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Proposta Político Pedagógica
A presente Proposta Pedagógica foi elaborada por representantes dos
diversos segmentos da escola, tendo como subsídio pesquisas e dados sobre a
comunidade escolar, sua realidade e seus anseios. Este documento tem por
objetivo principal definir qual a escola que pretendemos e precisamos construir,
face às novas exigências de um mundo em transformação.
Partindo do pressuposto de que a educação é a única possibilidade de
melhoramento e humanização, toda a comunidade escolar – pais, alunos,
professores e

funcionários

–

passaram e

passam

por esse

processo

continuamente, quer na escola ou fora dela, pois não é apenas no ambiente
escolar que a educação acontece.
Devido ao agravamento dos problemas sociais e de mudanças significativas
na forma de organização familiar, a tarefa de educar as crianças e jovens tem sido
muitas vezes relegada quase que exclusivamente à escola. Assim, educar exige
da mesma muito mais do que apenas ensinar a partir dos planos de ensino, com
suas listas de conteúdos programáticos. Educar, nesses novos e difíceis tempos,
exige: conviver, partilhar, conhecer, experimentar, interagir, opinar, acolher,
escolher, orientar, ensinar e aprender sempre.
Como já dissemos, a educação é um processo contínuo na vida dos seres
humanos e só será legítimo se promover:
-

A

transformação

da

pessoa

como

sujeito

autônomo

do

seu

desenvolvimento moral, intelectual e afetivo;
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- A formação da consciência crítica e da cidadania que ajuda as pessoas a
compreenderem a realidade para transformá-la em vista da comunhão social;
- O estabelecimento de relações de amizade, fraternidade, coleguismo,
camaradagem e profissionalismo entre as pessoas;
Na perspectiva de formar uma “Comunidade Cidadã”, aberta ao novo, à
mudança de postura pedagógica, aos problemas, necessidades e anseios da
própria comunidade, a E.E. Joaquim Antonio Pereira definiu seu projeto
pedagógico com base em valores coletivos e princípios éticos, imprescindíveis
para o bom relacionamento entre as pessoas envolvidas.
O conhecimento tomado como instrumento, mobilizado em competências,
reforça o sentido cultural da aprendizagem. Tomado como valor de conteúdo
lúdico, de caráter ético ou de fruição estética, numa escola de prática cultural
ativa, o conhecimento torna-se um prazer que pode ser aprendido ao se aprender
a aprender.
O currículo referenciado em competências aceita o desafio de promover os
conhecimentos próprios de cada disciplina articuladamente às competências e
habilidade dos alunos.
O projeto pedagógico é um processo contínuo da escola, no qual a direção,
coordenação, professores, funcionários, pais e alunos discutem objetivos,
conteúdos, estratégias e avaliação. É algo dinâmico, que nunca estará acabado,
pronto, pois será sempre necessário fazer ajustes, mudanças e adequações. É
exatamente isso que confere à escola certa autonomia, de acordo com os
preceitos legais.
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O trabalho pedagógico em grupo, sistemático, cria entre a equipe escolar
um clima de cumplicidade, de responsabilidade mútua, um compromisso
permanente com a qualidade do ensino oferecido, propondo uma aprendizagem
adequada às necessidades sociais, políticas, econômicas e culturais dos alunos e
de suas famílias, que considere a vivência deles e garanta experiências essenciais
para a formação do cidadão competente e útil à sociedade. A escola cria
condições para que os alunos possam desenvolver suas habilidades, desenvolver
a identidade pessoal, promover a socialização, valorizar a cultura de sua
comunidade, ter acesso ao conhecimento que os prepare para uma atuação ética,
crítica, participativa e solidária. Assim, a interdisciplinaridade e a contextualização
são recursos que a escola utiliza para ampliar as possibilidades de interação entre
as disciplinas e retirar o aluno da condição de expectador passivo.
A preservação do meio ambiente é um tema que também deve ser tratado,
já que os recursos naturais vêm sendo dizimados e usados sem qualquer
preocupação com as gerações futuras.
O trabalho com projetos diversificados é uma constante no desenvolvimento
desta proposta, de forma que, seja qual for o tema abordado, os alunos são
preparados para “Aprender a Aprender” sempre.
Aceitar os diferentes, os menos favorecidos, os que têm dificuldades e
defasagens, os desinteressados, ainda é um desafio a ser enfrentado por todos,
em prol de uma sociedade mais justa, menos discriminadora e menos excludente.
Assim, o papel da escola ganha uma dimensão ainda maior, pois é preciso
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aprendizagem. Para tanto é necessário criar grupos afins, promover parcerias,
participar de cursos de atualização, utilizar metodologia diferenciada, espaços e
materiais adequados e, principalmente, envolver a família. O ponto de partida de
qualquer situação de ensino-aprendizagem leva em conta os conhecimentos
prévios dos alunos e suas experiências de vida. Os novos conhecimentos
adquiridos serão mais significativos se acrescentados a elementos já conhecidos.
A partir desse momento, os alunos formulam hipóteses a serem trabalhadas com
o professor, que deverão considerar todas elas como válidas e observar o
raciocínio de seus alunos, o modo como eles pensaram para elaborar as
hipóteses. Se houver erro, este deverá ser trabalhado como momento de
aprendizagem. Somente observando o raciocínio dos alunos o professor poderá
fazer com que eles próprios percebam seus erros, analisem a situação e refaçam
o percurso. Tornar o erro um objeto de estudo para os alunos é um procedimento
difícil, mas muito importante. Difícil, porque é justamente isso que o aluno não
consegue fazer por si mesmo, pode causar desinteresse e abandono da situação.
É importante, porque só assim é que poderá realmente realizar essa tarefa com
sucesso e o acerto será um desafio.
Para que todo esse processo ocorra, é fundamental que a aprendizagem
seja significativa, privilegiando a aplicação da teoria na prática, com intensa
atividade por parte dos alunos, levando em conta o que eles são capazes de fazer
e compreender por conta própria e o que podem fazer com a ajuda de outras
pessoas.
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É imprescindível tornar a sala de aula ou qualquer outro espaço da escola
em espaço realmente pedagógico, favorável ao aprendizado dos alunos.
Não se pode esquecer, ainda, que as avaliações também devem ser
significativas e de acordo com a capacidade dos alunos. Em recente pesquisa
entre os educadores, pais e alunos da escola chegou - se à conclusão de que a
comunidade escolar quer uma escola que seja rígida em princípios e na adoção
de normas de conduta e, ao mesmo tempo, ativa, dinâmica, que desperte o
interesse dos alunos.
Assim, a proposta é construir uma escola para o jovem, que incentive o
protagonismo juvenil com responsabilidade e a Pedagogia de Projetos será a
metodologia utilizada privilegiando a interdisciplinaridade, contextualização, e as
modalidades organizativas (seqüência didática, atividades permanentes e
projetos). Mediante estas estratégias a escola estará formando um aluno crítico,
participativo e com autonomia para gerir a sua própria carreira profissional.
Numa proposta que tem como um de seus objetivos desenvolver a
capacidades e não apenas dominar conteúdos, a avaliação assume outra função
que não a costumeira medição.
De acordo com os PCNs e as DCNs a avaliação serve de indicador para
orientar a prática educacional. Mostra ao professor quando é necessário realizar
ajustes no processo educativo. Para tanto, a avaliação não pode ser feita apenas
em momentos específicos ou no final do ciclo escolar. Avaliar exige uma
observação constante dos alunos para saber se eles estão aprendendo, como
estão aprendendo e em que condições ou atividades eles encontram maior ou
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menor dificuldade. Às vezes, um bom diálogo com determinados alunos ou
classes pode resultar uma avaliação bastante significativa e surpreendente.
E essa avaliação não se refere apenas ao domínio de conteúdos
específicos, mas também ao desenvolvimento das competências e habilidades.
Portanto, o que importa é avaliar o aluno como um todo, nas diversas situações
que envolvem aprendizagem: no relacionamento com as pessoas, no empenho
para solucionar problemas propostos, nas atividades escolares, nas brincadeiras,
na capacidade de seguir normas e desenvolver atitudes. As normas de
convivência que constam no Regimento Escolar são parâmetros que norteiam os
procedimentos de todas as equipes escolares. Uma avaliação que segue esse
padrão contempla os conteúdos conceituais, procedimentais e atitudinais. Fazer
uma avaliação inicial da classe é importante, pois dará ao professor elementos
que permitam definir as próximas etapas da aprendizagem, seu planejamento de
ensino, determinando os conteúdos e respectivo grau de aprofundamento. Os
conceitos não estão descartados. A escola precisa desses instrumentos de
registro. O importante é que o aluno entenda como está sendo avaliado e que o
resultado seja explicado e discutido com ele, e não apenas comunicado através de
uma nota.
Outro aspecto fundamental é que nas atividades de avaliação fique claro
para o aluno o que se pretende avaliar, definindo critérios e habilidades solicitadas
e que sejam usadas situações semelhantes às de aprendizagem. Outro importante
procedimento é o registro de toda avaliação realizada, seja escrita, oral ou pela
observação diária, possibilitando regular os ritmos e os modos de aprendizagem
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dos alunos e o controle que o professor deve ter sobre seus critérios e
abservações. Este registro tem como suporte as fichas de acompanhamento, o
campo 11 do Diário de Classe e as Atas dos Conselhos de Classe/Série.
A recuperação será utilizada em duas formas: continua e paralela. A
recuperação contínua, de extrema relevância, está inserida no trabalho
pedagógico realizado no dia a dia da sala de aula, constituída de intervenções
pontuais e imediatas, em decorrência da avaliação diagnostica e sistemática do
desempenho do aluno. O aluno será encaminhado para a recuperação paralela
por decisão do Conselho de Classe/Série, quando não tiver condições de
acompanhar

