do civismo, para que os estudantes

desenvolvam suas capacidades e aprendam as habilidades necessárias para a vida
em sociedade;
XI.

Motivar o prosseguimento dos estudos e à formação técnica necessária para

inserção no mercado, num trabalho conjunto entre professores e Orientação
Educacional;
XII. Atualizar o Regimento Interno da instituição, levando em consideração
propostas de todos os seguimentos escolares, a fim de buscar meios para
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implementação do apoio técnico-administrativo disciplinar, para promover o bom
funcionamento pedagógico da escola e garantir a paz no ambiente escolar;
XIII. Promover com a comunidade escolar a preservação e conservação do
patrimônio;
XIV. Diminuir os índices de repetência, de evasão escolar e reduzir o percentual de
defasagem idade-série;
XV. Garantir um espaço de livre pensamento e respeito, oportunizar ações que
favoreçam o fenômeno da inclusão e do protagonismo juvenil.
XVI. Atender aos estudantes com deficiência física e intelectual, dentro do ensino
regular. (Turmas inclusivas).
PDE
nº Meta

Nº

METAS

2018

2019

2020

2021

III

Assegurar o acesso e a
5, 6, 9 permanência
e
as
dos
e XIII aprendizagens
estudantes de 15 a 17 anos

X

X

X

X

IV

05,
VIII e
XV

Garantir a inclusão na rede
regular dos estudantes com
deficiências
físicas
e
intelectuais.

X

X

X

X

VII

24,
XIII

Atingir as metas do IDEB
para
aprendizagens
e
diminuição da evasão

X

X

X

X

I
2 e III

Atender os adolescentes em
conflito com a lei que
cumprem
medidas
socioeducativas

X

X

X

X

XXI

7 - CONCEPÇÕES TEÓRICAS
As concepções teóricas desta proposta pedagógica baseiam na contribuição
de seres atuantes em suas respectivas realidades e que possam entender os
sistemas que os rodeiam, por isso, trabalha-se pautado na metodologia do currículo
da SEEDF que está sustentada na Psicologia Histórico-Cultural e na Pedagogia
Histórica-Crítica. O homem é compreendido como um ser que aprende e se constrói
em interação com o meio social e natural que o cerca.
O CEM 10 é incansável em buscar a melhoria do ensino aprendizagem,
valorizando o potencial humano, formando cidadãos críticos e conscientes de sua
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missão, na tentativa de conscientizar que a educação é o único caminho no
processo de transformação do ser humano. Os projetos desenvolvidos na escola
têm a finalidade de ajudar os educandos a trabalharem em grupo, respeitando as
diferenças e limitações de cada pessoa inserida no processo da atividade em
questão, na ajuda e crescimento mútuo, na resolução de problemas que aparecem
durante o desenvolvimento da atividade, visando sempre o crescimento do indivíduo
como um todo. No CEM 10 a empatia é uma das virtudes trabalhadas com toda a
comunidade escolar.
8- ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO PEDAGÓGICO DA ESCOLA
8.1 - Organização Escolar:
 Regime Semestral Regular Diurno a partir de 2018.
Regime Semestral Regular Diurno.
O projeto da Organização Escolar em Semestres para o Ensino Médio,
aprovada no Conselho de Educação do Distrito Federal (CEDF), através do Parecer
229/2013 e confirmado pela publicação da Portaria nº 314/2013. Desta forma, o
CEM 10 de Ceilândia funciona em regime de Semestralidade a partir 2018.
 Na Semestralidade, é necessário considerar a organização do tempo e do
espaço como integrantes da Proposta Pedagógica, a partir do estudo da realidade e
ou peculiaridade de cada escola e da Rede Pública de Ensino como um todo. Para
essa nova organização, os componentes curriculares do Ensino Médio e suas
cargas horárias, previstas nas Diretrizes Pedagógicas da Secretaria de Estado de
Educação do Distrito Federal (2008), foram divididos em dois Blocos (cf. Quadros 1
e 2) que devem ser ofertados concomitantemente, isto é, em um mesmo semestre
devem ser ofertados os dois Blocos.
 Seguindo as orientações das Diretrizes para a Semestralidade, metade das
turmas estarão no Bloco I o a outa metade no Bloco II, de maneira que no semestre
seguinte, faz-se a troca da oferta dos Blocos para essas turmas. Desta forma fica
garantido o processo de transferência de estudantes entre as escolas, exigindo que
cada Unidade Escolar tenha um número par de turmas.
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Série

Quantidade

Turno

1º série

14 turmas

Vespertino

2º série

7 turmas

Matutino

3 º série

7 turmas

Matutino

SEMESTRAL

ANUAL

Regime

Bloco I

Carga
Horária

Bloco II

Carga
Horária

Língua Portuguesa

04

Língua Portuguesa

04

Matemática

03

Matemática

03

Educação Física

02

Educação Física

02

História

04

Geografia

04

Filosofia

04

Sociologia

04

Biologia

04

Física

04

Química

04

Arte

04

Inglês

04

Espanhol

02

PD

01

PD

03

Total semanal
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Total semanal
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8.2 - ÁREA DE ATENDIMENTO À FAMÍLIA:


Promover palestras e encontros com temas de interesse educativo.



Orientar a família sobre os procedimentos dos pais na melhoria do

rendimento escolar do aluno.


Informar sobre a frequência e o rendimento escolar, bem como analisar os

dados com vistas à sua melhoria.


Promover ações culturais que aproximem a família da escola.

