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APRESENTAÇÃO 

Trata o presente documento do Plano de Curso Técnico em Artes Circenses, a ser desenvolvido 

como parte da estratégia de fortalecimento da Política de Educação Profissional, por Unidades 

Escolares da Rede Pública de Ensino do Distrito Federal que apresentarem as condições previstas em 

documento específico.  

O Curso Técnico em Artes Circenses se apresenta como uma possibilidade de formação de 

jovens e adultos, alinhada com as demandas de formação técnica no Distrito Federal, visando formar 

profissionais com as competências necessárias para favorecer o desenvolvimento do setor cultural, 

especificamente no que se refere ao conjunto de ocupações relacionadas às artes circenses, cujo 

potencial para geração de emprego e renda está em crescimento na região. 

O presente Plano de Curso segue as orientações normativas nos âmbitos Federal e Distrital, a 

saber: Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Básica (BRASIL, 2013), Resolução CNE/CEB 

N° 1, de 5 de dezembro de 2014 (BRASIL 2014), Catálogo Nacional de Cursos Técnicos (BRASIL, 

2016), a Resolução nº 1/2018-CEDF; as Ocupações CBO associadas, quais sejam: 376205 – Acrobata; 

376210 - Artista aéreo; 376220 – Contorcionista; 376230 – Equilibrista; 376235 – Mágico; 376240 – 

Malabarista; 376245 – Palhaço; 376250 – Titeriteiro; e 376255 - Trapezista. 

Dessa forma, o Plano de Curso aprovado pelo Conselho de Educação do Distrito Federal 

(CEDF), configura-se como um documento norteador do trabalho pedagógico para a formação de 

profissionais de nível técnico, capazes de atuar com competência e ética, em diferentes contextos 

sociais, vinculados a sua área. 

Para isso o documento apresenta a justificativa que fundamenta a oferta do curso em tela, 

estabelece seu objetivo central e os objetivos específicos, bem como a metodologia indicada para o 

alcance dos mesmos. Na sequência, o documento lista os principais requisitos para o ingresso de 

estudantes e o perfil esperado do profissional ao término do curso. Esses tópicos fundamentam o item 

referente à organização curricular e encaminham para o item que define a avaliação das aprendizagens 

e o plano de permanência e êxito escolar dos estudantes. Por fim, são descritos os recursos humanos, 

físicos e didático-pedagógicos necessários para a execução do curso e os devidos critérios que definem 

o aproveitamento de estudos. 

 

1.JUSTIFICATIVA PARA OFERTA DO CURSO 

O curso de Técnico em Artes Circenses está de acordo com o Catálogo Nacional de Cursos 
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Técnicos, no Eixo Tecnológico de Produção Cultural e Design e já foi autorizado pelo Conselho de 

Educação do Distrito Federal - CEDF, como parte de uma política de ampliação da Educação 

Profissional, por meio de adesão da Secretaria de Educação do Distrito Federal com o Ministério de 

Educação - MEC. Agora está sendo atualizado, com as devidas alterações, de forma que possa ser 

ofertado pela SEEDF, com ou sem adesão a programas distrital ou federal. 

As aprendizagens do referido curso estão direcionadas para desenvolver nos estudantes as 

habilidades circenses, que proporcionam o crescente e qualificado desafio dos limites do corpo, do 

espaço e da gravidade, por meio da criação de um universo lúdico e, ao mesmo tempo, técnico e 

profissional.  

Para tanto, o curso abordará o conjunto de componentes curriculares que promovam a formação 

teórica e a prática necessárias para que o profissional do circo execute suas atividades no ambiente de 

atuação, a partir de uma visão crítica e social, com a maior segurança e qualidade possíveis. 

Importante ressaltar que, nos últimos anos, o Governo do Distrito Federal tem buscado a 

implementação de políticas públicas na área da cultura, sendo um dos exemplos disso a aprovação da 

Lei nº 5.603/2015, que altera a Lei nº 5.021/2013 e que, entre outras providências, concede incentivo 

fiscal para realização de projetos culturais, conforme descrito em seu Art. 1º:  

Rege-se por esta Lei o incentivo fiscal para realização de projetos culturais mediante doação 

ou patrocínio de contribuinte do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de 

Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de 

Comunicação - ICMS ou do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS. (Distrito 

Federal, 2015) 

Nesse sentido, as possibilidades de inserção no mundo do trabalho para os profissionais 

formados no curso Técnico em Artes Circenses são crescentes, considerando a real demanda por 

profissionais qualificados na área cênica. Tal realidade se justifica uma vez que o profissional formado 

em arte circense pode atuar tanto em espetáculos ao vivo como nos setores que demandem gravações 

e criação de espetáculos em seus vários formatos e atendendo a públicos variados, tais como: circos, 

picadeiros e espaços de interação social, lazer e cultura, além de casas de espetáculos, festivais, mostras 

e eventos de naturezas diversas, encontrando espaços também em escolas, hospitais, centros e espaços 

culturais, produtoras culturais e empresas de eventos e recreação (BRASIL/MEC, 2014). 

A palavra circo se origina no latim, circus, que significa circunferência, onde normalmente se 

apresentam artistas com variadas habilidades que vão desde malabarismos, passando pela dança, canto, 

interpretação, ilusionismos, entre outras. Sua origem remonta os primórdios da civilização, com 

registros entre os chineses, gregos, egípcios e indianos. Porém, o formato mais difundido desse tipo de 

estabelecimento de arte se consolidou na Inglaterra, a partir do século XVIII, espalhando-se para o 

mundo ocidental (ALMEIDA, 2008). No Brasil a tradição do circo se iniciou com os ciganos, 
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comumente marginalizados e perseguidos, e se fortaleceu no século XIX, com a chegada dos 

imigrantes europeus e de famílias que trabalhavam com circo (COSTA, 2007). 

Com o passar do tempo, o circo se abriu a diferentes formatos de expressão e cresceu 

gradativamente, tornando-se um formato de arte emergente na sociedade contemporânea, ressurgindo 

em diferentes ambientes desde festas, parques, boates, eventos infantis e, ainda, como uma prática 

esportiva em academias e em práticas sociais e assistenciais, como parte da terapêutica em hospitais e 

clínicas, indo até a função educativa na prática escolar (DUPRAT, 2007).  

Dessa forma, ainda que algumas antigas iniciativas circenses mantenham-se atuantes, mesmo 

sem o destaque e apoio merecidos, o fato é que, com o advento da profissionalização circense e das 

novas mídias, aos poucos estas tradições foram se desenvolvendo e se reorganizando, de forma a 

atender as expectativas de um público novo e exigente. Exemplo maior desse processo pode ser 

verificado na atuação especializada dos profissionais, incluindo cidadãos brasileiros, do circo 

canadense Cirque du Soleil, cujo espetáculo apresentado em todo o mundo e que encanta todas as 

plateias, envolve várias artes, tais como: música, dança e teatro, por meio de mega-shows (COSTA, 

TIAEN, SAMBUGARI, 2008).  

Nesse contexto, a formação circense básica consiste no cumprimento de uma grade de 

componentes curriculares que demandam habilidades físicas, cênicas, visão global de tecnologias, 

conhecimento de cultura geral, cultura organizacional e empreendedorismo. A partir desses 

conhecimentos, espera-se a formação de profissionais capazes de entender e atuar com liberdade e 

confiança no setor de produção cultural. 

Portanto, é nesse cenário que a Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal (SEEDF), 

no âmbito das políticas públicas de educação, entendeu ser importante elaborar o Plano de Curso 

Técnico em Artes Circenses, com vistas à formação de jovens e adultos capazes de atuar de forma 

profissional, dispondo de conhecimento técnico para assumir as demandas impostas pelas atuais 

tecnologias, por meio de educação gratuita, de qualidade e elaborada para atender aos desafios e às 

expectativas que o setor produtivo regional apresenta. 

Assim, a SEEDF, por intermédio de suas Unidades Escolares, cumpre sua função de fortalecer 

a Educação Profissional como política de estado, objetivando a elevação da escolaridade e a inserção 

no mundo do trabalho, além de estimular a aproximação, a cooperação e a troca de experiências entre 

os profissionais que pretendem atuar na área de artes circenses. 

2. OBJETIVOS DO CURSO  

2.1.OBJETIVO GERAL 

Promover a formação de profissional de artes circenses capaz de atuar com o conhecimento e 
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sensibilidade artística, favorecendo o desenvolvimento e a execução de projetos culturais, de forma 

criativa, autônoma, ética e responsável social e ambientalmente, contribuindo assim, na geração de 

trabalho e renda e, consequentemente, no desenvolvimento econômico e social. 

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

● Favorecer o desenvolvimento dos potenciais de sensibilidade e expressividade artísticas no que 

concerne aos conceitos das artes circenses, por meio de ação teórico-prática; 

● Proporcionar a formação de profissionais capazes de lidar com teorias, conceitos e métodos próprios 

da área de produção cultural; 

● Possibilitar a formação de profissionais no setor cultural, favorecendo a transformação da 

comunidade pela experiência educativa e profissional; 

● Disponibilizar conhecimentos teóricos e práticos para elaboração de artes circenses em diferentes 

ambientes sociais; 

● Favorecer o conhecimento e a identificação dos elementos que compõem as artes circenses com 

vistas a adequada utilização dos mesmos e sustentabilidade social, econômica e ambiental; 

● Disponibilizar diferentes técnicas e práticas de artes circenses com vistas à produção de qualidade, 

corroborando na promoção artística e cultural; 

● Fortalecer atividades que possibilitem integração entre os estudantes e a comunidade, pelo 

intercâmbio dos saberes populares e acadêmicos, a partir de oficinas e outros dispositivos; 

● Corroborar no desenvolvimento da cidadania, enfatizando a adequada postura profissional, o 

conhecimento dos deveres, dos direitos e da responsabilidade social e ambiental; 

● Promover condições de aprendizagem profissional, artística, emancipada, mobilizada e 

transformadora, favorecendo ao estudante as condições de inserção socioprofissional; 

● Possibilitar a avaliação, reconhecimento e certificação de conhecimentos adquiridos na educação 

profissional, inclusive no trabalho, para fins de prosseguimento ou conclusão de estudos; 

● Incentivar o desenvolvimento do potencial criativo e inovador dos educandos, privilegiando sua 

capacidade de problematizar acerca dos diferentes momentos e demandas do mundo do trabalho. 

3. METODOLOGIAS DE ENSINO ADOTADAS 

Os objetivos descritos na organização curricular foram definidos com base no perfil 

profissional de conclusão, considerando processos de trabalho de complexidade crescente, 

relacionados com a área de artes circenses. Tais objetivos serão alcançados por meio de um desenho 

metodológico que privilegia a prática pedagógica contextualizada, colocando o estudante frente a 

situações problemáticas que possibilitem o exercício contínuo da mobilização e a articulação dos 

saberes necessários para a ação e solução de questões inerentes à natureza do trabalho neste segmento. 
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A incorporação de tecnologias atende aos processos de produção da área, às constantes 

transformações que lhe são impostas e às mudanças socioculturais relativas ao mundo do trabalho, 

propiciando aos estudantes a vivência de situações desafiadoras que permitam maior envolvimento, 

instigando-os a decidir, opinar, debater e construir com autonomia o seu desenvolvimento profissional. 

Finalmente, estas tecnologias oportunizam o trabalho em equipe, bem como o exercício da ética, 

responsabilidade social e atitude empreendedora. 

Respeitando-se a autonomia dos docentes na transposição didática dos conhecimentos 

selecionados nos componentes curriculares, as metodologias de ensino pressupõem procedimentos 

didático-pedagógicos que auxiliem os estudantes nas suas construções intelectuais, procedimentais e 

atitudinais, tais como: elaboração e implementação de planejamento, registro e análise de aulas e 

atividades realizadas; problematização do conhecimento, considerando os diferentes ritmos de 

aprendizagens e a subjetividade do estudante, incentivando-o a pesquisar em diferentes fontes; 

contextualização dos conhecimentos, valorizando as experiências dos estudantes, sem perder de vista 

a (re)construção dos saberes; elaboração de materiais didáticos adequados ao público envolvido para 

subsidiar as atividades pedagógicas; disponibilização de apoio pedagógico para estudantes que 

apresentarem dificuldades, visando à melhoria contínua da aprendizagem; diversificação das 

atividades acadêmicas, utilizando aulas expositivas dialogadas e interativas, desenvolvimento de 

projetos, aulas experimentais, visitas técnicas, seminários, debates, atividades individuais e em grupo, 

grupos de estudos e outros; organização do ambiente educativo visando articulação de múltiplas 

atividades voltadas às diversas dimensões de formação dos jovens e adultos, favorecendo a 

transformação das informações em conhecimentos diante das situações reais da vida. 

Dessa forma, por meio do processo educativo, serão criadas situações de aprendizagem 

pautadas nos princípios de autonomia, solidariedade e respeito ao próximo e que possibilitem aos 

estudantes, o desenvolvimento de suas potencialidades, visando à melhoria da qualidade de vida 

individual e coletiva. 

Assim, durante o curso, o estudante será capacitado para elaborar, executar e coordenar projetos 

relacionados a prática de artes circenses, seguindo princípios estéticos, normas técnicas de qualidade, 

meio ambiente, de saúde e segurança no trabalho. 

Isso se justifica no fato de que a formação do profissional Técnico em Artes Circenses exige o 

desenvolvimento da capacidade de atuação em equipe, onde o respeito pela história social de cada um 

dos membros do grupo, possa trazer maior segurança para a atuação individual e coletiva dos sujeitos 

envolvidos. Para isso faz-se necessário a elevação da escolaridade, qualificando o desempenho 

profissional e possibilitando o aumento da autonomia a partir do maior e melhor domínio dos 

conhecimentos teóricos e práticos.  
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Para que tal situação possa se estabelecer é fundamental a apropriação de preceitos éticos e de 

relações humanas que devem estar presentes em toda a formação, integrando o conjunto de saberes e 

conhecimentos que compreendem a história de vida do estudante com as competências e habilidades 

inerentes à formação técnica. 

Nesse sentido, a pedagogia da problematização, idealizada e mundialmente difundida pelo 

educador Paulo Freire, pressupõem a libertação por meio da educação, entendida como o resultado do 

reconhecimento de que todos trazem para o processo educativo um conjunto de saberes e experiências 

que devem ser compartilhados. 

Para ser válida, toda educação, toda ação educativa deve necessariamente estar precedida de 

uma reflexão sobre o homem e de uma análise do meio de vida concreto do homem concreto 

a quem queremos educar (ou melhor dito: a quem queremos ajudar a educar-se) (FREIRE, 

1979). 