o

ritmo

de

sua

turma

no

bimestre

subseqüente.

Este

encaminhamento será realizado após um diagnóstico pontual detalhando
especificamente o que o aluno deve aprender nesta recuperação, inclusive com o
registro das propostas de recuperação continua feita para o aluno, durante o
processo. O aluno deve permanecer nas situações de recuperação paralela
somente o tempo necessário para superar a dificuldade diagnosticada.
A auto-avaliação pode ser também um instrumento de aprendizagem.
Estimular o aluno a se auto-avaliar é uma forma de ele aprender a analisar seus
trabalhos, sua conduta, desenvolvendo seu senso crítico e sua autonomia.
O Conselho de Escola, articulado ao núcleo de direção, constitui – se em
colegiado de natureza consultiva e deliberativa, formado por representantes de
todos os segmentos da comunidade escolar. O Conselho de Escola tomará suas
decisões respeitando os princípios e diretrizes da Política Educacional, desta
Proposta Pedagógica e a legislação vigente.
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O Conselho de Classe, enquanto colegiado responsável pelo processo
coletivo de acompanhamento, avaliação do ensino e da aprendizagem, organiza –
se de forma a possibilitar: a inter – relação entre profissionais e alunos, entre
turnos, séries e turmas; propiciar o debate permanente sobre o processo de
ensino e de aprendizagem; favorecer a integração e seqüência dos conteúdos
curriculares da cada classe; orientar o processo de gestão do ensino.
A escola conta com a Associação de Pais e Mestres e o Grêmio
Estudantil como instituições auxiliares criadas por lei específicas, e têm a função
de aprimorar o processo de construção da autonomia da escola e as relações de
convivência intra e extra – escolar.
A formação continuada é uma prática constante que acontece
principalmente nas HTPCs, reuniões de orientações técnicas oferecidas pela D.E.
e cursos oferecidos pelos órgãos regionais e centrais. As HTPCs promovem
ações grupais incentivando o diálogo, o estudo, a pesquisa, o autoconhecimento e
a construção desta Proposta Pedagógica.