ESTRATÉGIAS


Reuniões Pedagógicas previstas no calendário para estudo e reflexões

com os temas: Diretrizes curriculares, avaliação, metodologias etc.


Conselho de Classe.
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Acompanhamento

da

equipe

pedagógica

(direção,

supervisão,

coordenação e professores) na realização dos projetos.


Parada pedagógica ao término de cada bimestre (para tratar temas

emergenciais).


Elaboração de gráficos do rendimento escolar.



Reunião de pais por bimestre com enfoque na melhoria do rendimento

escolar.


Atendimento e entrevistas com alunos e pais sempre que necessário.



Observação sistemática e assistemática de atitudes e comportamento dos

alunos para as intervenções necessárias.


Encontros periódicos com os professores para avaliação e consequente

melhoria das atividades.
8.3 - DIREITOS HUMANOS, EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DIVERSIDADE:
Na concepção da formação integral do ser humano, é preciso compreender a
necessidade de oportunizar ao estudante ser autor de sua história, sujeito de direitos
e deveres, assumindo assim, uma postura responsável, ética, autônoma e solidária
diante da vida.
Para que o estudante compreenda seu papel, deve ser despertado seu desejo
e curiosidade de aprender e manifestar uma atitude sociável de respeito aos outros,
as regras e ao bom convívio. Deve ser capaz de realizar escolhas que tenham em
conta a defesa da saúde, de qualidade de vida, de não violência e a preservação
ambiental.
Nesse sentido, o CEM 10 oferece aos estudantes uma formação onde os
sujeitos tenham a capacidade de atuar com ética; possam conviver em sociedade e
desenvolva a sua capacidade de se autocompreender e compreender o mundo em
que vivem, para nele agir como promotores da justiça social e ambiental.
8.4 - PROJETOS INTERDISCIPLINARES:
Em função do CEM 10 estar atuando em espaço provisório, os projetos
tiveram que ser minimizados e adaptados, uma vez que a escola atende fora da sua
comunidade de origem e que a sua estrutura não é apropriada para os estudantes
do Ensino Médio. A seleção dos projetos a serem desenvolvidos no ano letivo foram
definidos conjuntamente durante a semana pedagógica do ano vigente.
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 Interclasse Cidadão/Jogos Interclasse;
 Consciência Negra;
 Musicarte;
 Olimpíadas de Matemática;
 Projeto preparação para o PAS/UnB.
8.5 - PROJETO DE TRANSIÇÃO ENTRE ETAPAS E MODALIDADES:
É prática diuturna o diálogo e o trânsito entre as disciplinas utilizando o
espaço da coordenação pedagógica para que seja ofertada a nossos alunos uma
consciência de sua vida escolar.
A relação entre escola e família é, sobretudo nos dias de hoje, uma das mais
palpitantes questões discutidas por pesquisadores e ou gestores dos sistemas e
unidades de ensino em quase todo o mundo. Esse fato é evidenciado, por um lado,
pelo expressivo número de pesquisas e publicações especializadas no assunto, e
por outro, pela preocupação manifestada nos diversos fóruns, debates e reuniões
entre os agentes do processo educativo.
Segundo Perrenoud, “de uma maneira ou de outra, onipresente ou discreta,
agradável ou ameaçadora, a escola faz parte da vida cotidiana de cada família”. É
necessário que as famílias estejam em consonância com a escola, que faça parte de
suas escolhas e decisões.
Como já mencionado, a escola está atendendo num espaço provisório, fora
da comunidade escolar a que os estudantes pertencem, esse fato dificulta a
participação da família, pois sua ida à escola para tratar de assuntos referentes a
vida escolar do pupilo se tornou um peso pela distância que se deve percorrer para
chegar a Instituição.
9 – Estratégias de Avaliação
9.1 PRÁTICA AVALIATIVA: PROCEDIMENTOS, INSTRUMENTOS E CRITÉRIOS
DE APROVAÇÃO
A avaliação é um mecanismo importante em todos os momentos de vivência
da escola, pois, por meio dela, pode-se adquirir um diagnóstico inicial da instituição
educacional assim como as condições necessárias para o alcance das metas
estabelecidas.
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A avaliação do processo concentra-se no cotidiano da escola. Por meio dela,
a comunidade escolar possui condições para a autoconscientização e para a tomada
de decisões, de forma coletiva e contínua, para o aprimoramento da instituição. Esta
acontecerá quatro vezes por ano, na Avaliação Pedagógica do Bimestre, e terá
como objetivo primordial, além de avaliar o dia a dia escolar, em seu sentido mais
amplo, a (re) avaliação da Proposta Pedagógica do Cem 10 até o momento.
A avaliação de resultados objetiva a análise do resultado do processo de