Portanto, a pedagogia da problematização apresenta-se como o referencial metodológico 

adequado, uma vez que permite a solução de problemas por meio da observação da realidade, que 

acontece quando o estudante adquire um conjunto de conhecimentos que lhe permite se apropriar de 

informação sobre o objeto de sua intervenção. Após esse primeiro momento, é possível elencar as 

questões prioritárias, cuja relevância exige a busca de soluções factíveis e criativas. Dessa forma, cada 

um e todos os componentes curriculares elencados para dar conta das competências, habilidades e 

atitudes esperadas na formação integral do Técnico em Artes Circenses, devem ser desenvolvidos em 

permanente processo de interação teórico-prática, possibilitando o exercício da práxis educativa que, 

ao mesmo tempo que educa, também liberta (FREIRE, 1979). 

Para ser desenvolvida na prática, a pedagogia da problematização exige que a relação entre 

docente e estudante se estabeleça com base no mútuo respeito, de forma dialógica, avançando no 

modelo tradicional reduzido à mera transmissão de informação para um modelo que inclua o conjunto 

de tecnologias de aprendizagem, permitindo a construção conjunta do processo educativo que leve ao 

melhor alcance dos objetivos propostos ao curso. 

Escutar é obviamente algo que vai mais além da possibilidade auditiva de cada um. Escutar, 

no sentido aqui discutido, significa a disponibilidade permanente por parte do sujeito que 

escuta para a abertura à fala do outro, ao gesto do outro às diferenças do outro” (FREIRE, 

1991). 

 

Por fim, para alcançar os preceitos dessa metodologia, devem ser utilizadas técnicas e 

dinâmicas de grupos, como por exemplo: dinâmicas de aprendizagem, reflexão, integração e 

conhecimento, vivências, jogos cooperativos, dramatizações, músicas, filmes; assim como técnicas de 

trabalho em grupos, como por exemplo: simulações, debates, exercícios, exposições dialogadas, 

estudos de casos, estudo bibliográfico, escrita individual e coletiva. O exercício das metodologias 
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problematizadoras exige do docente a correta condução didático-pedagógica, estimulando e 

articulando o trabalho em grupo sem abandonar o respeito às individualidades de cada estudante e, 

assim, possibilitando o envolvimento e a participação de todos. 

A prática profissional será desenvolvida nos ambientes de aprendizagem da Unidade Escolar. 

A estrutura física e equipamentos existentes possibilitam a realização da prática profissional por meio 

de apresentações e espetáculos circenses abertos ao público que serão realizados periodicamente na 

unidade escolar contando com a participação dos educandos nas apresentações artísticas e nas etapas 

de produção dos espetáculos, possibilitando aos estudantes a compreensão global do processo 

produtivo, contextualizando a teoria e a prática, com a apreensão dos saberes presentes na prática 

profissional e valorização da cultura do trabalho.  

 

 

 

4. REQUISITOS PARA INGRESSO NO CURSO 

O curso de Técnico em Artes Circenses será ofertado por Unidades Escolares da Rede Pública 

de Ensino do DF, em consonância com o Regimento Escolar da Rede Pública de Ensino do Distrito 

Federal. As condições para ingresso dos estudantes neste curso, assim como os documentos que 

deverão ser apresentados no ato da matrícula, serão divulgados por meio de processo seletivo, previsto 

em edital próprio, de acordo com os critérios definidos pela Secretaria de Estado de Educação do 

Distrito Federal. O curso será ofertado nas formas concomitante ou subsequente ao Ensino Médio. 

5. PERFIL PROFISSIONAL DE CONCLUSÃO DE CURSO E DAS SAÍDAS 

INTERMEDIÁRIAS 

De acordo com o disposto no Catálogo Nacional de Cursos Técnicos, o técnico de nível médio 

de Técnico em Artes Circenses cria, desenvolve e executa apresentações circenses em espaços de circo, 

teatro, estúdio de televisão, públicos e culturais, utiliza técnicas artísticas e corporais de acrobacia 

aérea e de solo, equilibrismo, malabarismo, antipodismo, ilusionismo, comicidade, canto, dança e 

pantomima, organiza e supervisiona a estrutura, montagem e funcionamento do circo e dos 

equipamentos, administra, produz e divulga espetáculos.  

O técnico de nível médio de Técnico em Artes Circenses pode atuar em circos, picadeiros e 

espaços de interação social, lazer e cultura, casas de espetáculos, festivais, mostras e eventos de 

naturezas diversas, escolas, hospitais, centros e espaços culturais, produtoras culturais e empresas de 

eventos e recreação (BRASIL, 2016). 

A qualificação profissional de artista circense realiza tarefas de elaboração e apresentação de 
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números circenses, utiliza habilidades em nível básico de dificuldade, em técnicas de acrobacia aérea, 

comicidade, malabarismo, equilibrismo e mágica, cria e estrutura evoluções a partir dos aparelhos e 

equipamentos circenses. Compreende montagem de aparelhos e equipamentos circenses para sua 

segurança. 

 

 

 

6. ORGANIZAÇÃO CURRICULAR E RESPECTIVA MATRIZ 

O curso de Técnico em Artes Circenses será ofertado na modalidade presencial, com carga 

horária total de 800 (oitocentas) horas, divididas em dois módulos com 400 (quatrocentas) horas cada, 

considerando que a hora-aula será de 50 minutos.  

Ao concluir todos os componentes curriculares do módulo I (400h), o estudante receberá a 

certificação de Artista Circense, correspondente à qualificação profissional, conforme a possibilidade 

de certificação intermediária, definido pelo Catálogo Nacional de Cursos Técnicos (BRASIL, 2016). 

Ao concluir todos componentes curriculares dos módulos I e II, o estudante receberá o diploma 

de técnico de nível médio em Artes Circense, desde que tenha concluído o Ensino Médio ou 

equivalente.  

Conforme as Diretrizes Curriculares Nacionais, o Ensino Médio se fundamenta no Trabalho 

como princípio educativo e na Pesquisa como princípio pedagógico. Isso quer dizer que toda a 

aprendizagem terá origem ou fundamento em atividades desenvolvidas pelos estudantes, com o 

objetivo de promover uma intervenção transformadora na sua realidade. 

As indicações metodológicas que orientam este curso são pautadas pelos princípios da 

aprendizagem com autonomia e com o desenvolvimento de competências profissionais, entendidas 

como a “capacidade de mobilizar, articular e colocar em ação valores, conhecimentos e habilidades 

necessários para o desempenho eficiente e eficaz de atividades requeridas pela natureza do trabalho”. 

 No decorrer do curso, os componentes curriculares podem ser reorganizados, ou seja, é 

possível mudar a ordem de oferta de um componente curricular dentro de um módulo ou para módulos 

diferentes, de acordo com as necessidades pedagógicas do perfil profissional ou para atender a 

necessidades estruturais da Unidade Escolar. No entanto, é necessário respeitar a exigência de pré-

requisitos entre os componentes curriculares previstos na Matriz Curricular. 

      O curso de Técnico em Artes Circenses inclui Práticas Profissionais distribuídas em seus Módulos, 

com carga horária definida na Matriz.. Serão realizadas de forma integrada ao desenvolvimento dos 

componentes curriculares por professores habilitados, de forma que haja o desenvolvimento de 
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atividades voltadas para ampliar a performance deste técnico.  

  

 

6.1. MATRIZ CURRICULAR: 

Curso: Técnico em Artes Circenses 

Modalidade: Educação Profissional Técnica de Nível Médio - Presencial 

Eixo Tecnológico: Produção Cultural e Design 

Regime de Matrícula: Modular 

Módulo Componente Curricular  Horas 

 I 

1 Modalidade Circense - Acrobacias 60 

2 Anatomia e Cinesiologia aplicada às Artes do Circo 60 

3 História das Artes do Circo 40 

4 Modalidade Circense - Manipulação de Objetos 60 

5 Projeto de Pesquisa Circense 40 

6 Empreendedorismo 60 

7 Práticas Profissionais, com ênfase em  preparação corporal 80 

CARGA HORÁRIA DO MÓDULO I  400 

Saída 

Intermediária 
Qualificação Profissional: ARTISTA CIRCENSE 

 II  

8 Fundamentos da dança para as Artes do Circo 40 

9 Modalidade Circense - Acrobacias Aéreas 60 

10 Modalidade Circense - Equilíbrios 60 

11 Elaboração de projetos culturais 60 

12 Práticas Profissionais, com ênfase em Criação, Direção, 

Produção e Montagem de Espetáculo 
80 

13 Engenharia circense 60 

14 Fundamentos Teatrais para as Artes do Circo 40 

CARGA HORÁRIA DO MÓDULO II 400 

CARGA HORÁRIA TOTAL DO CURSO 

Duração da hora-aula: 50 minutos  

A carga horária será distribuída em 25h semanais 

800 
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6.2. EMENTAS 

MÓDULO I 

Componente 

Curricular 
Modalidade Circense – Acrobacias  

Período letivo Módulo 1 Carga Horária 60 horas 

Objetivos 

● Desenvolver força, flexibilidade e resistências específicas para a modalidade.  

● Desenvolver a capacidade e domínio de fundamentos técnicos das acrobacias de solo. 

● Dominar elementos básicos do repertório circense.  

● Realizar sequências de movimentos com destreza e segurança.  

● Iniciar a performance de números.  

● Conhecer e praticar noções básicas de segurança. 

Bases Tecnológicas 

Preparação corporal específica, com ênfase em potência muscular. Noções de segurança. 

Reconhecimento e desenvolvimento dos fundamentos técnicos dos aparelhos: saltos, portagens, 

movimentos acrobáticos em combinação, paradas com diferentes partes do corpo. Execução de 

sequência técnica de movimentos. 

Referências Bibliográficas 

BORTOLETO, M. A. C. (org). Introdução à pedagogia das atividades circenses. Volume 1. 

Jundiaí: Fontoura, 2008. 

BORTOLETO, M. A. C. (org). Introdução à pedagogia das atividades circenses. Volume 2. Várzea 

Paulista: Fontoura, 2010. 

SUGAWARA, C. Faixas aéreas: profilaxia e preparo corporal básico. Trabalho contemplado pelo 

Prêmio Carequinha de Estímulo ao Circo com distribuição digital e em DVD. São Paulo: FUNARTE 

São Paulo: 2010.  

 

Componente Curricular Anatomia e Cinesiologia aplicada às Artes do Circo 

Período letivo Módulo 1 Carga Horária 60 horas 

Objetivos 

● Reconhecer as principais estruturas osteoarticulares e musculares.  

● Identificar as características das principais articulações.  

● Apresentar ao educando os conceitos fundamentais para a descrição dos movimentos corporais. 

Bases Tecnológicas 

Introdução básica ao sistema musculoesquelético. Definições da nomenclatura anatômica, planos e 

eixos dos movimentos corporais e os principais movimentos de cada articulação relacionados ao 

exercício de artes do circo. 

Referências Bibliográficas 

DANGELO, J.G. e FATTINI, C. A. Anatomia Humana Sistêmica e Segmentar. Atheneu, 2005. 

CALAIS, G.B. Anatomia para o movimento. Volume 1. São Paulo: Manole, 1991. 

WIRHED, R. Capacidade Atlética e Anatomia do Movimento. Manole, 2003. 

 

Componente Curricular História das Artes do Circo 

Período letivo Módulo 1 Carga Horária 40 horas 

Objetivos 

● Conhecer conceitos do “mundo do circo” e no “mundo das artes”.  

● Pesquisar fontes do século XIX e XX (jornais, memorialistas, etc.), para refletir sobre a 

transversalidade e contemporaneidade da linguagem circense.  

● Reconhecer e relacionar as diversas produções circenses na construção do patrimônio cultural 

brasileiro.  
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● Identificar a polifonia, polissemia e produção rizomática que gerou a constituição de Escolas de 

Circo. 

Bases Tecnológicas 

Os diversos modos de produção da linguagem circense. A transversalidade e a Contemporaneidade 

com as demais linguagens artísticas. A constituição do sentido de ser artista nos períodos históricos. 

Referências Bibliográficas 

EDMUNDO, L O Rio de Janeiro do meu tempo. Rio de Janeiro: Imprensa Nacional, 1938. 

GARCIA, A. O Circo (a pitoresca turnê do circo Garcia através à África e países Asiáticos). São 

Paulo: Edições DAG. Escrito em 1962 e publicado em 1976. 

MILITELLO, D. T. Picadeiro. São Paulo: Edições Guarida Produções Artísticas, 1978. 

_______________. Terceiro sinal. São Paulo: Mercury Produções Artísticas Ltda., 1984. 

MILITELLO, V. Os Sonhos como herança – Síndrome da paixão. Fundação Biblioteca Nacional – 

Ministério da Cultura, 1997. 

MORAIS FILHO, M. Festas e Tradições Populares no Brasil. Belo Horizonte: Livraria Itatiaia, 

1979. 

 

Componente Curricular Modalidade Circense – Manipulação de Objetos 

Período letivo Módulo 1 Carga Horária 60 horas 

Objetivos 

● Desenvolver força, flexibilidade e resistência específicas para a modalidade.  

● Dominar fundamentos técnicos do malabarismo.  

● Desenvolver o repertório circense.  

● Realizar uma sequência de movimentos com destreza e segurança – iniciação à performance de 

números.  

Bases Tecnológicas 

Preparação corporal específica. Noções de segurança. Reconhecimento e desenvolvimento dos 

fundamentos técnicos dos aparelhos, a partir do controle óculo-manual dos objetos: lançamento e 

captura do objeto, jogos em dupla ou mais pessoas. Execução de sequência técnica de movimentos. 

Referências Bibliográficas 

BORTOLETO, M. A. C. (org). Introdução à pedagogia das atividades circenses. Volume 1. 

Jundiaí: Fontoura, 2008. 

BORTOLETO, M. A. C. (org). Introdução à pedagogia das atividades circenses. Volume 2. Várzea 

Paulista: Fontoura, 2010. 

FERREIRA, D. L. Segurança para as práticas circenses. Dissertação de Mestrado. Universidade 

Estadual de Campinas - UNICAMP. 

GALLARDO, J. S. P.; AZEVEDO, L. H. R. Fundamentos básicos da ginástica acrobática 

competitiva. Campinas: Autores Associados, 2008. 

SILVA, E. Respeitável público. O circo em cena. Rio de Janeiro: FUNARTE, 2009. 

TORRES, A. O Circo no Brasil. Rio de Janeiro: FUNARTE,1998. 

 

Componente Curricular Projeto de Pesquisa Circense  

Período letivo Módulo 1 Carga Horária 40 horas 

Objetivos 

● Pesquisar o âmbito das artes de circo.  

● Analisar a diversidade dos processos criativos na produção artística circense.  

● Desenvolver os processos criativos no circo. 

Bases Tecnológicas 

Elaboração de pesquisa no âmbito das artes do circo; Análise da diversidade dos processos criativos 

na produção artística circense; Processos de criação artística no circo. 
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Referências Bibliográficas 

BORTOLETO, M. A. C. (org). Introdução à pedagogia das atividades circenses. Volume 2. Várzea 

Paulista: Fontoura, 2010. 

FERREIRA, D. L. Segurança para as práticas circenses. Dissertação de Mestrado. Universidade 

Estadual de Campinas - UNICAMP. 