Plano de Gestão da Escola
I – Identificação da Unidade Escolar:
A EE. “Joaquim Antonio Pereira” está localizada à Avenida dos Arnaldos nº.
1.342, na região central da cidade, CEP 15.600-000, seus telefones 3442-2719,
3442-6288 e 3463-4627, e-mail e026797a@see.sp.gov.br, código CIE 026797,
código FDE 08-67-106, CNPJ 49690092/0001-78.
Ivonice Aparecida de Mattias Alduino – Diretor de Escola
Janir de Matos Cassiano Gimenes Rodrigues – Vice-Diretor de Escola
Maria Emily Damien Codenhoto – Professor Coordenador Pedagógico – Ensino Fundamental
Marcos Euclides Bonassi – Professor Coordenador – Ensino Médio
Elzelina Bertani Buosi – Gerente da Organização Escolar

12

A escola oferece Educação Básica: Ensino Fundamental Ciclo II e
Ensino Médio. O Centro de Línguas está vinculado à escola e oferece o estudo
dos seguintes idiomas : Espanhol, Italiano, Francês e Inglês.
Compõe a Equipe Gestão:
Diretora: Ivonice Aparecida de Mattias Alduino
Vice- Diretor: Janir de Matos Cassiano Gimenes Rodrigues
Professor Coordenador Ensino Fundamental – Maria Emily Damien Codenhoto
Professor Coordenador Ensino Médio – Marcos Euclides Bonassi
Professor Coordenador do CEL – Renata Chiqueto Nogueira

II – Caracterização da Unidade Escolar
A escola foi criada em 29/02/1944 com o nome de 1º Grupo Escolar de
Fernandópolis, instalada em 08/03/1944, tendo 328 alunos matriculados.
Dia 15/02/1945, o estabelecimento passa a funcionar em seu prédio próprio
construído pelo povo. (não de todo acabado).
Lei 2.734 de 13, publicado em 30/01/1970, foi criado o “Grupo Escolar
Joaquim Antonio Pereira” GEJAP.
Decreto nº. 5.771 de 04/03/1975, Diário Oficial de 05/03/1975, passou a ser
denominada “Escola Estadual de 1º Grau Joaquim Antonio Pereira” – EEPGJAP.
Resolução S.E. 92 de 09/05/1988 para atendimento em nível de 2º grau,
cursos de suplência, passa a “Escola Estadual de 1º e 2º Grau Joaquim Antonio
Pereira” – EEPSG. JAP.
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Conforme Portaria do Dirigente Regional de Ensino de 28/01/1999,
publicada em 29/01/1999, a Unidade passou a ser denominada “Escola Estadual
Joaquim Antonio Pereira”, oferecendo Ensino Fundamental – Ciclo II
Resolução S.E. 23 de 30/03/2006, publicada no D.O.E. de 08/04/2006
autorizando o funcionamento do Ensino Médio.
O patrono da escola Joaquim Antonio Pereira, também fundador de nosso
município, nasceu na cidade de Livramento, Bahia, em 13/11/1876. Era filho do
Sr. Alexandre Pereira e Senhora Cartola Maria de Jesus, veio para o Estado de
São Paulo e morou muitos anos na cidade de Cravinhos, onde se casou com Ana
Maria de Jesus. Desta união nasceram oito filhos. Estabeleceu – se como
comerciante em Ribeirão Preto. Residiu também em Monte Azul Paulista e
Olímpia, onde vem a ser um dos seus fundadores. Ali, abre um escritório de
engenharia e fazendo jus ao seu espírito empreendedor participa da fundação da
Santa Casa de Misericórdia da cidade.
Mudou – se para Fernandópolis em 1.918, quando tornou – se dono de
uma fazenda de café.
Viu o seu ideal coroado de êxito, quando em 1939, surgiu a Vila Pereira,
que elevou-se a categoria de Distrito de Paz, e mais tarde deu origem ao
município de Fernandópolis, nome este em homenagem ao interventor de São
Paulo, Dr. Fernando Costa.
Era sua intenção eleva - lá à comarca, não atingindo esse sonho, pois a
morte o surpreendeu a 12/11/1944, aos setenta e oito anos de idade.
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Tendo em vista o fato de a escola ter sido a primeira a ser instalada na
cidade, o prédio é muito antigo. Conta com 17 salas de aulas, sala de professores,
secretaria, biblioteca, sala da Direção, vice direção, Coordenação, laboratório de
informática, multimídia, laboratório de Ciências Biológicas, depósito, refeitório,
cozinha, sanitários de alunos, sanitários de professores e funcionários, zeladoria,
amplo pátio coberto, jardim externo, quadra poli – esportiva, áreas livres,
estacionamento de veículos e cantina.
As maiorias das salas são de médio porte, os corredores são amplos. A
conservação em geral é boa, graças ao trabalho de conscientização de alunos e
comunidade visando à preservação do patrimônio escolar.
A escola possui 6 vídeos, 8 aparelhos de televisão, 1 antena parabólica
analógica para TV, 3 retro projetores, 5 impressoras, 1 mimeografo/ duplicador á
álcool, 1 aparelho de fax, 2 DVD, 3 aparelhos de som, 2 maquinas fotográficas, 43
ventiladores em salas de aula, 1 pirografo, 2 balanças milimétricas, 1 DVD
Karaokê, 1 violão, 1 tela para projeção com tripé e 1 filmadora. Para a utilização
desses equipamentos a escola conta com uma sala de multimídia, uma sala de
informática com 15 computadores e um anfiteatro que comporta 216 pessoas.

Conta com um Diretor, um Vice–Diretor, um Professor Coordenador
Pedagógico, 66 professores, 14 funcionários, 624 alunos no Ensino Fundamental,
163 no EJA, 103 no Ensino Médio e 786 no Centro de Línguas.