aprendizagem dos alunos e desempenho dos profissionais. Está inserida nesse
processo, mas acontece mais especificamente ao final de cada bimestre, quando da
entrega dos resultados na secretaria escolar, os professores reunidos em conselho
de classe fazem a avaliação do desempenho do aluno, buscando soluções, coletivas
ou não, para os problemas das notas bimestrais inferiores a 5,0. Aliada a isso vem a
auto avaliação, por parte do professor, que busca incessantemente harmonizar suas
práxis pedagógica ao sucesso do estudante e consonância com o regimento escolar
do Distrito Federal que prevê uma avaliação quantitativa em 50% e uma avaliação
qualitativa em 50%.
O aluno terá direito a recuperação contínua após cada mecanismo de
avaliação aplicado pelo professor regente.
Art. 94. A organização curricular dos anos finais do Ensino Fundamental e do
Ensino Médio é constituída obrigatoriamente pela Base Nacional Comum e pela
Parte Diversificada, organicamente integradas por meio da interdisciplinaridade e da
contextualização. (Regimento Interno da SEEDF)
§ 1º A Base Nacional Comum abrange as áreas de Linguagens, Códigos e
suas Tecnologias, das Ciências da Natureza e suas Tecnologias, da Matemática e
suas Tecnologias e das Ciências Humanas e suas Tecnologias. (Regimento Interno
da SEEDF)
§ 2º A Parte Diversificada, excetuando-se Língua Estrangeira Moderna e
Ensino Religioso, deve ser desenvolvida por meio de projetos interdisciplinares,
contendo as características regionais e locais da sociedade, da cultura, da economia
e da clientela, permitindo a construção da identidade de cada instituição educacional
e prevendo aprofundamento dos conhecimentos desenvolvidos nos componentes da
Base Nacional Comum. (Regimento Interno da SEEDF)
Essas estratégias são complementares, uma vez que possuem dados que se
enriquecem mutuamente, e são necessárias para o sucesso das metas projetadas
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pela instituição educacional.
Dessa forma, haja vista a necessidade de refletir a realidade, criar enfoques,
perspectivas, relações e significados, considera-se propício trilhar esse modelo para
o acompanhamento do processo de ensino e de aprendizagem e para a conquista
dos objetivos e metas previstos nessa Proposta.
Esse processo de avaliação será pautado nas Orientações Curriculares
(2008), nas Diretrizes para Avaliação da Aprendizagem (2008) e Currículo em
Movimento (2013) e abarcará duas instâncias: a do processo educacional de ensino
e de aprendizagem e a da execução e resultado da Proposta Pedagógica.
Devido à necessidade de prepararmos os alunos para avaliações exteriores
como PAS e ENEM, verificou-se a necessidade de aplicarmos uma avaliação como
o Simulado, onde semestralmente são elaboradas questões inspiradas nessas
avaliações externas buscando o mesmo formato desde a elaboração à aplicação.
Essa avaliação serve também como recuperação para todas as disciplinas.
Haverá, bimestralmente, uma prova multidisciplinar, englobando as disciplinas
do bloco, no valor de 2,0 pontos do total da nota bimestral e também uma prova por
disciplina valendo 3,0 pontos.
O professor terá liberdade de avaliar o estudante em 5,0 pontos, sempre em
consonância com o artigo 36, § 1º da LDB 9394/96, por meio de diferentes
instrumentos avaliativos.
Após a finalização do bimestre, faz-se uma coordenação pedagógica coletiva
para analisar qualitativamente as informações de desempenhos com o intuito de
criar ações interventivas na tentativa de minimizar os resultados insuficientes,
promovendo um ambiente de contínua aprendizagem e garantindo aos estudantes a
chance de recuperar os conhecimentos que, porventura, deixaram de ser
assimilados.
Os projetos específicos partem da observação das necessidades cognitivas
imediatas da clientela escolar. Necessidades essas advindas das carências nas
áreas da leitura, da compreensão textual, do pensamento reflexivo e crítico, da
expressão oral e escrita, do exercício matemático e social. Prima-se, portanto, por
princípios pedagógicos voltados para a aprendizagem significativa e a reconquista
da autonomia do estudante.
Dessa forma, no decorrer do ano letivo, no período da Avaliação Pedagógica
do Bimestre, em coordenação coletiva, avaliar-se-á o trabalho pedagógico
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educacional, no sentido de averiguar se houve êxito na conquista dos objetivos ou
metas traçadas em cada projeto e atividade. Esse olhar avaliativo elucidará os
ganhos pedagógicos, assim como os campos nos quais a instituição deve se
aprimorar.
Quanto