GALLARDO, J. S. P.; AZEVEDO, L. H. R. Fundamentos básicos da ginástica acrobática 

competitiva. Campinas: Autores Associados, 2008. 

SILVA, E. Respeitável público. O circo em cena. Rio de Janeiro: FUNARTE, 2009. 

TORRES, A. O Circo no Brasil. Rio de Janeiro: FUNARTE, 1998. 

 

Componente Curricular Empreendedorismo 

Período letivo Módulo 1 Carga Horária 60 horas 

Objetivos 

● Conhecer e reconhecer as noções de técnicas comerciais.  

● Entender o empreendedorismo sustentável.  

● Desenvolver questões sobre administração voltada ao audiovisual.  

● Desenvolver questões sobre a importância da economia criativa. 

Bases Tecnológicas 

Arte como expressão criativa do empreendedorismo. Empreendedorismo voltado para o 

desenvolvimento da cultura. Empreendedorismo, inovação e sustentabilidade sociocultural. 

Empreendedorismo como atividade simbólica. Empreendedorismo e capital sociocultural. 

Empreendedorismo, produção de bens simbólicos e cibercultura. Empreendedorismo no campo do 

audiovisual. Cultura nacional e empreendedorismo. Pesquisa de Mercado e Público Alvo. 

Referências Bibliográficas 

OSTERWALDER, A: Business Model Generation: Inovação Em Modelos de Negócios: Alta 

Books 

HOWKINS, J. Economia Criativa: Como Ganhar Dinheiro Com Ideias Criativas. [S.l.]: M Books, 

2012 

SALAZAR, L. Música Ltda.: o negócio da música para empreendedores. Recife: Sebrae, 201 

RIES, E. A startup enxuta: como os empreendedores atuais utilizam a inovação continua para 

criar empresas extremamente bem-sucedidas. São Paulo: Lua de Papel, 2012 

SEBRAE. Como elaborar um Plano de Negócio. Disponível em:  Acesso em 29/03/2017. 

 

Componente Curricular Práticas Profissionais, com ênfase em preparação corporal  

Período letivo Módulo 1 Carga Horária 80 horas 

Objetivos 

 

● Relacionar teoria e prática do perfil profissional. 

● Reconhecer a importância do estudo dos diferentes tipos de artes para a organização de ações 

necessárias ao exercício profissional. 

● Refletir sobre o uso da arte circense em diferentes contextos sociais e épocas. 

 

● Desenvolver uma preparação corporal ampla e que contribua para a maximização do desempenho 

escolar.  

● Desenvolver uma cultura corporal que possibilite a prevenção de lesões.  

● Preparar o corpo do educando para o treino técnico.  

 

Bases Tecnológicas 

Participação em grupos de artes circenses. Participação em projetos de pesquisa e festivais de artes 

circenses. Participação em palestras, seminários, simpósios e outros eventos similares. 
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Graduação e maximização do condicionamento físico. Prevenção de lesões. Regeneração muscular. 

Preparação corporal para execução de sequência técnica de movimentos. 

Referências Bibliográficas 

BORTOLETO, M. A. C. (org). Introdução à pedagogia das atividades circenses. Volume 1. 

Jundiaí: Fontoura, 2008. 

DANGELO, J.G. e FATTINI, C. A. Anatomia Humana Sistêmica e Segmentar. Atheneu, 2005 

KINETICS, H. Avaliação do Treinamento do Core. São Paulo: Phorte, 2012. 

TUBINO, M. J. G. Metodologia Científica do Treinamento Desportivo. Rio de Janeiro: Shape, 

2003. 

WEINECK, J. Treinamento Ideal. São Paulo: Manole, 2003. 

 

 

MÓDULO II 

Componente Curricular Fundamentos da dança para as Artes do Circo 

Período letivo Módulo 2 Carga Horária 40 horas 

Objetivos 

● Ter consciência das estruturas corporais, a exploração do movimento e a expansão da 

expressividade corporal.  

● Possibilitar ao estudante aprender a contrair e relaxar o corpo e a perceber as diferenças entre estes 

estados.  

● Criar situações onde o educando descreva o que está fazendo, visando auxiliar na memorização e 

fixação do movimento.  

● Desenvolver a percepção do educando nas diferentes possibilidades que o corpo oferece para fazer 

cada movimento proposto.  

● Possibilitar que o educando compreenda o que é necessário para que cada movimento desejado se 

realize. 

Bases Tecnológicas 

A conscientização das estruturas corporais, a exploração do movimento e a expansão da 

expressividade corporal. A organização do corpo no espaço e a percepção das diferentes dimensões 

da dança. A reflexão a respeito do movimento e a compreensão das escolhas estéticas. Postura corporal 

para execução de sequência técnica de movimentos. 

Referências Bibliográficas 

BOURCIER, P. História da Dança no Ocidente. 1ª Edição, São Paulo, Martins Fontes, 1987. 

FREIRE, A.V. Angel Vianna – Uma biografia da dança contemporânea. Rio de Janeiro: Dublin, 

2005. 

LEAL, M. A preparação física na dança. Rio de Janeiro: Sprint, 1998. 

LABAN, R. Domínio do movimento. São Paulo: Summus, 1990. 

 

Componente Curricular Modalidade Circense – Acrobacias Aéreas 

Período letivo Módulo 2 Carga Horária 60 horas 

Objetivos 

● Desenvolver força, flexibilidade e resistência específicas para a modalidade.  

● Dominar fundamentos técnicos do aparelho – apoios, suspensões; dominar elementos básicos do 

repertório circense – truques, quedas e figuras.  

● Realizar sequência de movimentos com destreza e segurança. 

Bases Tecnológicas 

Preparação corporal específica para os aparelhos (ênfase em força no abdômen e braços). Noções de 

segurança. Reconhecimento e desenvolvimento dos fundamentos técnicos dos aparelhos: truques, 
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figuras, combinação de movimentos, pranchas, enroladas, portagens, quedas. Execução de sequência 

técnica de movimentos. 

Referências Bibliográficas  

ABREU, L. A.; SILVA, E. Respeitável público...o circo em cena. Rio de Janeiro: Funarte, 2009. 

Disponível em; www.funarte.gov.br – Edições ONLINE 

FERREIRA, D. L. Segurança no Circo: Questão de Prioridade. Dissertação de Mestrado. 

Campinas, SP: [s.n.], 2012.  

MACHADO, A. Em busca de um sistema de criação e performance circense. Artigo apresentado 

para obtenção do título de especialista no curso Atividades Acrobáticas do Circo e da Ginástica na 

PUC/PR. 2015. 

SUGAWARA, C. Faixas aéreas: profilaxia e preparo corporal básico. São Paulo: Funarte, 2010. 

 

Componente Curricular Modalidade Circense – Equilíbrios 

Período letivo Módulo 2 Carga Horária 60 horas 

Objetivos 

● Desenvolver força, flexibilidade e resistência específicas para a modalidade de equilibrismo. 

Dominar fundamentos técnicos do equilibrismo.  

● Dominar elementos básicos do repertório circense –truques.  

● Ter destreza e segurança – iniciação à performance de números.  

● Conhecer e praticar noções básicas de segurança. 

Bases Tecnológicas 

Preparação corporal específica. Noções de segurança. Reconhecimento e desenvolvimento dos 

fundamentos técnicos: equilíbrio estático e dinâmico sobre os aparelhos, adição de elementos cênicos, 

combinação dos fundamentos de equilibrismo com manipulação de objetos. Execução de sequência 

técnica de movimentos. 

Referências Bibliográficas 

BORTOLETO, M. A. C. (org). Introdução à pedagogia das atividades circenses. Volume 2. Várzea 

Paulista: Fontoura, 2010. 

FERREIRA, D. L. Segurança para as práticas circenses. Dissertação de Mestrado. Universidade 

Estadual de Campinas - UNICAMP. 

GALLARDO, J. S. P.; AZEVEDO, L. H. R. Fundamentos básicos da ginástica acrobática 

competitiva. Campinas: Autores Associados, 2008. 

SILVA, E. Respeitável público. O circo em cena. Rio de Janeiro: FUNARTE, 2009. 

TORRES, A. O Circo no Brasil. Rio de Janeiro: FUNARTE,1998. 

 

Componente Curricular Elaboração de Projetos Culturais 

Período letivo Módulo 2 Carga Horária 60 horas 

Objetivos 

● Desenvolver o relacionamento entre equipes diversas.  

● Conhecer os procedimentos padrões na realização de eventos.  

● Propor problemas sobre a realização de diversos eventos.  

● Fazer a análise in loco de um evento. 

Bases Tecnológicas 

Concepção e elaboração de projetos culturais. Legislação. Execução e acompanhamento. Avaliação e 

prestação de contas. 

Referências Bibliográficas 

OLIVIERI, C.; NATALE, E. Guia Brasileiro de Produção Cultural: Ações que transformam a 

cidade: Edições Sesc. São Paulo, 2016 

SEBRAE. Música tocando negócios: 2015  

MELLO, M. Guia Prático De Sonorização de Palco (para músicos).  
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http://marcelomelloweb.net/mm_sonorizacao.htm 

MACHADO, R. M. Som ao vivo: conceitos e aplicações básicas em sonorização: H. Sheldon. Rio 

de Janeiro, 2001 

 

Componente Curricular 
Práticas Profissionais, com ênfase em Criação, Direção, 

Produção e Montagem de Espetáculo 

Período letivo Módulo II Carga Horária 80 horas 

Objetivos 

● Aprimorar a performance nas atividades práticas de artes circenses. 

● Conhecer os fundamentos de sustentação teórica da arte circense que sejam relevantes ao 

desempenho profissional. 

● Ampliar o repertório cultural e artístico. 

 

● Correlacionar linguagens artísticas a outros campos do conhecimento nos processos de criação e 

gestão de atividades artísticas.  

● Conhecer, criar, inventar e reinventar processos, formas, técnicas, materiais e valores estéticos na 

concepção, produção e performance artística.  

● Planejar e executar ações e atividades que permitam a produção e a realização de seus números no 

contexto de espetáculos.  

● Desenvolver, organizar e interpretar roteiros e instruções para a realização de projetos artísticos.  

● Dominar elementos que o permitam administrar o espaço cênico próprio à realização de suas 

atividades profissionais. 

Bases Tecnológicas 

Semanas acadêmicas, congressos, seminários, palestras, conferências, atividades culturais, entre 

outros; cursos de extensão e/ou atualização acadêmica; Atividades de iniciação científica e monitoria. 

Organização de eventos e espetáculos relacionados à arte circense.  Montagem de espetáculo circense 

abrangendo a integralidade do processo artístico. Etapas de criação do espetáculo. Elementos da 

produção (roteiro, direção artística, coreografia, elementos cênicos e trilha sonora). 

Referências Bibliográficas 

BOURCIER, P. História da Dança no Ocidente. 1ª Edição, São Paulo, Martins Fontes, 1987. 

BORTOLETO, M. A. C. (org). Introdução à pedagogia das atividades circenses. Volume 1. 

Jundiaí: Fontoura, 2008. 

BORTOLETO, M. A. C. (org). Introdução à pedagogia das atividades circenses. Volume 2. Várzea 

Paulista: Fontoura, 2010. 

FERREIRA, D. L. Segurança no Circo: Questão de Prioridade. Dissertação de Mestrado. Campinas, 

SP: [s.n.],  2012. 

FERREIRA, D. L. Segurança para as práticas circenses. Dissertação de Mestrado. Universidade 

Estadual de Campinas - UNICAMP. 

GALLARDO, J. S. P.; AZEVEDO, L. H. R. Fundamentos básicos da ginástica acrobática 

competitiva. Campinas: Autores Associados, 2008. 

OLIVIERI, C.; NATALE, E. Guia Brasileiro de Produção Cultural: Ações que transformam a 

cidade: Edições Sesc. São Paulo, 2016 

SILVA, E. Respeitável público. O circo em cena. Rio de Janeiro: FUNARTE, 2009. 

TORRES, A. O Circo no Brasil. Rio de Janeiro: FUNARTE,1998. 

 

Componente Curricular Engenharia Circense 

Período letivo Módulo II Carga Horária 60 horas 

Objetivos 

● Consolidar os conhecimentos adquiridos através de formatação de projeto e suas especificidades.  

● Trabalhar os inter-relacionamentos entre os conhecimentos adquiridos. 
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Bases Tecnológicas 

Conhecimentos sobre segurança, montagem e desmontagem de aparelhos e equipamentos de circo. 

Manutenção, armazenagem e planejamento da preparação do espetáculo circense. Bases técnico-

científicas: equilíbrio de forças, ângulos de tração, ações dinâmicas, forças absorventes em quedas. 

Referências Bibliográficas 

CALABRE, L. Políticas Culturais no Brasil: dos anos 1930 ao século XXI. Rio de Janeiro. Editora 

FGV, 2009 

NATALE, E: Guia brasileiro de produção cultural, Ed. NPA, 1998. 

ZANELLE, C. L. Manual de Organização de Eventos: planejamento e operacionalização. Ed. 

Atlas. 

OLIVIERI, C.; NATALE, E. Guia Brasileiro de Produção Cultural: 2010-2011- São Paulo: Edições 

SESC SP, 2011 

 

Componente Curricular Fundamentos Teatrais para as Artes do Circo 

Período letivo Módulo II Carga Horária 40 horas 

Objetivos 

● Ter a consciência e expressividade corporal e vocal.  

● Compreender as regras e convenções cênicas nos diferentes tipos de palcos e espaços cênicos.  

● Desenvolver os potenciais de sensibilidade e expressividade artísticas bem como os conceitos da 

linguagem cênica, por meio de ações teóricas e práticas.  

● Conhecer a linguagem teatral, suas especificidades e seus desdobramentos. 

Bases Tecnológicas 

Técnicas teatrais aplicadas às artes do circo. Interpretação, jogos teatrais, improvisação, expressão 

corporal e vocal. Estética e elementos da linguagem visual e da encenação. Teatro de rua e 

performance. Construção de personagem. Espaço cênico. Laboratórios de prática cênica. 

Referências Bibliográficas 

ADLER, S. Técnica da Representação Teatral. 2ª edição. Editora Civilização Brasileira. São Paulo 

– SP. 2002. 

ARISTÓTELES. Arte retórica e arte poética. Trad. Antonio Pinto de Carvalho. Rio de Janeiro: Ed. 

Tecnoprint S. A., s.d., 290p. (Coleção Universidade de Bolso- Ediouro) 

ARTAUD, A. O Teatro e Seu Duplo. São Paulo: Ed. Max Limonad Ltda., 1985. 

BALL, D. M. Para Trás E Para Frente.  Um Guia para Leitura de Peças Teatrais Coleção 

Debates nº 278 - Editora Perspectiva. 

BARBA, E. A Canoa de Papel. Tratado de Antropologia Teatral. São Paulo/Campinas: Hucitec, 

Ed. da Unicamp, 1994 

BARBA, E. Além das Ilhas Flutuantes. São Paulo/Campinas, Hucitec Ed. da Unicamp, 1991 

BARBA, E.; SAVARESE, N. A Arte Secreta do Ator. São Paulo/Campinas: Hucitec, Ed. da 

Unicamp, 1995. 