Ivonice Aparecida de Mattias Alduino – Diretor de Escola
Janir de Matos Cassiano Gimenes Rodrigues – Vice-Diretor de Escola
Maria Emily Damien Codenhoto – Professor Coordenador Pedagógico – Ensino Fundamental
Marcos Euclides Bonassi – Professor Coordenador – Ensino Médio
Elzelina Bertani Buosi – Gerente da Organização Escolar

15

Objetivos Educacionais
São objetivos educacionais desta unidade escolar:
I – o desenvolvimento da capacidade de aprender, tendo como meios básicos o
pleno domínio da leitura, da escrita e do cálculo;
II – a compreensão do ambiente natural e social, do sistema político, da
tecnologia, das artes e dos valores em que se fundamenta a sociedade;
III – o desenvolvimento da capacidade de aprendizagem, tendo em vista a
aquisição de conhecimento e habilidade e a formação de atitudes e valores;
IV – o fortalecimento dos vínculos de família, dos laços de solidariedade humana e
de tolerância recíproca em que se assenta a vida social;
V – a consolidação e o aprofundamento dos conhecimentos adquiridos no ensino
fundamental, possibilitando o prosseguimento de estudos;
VI – a preparação básica para o trabalho e a cidadania do educando, para
continuar aprendendo, de modo a ser capaz de se adaptar com flexibilidade a
novas condições de ocupação ou aperfeiçoamento posteriores;
VII – o aprimoramento do educando como pessoa humana, incluindo a formação
ética e o desenvolvimento da autonomia intelectual e do pensamento crítico;
VIII – a compreensão dos fundamentos científico-tecnológicos dos processos
produtivos, relacionando a teoria com a prática, no ensino de cada disciplina.
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Plano de Ação
Justificativa
Todo final de ano é feita uma avaliação institucional abrangendo todas as
dimensões da escola: gestão de resultados educacionais, gestão participativa,
gestão pedagógica, gestão de pessoas e gestão de serviços e recursos,
envolvendo equipe de gestão, professores, funcionários, pais e alunos. No ano de
2010, foram detectadas fragilidades relacionadas à participação da comunidade
escolar nos projetos da escola, a insuficiente intervenção individual no processo
de aprendizagem, como também defasagens nas práticas pedagógicas. Este
plano se justifica pela necessidade de superação destas fragilidades.
Metas:
- Aumentar a participação da comunidade no processo de ensino e aprendizagem;
- Enriquecer o trabalho do corpo docente, mediante estudos e orientações que
possibilitem melhor atendimento individual aos alunos, com vistas à superação de
dificuldades na aprendizagem;
- Intensificar, através de práticas inovadoras, a participação e a motivação dos
alunos no processo ensino e aprendizagem.

Objetivos:
- oportunizar momentos de interação com a comunidade escolar;
- proporcionar formação continuada à equipe docente;
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- melhorar o índice do IDESP;
- estimular a reflexão sobre a prática pedagógica como condição indispensável
para melhoria da qualidade de ensino;

- reestruturar a aplicação do projeto de recuperação paralela:
- acompanhar as práticas docentes, dando ênfase à recuperação contínua e
atendimento individualizado.
Ações
- convidar os membros das instituições auxiliares para participar de reuniões de
decisões pedagógicas e administrativas;
- organizar eventos que envolvam a participação da comunidade em parceria com
o programa Escola da Família;
- proporcionar momentos de estudos e socialização de práticas pedagógicas nos
HTPCs;
- realizar a auto – avaliação dos profissionais, com orientação e interferência da
equipe de gestão;
- implementar o Plano de Recuperação Paralela e Contínua;
- Aplicar anamnese para os responsáveis dos alunos com comportamento
inadequado;
- fazer parcerias com juiz de direito, promotor, conselho tutelar, instituições de
ensino e empresas privadas.
Período de realização: durante todo o ano letivo.
Público alvo: todos os segmentos da escola.
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Estratégias
- reuniões bimestrais com todos os membros das instituições auxiliares;
- organizar, juntamente com as instituições auxiliares, comemorações em datas
especiais;
- trabalhar textos focados na implementação do currículo, analisar as
necessidades da escola e propor soluções coletivamente, proporcionar momentos
de trocas de experiências, reuniões por área para discussões de assuntos
específicos;
- elaborar projeto de acompanhamento das ações pedagógicas;
- agrupar alunos com defasagens de aprendizagem em salas específicas,
colocando nela o professor da recuperação, para apoiar e oferecer atendimento
individualizado aos alunos;
- convocar os responsáveis pelos alunos com problemas disciplinares para
responder a questionários investigativos.
- convidar autoridades para proferir palestras sobre temas pertinentes, e participar
de reuniões para planejamento de ações de melhoria nas questões disciplinares;
- buscar ajuda junto as empresas para doações e financiamentos de projetos.
Avaliação
A avaliação será constante, através de observações, registros escritos e
imagem (fotos e filmes), sendo que os ajustes serão feitos quando necessários.
Plano de Trabalho
O trabalho da escola como um todo está centrado na gestão da qualidade do
ensino e na construção de um espaço produtivo para uma convivência social e
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coletiva mais humana e construtiva da comunidade escolar. Todos os núcleos da
escola estão voltados para a articulação de ações que promovam a realização
dessa qualidade, desse espaço produtivo e de seus resultados na aprendizagem
dos alunos no contexto real onde essas ações acontecem.
Plano de trabalho do diretor
Diretor: Ivonice Aparecida de Mattias Alduino
Justificativa
O diretor responde pela articulação da escola com a comunidade em que se
insere e, também, com a rede que compõe o sistema de ensino, visando sempre o
bom funcionamento da escola e o melhor atendimento pedagógico aos alunos.
Tendo em vista esse importante papel, a atuação do diretor será a de mediador
que utilizando as orientações do sistema fortalecerá a função educativa da escola
e conseguirá atuar com toda a competência administrativa, para fazer fluir a ação
pedagógica.
Objetivos
- priorizar o pedagógico e estimular a comunidade escolar, de modo que todos
possam participar da definição do projeto político pedagógico;
- partilhar decisões com a comunidade escolar,
- resolver em conjunto problemas como a democratização do acesso, a
reprovação e evasão;
- assessorar a aplicação dos recursos financeiros;
- utilizar resultados das avaliações externas para estabelecer metas de melhoria
do ensino e aprendizagem;
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- colaborar nos momentos de formação continuada;
- prover meios para a recuperação dos alunos de menor rendimento;
- elaborar gráficos de resultados e estabelecer metas para superar as dificuldades
de aprendizagem;
- elaborar painéis informativos em locais de grande circulação de pessoas para
divulgação de rendimentos, eventos e informações gerais;
- elaborar projetos educativos para a comunidade escolar sobre preservação do
patrinômio, meio ambiente, convivência, uso indevido de drogas, sexualidade,
ética e cidadania;
-