às

avaliações

externas,

a

escola

reunirá

os

professores

oportunamente na coordenação geral para análise dos resultados obtidos e
discussão sobre as ações a serem tomadas a partir da realidade demonstrada nos
boletins emitidos pelas instituições responsáveis, buscando cada vez mais a
melhoria no desempenho dos estudantes no PAS e no ENEM, visando uma melhor
organização interna da instituição em questão.
O objetivo da equipe administrativa e pedagógica do CEM 10 é atribuir a cada
estudante o bom desempenho no decorrer do ano letivo.
9.2

- CONSELHO DE CLASSE
O Conselho de Classe acontece de forma periódica a cada finalização do

bimestre com o intuito de verificar as estratégias a serem adotadas para colaborar
para o processo de ensino-aprendizagem e informar aos estudantes os caminhos
necessários para que possam prosseguir com seus estudos de forma eficaz para a
aprovação e o conhecimento das diferentes disciplinas.
A composição do conselho compreende:


Direção;



Supervisão Pedagógica;



Coordenação;



Professores;



Representante da Turma.

Na semana após o conselho, a Direção juntamente com a Supervisão e os
Coordenadores informam aos estudantes nas suas respectivas salas de aula as
colocações efetivadas no conselho de Classe e todos tomam conhecimento das
possíveis estratégias para que a aprendizagem possa ocorrer de forma clara e
objetiva.
Finalmente, nas reuniões de pais e responsáveis, estes são informados dos
procedimentos adotados e ainda discutidos com eles.
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9.3

– AVALIAÇÃO FORMATIVA
A avaliação formativa pode ser entendida como um conjunto de práticas que

utiliza diferentes métodos avaliativos a fim de desenvolver as aprendizagens. Ela
possibilita o engajamento do aluno de modo a medir de maneira individual o êxito
nesse processo, onde ele é coautor da construção do seu próprio conhecimento.
Nesse processo, há intervenção pedagógica do professor, bem como a tomada de
consciência do estudante no sentido de saber onde ele está no processo de ensinoaprendizagem, quais suas dificuldades e o que ele pode fazer.
Para Hadji (2001, p. 22), a avaliação formativa configura-se como uma possibilidade
para os professores “que compreenderam que podiam colocar as constatações
pelas quais se traduz uma atividade de avaliação dos alunos, qualquer que seja a
sua forma, a serviço de uma relação de ajuda.”
Um dos pressupostos da Base Nacional Comum Curricular (2019) é
[...] construir e aplicar procedimentos de avaliação formativa de
processo ou de resultado que levem em conta os contextos e
as condições de aprendizagem, tomando tais registros como
referência para melhorar o desempenho da escola, dos
professores e dos alunos (BRASIL, 2019, p. 19)
Frente a isso, os professores do CEM 10 têm desenvolvido estratégias como
auto- avaliação , retorno de atividades e avaliações , portfólios de desempenho ,
debates , simulados , seminários , testes tradicionais direcionados e trabalhos em
grupo. Esta diversidade de ações pedagógicas visam que o estudante enxergue
melhor as suas dificuldades e potencialidades diante do seu processo de
aprendizagem, dando mais significado ao contexto em que está inserido.
10 . ORGANIZAÇÃO CURRICULAR
Com base no Currículo da Educação Básica da SEEDF 2014, cada escola
deve apresentar a forma como promove a interdisciplinaridade, o trabalho com
projetos, a relação da teoria com a prática, a contextualização, o trabalho com os
temas transversais: Educação para a Diversidade; Cidadania e Educação em e para
os Direitos Humanos; Educação para a Sustentabilidade.
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11 - PLANO DE AÇÃO 2020
JUSTIFICATIVA:
Modernamente, a escola objetiva formar cidadãos autônomos e participativos
na sociedade. Para conseguir formar este cidadão, é preciso desenvolver nos
estudantes a autonomia, a qual deve ser despertada na escola.
A Escola, como responsável pela formação integral dos estudantes e pelo
desenvolvimento de cidadãos críticos e conscientes de seu papel enquanto sujeitos
históricos, precisa, mais do que nunca, compreender que os objetivos da educação
devem ir muito além da informação ou do mero desenvolvimento intelectual,
abarcando toda a formação social, moral, espiritual, ética e humana das pessoas.
Sendo assim, a equipe pedagógica (direção, supervisão, coordenação e
professores) é responsável pela mediação, construção e continuação da linha de
ação comum dentro da organização escolar.
As coordenações pedagógicas são responsáveis pela motivação e apoio ao
corpo docente. E, nesta postura de motivação por mudanças e pela busca
incessante de formar o estudante com uma base integral, a realização e a aplicação
de projetos dentro da escola tornam-se uma necessidade.
Sabe-se que a Pedagogia, enquanto Ciência da Educação, orienta, quebra
paradigmas, mostra caminhos e rumos a serem seguidos. Com base nesta ideia,
Libâneo (1998, p. 22) postula que a Pedagogia “é um campo de conhecimento sobre
a problemática educativa na sua totalidade e historicidade e, ao mesmo tempo, uma
diretriz orientadora da ação educativa”.
O presente Plano de Ação busca planejar metodologias diferenciadas que
permitam sanar as necessidades detectadas na comunidade escolar do CEM 10,
conscientizando, comprometendo e estimulando os educadores envolvidos para a
mudança real em sala de aula. Esta mudança possibilitará um trabalho
interdisciplinar, que valorize o conhecimento real do aluno e que busque a
aprendizagem deste a partir de suas vivências e experiências, ampliando a
perspectiva de uma melhor qualidade de vida, tanto dos alunos, quanto dos
professores.
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11.1 - OBJETIVOS GERAIS
 Promover a atuação conjunta dos profissionais da escola nos diferentes
turnos.
 Desenvolver ações coletivas no sentido de superação dos problemas.
 Garantir uma educação de qualidade, como um direito inalienável do
educando.
 Promover o diálogo aberto escola-família na solução dos problemas com
vistas às sugestões no intercâmbio das relações.
 Contribuir para uma ação articulada de todos os envolvidos com a
realidade da escola.
 Acompanhar o processo de ensino-aprendizagem atuando junto ao corpo
docente, alunos e pais no sentido de analisar os resultados da aprendizagem com
vistas a sua melhoria.
11.2 - OBJETIVOS ESPECÍFICOS
ÁREA DE ATENDIMENTO AO CORPO DOCENTE:
 Subsidiar

o

corpo

docente

na

elaboração

e

implementação

do

planejamento anual, propondo alternativas metodológicas a partir de reflexões
coletivas.
 Promover encontros e reuniões com temas relevantes identificados a partir
da observação e análise da realidade escolar que efetivem a proposta pedagógica
da escola – coordenação pedagógica.
 Estimular o uso dos recursos tecnológicos disponíveis na escola.
 Apoiar