 

7. AVALIAÇÃO DAS APRENDIZAGENS 

O Regimento Escolar da Rede Pública do DF define as normas para operacionalização da 

Educação Profissional. Os princípios descritos no documento orientam para o processo contínuo, 

possibilitando desde o diagnóstico de conhecimentos prévios até a recuperação preventiva e final.  

Para tanto, o processo educativo precisa ser reflexivo, investigativo, participativo, democrático 

e abrangente, envolvendo todos os aspectos pertinentes à formação integral do ser humano, permitindo 
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o acompanhamento sistemático do desenvolvimento da aprendizagem do estudante. Nesse sentido, a 

relação professor/estudante precisa também assumir caráter democrático, possibilitando amplo debate, 

diálogo, troca de conhecimentos, respeito e reciprocidade nas relações (FREIRE, 1997). 

Portanto, sem excluir os aspectos quantitativos, espera-se um processo dinâmico, onde 

predomine a concepção qualitativa relacionada ao processo de aprendizagem e ao desenvolvimento do 

estudante observado durante a realização das atividades propostas, individualmente e/ou em grupo, 

com foco essencial no processo. Dentre essas atividades constam pesquisas, relatórios de atividades e 

visitas técnicas, estudo de casos, diagnóstico ou prognóstico sobre situações de trabalho, apresentação 

de seminários, simulações. 

A avaliação deve se pautar por critérios e indicadores de desempenho, pois se considera que 

cada competência traz em si determinado grau de experiência cognitiva, valorativa e comportamental 

que pode ser traduzido por desempenhos. Assim, pode-se dizer que o estudante adquiriu determinada 

competência quando seu desempenho expressar esse patamar de exigência qualitativa. 

Assim, a avaliação envolverá os seguintes critérios: 

✓ Domínio de conhecimentos, atitudes e habilidades pertinentes às competências esperadas do 

profissional técnico em Artes Circenses; 

✓ Capacidade de atuar com a pessoa, entendendo os processos inerentes ao comportamento e às 

relações humanas; 

✓ Disposição para identificar e propor resolução para problemas, imprevistos ou não, tomando por 

base as concepções trabalhadas; 

✓ Compreensão da diversidade humana, com atuação não discriminatória, baseada no respeito; 

✓ Disposição para participar ativamente nas atividades teórico-práticas e em ações que envolvem o 

indivíduo, a família e a comunidade; 

✓ Envolvimento na organização e no desenvolvimento de trabalhos individuais e em grupos 

específicos, em todas as suas etapas; 

✓ Realização de visitas educativas, com ações programadas, em locais e serviços de Artes Circenses; 

✓ Disponibilidade para participar de projetos de pesquisa da escola ou de pesquisadores e instituições 

parceiros; 

✓ Cumprimento das atividades previstas nos componentes curriculares, observando os mínimos legais 

de frequência e carga horária. 

O alcance dos critérios elencados observará as dimensões, já nominadas anteriormente: 

Avaliação Diagnóstica: identifica as formas de aprender dos estudantes, reconhece seus 

conhecimentos e experiências, suas dificuldades e preconcepções. Permite ao docente perceber os 

pontos de vista, o significado das perguntas e respostas, os níveis de compreensão e as relações 
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estabelecidas com o estudante, facilitando a definição de metodologias que problematizem a realidade, 

favorecendo a reflexão sobre o papel de cada um nos processos de mudanças possíveis, sem perder de 

vista o necessário repasse de conhecimentos técnicos. 

Avaliação Formativa: identifica o nível de evolução dos estudantes no processo ensino e 

aprendizagem, permitindo ao docente acompanhar e corrigir a ação pedagógica ao longo do processo 

com base na exigência cognitiva de cada tarefa e as múltiplas situações vivenciais de aprendizagem. 

Para tanto, devem ser utilizados os seguintes instrumentos: fichas de frequência, registro de entrega de 

seminários/exercícios/tarefas/trabalhos individuais ou em grupos, provas teóricas e/ou práticas.  

Na verificação do aproveitamento escolar, além dos dispositivos legais, deve-se observar: no 

mínimo, 2 (dois) momentos de avaliação, ao final de cada componente curricular, mediante diferentes 

instrumentos e estratégias que possibilitem uma avaliação do estudante de forma contínua e processual; 

o domínio, pelo estudante, de determinadas habilidades e conhecimentos que se constituem em 

condições indispensáveis para as aprendizagens subsequentes. 

 

Menção Conceito Definição Operacional 

A Apto 
O estudante desenvolveu as competências requeridas, com 

o desempenho desejado conforme Plano de Curso. 

NA Não Apto O estudante não desenvolveu as competências requeridas. 
Fonte: Regimento Escolar da Rede Pública de Ensino do DF (2015). 

Para aferição do rendimento escolar será utilizada a estratégia de frequência mínima de 75% 

do total de horas estabelecidas por cada componente curricular. 

Avaliação de Recuperação: o processo de recuperação deve ser contínuo e paralelo, permitindo 

identificar e corrigir possíveis deficiências ao longo do módulo, se constituindo em reforço da 

aprendizagem. O docente deverá estabelecer estratégias de recuperação, adotando critérios para os 

estudantes com menores rendimentos nas atividades, que deverão ser traduzidas em novas avaliações. 

As novas avaliações substituirão as anteriores, caso apresentem nota superior. Porém, se ainda assim 

o estudante que não alcançar os valores mínimos para ser considerado APTO, terá direito a avaliação 

final de recuperação, desde que justifique a ausência na entrega de atividades ou na realização de 

provas, e será acrescida às notas obtidas ao longo do componente curricular, compondo a média 

aritmética final.  

A recuperação de estudos é realizada sob responsabilidade direta do professor, com apoio da 

família, por meio de intervenções pedagógicas aos estudantes sempre que surgirem dificuldades no 

processo. A recuperação de estudos, processual, formativa, participativa e contínua deve ser ofertada 

e inserida no processo de ensino e de aprendizagem, no decorrer do componente curricular, assim que 

identificado o baixo rendimento do estudante. 
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A recuperação contínua pressupõe a utilização de diferentes instrumentos e procedimentos de 

avaliação com o objetivo de promover a aprendizagem e evidenciar os avanços dos estudantes.  

A recuperação final ficará a critério do professor responsável pelo componente curricular e terá 

como fim o alcance dos objetivos de aprendizagens não alcançados no decorrer do período letivo, ou 

seja, não deve ser de tudo que foi planejado para o componente curricular, mas apenas daquilo que, 

porventura, não foi devidamente desenvolvido. 

Avaliação Somatória: essa dimensão deve ser feita pelo conjunto de docentes responsáveis por cada 

componente curricular de cada Módulo, de modo a garantir a formação integral do estudante. Espera-

se identificar assim, o alcance dos resultados esperados, as competências, os conhecimentos e 

habilidades necessárias à formação do Técnico em Artes Circenses.  

Dessa forma, ao considerar a correta aplicação das dimensões acima, a avaliação passa a ser 

um processo contínuo que possibilita o exercício pleno da autonomia, com maior e mais qualificada 

inclusão de todos os saberes e de todos os atores envolvidos na formação. 

Ademais, a avaliação deve ser um processo amplo, que provoque uma reflexão crítica sobre a 

prática, no sentido de captar seus progressos, suas resistências, suas dificuldades e possibilitar 

deliberações sobre as ações seguintes (Mitre, 2008, p. 2.138). 

Por fim, considerando o perfil do Técnico em Artes Circenses, fica estabelecida a necessidade 

de que todos os instrumentos de avaliação utilizem questões contextualizadas a partir da realidade 

vivida pelos estudantes, em constante convívio com as competências exigidas.  

 

8. PLANO DE PERMANÊNCIA E ÊXITO ESCOLAR DOS ESTUDANTES 

A evasão e a retenção escolar são consideradas um problema multifatorial que faz parte do 

contexto educacional, e suas consequências comprometem a vida social e profissional do estudante.  

A Unidade Escolar tem como propósito a progressão, com o alcance dos objetivos, em cada 

componente curricular, promovendo   a conclusão do curso dentro do prazo previsto e diminuindo as 

chances de evasão escolar e, consequentemente, de que o estudante interrompa formação e fique 

exposto à vulnerabilidade social. 

Com a finalidade de promover a permanência e o êxito escolar do estudante, a Unidade Escolar 

utiliza as seguintes estratégias:  

● Identificar os indicadores quantitativos da retenção e evasão, por meio de relatórios emitidos pela 

Secretaria Escolar, com análise da Coordenação Pedagógica;  

● Identificar as possíveis causas da retenção e evasão escolar, por meio de diagnóstico qualitativo a 

ser desenvolvido com os estudantes, os docentes e com toda equipe técnica e pedagógica da unidade 
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escolar; 

● Identificar possíveis fatores externos ao ambiente escolar que possam estar dificultando a 

frequência dos estudantes; 

● Identificar os cursos de maior índice de evasão e definir estratégias adequadas a serem aplicadas, a 

fim de minimizar o problema; 

● Envolver os profissionais docentes da unidade escolar na análise dos fatores prováveis que podem 

influenciar a falta de interesse do estudante em determinado componente curricular do curso, 

levando-o a fazer uma reflexão contínua sobre a sua prática pedagógica;  

● Promover monitorias e criar grupos de estudos, oportunizando ao estudante em risco de retenção, 

superar suas dificuldades evidenciadas no decorrer do processo de ensino e aprendizagem; 

● Realizar programa de orientação profissional com os estudantes; 

● Promover o engajamento dos estudantes em atividades externas relacionadas ao perfil profissional 

do curso, tais como feiras de ciências, olimpíadas do conhecimento, projetos de iniciação científica, 

entre outros. 

9.  AVALIAÇÃO DO CURSO 

Sabe-se que a avaliação institucional é um instrumento importante para aprimorar a qualidade 

de ensino, da gestão acadêmica e para fortalecer o comprometimento social das instituições envolvidas. 

Por isso, a equipe escolar como um todo utiliza inúmeros instrumentos que possibilitam detectar e 

avaliar as situações de aprendizagem e a necessidade de replanejamento do processo de ensino e de 

aprendizagem. Deve também ser capaz de verificar práticas exitosas no sentido de agregá-las ao 

desenvolvimento do curso.  

Este curso será avaliado, periodicamente, mediante a distribuição de um questionário e/ou outro 

instrumento formulado pela equipe pedagógica da Unidade Escolar, a fim de serem respondidos pelos 

docentes, estudantes, responsáveis legais dos estudantes, representante(s) da comunidade. 

Após tabulados, a análise dos resultados será discutida pela equipe pedagógica nas reuniões, 

com o propósito de compartilhar experiências, sugestões e avaliações dos pontos positivos e negativos, 

com o objetivo de proporcionar o aprimoramento do referido curso. 

O acompanhamento do curso pela equipe gestora da Unidade Escolar deve ser um processo 

contínuo e permanente, possibilitando o controle de todos os componentes que envolvem o processo 

ensino-aprendizagem e a correta avaliação na busca dos objetivos propostos pelo conjunto de 

componentes curriculares estruturados. 

A equipe deverá estar aberta às possíveis adequações que se façam necessários ao longo do 

processo e também estar atenta e disponível para que toda a comunidade escolar possa participar de 



24 

 

maneira ativa e construtiva em todos os momentos de acompanhamento, controle e avaliação do curso, 

inclusive estabelecendo instrumentos próprios e adequados para tal avaliação. ] 

 

10. CRITÉRIOS DE APROVEITAMENTO DE ESTUDOS, DE CONHECIMENTOS E DE 

EXPERIÊNCIAS ANTERIORES 

O Regimento Escolar da Rede Pública de Ensino do Distrito Federal estabelece os critérios 

para Aproveitamento, de conhecimentos e experiências do estudante.  Tal compreensão está de acordo 

com a Resolução 6/2012 do Conselho Nacional de Educação, que em seu Capítulo I estabelece que 

cabe aos sistemas de ensino elaborarem diretrizes metodológicas para avaliação e validação dos 

saberes profissionais desenvolvidos pelos estudantes em seu itinerário profissional e de vida, para fins 

de prosseguimento de estudos ou de reconhecimento dos saberes avaliados e validados, para fins de 

certificação profissional, de acordo com o correspondente perfil profissional de conclusão do 

respectivo curso técnico de nível médio. 

Na Educação Profissional Técnica de Nível Médio, as experiências anteriores e os 

conhecimentos devem ser aproveitados, desde que estejam diretamente relacionados com o perfil 

profissional de conclusão da respectiva habilitação, considerando os itinerários formativos ou as 

trajetórias de formação. Os conhecimentos e as experiências adquiridos, sejam eles: no Ensino Médio; 

em qualificações profissionais e etapas ou módulos do Curso Técnico de Nível Médio concluídos em 

outros cursos; em cursos de Educação Profissional de Formação Inicial e Continuada - FIC, mediante  

avaliação do estudante; no trabalho ou em meios informais; mediante reconhecimento em processos 

formais de certificação profissional e mediante diploma de nível superior em área afim, todos eles 

serão objeto de avaliação e aproveitamento, de acordo com o perfil profissional aqui proposto. Caberá 

à Unidade Escolar disciplinar os critérios de aproveitamento de estudos, de conhecimentos e de 

experiências anteriores, de acordo com o previsto no Regimento Escolar da referida unidade. 

O aproveitamento de estudos realizados, conhecimentos ou experiências anteriores devem ser 

registrados em ata própria e na ficha individual do estudante, de acordo com a legislação vigente, 

devendo ser comunicados à família e/ou responsável legal, ou ao estudante, quando maior de idade. 

Neste sentido, o estudante que desejar o aproveitamento de estudos, conhecimentos e 

experiências anteriores deverá solicitá-lo mediante requerimento geral direcionado à equipe gestora e 
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coordenação do curso. Apenas será considerado o aproveitamento de estudos e de experiências 

anteriores de cursos adquiridos nos últimos 5 (cinco) anos. 

Ao requerer aproveitamento de estudos, o estudante deverá anexar os documentos com as 

exigências abaixo relacionadas: 

● Os estudantes advindos de outras instituições de ensino técnico de nível médio, por meio de 

transferência, deverão apresentar histórico escolar, planos de ensino e Matriz Curricular do curso 

de origem, com intenção de que seja feita a análise do currículo para possíveis complementações 

ou adaptações. Caso não haja compatibilidade das competências, será realizada uma avaliação de 

conhecimentos;  

● Os estudantes advindos de instituições de nível superior deverão apresentar histórico escolar, planos 

de ensino e Matriz Curricular  do curso, com intenção de que seja feita a análise do currículo 

para possíveis complementações ou adaptações;  

● Para conhecimentos adquiridos por meio informal, o estudante deverá apresentar documentos 

relativos à experiência profissional e ser submetido a uma avaliação de conhecimentos; 

● Para conhecimentos adquiridos em Cursos de Formação Inicial e Continuada (FIC), o estudante 

deverá apresentar o certificado constando a ementa do referido curso, para que seja verificada a 

compatibilidade das competências e de carga horária, além de ser submetido a uma avaliação de 

conhecimentos. 