estabelecer

parcerias

com

empresas,

Universidades

e

outros

para

desenvolvimento de temas transversais;
- informar os responsáveis sobre a freqüência e rendimento dos alunos.
Ações
- reunir os membros das instituições auxiliares para

a construção do Projeto

Político Pedagógicas, demais tomadas de decisões e aplicação de recursos
financeiros;
- distribuir aos responsáveis um livreto contendo a síntese da Proposta
Pedagógica, artigos do Regimento Escolar que dizem respeito à vida escolar dos
alunos, Calendário Escolar e a composição das equipes escolares;
- promover reuniões bimestrais de pais e mestres;
- elaboração de gráficos de resultados bimestrais; boletins de notas e freqüências,
manutenção do Blog da escola e atualização do site da educação;

Ivonice Aparecida de Mattias Alduino – Diretor de Escola
Janir de Matos Cassiano Gimenes Rodrigues – Vice-Diretor de Escola
Maria Emily Damien Codenhoto – Professor Coordenador Pedagógico – Ensino Fundamental
Marcos Euclides Bonassi – Professor Coordenador – Ensino Médio
Elzelina Bertani Buosi – Gerente da Organização Escolar

21

- acompanhar e intervir na elaboração, execução e avaliação dos projetos
educativos para a comunidade escolar;
- convidar instituições e empresas para participar dos projetos da escola;
- promover eventos sociais, culturais e cívicos.
Estratégias
- promover reuniões com as instituições auxiliares, conselho de classe, equipe de
gestão, HTPCs, de pais e mestres;
- confeccionar com a ajuda de parceiros o livreto informativo da escola e distribuí –
lo aos responsáveis;
- afixar nos murais da escola os gráficos de resultados;
- elaborar boletins de notas e freqüências e distribuí – los nas reuniões der pais e
mestres;
- fornecer subsídios para a execução dos projetos educacionais para a
comunidade escolar;
- organizar juntamente com as instituições auxiliares eventos sociais, culturais e
cívicos.
Avaliação
A avaliação será constante, através de observações, registros escritos e imagem
(fotos e filmes), sendo que os ajustes serão feitos quando necessários.
Plano de Trabalho do Vice – diretor
Vice – diretor: Janir de Matos Cassiano Gimenes Rodrigues
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Justificativa
O núcleo de Direção é constituído pelo Diretor da Escola e pelo Vice –
Diretor, sendo este último cargo de confiança do diretor. Tendo em vista esta
função tão importante, há de se planejar as ações de forma que a linha de ação do
Vice – Diretor esteja em harmonia com a do Diretor, contribuindo assim, para que
a aplicabilidade do Projeto Político Pedagógico seja executado com êxito.
Objetivos
- responsabilizar se pela escola na ausência

e impedimentos do Diretor da

Escola;
- auxiliar o Diretor no desempenho das atribuições que lhe são próprias;
- participar da elaboração e execução do Projeto Político Pedagógico;
- gerenciar as atividades relativas à manutenção e conservação do prédio escolar,
mobiliário e equipamentos da escola;
- auxiliar o Diretor no controle, recebimento e consumo de gêneros alimentícios
destinados à merenda escolar;
- controlar a aplicação dos recursos financeiros;
- coordenar o sistema de registro e controle de bens patrimoniais, de aquisição e
conservação de materiais.
Ações
- responder pela direção da escola no horário que lhe é confiado, nas ausências e
impedimentos do Diretor de Escola;
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- acompanhar e controlar a execução das programações relativas às atividades de
apoio administrativo e técnico pedagógico e registros de sala de aula, mantendo o
Diretor sempre informado sobre o andamento das mesmas;
- conferir com freqüência a manutenção e conservação do prédio escolar,
mobiliário e equipamentos da escola, tomando as providências necessárias
sempre que houver danos;
- prestar contas aos órgãos superiores das verbas recebidas pela escola;
- participar e colaborar com as tomadas de decisões a respeito da implementação
do Projeto Político pedagógico.
Estratégias
- manter – se informado sobre o desenvolvimento e execução dos projetos da
escola para colaborar nas intervenções;
- estabelecer uma relação dialógica com a família para buscar soluções sobre
questões comportamentais e pedagógicas que envolvem a clientela escolar;
- assessorar as equipes de limpeza e merenda buscando a qualidade dos serviços
prestados e auxiliando nas tomadas de decisões que se fizerem necessárias;
- realizar com pontualidade e eficiência as prestações de contas das verbas
escolares, bem como a conferência do inventário.
Avaliação
A avaliação será constante, através de observações, registros escritos e
imagem (fotos e filmes), sendo que os ajustes serão feitos quando necessários.
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Plano de Trabalho da Coordenação
Professor coordenador do ensino fundamental: Maria Emily Damien Codenhoto
Professor coordenador do ensino médio: Marcos Euclides Bonassi
Justificativa
Este plano se justifica pelo compromisso de se desenvolver uma gestão de
qualidade em que o Professor Coordenador atue como condutor do processo
pedagógico da escola. A reflexão sobre esse papel, permitirá a compreensão do
processo grupal e a dinâmica para coordenar grupos de trabalho e suas equipes
de forma alinhada ao planejamento, devendo estar preparado para a prática de
gestão de pessoas com foco na otimização das competências e geração de
resultados.
Objetivos
- enfatizar aspectos qualitativos do processo escolar;
- estimular o autoconhecimento, com a finalidade de transformar as relações
interpessoais e, conseqüentemente melhorar a qualidade da educação;
- esclarecer a comunidade escolar sobre o papel do currículo como ponto de
partida para a construção da identidade da escola e formação cidadã.
- promover a formação continuada;
- compreender os conceitos das várias áreas do conhecimento;
- monitorar e intervir nos processos avaliatórios;
- envolver os participantes da escola na execução das metas para a melhoria do
processo ensino aprendizagem;