e

subsidiar

a

elaboração

e

implementação

de

projetos

desenvolvidos.
 Analisar e refletir sobre o sistema de avaliação promovendo ações de
melhoria no processo ensino aprendizagem.
 Elaborar um conselho de classe que forneça dados e informações
relevantes no processo de ensino e aprendizagem, bem como colher dados e
informações significativas que subsidiem o trabalho com o educando.
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11.3 - ÁREA DE ATENDIMENTO AOS ALUNOS:
 Proporcionar meios de interação com as tecnologias existentes na escola.
 Colher dados e pesquisas que auxiliem o trabalho junto ao educando.
 Acompanhar e apoiar os alunos no desenvolvimento de projetos e ações
educativas.
 Observar de forma sistemática e assistemática o desempenho do aluno,
com a finalidade de agir de forma preventiva.
 Acompanhar o rendimento escolar com vistas à sua melhoria e registrar em
fichas próprias o desempenho da turma e individual, bem como comportamentos
inadequados, tendo como premissa reverter os casos de baixo rendimento e analisar
e promover a integração do aluno (Serviço de orientação educacional).
 Proporcionar momentos de reflexões que melhorem o relacionamento
aluno-aluno e aluno-professor e propiciar condições de acesso e permanência na
escola (Serviço de orientação educacional).
11.4 - ÁREA DE ATENDIMENTO À FAMÍLIA:


Promover palestras e encontros com temas de interesse educativo.



Orientar a família sobre os procedimentos dos pais na melhoria do

rendimento escolar do aluno.


Informar sobre a frequência e o rendimento escolar, bem como analisar os

dados com vistas à sua melhoria.


Promover ações culturais que aproximem a família da escola.

11. 5 - ESTRATÉGIAS


Reuniões Pedagógicas previstas no calendário para estudo e reflexões

com os temas: Diretrizes curriculares, avaliação, metodologias etc.


Conselho de Classe.



Acompanhamento

da

equipe

pedagógica

(direção,

supervisão,

coordenação e professores) na realização dos projetos.


Parada pedagógica ao término de cada bimestre (para tratar temas

emergenciais).


Elaboração de gráficos do rendimento escolar.
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Reunião de pais por bimestre com enfoque na melhoria do rendimento

escolar.


Atendimento e entrevistas com alunos e pais sempre que necessário.



Observação sistemática e assistemática de atitudes e comportamento dos

alunos para as intervenções necessárias.


Encontros periódicos com os professores para avaliação e consequente

melhoria das atividades.
11.6 - METAS:


Alcançar ainda no ano de 2018, a redução de 20% em relação aos anos

anteriores, quanto ao número de estudantes que abandonam o Ensino Médio e no
número de estudantes que reprovam.


Alcançar uma educação de qualidade por meio das aulas, projetos e

avaliações.
11. 7 - GESTÃO ADMINISTRATIVA / FINANCEIRA e PEDAGÓGICA
A administração do Estabelecimento de Ensino é colegiada, com reuniões
ordinárias e extraordinárias, conforme demanda administrativa e/ou pedagógica com
a presença dos membros do conselho escolar.
O Conselho Escolar é um órgão colegiado de natureza deliberativa,
consultiva e fiscal, não tendo caráter político-partidário, religioso, racial e nem fins
lucrativos, não sendo remunerados, seu Dirigente ou Conselheiros.
O Conselho Escolar tem por finalidade efetivar a gestão escolar, na forma de
colegiado, promovendo a articulação entre os segmentos da comunidade escolar e
os setores da escola, constituindo-se no órgão máximo de direção.
Art. 9º - A autonomia do Conselho Escolar será exercida com base nos
seguintes compromissos:
a) A legislação em vigor;
b) A democratização da gestão escolar;
c) As oportunidades de acesso, permanência e qualidade de ensino na escola
pública de todos que a ela têm direito.
Art. 10 - Os objetivos do Conselho Escolar são:
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I. Democratizar as relações no âmbito da escola, visando à qualidade de
ensino através de uma educação transformadora que prepare o indivíduo para o
exercício da plena cidadania;
II. Promover a articulação entre os segmentos da comunidade escolar e os
setores da escola, a fim de garantir o cumprimento da sua função que é ensinar;
III. Estabelecer, para o âmbito da escola, diretrizes e critérios gerais relativos
à sua organização, funcionamento e articulação com a comunidade de forma
compatível com as orientações da política educacional da Secretaria de Educação,
participando e responsabilizando-se social e coletivamente, pela implementação de
suas deliberações.
A gerência financeira dos recursos recebidos pela escola fica a cargo do
Caixa Escolar.
O Caixa Escolar do CEM 10 é tratada como “Caixa Escolar do Centro
Educacional 10 de Ceilândia”, por motivo de documentação legal.
O Caixa Escolar é uma associação civil de direito privado, com personalidade
jurídica, sem fins lucrativos, que credencia a escola receber e administrar recursos
financeiros destinados ao suprimento de suas atividades básicas.
Nas funções estão:


ADMINISTRATIVA – quando administra os recursos financeiros recebidos

de forma articulada com o Colegiado Escolar.