Compete à coordenação do curso informar ao estudante os prazos para solicitação e que a 

abertura do processo não indica aceite no aproveitamento de estudos, assim, ele deverá continuar o 

acompanhamento dos componentes curriculares solicitados até que o resultado da solicitação seja 

liberado. 

 

11. CRITÉRIOS DE CERTIFICAÇÃO DE ESTUDOS E DIPLOMAÇÃO 

Ao concluir o total de horas previstas nos dois módulos do curso, o estudante fará jus à 

habilitação profissional Técnica de Nível Médio de Técnico em Artes Circenses, com o seguinte 

itinerário formativo: 

I. Ao término do primeiro Módulo, com aprovação completa dos componentes curriculares previstos, 

o estudante fará jus ao Certificado de Qualificação Profissional em Artista Circense. 
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II. Ao término do segundo Módulo, com aprovação completa dos componentes curriculares dos 

Módulos I e II, o estudante fará jus ao Diploma de técnico de nível médio de Técnico em Artes 

Circenses. 

É condição fundamental para a obtenção do diploma de técnico, a devida certificação do 

Ensino Médio ou equivalente. 

12. RECURSOS HUMANOS, FÍSICOS E DIDÁTICO-PEDAGÓGICOS 

A infraestrutura mínima necessária para a efetivação dos componentes curriculares com 

qualidade e em conformidade com aquela descrita no Catálogo Nacional de Cursos Técnicos 

(BRASIL, 2016), a saber: Biblioteca e videoteca com acervo específico e atualizado. Laboratório 

didático de prática circense. Sala para maquiagem. Laboratório de Informática, com aplicativos básicos 

de escritório.                                                                                                                                                     Esses 

laboratórios podem estar nos espaços da Unidade Escolar ofertante do curso ou em espaços de outras 

instituições com as quais sejam estabelecidas parcerias, convênios, termos de cooperação, entre outros, 

devidamente comprovados pela Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal. 

O quantitativo de docentes para o curso depende da quantidade de turmas que forem formadas 

na ocasião de sua oferta, cabendo à SEEDF providenciar esses profissionais por meio de concursos 

públicos, contratos temporários ou como bolsistas de programas com os quais venha firmar adesões, 

de acordo com as habilitações e aptidões exigidas para cada componente curricular, de acordo com a 

legislação vigente.
 

 

 

13. PRÁTICAS PROFISSIONAIS 

As práticas profissionais estão inseridas na carga horária do curso, perfazendo um total de 160 

horas. 

O estudante deverá cumprir as práticas profissionais no próprio ambiente escolar, de forma 

integrada ao desenvolvimento dos componentes curriculares, objetivando a ampliação da performance 

dos técnicos e em conformidade com as diretrizes estabelecidas na legislação em vigor. 

Durante o módulo I o estudante deverá ser capaz de aplicar os conhecimentos teóricos na 

prática do perfil profissional, além de desenvolver uma preparação corporal adequada, que possibilite 

a prevenção de lesões. 

Ao final do módulo II, o estudante deverá Planejar, desenvolver, organizar e executar um 

projeto artístico para montagem de um espetáculo, inclusive a produção e roteiros. 

A prática profissional será avaliada por meio de trabalhos práticos, onde o estudante fará, em 

laboratório na unidade de ensino, a criação do projeto completo de um espetáculo de artes circenses, 



27 

 

observando as etapas de planejamento, além da criação de um projeto de figurinos e roteiro para o 

espetáculo. Deverá, ainda, participar na realização dos ensaios e na montagem do cenário para a 

execução do espetáculo. 
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Interessado: SEEDF

Aprova  os  Planos  de  Curso  dos  Cursos  Técnicos  de  Nível  Médio,  modalidade
presencial,  da rede pública  de ensino do Distrito  Federal:  Técnico  em Redes de
Computadores,  eixo  tecnológico  Informação  e  Comunicação,  Técnico  em  Artes
Circenses, eixo tecnológico Produção Cultural e Design, Técnico em Conservação e
Restauro, eixo tecnológico Produção Cultural e  Design, Técnico em Dança, eixo
tecnológico  Produção  Cultural  e  Design,  Técnico  em  Eletroeletrônica,  eixo
tecnológico Controle e Processos Industriais,  Técnico em Guia de Turismo, eixo
tecnológico  Hospitalidade  e  Lazer,  Técnico  em  Informática,  eixo  tecnológico
Informação e  Comunicação,  Técnico  em Manutenção  e  Suporte  em Informática,
eixo tecnológico Informação e Comunicação, Técnico em Produção de Moda, eixo
tecnológico  Produção  Cultural  e  Design,  e  Técnico  em Teatro,  eixo  tecnológico
Produção Cultural e Design, para a rede pública de ensino do Distrito Federal.

I -  HISTÓRICO – O presente processo,  autuado por  meio do Memorando SEI-GDF Nº
21/2018 - SEE/SUBEB/COEJA/DIEP/GEP, datado de 18 de dezembro de 2018, da Gerência
de  Acompanhamento  da  Educação  Profissional  da  Secretaria  de  Estado  de  Educação  do
Distrito Federal, situada no SBN, Quadra 2, Bloco C, Edifício Phenícia, Brasília - Distrito
Federal, trata da solicitação de aprovação de 10 (dez) Planos de Cursos.

Registra-se que,  com base na  Portaria nº 297/SEEDF, de 11 de julho de 2017, e
Parecer nº 117/2017-CEDF, restou autorizada a oferta de trinta e dois cursos técnicos de nível
médio, na modalidade de educação presencial, Cursos MedioTec, na rede pública de ensino
do Distrito Federal. Na ocasião, também foram aprovados os respectivos Planos de Cursos.
Desses, dez cursos já são ofertados por instituições educacionais vinculadas à rede pública de
ensino do Distrito Federal: 

1. Curso Técnico em Artes Circenses.
2. Curso Técnico em Conservação e Restauro.
3. Curso Técnico em Dança.
4. Curso Técnico em Eletroeletrônica.
5. Curso Técnico em Guia de Turismo.
6. Curso Técnico em Informática.
7. Curso Técnico em Manutenção e Suporte em Informática.
8. Curso Técnico em Produção de Moda.
9. Curso Técnico em Teatro.
10. Curso Técnico em Rede de Computadores.

Nesse  contexto  e  considerada  a  necessidade  de  revisão  e  devida  adequação  dos
Planos  de  Cursos,  inicialmente  construídos  com  foco  nas  normas  do  MedioTec,  os  dez

http://www.buriti.df.gov.br/ftp/diariooficial/2019/09_Setembro/DODF%20173%2011-09-2019/DODF%20173%2011-09-2019%20INTEGRA.pdf
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documentos organizacionais são encaminhados a este órgão para nova aprovação, de forma
que os mesmos sejam adaptáveis às modalidades concomitante e subsequente.

II - ANÁLISE -  O presente processo foi analisado  pelas equipes técnicas da Diretoria de
Supervisão  Institucional  e  Normas  de  Ensino  -  Dine/Suplav/SEEDF  e  do  Conselho  de
Educação  do  Distrito  Federal  -  CEDF, sob  a  égide  da  Resolução  nº  1/2018-CEDF, em
vigência.

Registra-se, em resumo, os aspectos comuns da análise dos Planos de Curso:

1-  Justificativa  para oferta  dos  cursos: os  cursos,  no  geral,  foram autorizados
como parte de uma política de ampliação da Educação Profissional, por meio de adesão da
Secretaria de Educação do Distrito Federal com o Ministério de Educação - MEC. Agora
estão sendo atualizados, de forma que possam ser ofertados pela SEEDF, com ou sem adesão
a programas distritais ou federais.

2-  Objetivo  dos  Cursos: como  objetivo  geral,  os  cursos  buscam  qualificar  o
estudante na área específica do curso com vistas ao suprimento da demanda do setor de forma
criativa,  autônoma,  ética  e  responsável  socialmente,  contribuindo  assim,  na  geração  de
trabalho  e  renda  e,  consequentemente,  no  desenvolvimento  econômico,  social,  artístico  e
cultural  local.  Os  objetivos  específicos  são  elencados  em cada  um dos  cursos,  em pleno
acordo com o perfil profissiográfico esperado para cada formação.

3-  Metodologia  Adotada: de  forma  geral,  é  privilegiada  a  prática  pedagógica
contextualizada, colocando o estudante frente a situações problemáticas que possibilitem o
exercício contínuo da mobilização e a articulação dos saberes necessários para a ação e a
solução de questões inerentes à natureza do trabalho, observadas as características de cada
curso para o desenvolvimento das atividades.

4- Requisitos para Ingresso nos Cursos: as condições para ingresso dos estudantes
nos cursos serão divulgadas por meio de processo seletivo previsto em edital  próprio,  de
acordo com os critérios definidos pela Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal.
Os cursos são ofertados nas formas concomitante e subsequente ao Ensino Médio.

5-  Perfil Profissional de conclusão do curso: são característicos de cada curso e
atendem a proposta para o egresso de acordo com o Catálogo Nacional de Cursos Técnicos de
Nível Médio. Os cursos, conforme especificidades, oferecem uma ou duas opções de saídas
intermediárias.

6-  Organização  Curricular: as  organizações  curriculares  de  cada  curso  estão
estruturadas de acordo com o Catálogo Nacional de Cursos Técnicos de Nível Médio,  de
forma modular, com dois ou três módulos, com carga horária total que varia de 800 a 1200
horas, conforme descriminado abaixo, e são ofertadas nas formas concomitante e subsequente
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ao ensino médio, na modalidade presencial. As matrizes curriculares que resumem os cursos
constituem os anexos e correspondem às encontradas nos Planos de Cursos.

1. Técnico  em  Redes  de  Computadores  -  Eixo  Tecnológico:  Informação  e
Comunicação, 3 (três)  módulos,  com carga horária  total  de 1.000 (mil)  horas.
Saídas intermediárias com qualificações profissionais de: Montador e Reparador
de Microcomputadores e Instalador e Reparador de Redes de Computadores.

2. Técnico em Artes Circenses – Eixo Tecnológico: Produção Cultural e Design, 2
(dois)  módulos,  com  carga  horária  total  de  800  (oitocentas)  horas.  Saída
intermediária com qualificação profissional de: Artista Circense.

3. Técnico em Conservação e Restauro  – Eixo Tecnológico:  Produção Cultural  e
Design, 2 (dois) módulos, com carga horária total de 800 (oitocentas) horas. Saída
intermediária  com  qualificação  profissional  de:  Auxiliar  de  Conservação  de
Acervos.

4. Técnico  em Dança – Eixo Tecnológico:  Produção Cultural  e  Design,  2  (dois)
módulos, com carga horária total de 800 (oitocentas) horas. Saída intermediária
com qualificação profissional de: Assistente de Produção Cultural.

5. Técnico em Eletroeletrônica – Eixo Tecnológico: Controle e Processos Industriais,
3 (três) módulos, com carga horária total de 1.200 (um mil e duzentas) horas.
Saídas  intermediárias  com qualificação profissional  de:  Instalador  de Sistemas
Eletrônicos e Montador de Equipamentos Eletrônicos.

6. Técnico em Guia de Turismo – Eixo Tecnológico: Turismo, Hospitalidade e Lazer,
2  (dois)  módulos,  com  carga  horária  total  de  800  (oitocentas)  horas.  Saída
intermediária com qualificação profissional de Condutor Cultural Local.

7. Técnico em Informática – Eixo Tecnológico: Informação e Comunicação, 3 (três)
módulos,  com carga  horária  total  de  1.200 (um mil  e  duzentas)  horas.  Saídas
intermediárias  com  qualificação  profissional  de  Operador  de  Computador  e
Instalador e Reparador de Redes de Computadores.

8. Técnico  em  Manutenção  e  Suporte  em  Informática  -  Eixo  Tecnológico:
Informação e Comunicação, 3 (três) módulos, com carga horária total de 1.000
(mil) horas. Saídas intermediárias com qualificação profissional de Montador e
Reparador de Periféricos e Montador e Reparador de Computadores.

9. Técnico em Produção de Moda – Eixo Tecnológico: Produção Cultural e Design,
2 (módulos), com carga horária total de 1.000 (mil) horas. Saída intermediária
com qualificação profissional de Vitrinista.
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10. Técnico em Teatro – Eixo Tecnológico: Produção Cultural e Design, 2 (módulos),
com  carga  horária  total  de  800  (oitocentas)  horas.  Saída  intermediária  com
qualificação profissional de Assistente de Produção Cultural.

7-  Avaliação  das  Aprendizagens: A  forma  de  avaliação  do  desempenho  dos
estudantes atendem as normas da rede pública de ensino do DF. Há previsão de recuperação
contínua  e  paralela  para  os  estudantes  que  não  obtiverem  rendimento  suficiente  para
aprovação em cada componente curricular.

8- Plano de Permanência e Êxito Escolar dos Estudantes: tem-se como propósito
a progressão, com o alcance dos objetivos em cada componente curricular, promovendo a
conclusão do curso dentro do prazo previsto e diminuindo as chances de evasão escolar. Com
a  finalidade  de  promover  a  permanência  e  o  êxito  escolar  do  estudante,  destacam-se  as
seguintes estratégias:

 Identificar  os  indicadores  quantitativos  da  retenção  e  evasão,  por  meio  de
relatórios  emitidos  pela  Secretaria  Escolar,  com  análise  da  Coordenação
Pedagógica;

 Identificar  as  possíveis  causas  da  retenção  e  evasão  escolar,  por  meio  de
diagnóstico qualitativo a ser desenvolvido com os estudantes, os docentes e com
toda equipe técnica e pedagógica da unidade escolar;

 Identificar  possíveis  fatores  externos  ao  ambiente  escolar  que  possam  estar
dificultando a frequência dos estudantes;

 Identificar os cursos de maior índice de evasão e definir estratégias adequadas a
serem aplicadas, a fim de minimizar o problema;

 Envolver  os  profissionais  docentes  da  unidade  escolar  na  análise  dos  fatores
prováveis  que  podem  influenciar  a  falta  de  interesse  do  estudante  em
determinado componente curricular  do curso,  levando-o a fazer  uma reflexão
contínua sobre a sua prática pedagógica;

 Promover monitorias e criar grupos de estudos, oportunizando ao estudante em
risco de retenção, superar suas dificuldades evidenciadas no decorrer do processo
de ensino e aprendizagem;

 Realizar programa de orientação profissional com os estudantes;
 Promover o engajamento dos estudantes em atividades externas relacionadas ao

perfil  profissional  do  curso,  tais  como  feiras  de  ciências,  olimpíadas  do
conhecimento, projetos de iniciação científica, entre outros.