Ivonice Aparecida de Mattias Alduino – Diretor de Escola
Janir de Matos Cassiano Gimenes Rodrigues – Vice-Diretor de Escola
Maria Emily Damien Codenhoto – Professor Coordenador Pedagógico – Ensino Fundamental
Marcos Euclides Bonassi – Professor Coordenador – Ensino Médio
Elzelina Bertani Buosi – Gerente da Organização Escolar

25

Ações
- propiciar reuniões pedagógicas, HTPCs, para estudos, reflexão, discussão, troca
de experiências e interpretação do fazer pedagógico;
- estimular a prática de auto - avaliação;
- promover ações grupais, incentivando o diálogo, o estudo e a pesquisa;
- acompanhar e assessorar as práticas docentes;
- analisar e estudar os currículos das diferentes áreas de conhecimento;
- relacionar as informações e os conhecimentos disponíveis em situações
concretas, para construir uma argumentação consistente, capaz de envolver os
participantes da escola;
- selecionar, organizar, relacionar, interpretar dados e informações representados
de diferentes formas para tomar decisões e enfrentar situações – problema
relacionadas à gestão pedagógica da escola;
- propiciar intervenções democráticas privilegiando situações dialógicas;
- assessorar e acompanhar a execução das práticas de recuperação contínua e
paralela;
- propor ações pedagógicas diversificadas para atender aos diferentes níveis de
conhecimento da clientela escolar.
Estratégias
- selecionar textos para estudos que constam na literatura educacional e promover
reuniões interativas onde o papel da coordenação será de mediador;
- projeção de vídeos, videoconferências, filmes, e demais recursos audiovisuais;
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- disponibilizar materiais didáticos enviados pela Secretaria da Educação e demais
materiais adquirido pela escola;
- assistir as aulas dos professores para analisar a prática docente e fazer as
intervenções necessárias;
- atualizar os conhecimentos pedagógicos por meio pesquisas, leituras e cursos
de aperfeiçoamento;
- promover a troca de experiência entre todos os profissionais;
- elaborar projetos educacionais envolvendo toda a comunidade escolar;
- aplicar e analisar avaliações diagnósticas;
- realizar

reuniões com a comunidade para divulgação de resultados de

avaliações e participação nas demais atividades da escola.
Avaliação
A avaliação será constante, através de observações, registros escritos e
imagem (fotos e filmes), sendo que os ajustes serão feitos quando necessários.
Plano de Trabalho do núcleo Administrativo
Agentes da organização escolar
Gerente da Organização Escolar: Euzelina Buosi
Agentes de Organização Escolar:
Ofélia Maria Simões Benini Chanes
Sérgio Raimundo Ola de Moraes
Marize Soares de Souza
Nilva Ferreira Antunes
Angelina Aparecida Finoto dos Santos
Ivonice Aparecida de Mattias Alduino – Diretor de Escola
Janir de Matos Cassiano Gimenes Rodrigues – Vice-Diretor de Escola
Maria Emily Damien Codenhoto – Professor Coordenador Pedagógico – Ensino Fundamental
Marcos Euclides Bonassi – Professor Coordenador – Ensino Médio
Elzelina Bertani Buosi – Gerente da Organização Escolar

27

Bruno Oliveira de Azevedo
Agentes de serviço escolar
Ana Aparecida Finoto dos Santos
Argeny Coelho de Lucca
Elza Feltrim
Elza Aparecida Rodrigues
Iraci Marques da Silva Ferro
Júlia da Costa Ramos
Marlene Lopes dos Santos
Marlene Teresinha Jiamácio Teixeira
Odete Vieira Barbosa

Justificativa
O núcleo administrativo serve de apoio ao processo educacional em seus
aspectos burocráticos, disciplinares e ambientais.
A organização e a atualização de prontuários de funcionários, docentes e
alunos, recebimento, registro, distribuição e expedição de correspondência, bem
como dos papéis em geral que tramitam na escola são procedimentos
indispensáveis ao bom andamento da instituição escolar.
São também indispensáveis a atuação dos agentes no controle e
movimentação dos alunos e assessoria em sala de aula. Os agentes de serviços
escolares mantêm a limpeza da escola contribuindo para o bem estar de toda a
equipe escolar.
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Objetivos
- Contribuir na construção do Projeto Político Pedagógico;
- auxiliar a direção nas atividades relativas ao controle dos recursos humanos,
documentação escolar, registro, controle e conservação de bens patrimoniais e
financeiros;
- executar e