DELIBERATIVA – quando elege o tesoureiro, o secretário e o conselho

fiscal do Caixa Escolar objetivando garantir o fortalecimento e a autonomia
administrativa, financeira e pedagógica da escola, visando a melhoria da qualidade
do ensino.
A autonomia acadêmica se manifesta através das reuniões preparatórias para
os Conselhos de Classe, onde o corpo docente analisa e se posiciona sobre o fazer
pedagógico.
A estrutura administrativa do Estabelecimento de Ensino permite que todos os
segmentos envolvidos com o processo educativo da escola participem na
organização do trabalho pedagógico e nas decisões políticas.
12 . ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DA PROPOSTA PEDAGÓGICA
A Proposta Pedagógica será avaliada em várias oportunidades durante o ano,
seja nos dias letivos temáticos, seja nas reuniões com pais, seja a cada finalização
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de projeto ou também a cada finalização do bimestre, para que possamos
constantemente repensar as questões pedagógicas que obtiveram êxito e as que
ainda não contemplaram os objetivos desejados.
Direção, coordenação, professores, alunos, pais, servidores e comunidade
escolar podem e devem opinar para repensarmos as metas e objetivos contidos
nesta PP para que constantemente possamos direcionar nossas ações para o
importante processo de ensino-aprendizagem.
A proposta-pedagógica de uma escola ocupa um papel central na construção
de processos de participação e, portanto, na implementação de uma Gestão
democrática. Envolver os diversos segmentos na elaboração e no acompanhamento
do projeto pedagógico constitui um grande desafio para a construção da gestão
democrática e participativa. (Caderno Conselho Escolar, 2008, Vol. 04, p.5).
13.PROJETOS ESPECÍFICOS
 Olimpíadas de Matemática:
Justificativa:
A Matemática é uma ciência formal que se baseia em: axiomas, teoremas,
corolários, lemas, postulados e proposições para chegar a conclusões teóricas e
práticas. Ela também pode ser vista como um sistema formal de pensamento para
reconhecer, classificar e explorar padrões.
A Matemática como sistema formal gera uma gramática sobre o que é
possível de ser pensado ou não. Vivemos em um momento ambíguo em nossa
história, onde se ampliam possibilidades de conhecimento em uma sociedade da
informação e tecnologia cada vez mais sofisticada.
O projeto tem como proposta o desenvolvimento de ações voltadas aos
alunos do ensino médio, na disciplina matemática, estimulando a participação deles
em olimpíadas de matemática que visam proporcionar a construção do
conhecimento bem como sua aplicação e associação com outras áreas
interdisciplinares.
Objetivos:


Ministrar aulas relacionadas a tópicos de Matemática para as Olimpíadas.



Contribuir para a melhoria da qualidade da Educação Básica;
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Promover a inclusão social por meio da difusão do conhecimento;



Identificar jovens talentos e incentivar seu ingresso nas áreas científicas e

tecnológicas;


Estimular e promover o estudo da Matemática;



Fomentar o uso do site da OBMEP.

Áreas do conhecimento envolvidas:
 Matemática e Suas Tecnologias.
 Interclasse Cidadão:
Justificativa:
O Interclasse tem por finalidade aumentar a participação em atividades
esportivas no CEM 10, e promover a ampla mobilização da juventude estudantil em
torno do esporte.
Ao educar o jovem através da prática desportiva escolar, estamos cada vez
mais difundindo e reforçando a construção da cidadania e os ideais do movimento
olímpico, direcionados para construção de um mundo melhor e mais pacífico, livre
de qualquer tipo de discriminação e dentro do espírito de compreensão mútua,
fraternidade, solidariedade, cultura da paz e fair-play.
Objetivos:
 Fomentar a prática do esporte escolar com fins educativos;
 Possibilitar a identificação de talentos desportivos nas Instituições de
Ensino;
 Desenvolver o intercâmbio sociocultural e desportivo entre os participantes;
 Contribuir para com o desenvolvimento integral do aluno/atleta como ser
social, autônomo, democrático e participante, estimulando o pleno exercício da
cidadania através do esporte;
 Garantir o conhecimento do esporte, de modo a oferecer mais
oportunidade de acesso à prática do esporte escolar aos alunos/atletas.
Áreas do conhecimento envolvidas:
 Linguagens. Códigos e Suas Tecnologias.
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 Projeto da Consciência Negra:
Justificativa:
O assunto abordado pelo projeto é a educação para consciência da
importância do negro para a constituição e identidade da nação brasileira e
principalmente do respeito à diversidade humana e a extinção do racismo e do
preconceito, objetivando buscar com esse trabalho as nossas próprias raízes e a
herança biológica e cultural trazida pela influência africana.
Iniciamos nossos trabalhos com a exibição de filmes e a partir dos mesmos
abordarmos os vários tipos de preconceitos existentes em nossa sociedade e
principalmente a aceitação e a valorização da própria identidade, estabelecendo a
seguir um vínculo entre as curiosidades que surgirem dos alunos sobre o tema e a
instigação provocada pelo professor no intuito de ir avançando no conhecimento
sobre o assunto.
Objetivos:


Despertar e refletir acerca da consciência negra, valorizando a cultura afro-

brasileira como traço fundamental da identidade nacional, apropriando-se da arte
como matéria-prima imprescindível para a construção do conhecimento étnicocultural brasileiro e o fazer artístico como meio de consolidação do saber adquirido,
contribuindo, assim para o efetivo exercício da cidadania.
Áreas do conhecimento envolvidas:
 Linguagens, Códigos e Suas Tecnologias, Ciências Humanas e Suas
Tecnologias.