9- Critérios de Aproveitamento de Estudos, de Conhecimentos e de Experiências
Anteriores: 

Na Educação Profissional Técnica de Nível Médio, as experiências anteriores e os
conhecimentos devem ser aproveitados, desde que estejam diretamente relacionados
com o perfil profissional de conclusão da respectiva habilitação, considerando os
itinerários  formativos  ou  as  trajetórias  de  formação.  Os  conhecimentos  e  as
experiências  adquiridos,  sejam  eles:  no  Ensino  Médio;  em  qualificações
profissionais e etapas ou módulos do Curso Técnico de Nível Médio concluídos em
outros  cursos;  em  cursos  de  Educação  Profissional  de  Formação  Inicial  e
Continuada  -  FIC,  mediante  avaliação  do  estudante;  no  trabalho  ou  em  meios
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informais;  mediante  reconhecimento  em  processos  formais  de  certificação
profissional e mediante diploma de nível superior em área afim, todos eles serão
objeto  de  avaliação  e  aproveitamento,  de  acordo  com o  perfil  profissional  aqui
proposto. Caberá à Unidade Escolar disciplinar os critérios de aproveitamento de
estudos, de conhecimentos e de experiências anteriores, de acordo com o previsto no
Regimento Escolar da referida unidade.

10.  Critérios  de  Certificação  de  Estudos  e  Diplomação:  Ao  concluir  os
componentes curriculares dos Módulos, o  estudante fará jus ao Diploma de técnico de nível
médio,  vinculado  ao  eixo  tecnológico  correspondente  ao  curso,  observadas  as  saídas
intermediárias  e  respectivas  qualificações  profissionais.  É  condição  fundamental  para  a
obtenção do diploma de técnico, a apresentação da devida certificação do Ensino Médio ou
equivalente.

III – CONCLUSÃO - Diante do exposto e dos elementos de instrução do processo, o parecer
é  por  aprovar  os  Planos  de  Curso  dos  Cursos  Técnicos  de  Nível  Médio,  modalidade
presencial,  da  rede  pública  de  ensino  do  Distrito  Federal:  Técnico  em  Redes  de
Computadores,  eixo tecnológico Informação e Comunicação, Técnico em Artes Circenses,
eixo  tecnológico  Produção  Cultural  e  Design,  Técnico  em Conservação  e  Restauro,  eixo
tecnológico  Produção  Cultural  e  Design,  Técnico  em  Dança,  eixo  tecnológico  Produção
Cultural  e  Design,  Técnico  em  Eletroeletrônica,  eixo  tecnológico  Controle  e  Processos
Industriais, Técnico em Guia de Turismo, eixo tecnológico Hospitalidade e Lazer, Técnico em
Informática, eixo tecnológico Informação e Comunicação, Técnico em Manutenção e Suporte
em  Informática,  eixo  tecnológico  Informação  e  Comunicação,  Técnico  em  Produção  de
Moda, eixo tecnológico Produção Cultural e  Design, e Técnico em Teatro, eixo tecnológico
Produção Cultural e  Design, para a rede pública de ensino do Distrito Federal, incluindo as
matrizes curriculares que constituem os anexos I a X do presente parecer.

É o parecer.

Sala “Helena Reis”, Brasília, 3 de setembro de 2019.

MÁRIO SÉRGIO MAFRA
Conselheiro-Relator

Aprovado na CEP
e em Plenário
em 3/9/2019

       WALTER EUSTÁQUIO RIBEIRO
  Conselheiro no exercício da presidência do
do Conselho de Educação do Distrito Federal
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Anexo I do Parecer nº 199/2019-CEDF
MATRIZ CURRICULAR

Curso: TÉCNICO EM REDES DE COMPUTADORES
Eixo Tecnológico: Informação e Comunicação
Modalidade: Educação Profissional Técnica de Nível Médio - Presencial
Regime: Modular

Período Componente Curricular
Pré-

Requisito
Carga Horária

Módulo I

1 Introdução às Tecnologias da Informação -- 40

2 Inglês instrumental -- 60

3 Empreendedorismo -- 60

4 Algoritmos -- 60

5 Eletroeletrônica aplicada -- 60

6 Práticas Profissionais, com ênfase em configuração e
manutenção de microcomputadores

-- 60

Carga Horária do Módulo I 340

Saída
Intermediária

Qualificação Profissional - Montador e Reparador de Microcomputadores

Módulo II 

7 Fundamentos de redes de computadores 1 60

8 Sistemas operacionais 1, 2 e 6 60

9 Sistemas de Web 1, 2 60

10 Cabeamento estruturado I 1, 6 40

11 Práticas Profissionais, com ênfase em Programação
de scripts

1, 4 60

12 Redes de computadores I 1, 2,  e 6 80

Carga Horária do Módulo II 360

Saída
Intermediária

Qualificação Profissional - Instalador e Reparador de Redes de Computadores

Módulo III

13 Cabeamento estruturado II 10 40

14 Redes de computadores II 12 80

15
Práticas Profissionais, com ênfase no gerenciamento
de redes e segurança da informação

12 60

16 Roteamento e redes sem fio 8 60

17 Serviços de convergência 11 60

Carga Horária do Módulo III 300

CARGA HORÁRIA TOTAL DO CURSO 1.000

Habilitação Profissional - Técnico de Nível Médio de Técnico em Redes de Computadores

Observação:
Duração da hora aula: 50 min.
A carga horária será distribuída em 25h semanais. 
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Anexo II do Parecer nº 199/2019-CEDF
MATRIZ CURRICULAR

Curso: TÉCNICO EM ARTES CIRCENSES
Eixo Tecnológico: Produção Cultural e Design
Modalidade: Educação Profissional Técnica de Nível Médio- Presencial
Regime: Modular

Período Componente Curricular Carga Horária

Módulo I

1 Modalidade Circense - Acrobacias 60

2 Anatomia e Cinesiologia aplicada às Artes do Circo 60

3 História das Artes do Circo 40

4 Modalidade Circense - Manipulação de Objetos 60

5 Projeto de Pesquisa Circense 40

6 Empreendedorismo 60

7 Práticas Profissionais, com ênfase em preparação corporal 80

Carga Horária do Módulo I 400

Saída
Intermediária

Qualificação Profissional: ARTISTA CIRCENSE

Módulo II 

8 Fundamentos da dança para as Artes do Circo 40

9 Modalidade Circense - Acrobacias Aéreas 60

10 Modalidade Circense - Equilíbrios 60

11 Elaboração de projetos culturais 60

12 Práticas Profissionais, com ênfase em Criação, Direção, Produção e
Montagem de Espetáculo

80

13 Engenharia circense 60

14 Fundamentos Teatrais para as Artes do Circo 40

Carga Horária do Módulo II 400

Carga Horária Total do Curso 800

Habilitação Profissional -  Técnico de Nível Médio de Técnico em Artes Circenses

Observação:
Duração da hora aula: 50 min.
A carga horária será distribuída em 25h semanais.  
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Anexo III do Parecer nº 199/2019-CEDF
MATRIZ CURRICULAR

Curso: TÉCNICO EM CONSERVAÇÃO E RESTAURO
Eixo Tecnológico: Produção Cultural e Design
Modalidade: Educação Profissional Técnica de Nível Médio- Presencial
Regime: Modular

Período Componente Curricular Pré-Requisito Carga Horária

Módulo I

1 Gestão de Empresas e Empreendedorismo -- 60

2 Segurança e Higiene no Trabalho -- 40

3 Patrimônio -- 60

4 Metodologia de Intervenção -- 60

5 Materiais Inorgânicos l -- 40

6 Materiais Orgânicos l -- 40

7 Registro, Diagnóstico e Documentação das 
Intervenções

-- 60

8 Práticas Profissionais I -- 40

Carga Horária do Módulo I 400

Saída
Intermediária

Qualificação Profissional: Auxiliar de Conservação de Acervos

Módulo II 

9 Práticas de Conservação 4 40

10 Materiais Inorgânicos II 5 60

11 Materiais Orgânicos II 6 60

12 Práticas de Restauro I 4 40

13 Práticas de Restauro II 4 40

14 Técnicas de Intervenção 4 60

15 Patologias, propostas de tratamento e 
Documentação Técnica

4, 7 60

16 Práticas Profissionais II -- 40

Carga Horária do Módulo II 400

Carga Horária Total do Curso 800

Habilitação Profissional: Técnico de Nível Médio de Técnico em Conservação e Restauro

Observação:
Duração da hora aula: 50 min.
A carga horária será distribuída em 25h semanais. 
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Anexo IV do Parecer nº 199/2019-CEDF
MATRIZ CURRICULAR

Curso: TÉCNICO EM DANÇA
Eixo Tecnológico: Produção Cultural e Design
Modalidade: Educação Profissional Técnica de Nível Médio- Presencial
Regime: Modular

Período Componente Curricular Pré-Requisito Carga Horária

Módulo I

1 História, Análise e Crítica da Dança - 60
 2 Condicionamento Físico - 40
 3 Empreendedorismo - 60
 4 Produção Cultural - 60

 5
Práticas Profissionais, com ênfase em 
Metodologia de Projetos

- 60

 6 Dança Clássica - 40
 7 Maquiagem para Dança - 40
 8 Estética em Figurinos para Dança - 40
Carga Horária do Módulo I - 400

Saída
Intermediária

HABILITAÇÃO PROFISSIONAL: ASSISTENTE DE PRODUÇÃO CULTURAL

Módulo II

 9 Dança de Salão - 40
10 Danças Étnicas e Folclóricas - 40
11 Danças Brasileiras - 40
12 Cinesiologia Aplicada à Dança - 60
13 Dança Moderna - 40
14 Dança Contemporânea - 40
13 Metodologia de Ensino da Dança - 60

14
Práticas Profissionais, com ênfase em Projeto 
em Dança

4, 7, 8 80

Carga Horária do Módulo II 400
Carga Horária Total do Curso 800
Habilitação Profissional:  Técnico de Nível Médio de Técnico em Dança
Observação:
Duração da hora aula: 50 min.
A carga horária será distribuída em 25h semanais. 
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Anexo V do Parecer nº 199/2019-CEDF
MATRIZ CURRICULAR

Curso: TÉCNICO EM ELETROELETRÔNICA
Eixo Tecnológico: Controle e Processos Industriais
Modalidade: Educação Profissional Técnica de Nível Médio- Presencial
Regime: Modular

Período Componente Curricular Pré-Requisito Carga Horária

Módulo I

1 Empreendedorismo - 40

2 Eletricidade Básica - 80

3 Desenho Técnico - 40

4 Informática Instrumental - 40

5 Eletrônica Digital - 80

6 Sistemas Digitais - 80

7 Segurança do Trabalho 40

Carga Horária do Módulo I 400

Saída
Intermediária

Qualificação Profissional: Instalador de Sistemas Eletrônicos 

Módulo II 

8 Equipamentos Elétricos 2 60

9 Eletrônica Analógica 2 60

10 Instalações Elétricas 2, 3, 7 60

11 Análise de Circuitos 2 40

12 Lógica de Programação - 40

13 Geração, Transmissão e Distribuição de Energia - 80

14 Práticas Profissionais - 60

Carga Horária do Módulo II 400

Saída
Intermediária

Qualificação Profissional: Montador de Equipamentos Eletrônicos

Módulo III

15 Sistemas Elétricos de Potência 8, 10, 13 60

16 Eletrônica de Potência 9 60

17 Projetos Elétricos Residenciais, Prediais e Industriais. 10 80

18 Desenvolvimento e gestão de sistemas Eletroeletrônicos prediais 10 80

19 Automação 2, 5, 6, 9, 12 60

20 Práticas Profissionais - 60

Subtotal 400

Carga Horária Total do Curso 1200

Habilitação Profissional: Técnico de Nível Médio de Técnico em Eletroeletrônica

Observação:
Duração da hora aula: 50 min.
A carga horária será distribuída em 25h semanais. 
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO 

CONSELHO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Anexo VI do Parecer nº 199/2019-CEDF
MATRIZ CURRICULAR

Curso: TÉCNICO EM GUIA DE TURISMO
Eixo Tecnológico: Turismo, Hospitalidade e Lazer
Modalidade: Educação Profissional Técnica de Nível Médio- Presencial
Regime: Modular

Período COMPONENTES CURRICULARES
Pré -

Requisitos
Carga Horária

Módulo I

1 Empreendedorismo -- 60 

2 Ética e Relações Humanas -- 40 

3 Informática Aplicada -- 40

4 Gestão e Agenciamento em Empresas Turísticas 1, 3 60 

5 Legislação Aplicada ao Turismo -- 60 

6 Primeiros Socorros -- 40 

7 Especificidades Regionais -- 60 

8 Práticas Profissionais I 4, 5 40 

Carga Horária do Módulo I 400

Saída
Intermediária

Qualificação Profissional: Condutor Cultural Local

Módulo II

9 O Turismo e as Novas Tecnologias -- 40

10 Fundamentos do Turismo e Hospitalidade -- 60

11 Educação Patrimonial e Cultural -- 60

12 Noções em Eventos -- 60

13 Ecoturismo -- 60

14 Desenvolvimento de Atividades Lúdicas -- 40

15 Inglês Instrumental 7 40

16 Práticas Profissionais II 4, 5, 8 40

Carga Horária do Módulo II 400

Carga Horária Total do Curso 800

Habilitação Profissional: Técnico de Nível Médio de Técnico em Guia de Turismo

Observação:
Duração da hora aula: 50 min.
A carga horária será distribuída em 25h semanais. 
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO 

CONSELHO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Anexo VII do Parecer nº 199/2019-CEDF
MATRIZ CURRICULAR

Curso: TÉCNICO EM INFORMÁTICA
Eixo Tecnológico: Informação e Comunicação
Modalidade: Educação Profissional Técnica de Nível Médio- Presencial
Regime: Modular

Período Componente Curricular Pré-Requisito CARGA HORÁRIA

Módulo I

1 Operador de Computador - 100

2 Português Técnico - 40

3 Inglês Técnico - 80

4 Relações Humanas no Trabalho - 40

5 Lógica e Linguagem de Programação - 100

6 Práticas Profissionais I - 40

Carga Horária do Módulo I 400

Saída
Intermediária

Qualificação Profissional: Operador de Computador

Módulo II 

7 Linguagem Visual I 5 80

8 Montagem e Configuração 1 100

9 Redes de Computadores 1 100

10 Legislação Aplicada - 40

11 Metodologia da Pesquisa e do Ensino 5 40

12 Práticas Profissionais II - 40

Carga Horária do Módulo II 400

Saída
Intermediária

Qualificação Profissional: Instalador e Reparador de Redes de Computadores

Módulo III 

13 Linguagem Visual II 6 60

14 Desenvolvimento de Interfaces WEB 6 60

15 Banco de Dados 1 80

16 Projeto de Conclusão de Curso 6, 10 60

17 Segurança da Informação 60

18 Organização Empresarial 9 40

19 Práticas Profissionais III - 40

Carga Horária do Módulo III 400

Carga Horária Total do Curso 1.200

Habilitação Profissional: Técnico de Nível Médio de Técnico em Informática

Observação:
Duração da hora aula: 50 min.
A carga horária será distribuída em 25h semanais. 
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO 