atualizar prontuários de funcionários e alunos, cadastros de

matrículas, boletins de freqüências e rendimento escolar, transferências de alunos
e expedição de histórico escolar,
- auxiliar na manutenção da disciplina e atendimento aos alunos;
- atender à solicitação de professores;
- manter e conservar a limpeza da área interna e externa do prédio escolar e bens
patrimoniais;
- atender solicitações auxiliares diversas.
Ações
- participar das reuniões para construção e implementação do Projeto Político
Pedagógico e decisões administrativas;
- expedir documentos relacionados à vida escolar e profissional da comunidade
escolar;
- organizar e manter a documentação referente aos bens patrimoniais e
financeiros;
- controlar a entrada e saída dos alunos;
- atuar no cumprimento das normas disciplinares estabelecidas para os alunos;
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- estar disponível para atender às solicitações de professores e demais membros
da escola;
- executar a limpeza dos diversos ambientes internos e externos e zelar para sua
conservação.
- executar pequenos reparos.
- executar outras tarefas relacionadas com a sua área que forem determinadas
pela Direção da Escola.
Estratégias
- comparecer às reuniões agendadas pela equipe de gestão e interagir com os
participantes;
- realizar com presteza e eficiência a expedição, organização e manutenção das
documentações escolares;
- estar presente e intervir, sempre que necessário, nas movimentações dos alunos
nos intervalos, entradas e saídas;
- cumprir com eficiência e pontualidade as tarefas determinadas.
Avaliação
A avaliação será constante, através de observações, e ajustes serão feitos quando
necessários.
Plano de trabalho Professor Mediador Escolar e Comunitário
“É certo que não podemos mudar o rumo dos ventos.....
Mas podemos mudar o sentido das velas.”
Justificativa.
Este plano apresentado tem por objetivo atuar na mediação entre as
atividades pedagógicas e as relações interpessoais de toda comunidade escolar.
Será feito um trabalho de educar com proximidade acompanhando o
cotidiano dos alunos, das famílias e do bairro, pela mediação e articulação das
relações interpessoais de toda comunidade escolar.
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Objetivo.
Adotar praticas de mediação de conflitos no ambiente escolar.
Apoiar o desenvolvimento de ações e programas de justiça restaurativa.
Orientar os pais ou responsáveis pelos alunos sobre o papel da família no
processo educativo.
Realizar entrevistas com os pais ou responsáveis dos alunos.
Orientar a família ou os responsáveis pelos alunos quanto à procura de serviços
de proteção social.
Identificar e sugerir atividades pedagógicas complementares a serem realizadas
pelos alunos fora do período letivo.
Trabalhar temas transversais e desenvolver projetos tais como:
Bullying
Sexualidade e Diversidade Sexual
Preconceito e Discriminação
Prevenção ao uso de álcool e Drogas
Empreendedorismo Juvenil
Orientação Pedagógica
Meio Ambiente – Projeto Escola Limpa
Ética e convivência na Escola
Bom de Bola bom de Nota
Valores, responsabilidade social, ética e solidariedade.
Orientar e apoiar os alunos na prática de seus estudos.
Analisar os fatores de vulnerabilidade e risco, a que possa estar exposto o aluno.
Trabalhar em conjunto com o Programa Escola da Família, com o intuito de trazer
a família para a escola.

Ações.
O trabalho será desenvolvido através de atendimento pessoal aos alunos e
responsáveis pelos alunos.
Trabalhar em conjunto com a rede de proteção (CREAS, CRAS, CONSELHO
TUTELAR, JUIZADO DA INFANCIA E JUVENTUDE, POLICIA CIVIL E MILITAR,
ONGs, etc..)
Realizar trabalhos juntamente com a coordenação da escola.
Realizar palestras sobre diversos assuntos, tais como os que estão citados no
objetivo deste plano.
Trabalhar em conjunto com o programa escola da família, desenvolvendo projetos
com os alunos e com os pais e responsáveis pelos alunos.
Visitas ás casas dos alunos e interação com a família.
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Estratégias.
As ações serão trabalhadas conforme o desenvolvimento dos projetos,
adequando formas de trabalho de acordo com as necessidades da escola.
Será feito um trabalhado através da conscientização dos alunos em cada
tema trabalhado no decorrer dos projetos, através de cartazes, palestras, debates,
trabalho individual com os alunos e os responsáveis do mesmo, encaminhamento
dos alunos ou responsáveis para os órgãos que compõem a rede do sistema de
proteção escolar (postos de saúde, CREAS e CRAS, conselho tutelar, médicos
especialistas, psicólogos, etc...)
Avaliação.
A avaliação será permanente e continua, analisando o cotidiano dos alunos no
ambiente escolar e ao redor.
Se necessário aplicar novos métodos de trabalho, de acordo com a
necessidade.
Como recurso para a avaliação será utilizada a observação e analise dos
progressos e reações dos alunos.
Plano de Trabalho da Coordenação do CEL
Professora Coordenadora do CEL: Renata Chiquetto Nogueira
Justificativa:
Este papel se justifica pela importância do Centro de Estudos de Línguas
para o enriquecimento curricular proporcionado aos alunos da rede pública
estadual de ensino e que buscam nesses centros oportunidades de desenvolver e
ampliar novas formas de expressão, condições de prosseguir e aprimorar seus
estudos da língua estrangeira moderna.
A importância do coordenador junto aos docentes se justifica para
assegurar a qualidade e o cumprimento da proposta pedagógica e normas de
funcionamento e organização do CEL.
Objetivos:
-ter liderança e competência profissional;
-capacidade para assessorar a direção da escola vinculadora na gestão das
ações e atividades do CEL;
-criatividade, iniciativa e senso de organização para coordenar e articular os
trabalhos desenvolvidos no CEL, de forma integrada aos da unidade vinculadora;
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-receptividade a mudanças e inovações pedagógicas;
-afinidade com a realização de trabalho cooperativo e em equipe;
-desenvolver atividades, em conjunto com os professores coordenadores da
escola vinculadora, que favoreçam a melhoria do processo de ensino e
aprendizagem de língua estrangeira;
-estabelecer, em conjunto com os professores, os procedimentos de
controle e avaliação do processo de ensino e aprendizagem continuada;
-buscar a colaboração e parcerias com órgãos governamentais e não
governamentais para o enriquecimento, tanto da capacitação de professores como
da aprenidzagem dos alunos;
-informar e orientar a comunidade escolar e local quanto ao funcionamento
do CEL, de modo que haja maior colaboração e participação de todos no processo
educativo;
-elaborar relatório das atividades semestrais do CEL;
-realizar reuniões com professores, pais e alunos;
-elaborar e emitir os certificados dos alunos semestralmente.