Musicarte:

Justificativa:
Valorizar o aluno como ser humano, resgatando a sua autoestima por meio da
descoberta de seus talentos, habilidades e potencial em língua inglesa e espanhola.
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OBJETIVOS
OBJETIVO GERAL:
Valorizar o aluno como ser humano, resgatando a sua autoestima por meio da
descoberta de seus talentos, habilidades e potencial em língua inglesa e espanhola,
além de estimular manifestações artísticas como: a música e a dança.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
 Aproveitar interesses reais do aluno, como o gosto pela música para o
trabalho com as línguas inglesa e espanhola.
 Incentivar o encontro com os dois idiomas a partir da música,
reconhecendo a sua forma linguística e a sua estrutura poética.
 Trabalhar a leitura em língua inglesa e espanhola, a tradução, a releitura
em língua materna e a interpretação.
 Estimular a pesquisa, a autoaprendizagem, o trabalho colaborativo, a ação
de confraternização.
 Familiarizar os educandos com o uso de novas tecnologias de informação
e comunicação.
 Conhecer os aspectos geográficos, o contexto histórico, social, econômico
e cultural apresentado em cada canção.
 Compreender os vários povos falantes da língua inglesa e espanhola
(Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, Argentina, Espanha, Chile, Colômbia, etc.)
 Estabelecer comparações entre os conhecimentos adquiridos acerca dos
países de língua inglesa, língua espanhola e o Brasil.
 Compreender que a variação linguística é um fenômeno peculiar de todas
as línguas.
 Estabelecer princípios de ética.
 Incitar a criatividade.
 Estimular manifestações artísticas como: a música, a dança, o teatro.
METODOLOGIA
Devido alteração de endereço e estrutura do ambiente escolar do Centro de
Ensino Médio 10 de Ceilândia, a metodologia adotada para cada edição terá suas
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especificidades, podendo ser alterados o período de realização do projeto, o formato
das apresentações e/ou avaliações, mas sem abrir mão dos pontos essenciais:
abordagem contextualizada, interpretação, releitura e análise poética das canções e
realização de evento culminante.
A diversidade de gênero do material a ser produzido pelos alunos visa
contemplar as variadas manifestações de inteligências além da cognitiva (pictórica,
musical, emocional, linguística, etc.) de modo que haja uma avaliação formativa
mais personalizada e a descoberta de talentos e aptidões.
OBSERVAÇÕES GERAIS:
 O trabalho apresentado será avaliado de 0,0 a 5,0 pontos e poderá ser feito
em dupla ou em grupos de até 6 pessoas - os nomes dos grupos deverão ser
passados previamente a (o) professor (a).
 Cada grupo deverá eleger um líder para ajudar na organização e
distribuição das tarefas a serem executadas. Lembrem-se que todos são
responsáveis pela boa convivência e pela excelência no trabalho em equipe.
 Tendo em vista a realização do projeto no segundo bimestre de 2019,
alunos do bloco I deverão desenvolver o projeto em língua inglesa e os alunos do
bloco II deverão desenvolver o projeto em língua espanhola.
 Os integrantes do grupo deverão decidir previamente a canção que fará
parte da sua apresentação e comunicar a escolha ao professor até o dia 10/05/19.
Não serão aceitas canções repetidas na mesma turma. Critério a ser utilizado:
ordem de entrega.
 Músicas com teor apelativo, pornográfico ou que fazem apologia ao
uso de drogas não serão aceitas.
 Os alunos de espanhol não poderão cantar as seguintes músicas: Para Tu
Amor, La Bamba, Vivir sin Aire, Corazón partido,
 Os alunos de inglês não poderão cantar músicas infantis. Por exemplo:
baby shark.
 Caso um dos integrantes do grupo falte no dia da apresentação em sala ou
na confecção do vídeo e possua atestado médico, este fará uma avaliação
substitutiva.
 A apresentação será dividida em dois momentos: Preparação e
Apresentação.
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PREPARAÇÃO DA PARTE ESCRITA
A dupla ou o grupo deverá escolher previamente uma canção no idioma
referente ao seu bloco de estudo no bimestre e realizar a interpretação. A proposta é
a compreensão a partir da tradução, releitura e análise poética, consolidando, assim,
uma ação eficaz para um trabalho, em nível semântico, entre o inglês/português e o
espanhol/português. A parte escrita deverá seguir os seguintes critérios:
 Capa
(Bloco I cabeçalho, tema e data em inglês) (Bloco II cabeçalho, tema e data
em espanhol).


Seguir as normas da ABNT. Vide manual do aluno.

 Deverá conter toda pesquisa realizada referente à música e cantor/banda
que será apresentada pelo grupo, assim como a letra da música escolhida em inglês
ou espanhol e traduzida para o português.
 Em caso de coreografia ou dramatização expor no trabalho como foi
produzida e organizada, e por quem.
 Bibliografia: deverão ser mencionados todos os sites, livros ou revistas
utilizadas na pesquisa.
 Conter anexos: fotos dos ensaios, organização, momentos de pesquisas,
curiosidades.
 Deverá ser justificado e digitado na fonte Arial ou Times New Roman
tamanho 12.
 O trabalho escrito deverá ser entregue na data agendada pelo (a)
professor(a). Não serão aceitos trabalhos entregues fora da data agendada.
PREPARAÇÃO DA APRESENTAÇÃO EM SALA
Após a análise da canção, os integrantes deverão montar “slides” utilizando
a ferramenta PowerPoint / fonte: Arial ou Times New Roman. É importante que
todos os alunos consigam visualizar a apresentação. Sugere-se utilizar tamanho da
letra entre 20 e 28 para os textos e entre 32 e 46 para os títulos. Quantidade de
“slides” permitido: mínimo (05) cinco e máximo (10) dez. Toda a apresentação
deverá ser gravada em “pendrive” em formato MP4. Acrescente na apresentação
informações relevantes.
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 O título da música em português/inglês e em português/espanhol.
 O nome do compositor, seu intérprete ou banda.
 Pesquisa sobre o (s) cantor (es) da música (biografias).
 A nacionalidade dos integrantes da banda e do compositor.
 O contexto social, político, econômico (se houver) do país no momento em
que a música foi escrita. Informar se a música escolhida tem ou não correlação entre
os contextos mencionados.
 O tema, a mensagem da música e a interpretação do grupo.
 Os trabalhos não apresentados na data agendada pelo (a) professor (a),
não terão oportunidade de apresentar em outra data.
PREPARAÇÃO DO VÍDEO
A preparação do vídeo requer ensaios contínuos para a melhor associação
entre

músicos

e

cantores.