CONSELHO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Anexo VIII do Parecer nº 199/2019-CEDF
MATRIZ CURRICULAR

Curso: TÉCNICO EM MANUTENÇÃO E SUPORTE EM INFORMÁTICA
Eixo Tecnológico: Informação e Comunicação
Modalidade: Educação Profissional Técnica de Nível Médio- Presencial
Regime: Modular

Período Componente Curricular Pré-Requisito Carga Horária

Módulo I

1 Inglês Instrumental - 60

2 Introdução  a  Processamento  de  Dados  e  Sistemas
operacionais

-
60

3 Estudo Básico de Sistemas de Software - 40

4 Arquitetura de Computadores - 60

5 Práticas  Profissionais,  com  ênfase  em  Manutenção  e
Configuração de Hardware

- 80

6 Empreendedorismo e Técnicas de Gestão - 60

Carga Horária do Módulo I 360

Saída
Intermediária

Qualificação Profissional: Montador e Reparados de Periféricos

Módulo II

7 Eletricidade Aplicada à Informática - 40

8 Administração de Sistemas operacionais 2 80

9 Introdução a Redes de Computadores - 40

10 Práticas  Profissionais  II,  com ênfase  em  Manutenção e
Configuração de Software

3 80

11 Assistência Remota para Microcomputadores - 40

12 Estudos  Avançados  em  Manutenção  de
Microcomputadores

- 40

Carga Horária do Módulo II 320

Saída
Intermediária

Qualificação Profissional: Montador e Reparador de Computadores

Módulo III

13 Comunicação em Redes de Computadores 9 60

14 Cabeamento Estruturado 9 60

15 Segurança de Dados - 40

16 Configuração de Serviços de Rede 9 60

17 Assistência Remota para Redes 9 40

18 Práticas  Profissionais  III,  com  ênfase  em  Estudos
Avançados em Configuração de Redes

9 60

Carga Horária do Módulo III 320

Carga Horária Total do Curso 1.000

Habilitação Profissional: Técnico de Nível Médio de Técnico em Manutenção e Suporte em Informática

Observação:
Duração da hora aula: 50 min.
A carga horária será distribuída em 25h semanais. 
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO 

CONSELHO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Anexo IX do Parecer nº 199/2019-CEDF
MATRIZ CURRICULAR

Curso: TÉCNICO EM PRODUÇÃO DE MODA
Eixo Tecnológico: Produção Cultural e Design
Modalidade: Educação Profissional Técnica de Nível Médio - Presencial
Regime: Modular

Período Componente Curricular Pré-Requisito Carga Horária

Módulo I

1 Merchandising Visual e Vitrinismo -- 80

2 Pesquisa e Criação de Imagem de Moda -- 80

3 Empreendedorismo e Moda -- 60

4 Ética e Relacionamento Interpessoal -- 40

5 Informática Básica -- 40

6 História da Moda e Arte Aplicada -- 60

7 Práticas Profissionais I -- 40

Carga Horária do Módulo I 400

Saída
Intermediária

Qualificação Profissional  = Vitrinista

Módulo II

8 Produção de Moda -- 40

9 Styling e Moda -- 60

10
Produção para Editoriais, Publicidade e Eventos 
de Moda

-- 60

11 Softwares Aplicados a Moda 5 60

12 Fotografia de Moda -- 60

13 Tecnologia da Confecção -- 80

14 Práticas Profissionais II -- 40

Carga Horária do Módulo II 400

Carga Horária Total do Curso 800

Habilitação Profissional = Técnico de nível médio de Técnico em Produção de Moda 

Observação:
Duração da hora aula: 50 min.
A carga horária será distribuída em 25h semanais. 
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO 

CONSELHO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Anexo X do Parecer nº 199/2019-CEDF
MATRIZ CURRICULAR

Curso: TÉCNICO EM TEATRO
Eixo Tecnológico: Produção Cultural e Design
Modalidade: Educação Profissional Técnica de Nível Médio - Presencial
Regime: Modular