A

dança

e

a

teatralização

são

elementos

complementadores que enriquecerão o tema enfocado na letra (mensagem) da
canção. Alguns pontos devem ser lembrados:
 Os

alunos

poderão

escolher

para

a

apresentação:

canto

+

coreografia/dramatização ou somente canto. Lembrem-se de que não poderá ser a
capella.
 O vídeo deverá ser gravado em formato MP4, identificado pela
série/turma/nome da música e entregue na data agendada pelo (a) professor (a).
 O vídeo deverá conter a legenda em inglês ou espanhol, ou seja, de acordo
com a música escolhida.
 TODOS deverão cantar, pois será avaliada a pronúncia correta das
palavras. Os participantes de coreografia ou dramatização deverão participar
cantando ao menos o refrão.
 Nenhuma dublagem será aceita.
 As apresentações respeitarão uma ordem previamente sorteada.
 O integrante do grupo que cantar acompanhado da letra fará com que todo
grupo tenha nota reduzida. Ou seja, é importante que todos memorizem a letra.
 Os grupos que utilizarem coreografias ou dramatizações deverão enfatizar
e expressar claramente a mensagem da música.
 No dia escolhido para a gravação do vídeo, os integrantes do grupo
deverão se caracterizar utilizando maquiagem especial e vestuário que represente o
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tema da música ou cantor/banda. Cuidado com as extravagâncias. O grupo em que
os componentes estiverem com vestimentas inapropriadas, sofrerão penalidades.
 Ambientes barulhentos devem ser evitados no dia da gravação do vídeo.
 O vídeo a ser produzido deverá conter no mínimo 02 (dois) minutos no
máximo (05) cinco.
 O vídeo será apresentado para a turma na mesma data da apresentação
em powerpoint.
 A turma que não entregar o vídeo na data agendada pelo (a) professor (a)
ou que o arquivo entregue contenha algum problema que impossibilite a avaliação,
não receberá a pontuação.
 Os alunos que não realizarem a apresentação em “PowerPoint” estarão
automaticamente desclassificados da apresentação do vídeo.
ASPECTOS AVALIADOS NO VÍDEO – artísticos e técnicos
 Aspectos artísticos:
Edição – é o processo de corte e montagem das imagens. Evitar ao máximo
o corte de imagens ao longo da música.
Vinheta – é a identificação do trabalho. (Nome da escola / nome dos
integrantes do grupo/série e turma/ nome da música/ cantor ou banda).
Créditos – é a bibliografia do trabalho.
Enquadramento- é a posição dos elementos (pessoas ou objetos) a serem
gravados.
Making off – são os erros de gravação ou momentos engraçados.
Interpretação da música: é o momento ápice do projeto.
 Aspectos técnicos:
Captação de vídeo
Se usar o celular, grave na posição horizontal (tela cheia) e com a câmera
traseira.
Iluminação
Aproveite a luz natural (do dia). Em ambientes fechados, ligue a luz ou use
lâmpadas de emergência, se houver necessidade.
Estabilidade
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Ao gravar, posicione o celular na altura dos olhos. Faça o uso de tripé ou “pau
de selfie” pode para evitar imagens tremidas.
Áudio
Evite locais abertos quando houver diálogos, pois, ruídos externos - vento,
trânsito, carros de som, etc, podem prejudicar a captação do som pelo celular.
Obs: A Internet é uma excelente ferramenta para aprender melhores dicas
sobre filmagem e edição de vídeos.
CULMINÂNCIA
Os melhores vídeos serão selecionados e convidados para uma apresentação
ao vivo que ocorrerá na escola em agosto/2019. Data a ser definida e divulgada
posteriormente.
Áreas do conhecimento envolvidas:
 Linguagens, Códigos e Suas Tecnologia
 PROJETO #CEM10EMCASA :
Justificativa:
Diante a situação de pandemia instaurada pela COVID-19, nossa escola teve
que buscar adaptações para continuar as ações pedagógicas, e uma das estratégias
foi iniciar a gravação de aulas para postagem na plataforma de vídeos do YouTube,
no canal criado #CEM10Em10. Neste sentido foi criado um estúdio improvisado e
estabelecido

uma agenda

para a

gravação

dos professores. Esta ação

posteriormente também, ficou disponível para os professores utilizarem nas salas
virtuais do Google Sala de Aula.
Objetivos:


Ministrar aulas e gravá-las para postá-las na plataforma de vídeos do

YouTube;


Contribuir para a melhoria da qualidade da Educação Básica com as

adaptações necessárias por causa do período de pandemia;


Promover a inclusão digital;
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Promover estratégia pedagógica para as salas virtuais do Google Sala de

Aula;
Áreas do conhecimento envolvidas:
 Todas as disciplinas.
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