Período Componente Curricular Pré-Requisito
Carga

Horária

Módulo I

1 Ética e Estética - Contemporaneidade -- 40

2 Informática Instrumental -- 40

3 Consciência Corporal -- 40

4 Práticas Profissionais, com ênfase em Encenação -- 160

5 Empreendedorismo -- 60

6 Elaboração de Projeto -- 60

Carga Horária do Módulo I 400

Saída
Intermediária

Qualificação Profissional: Assistente de Produção Cultural

Módulo II 

7 Estudos da Dramaturgia -- 40

8 Voz, corpo e movimento -- 120

9 Análise e Criação de texto -- 80

10 Práticas  Profissionais,  com  ênfase  em  criação  em
Cenografia, Iluminação e Sonoplastia

-- 120

11 Montagens -- 40

Carga Horária do Módulo II 400

Carga Horária Total do Curso 800

Habilitação Profissional: Técnico de Nível Médio de Técnico em Teatro

Observação:
Duração da hora aula: 50 min.
A carga horária será distribuída em 25h semanais. 
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	APRESENTAÇÃO
	Trata o presente documento do Plano de Curso Técnico em Artes Circenses, a ser desenvolvido como parte da estratégia de fortalecimento da Política de Educação Profissional, por Unidades Escolares da Rede Pública de Ensino do Distrito Federal que apres...
	O Curso Técnico em Artes Circenses se apresenta como uma possibilidade de formação de jovens e adultos, alinhada com as demandas de formação técnica no Distrito Federal, visando formar profissionais com as competências necessárias para favorecer o des...
	O presente Plano de Curso segue as orientações normativas nos âmbitos Federal e Distrital, a saber: Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Básica (BRASIL, 2013), Resolução CNE/CEB N  1, de 5 de dezembro de 2014 (BRASIL 2014), Catálogo Nacional ...
	Dessa forma, o Plano de Curso aprovado pelo Conselho de Educação do Distrito Federal (CEDF), configura-se como um documento norteador do trabalho pedagógico para a formação de profissionais de nível técnico, capazes de atuar com competência e ética, e...
	Para isso o documento apresenta a justificativa que fundamenta a oferta do curso em tela, estabelece seu objetivo central e os objetivos específicos, bem como a metodologia indicada para o alcance dos mesmos. Na sequência, o documento lista os princip...
	1.JUSTIFICATIVA PARA OFERTA DO CURSO
	O curso de Técnico em Artes Circenses está de acordo com o Catálogo Nacional de Cursos Técnicos, no Eixo Tecnológico de Produção Cultural e Design e já foi autorizado pelo Conselho de Educação do Distrito Federal - CEDF, como parte de uma política de ...
	As aprendizagens do referido curso estão direcionadas para desenvolver nos estudantes as habilidades circenses, que proporcionam o crescente e qualificado desafio dos limites do corpo, do espaço e da gravidade, por meio da criação de um universo lúdic...
	Para tanto, o curso abordará o conjunto de componentes curriculares que promovam a formação teórica e a prática necessárias para que o profissional do circo execute suas atividades no ambiente de atuação, a partir de uma visão crítica e social, com a ...
	Importante ressaltar que, nos últimos anos, o Governo do Distrito Federal tem buscado a implementação de políticas públicas na área da cultura, sendo um dos exemplos disso a aprovação da Lei nº 5.603/2015, que altera a Lei nº 5.021/2013 e que, entre o...
	Rege-se por esta Lei o incentivo fiscal para realização de projetos culturais mediante doação ou patrocínio de contribuinte do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e I...
	Nesse sentido, as possibilidades de inserção no mundo do trabalho para os profissionais formados no curso Técnico em Artes Circenses são crescentes, considerando a real demanda por profissionais qualificados na área cênica. Tal realidade se justifica ...
	A palavra circo se origina no latim, circus, que significa circunferência, onde normalmente se apresentam artistas com variadas habilidades que vão desde malabarismos, passando pela dança, canto, interpretação, ilusionismos, entre outras. Sua origem r...
	Com o passar do tempo, o circo se abriu a diferentes formatos de expressão e cresceu gradativamente, tornando-se um formato de arte emergente na sociedade contemporânea, ressurgindo em diferentes ambientes desde festas, parques, boates, eventos infant...
	Dessa forma, ainda que algumas antigas iniciativas circenses mantenham-se atuantes, mesmo sem o destaque e apoio merecidos, o fato é que, com o advento da profissionalização circense e das novas mídias, aos poucos estas tradições foram se desenvolvend...
	Nesse contexto, a formação circense básica consiste no cumprimento de uma grade de componentes curriculares que demandam habilidades físicas, cênicas, visão global de tecnologias, conhecimento de cultura geral, cultura organizacional e empreendedorism...
	Portanto, é nesse cenário que a Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal (SEEDF), no âmbito das políticas públicas de educação, entendeu ser importante elaborar o Plano de Curso Técnico em Artes Circenses, com vistas à formação de jovens e...
	Assim, a SEEDF, por intermédio de suas Unidades Escolares, cumpre sua função de fortalecer a Educação Profissional como política de estado, objetivando a elevação da escolaridade e a inserção no mundo do trabalho, além de estimular a aproximação, a co...
	2. OBJETIVOS DO CURSO
	2.1.OBJETIVO GERAL
	Promover a formação de profissional de artes circenses capaz de atuar com o conhecimento e sensibilidade artística, favorecendo o desenvolvimento e a execução de projetos culturais, de forma criativa, autônoma, ética e responsável social e ambientalme...
	2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS
	● Favorecer o desenvolvimento dos potenciais de sensibilidade e expressividade artísticas no que concerne aos conceitos das artes circenses, por meio de ação teórico-prática;
	● Proporcionar a formação de profissionais capazes de lidar com teorias, conceitos e métodos próprios da área de produção cultural;
	● Possibilitar a formação de profissionais no setor cultural, favorecendo a transformação da comunidade pela experiência educativa e profissional;
	● Disponibilizar conhecimentos teóricos e práticos para elaboração de artes circenses em diferentes ambientes sociais;
	● Favorecer o conhecimento e a identificação dos elementos que compõem as artes circenses com vistas a adequada utilização dos mesmos e sustentabilidade social, econômica e ambiental;
	● Disponibilizar diferentes técnicas e práticas de artes circenses com vistas à produção de qualidade, corroborando na promoção artística e cultural;
	● Fortalecer atividades que possibilitem integração entre os estudantes e a comunidade, pelo intercâmbio dos saberes populares e acadêmicos, a partir de oficinas e outros dispositivos;
	● Corroborar no desenvolvimento da cidadania, enfatizando a adequada postura profissional, o conhecimento dos deveres, dos direitos e da responsabilidade social e ambiental;
	● Promover condições de aprendizagem profissional, artística, emancipada, mobilizada e transformadora, favorecendo ao estudante as condições de inserção socioprofissional;
	● Possibilitar a avaliação, reconhecimento e certificação de conhecimentos adquiridos na educação profissional, inclusive no trabalho, para fins de prosseguimento ou conclusão de estudos;
	● Incentivar o desenvolvimento do potencial criativo e inovador dos educandos, privilegiando sua capacidade de problematizar acerca dos diferentes momentos e demandas do mundo do trabalho.
	3. METODOLOGIAS DE ENSINO ADOTADAS
	Os objetivos descritos na organização curricular foram definidos com base no perfil profissional de conclusão, considerando processos de trabalho de complexidade crescente, relacionados com a área de artes circenses. Tais objetivos serão alcançados po...
	A incorporação de tecnologias atende aos processos de produção da área, às constantes transformações que lhe são impostas e às mudanças socioculturais relativas ao mundo do trabalho, propiciando aos estudantes a vivência de situações desafiadoras que ...
	Respeitando-se a autonomia dos docentes na transposição didática dos conhecimentos selecionados nos componentes curriculares, as metodologias de ensino pressupõem procedimentos didático-pedagógicos que auxiliem os estudantes nas suas construções intel...
	Dessa forma, por meio do processo educativo, serão criadas situações de aprendizagem pautadas nos princípios de autonomia, solidariedade e respeito ao próximo e que possibilitem aos estudantes, o desenvolvimento de suas potencialidades, visando à melh...
	Assim, durante o curso, o estudante será capacitado para elaborar, executar e coordenar projetos relacionados a prática de artes circenses, seguindo princípios estéticos, normas técnicas de qualidade, meio ambiente, de saúde e segurança no trabalho.
	Isso se justifica no fato de que a formação do profissional Técnico em Artes Circenses exige o desenvolvimento da capacidade de atuação em equipe, onde o respeito pela história social de cada um dos membros do grupo, possa trazer maior segurança para ...
	Para que tal situação possa se estabelecer é fundamental a apropriação de preceitos éticos e de relações humanas que devem estar presentes em toda a formação, integrando o conjunto de saberes e conhecimentos que compreendem a história de vida do estud...
	Nesse sentido, a pedagogia da problematização, idealizada e mundialmente difundida pelo educador Paulo Freire, pressupõem a libertação por meio da educação, entendida como o resultado do reconhecimento de que todos trazem para o processo educativo um ...
	Para ser válida, toda educação, toda ação educativa deve necessariamente estar precedida de uma reflexão sobre o homem e de uma análise do meio de vida concreto do homem concreto a quem queremos educar (ou melhor dito: a quem queremos ajudar a educar-...
	Portanto, a pedagogia da problematização apresenta-se como o referencial metodológico adequado, uma vez que permite a solução de problemas por meio da observação da realidade, que acontece quando o estudante adquire um conjunto de conhecimentos que lh...
	Para ser desenvolvida na prática, a pedagogia da problematização exige que a relação entre docente e estudante se estabeleça com base no mútuo respeito, de forma dialógica, avançando no modelo tradicional reduzido à mera transmissão de informação para...
	Escutar é obviamente algo que vai mais além da possibilidade auditiva de cada um. Escutar, no sentido aqui discutido, significa a disponibilidade permanente por parte do sujeito que escuta para a abertura à fala do outro, ao gesto do outro às diferenç...
	Por fim, para alcançar os preceitos dessa metodologia, devem ser utilizadas técnicas e dinâmicas de grupos, como por exemplo: dinâmicas de aprendizagem, reflexão, integração e conhecimento, vivências, jogos cooperativos, dramatizações, músicas, filmes...
	A prática profissional será desenvolvida nos ambientes de aprendizagem da Unidade Escolar. A estrutura física e equipamentos existentes possibilitam a realização da prática profissional por meio de apresentações e espetáculos circenses abertos ao públ...
	4. REQUISITOS PARA INGRESSO NO CURSO
	O curso de Técnico em Artes Circenses será ofertado por Unidades Escolares da Rede Pública de Ensino do DF, em consonância com o Regimento Escolar da Rede Pública de Ensino do Distrito Federal. As condições para ingresso dos estudantes neste curso, as...
	5. PERFIL PROFISSIONAL DE CONCLUSÃO DE CURSO E DAS SAÍDAS INTERMEDIÁRIAS
	De acordo com o disposto no Catálogo Nacional de Cursos Técnicos, o técnico de nível médio de Técnico em Artes Circenses cria, desenvolve e executa apresentações circenses em espaços de circo, teatro, estúdio de televisão, públicos e culturais, utiliz...
	O técnico de nível médio de Técnico em Artes Circenses pode atuar em circos, picadeiros e espaços de interação social, lazer e cultura, casas de espetáculos, festivais, mostras e eventos de naturezas diversas, escolas, hospitais, centros e espaços cul...
	A qualificação profissional de artista circense realiza tarefas de elaboração e apresentação de números circenses, utiliza habilidades em nível básico de dificuldade, em técnicas de acrobacia aérea, comicidade, malabarismo, equilibrismo e mágica, cria...
	O curso de Técnico em Artes Circenses será ofertado na modalidade presencial, com carga horária total de 800 (oitocentas) horas, divididas em dois módulos com 400 (quatrocentas) horas cada, considerando que a hora-aula será de 50 minutos.
	Ao concluir todos os componentes curriculares do módulo I (400h), o estudante receberá a certificação de Artista Circense, correspondente à qualificação profissional, conforme a possibilidade de certificação intermediária, definido pelo Catálogo Nacio...
	Ao concluir todos componentes curriculares dos módulos I e II, o estudante receberá o diploma de técnico de nível médio em Artes Circense, desde que tenha concluído o Ensino Médio ou equivalente.
	Conforme as Diretrizes Curriculares Nacionais, o Ensino Médio se fundamenta no Trabalho como princípio educativo e na Pesquisa como princípio pedagógico. Isso quer dizer que toda a aprendizagem terá origem ou fundamento em atividades desenvolvidas pel...
	As indicações metodológicas que orientam este curso são pautadas pelos princípios da aprendizagem com autonomia e com o desenvolvimento de competências profissionais, entendidas como a “capacidade de mobilizar, articular e colocar em ação valores, con...
	No decorrer do curso, os componentes curriculares podem ser reorganizados, ou seja, é possível mudar a ordem de oferta de um componente curricular dentro de um módulo ou para módulos diferentes, de acordo com as necessidades pedagógicas do perfil pro...
	O curso de Técnico em Artes Circenses inclui Práticas Profissionais distribuídas em seus Módulos, com carga horária definida na Matriz.. Serão realizadas de forma integrada ao desenvolvimento dos componentes curriculares por professores habilita...
	6.1. MATRIZ CURRICULAR:
	6.2. EMENTAS
	MÓDULO I
	MÓDULO II
	7. AVALIAÇÃO DAS APRENDIZAGENS
	O Regimento Escolar da Rede Pública do DF define as normas para operacionalização da Educação Profissional. Os princípios descritos no documento orientam para o processo contínuo, possibilitando desde o diagnóstico de conhecimentos prévios até a recup...
	Para tanto, o processo educativo precisa ser reflexivo, investigativo, participativo, democrático e abrangente, envolvendo todos os aspectos pertinentes à formação integral do ser humano, permitindo o acompanhamento sistemático do desenvolvimento da a...
	Portanto, sem excluir os aspectos quantitativos, espera-se um processo dinâmico, onde predomine a concepção qualitativa relacionada ao processo de aprendizagem e ao desenvolvimento do estudante observado durante a realização das atividades propostas, ...
	A avaliação deve se pautar por critérios e indicadores de desempenho, pois se considera que cada competência traz em si determinado grau de experiência cognitiva, valorativa e comportamental que pode ser traduzido por desempenhos. Assim, pode-se dizer...
	Assim, a avaliação envolverá os seguintes critérios:
	✓ Domínio de conhecimentos, atitudes e habilidades pertinentes às competências esperadas do profissional técnico em Artes Circenses;
	✓ Capacidade de atuar com a pessoa, entendendo os processos inerentes ao comportamento e às relações humanas;
	✓ Disposição para identificar e propor resolução para problemas, imprevistos ou não, tomando por base as concepções trabalhadas;
	✓ Compreensão da diversidade humana, com atuação não discriminatória, baseada no respeito;
	✓ Disposição para participar ativamente nas atividades teórico-práticas e em ações que envolvem o indivíduo, a família e a comunidade;
	✓ Envolvimento na organização e no desenvolvimento de trabalhos individuais e em grupos específicos, em todas as suas etapas;
	✓ Realização de visitas educativas, com ações programadas, em locais e serviços de Artes Circenses;
	✓ Disponibilidade para participar de projetos de pesquisa da escola ou de pesquisadores e instituições parceiros;
	✓ Cumprimento das atividades previstas nos componentes curriculares, observando os mínimos legais de frequência e carga horária.
	O alcance dos critérios elencados observará as dimensões, já nominadas anteriormente:
	Avaliação Diagnóstica: identifica as formas de aprender dos estudantes, reconhece seus conhecimentos e experiências, suas dificuldades e preconcepções. Permite ao docente perceber os pontos de vista, o significado das perguntas e respostas, os níveis ...
	Avaliação Formativa: identifica o nível de evolução dos estudantes no processo ensino e aprendizagem, permitindo ao docente acompanhar e corrigir a ação pedagógica ao longo do processo com base na exigência cognitiva de cada tarefa e as múltiplas situ...
	Na verificação do aproveitamento escolar, além dos dispositivos legais, deve-se observar: no mínimo, 2 (dois) momentos de avaliação, ao final de cada componente curricular, mediante diferentes instrumentos e estratégias que possibilitem uma avaliação ...
	Fonte: Regimento Escolar da Rede Pública de Ensino do DF (2015).
	Para aferição do rendimento escolar será utilizada a estratégia de frequência mínima de 75% do total de horas estabelecidas por cada componente curricular.
	Avaliação de Recuperação: o processo de recuperação deve ser contínuo e paralelo, permitindo identificar e corrigir possíveis deficiências ao longo do módulo, se constituindo em reforço da aprendizagem. O docente deverá estabelecer estratégias de recu...
	A recuperação de estudos é realizada sob responsabilidade direta do professor, com apoio da família, por meio de intervenções pedagógicas aos estudantes sempre que surgirem dificuldades no processo. A recuperação de estudos, processual, formativa, par...
	A recuperação contínua pressupõe a utilização de diferentes instrumentos e procedimentos de avaliação com o objetivo de promover a aprendizagem e evidenciar os avanços dos estudantes.
	A recuperação final ficará a critério do professor responsável pelo componente curricular e terá como fim o alcance dos objetivos de aprendizagens não alcançados no decorrer do período letivo, ou seja, não deve ser de tudo que foi planejado para o com...
	Avaliação Somatória: essa dimensão deve ser feita pelo conjunto de docentes responsáveis por cada componente curricular de cada Módulo, de modo a garantir a formação integral do estudante. Espera-se identificar assim, o alcance dos resultados esperado...
	Dessa forma, ao considerar a correta aplicação das dimensões acima, a avaliação passa a ser um processo contínuo que possibilita o exercício pleno da autonomia, com maior e mais qualificada inclusão de todos os saberes e de todos os atores envolvidos ...
	Ademais, a avaliação deve ser um processo amplo, que provoque uma reflexão crítica sobre a prática, no sentido de captar seus progressos, suas resistências, suas dificuldades e possibilitar deliberações sobre as ações seguintes (Mitre, 2008, p. 2.138).
	Por fim, considerando o perfil do Técnico em Artes Circenses, fica estabelecida a necessidade de que todos os instrumentos de avaliação utilizem questões contextualizadas a partir da realidade vivida pelos estudantes, em constante convívio com as comp...
	8. PLANO DE PERMANÊNCIA E ÊXITO ESCOLAR DOS ESTUDANTES
	A evasão e a retenção escolar são consideradas um problema multifatorial que faz parte do contexto educacional, e suas consequências comprometem a vida social e profissional do estudante.  A Unidade Escolar tem como propósito a progressão, com o alca...
	Com a finalidade de promover a permanência e o êxito escolar do estudante, a Unidade Escolar utiliza as seguintes estratégias:
	● Identificar os indicadores quantitativos da retenção e evasão, por meio de relatórios emitidos pela Secretaria Escolar, com análise da Coordenação Pedagógica;
	● Identificar as possíveis causas da retenção e evasão escolar, por meio de diagnóstico qualitativo a ser desenvolvido com os estudantes, os docentes e com toda equipe técnica e pedagógica da unidade escolar;
	● Identificar possíveis fatores externos ao ambiente escolar que possam estar dificultando a frequência dos estudantes;
	● Identificar os cursos de maior índice de evasão e definir estratégias adequadas a serem aplicadas, a fim de minimizar o problema;
	● Envolver os profissionais docentes da unidade escolar na análise dos fatores prováveis que podem influenciar a falta de interesse do estudante em determinado componente curricular do curso, levando-o a fazer uma reflexão contínua sobre a sua prática...
	● Promover monitorias e criar grupos de estudos, oportunizando ao estudante em risco de retenção, superar suas dificuldades evidenciadas no decorrer do processo de ensino e aprendizagem;
	● Realizar programa de orientação profissional com os estudantes;
	● Promover o engajamento dos estudantes em atividades externas relacionadas ao perfil profissional do curso, tais como feiras de ciências, olimpíadas do conhecimento, projetos de iniciação científica, entre outros.
	9.  AVALIAÇÃO DO CURSO
	Sabe-se que a avaliação institucional é um instrumento importante para aprimorar a qualidade de ensino, da gestão acadêmica e para fortalecer o comprometimento social das instituições envolvidas. Por isso, a equipe escolar como um todo utiliza inúmero...
	Este curso será avaliado, periodicamente, mediante a distribuição de um questionário e/ou outro instrumento formulado pela equipe pedagógica da Unidade Escolar, a fim de serem respondidos pelos docentes, estudantes, responsáveis legais dos estudantes,...
	Após tabulados, a análise dos resultados será discutida pela equipe pedagógica nas reuniões, com o propósito de compartilhar experiências, sugestões e avaliações dos pontos positivos e negativos, com o objetivo de proporcionar o aprimoramento do refer...
	O acompanhamento do curso pela equipe gestora da Unidade Escolar deve ser um processo contínuo e permanente, possibilitando o controle de todos os componentes que envolvem o processo ensino-aprendizagem e a correta avaliação na busca dos objetivos pro...
	A equipe deverá estar aberta às possíveis adequações que se façam necessários ao longo do processo e também estar atenta e disponível para que toda a comunidade escolar possa participar de maneira ativa e construtiva em todos os momentos de acompanham...
	10. CRITÉRIOS DE APROVEITAMENTO DE ESTUDOS, DE CONHECIMENTOS E DE EXPERIÊNCIAS ANTERIORES
	O Regimento Escolar da Rede Pública de Ensino do Distrito Federal estabelece os critérios para Aproveitamento, de conhecimentos e experiências do estudante.  Tal compreensão está de acordo com a Resolução 6/2012 do Conselho Nacional de Educação, que e...
	Na Educação Profissional Técnica de Nível Médio, as experiências anteriores e os conhecimentos devem ser aproveitados, desde que estejam diretamente relacionados com o perfil profissional de conclusão da respectiva habilitação, considerando os itinerá...
	O aproveitamento de estudos realizados, conhecimentos ou experiências anteriores devem ser registrados em ata própria e na ficha individual do estudante, de acordo com a legislação vigente, devendo ser comunicados à família e/ou responsável legal, ou ...
	Neste sentido, o estudante que desejar o aproveitamento de estudos, conhecimentos e experiências anteriores deverá solicitá-lo mediante requerimento geral direcionado à equipe gestora e coordenação do curso. Apenas será considerado o aproveitamento de...
	Ao requerer aproveitamento de estudos, o estudante deverá anexar os documentos com as exigências abaixo relacionadas:
	● Os estudantes advindos de outras instituições de ensino técnico de nível médio, por meio de transferência, deverão apresentar histórico escolar, planos de ensino e Matriz Curricular do curso de origem, com intenção de que seja feita a análise do cur...
	● Os estudantes advindos de instituições de nível superior deverão apresentar histórico escolar, planos de ensino e Matriz Curricular  do curso, com intenção de que seja feita a análise do currículo para possíveis complementações ou adaptações;
	● Para conhecimentos adquiridos por meio informal, o estudante deverá apresentar documentos relativos à experiência profissional e ser submetido a uma avaliação de conhecimentos;
	● Para conhecimentos adquiridos em Cursos de Formação Inicial e Continuada (FIC), o estudante deverá apresentar o certificado constando a ementa do referido curso, para que seja verificada a compatibilidade das competências e de carga horária, além de...
	Compete à coordenação do curso informar ao estudante os prazos para solicitação e que a abertura do processo não indica aceite no aproveitamento de estudos, assim, ele deverá continuar o acompanhamento dos componentes curriculares solicitados até que ...
	11. CRITÉRIOS DE CERTIFICAÇÃO DE ESTUDOS E DIPLOMAÇÃO
	Ao concluir o total de horas previstas nos dois módulos do curso, o estudante fará jus à habilitação profissional Técnica de Nível Médio de Técnico em Artes Circenses, com o seguinte itinerário formativo:
	I. Ao término do primeiro Módulo, com aprovação completa dos componentes curriculares previstos, o estudante fará jus ao Certificado de Qualificação Profissional em Artista Circense.
	II. Ao término do segundo Módulo, com aprovação completa dos componentes curriculares dos Módulos I e II, o estudante fará jus ao Diploma de técnico de nível médio de Técnico em Artes Circenses.
	É condição fundamental para a obtenção do diploma de técnico, a devida certificação do Ensino Médio ou equivalente.
	12. RECURSOS HUMANOS, FÍSICOS E DIDÁTICO-PEDAGÓGICOS
	A infraestrutura mínima necessária para a efetivação dos componentes curriculares com qualidade e em conformidade com aquela descrita no Catálogo Nacional de Cursos Técnicos (BRASIL, 2016), a saber: Biblioteca e videoteca com acervo específico e atual...
	O quantitativo de docentes para o curso depende da quantidade de turmas que forem formadas na ocasião de sua oferta, cabendo à SEEDF providenciar esses profissionais por meio de concursos públicos, contratos temporários ou como bolsistas de programas ...
	13. PRÁTICAS PROFISSIONAIS
	As práticas profissionais estão inseridas na carga horária do curso, perfazendo um total de 160 horas.
	O estudante deverá cumprir as práticas profissionais no próprio ambiente escolar, de forma integrada ao desenvolvimento dos componentes curriculares, objetivando a ampliação da performance dos técnicos e em conformidade com as diretrizes estabelecidas...
	Durante o módulo I o estudante deverá ser capaz de aplicar os conhecimentos teóricos na prática do perfil profissional, além de desenvolver uma preparação corporal adequada, que possibilite a prevenção de lesões.
	Ao final do módulo II, o estudante deverá Planejar, desenvolver, organizar e executar um projeto artístico para montagem de um espetáculo, inclusive a produção e roteiros.
	A prática profissional será avaliada por meio de trabalhos práticos, onde o estudante fará, em laboratório na unidade de ensino, a criação do projeto completo de um espetáculo de artes circenses, observando as etapas de planejamento, além da criação d...
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