Ações:
-propiciar reuniões pedagógicas, HTPCs para estudos, reflexão, análise dos
possíveis motivos da evasão de alunos, troca de experiências;
-acompanhamento das faltas de alunos, ligando para a família;
-acompanhamento da prática pedagógica dos professores do mesmo nível e
estágio de turmas;
-promover ações grupais, incentivando o diálogo, o estudo e a pesquisa;
-acompanhar e assessorar as práticas docentes;
-propor ações pedagógicas diversificadas para atender aos diferentes níveis de
conhecimento da cliente escolar;
-promover festas gastronômicas a fim de privilegiar a cultura e a gastronomia dos
países das línguas estudadas;
-promover Sarais e Noites Culturais para promover o conhecimento dos aspectos
culturais dos países das línguas estudadas;
-acompanhar e avaliar o trabalho dos docentes realizados durante o ano letivo.
Estratégias:
-selecionar textos de estudos que constam na literatura educacional;
-promover reuniões interativas entre as línguas estudadas;
-projeção de videoconferências e demais recursos audiovisuais disponíveis;
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-selecionar e elencar temas que poderão ser abordados nas aulas, assim como
nas Noites Culturais e Sarais;
-elaborar e analisar avaliações diagnósticas de detecção de problemas com
alunos e professores;
-elaborar ações educacionais para integrar as línguas estudadas;
-realizar reuniões de Conselho e Acompanhamento com os diretores das escolas
atendidas.

Avaliação:
A avaliação será constante, através de observações, registros escritos e
imagens, filmagens.
Os ajustes serão feitos quando necessários e de forma pontual.

Plano da APM
Justificativa
A Associação de Pais e Mestres da Escola Estadual Joaquim Antonio
Pereira, instituição auxiliar da escola, terá por finalidade colaborar no
aprimoramento do processo educacional, na assistência ao escolar e também na
integração família/escola/comunidade.
Objetivos
- colaborar e dar abertura para que a comunidade participe das atividades
culturais e de lazer da escola envolvendo pais, professores e alunos;
- favorecer o envolvimento e entrosamento entre pais e professores;
- possibilitar aos pais informações tanto com relação aos objetivos educacionais,
quanto ao aproveitamento escolar de seus filhos;
- proporcionar aos professores maior visão das condições ambientais dos alunos e
de sua vida familiar;
- adquirir materiais pedagógicos, tais como: acervos junto à biblioteca, jogos
educativos e lúdicos, com objetivo de melhorar a qualidade do ensino;
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- colaborar na aplicação dos recursos financeiros recebidos pela escola;
- ajudar na conservação e manutenção do prédio e equipamentos.

Ações:
- promover atividades culturais e de lazer tais como: show de talentos, sarau, feira
de profissões, feira do verde, homenagens (pais e mães), festa junina, festa da
primavera, halloween e campeonatos interclasses;
- realizar reuniões bimestrais de pais e mestres para divulgação dos resultados de
avaliações internas e externas;
- aplicar anamnese para obter dados sobre as condições sociais e familiares dos
alunos;
- aquisição de materiais pedagógicos tais como: livros, jogos educativos e
materiais pedagógicos de apoio;
- aplicar os recursos financeiros recebidos pela escola para conservação e
manutenção do prédio e equipamentos.
Estratégias
- envolver toda a equipe escolar e a comunidade na organização e realização das
atividades culturais e de lazer;
- disponibilizar boletins de resultados avaliatórios, pastas contendo as avaliações
dos alunos, gráficos de rendimentos e demais informações referentes à vida
escolar dos alunos;
- convidar os pais ou responsáveis pelos alunos para responder à questionários
informativos;
Ivonice Aparecida de Mattias Alduino – Diretor de Escola
Janir de Matos Cassiano Gimenes Rodrigues – Vice-Diretor de Escola
Maria Emily Damien Codenhoto – Professor Coordenador Pedagógico – Ensino Fundamental
Marcos Euclides Bonassi – Professor Coordenador – Ensino Médio
Elzelina Bertani Buosi – Gerente da Organização Escolar

35

- fazer pesquisas de preços para a aquisição de bens de consumo e pedagógicos.
Avaliação
A avaliação será constante, através de observações, registros escritos e
imagem (fotos e filmes), sendo que os ajustes serão feitos quando necessário.

Plano do Grêmio Estudantil
Justificativa:
A escola é um espaço riquíssimo de possibilidades, onde os alunos têm muito,
não só para ouvir, mas para dizer; não só para aprender, mas para criar; não só
para reclamar, mas para agir. Ao lado de vários problemas do dia-a-dia da escola,
que os alunos podem ajudar a identificar e resolver, existe um mundo de temas e
atividades para os quais a escola é o lugar perfeito de discussão e realização. As
drogas e a Aids, a formação profissional, a orientação sexual, a gravidez
prematura, a ecologia e a cultura, as eleições e os partidos, a violência no bairro,
teatro e futebol, são assuntos da maior

importância, e

que interessam aos

alunos, fora e dentro da escola. A escola que os alunos sonham para a sociedade
que desejam não depende só de iniciativas “externas. Os alunos podem reforçar e
melhorar o trabalho já desenvolvido pelas direções, pelos Conselhos de Escola e
pelas Associações de Pais e Mestres.
Objetivos
- Promover atividades educativas, recreativas e culturais;
- Incentivar a cultura literária, artística e desportiva de seus membros
- Defender os interesses individuais e coletivo dos alunos da Escola;
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- Somar esforços para a melhoria permanente do ensino;
- Congregar o corpo discente da Escola;
- Promover a cooperação entre administradores, professores, funcionários e
alunos, no trabalho escolar, buscando seu aprimoramento.
- Promover palestras informativas para os alunos do ensino médio, orientando-os
quanto à escolha de suas futuras profissões;
- Colaborar com as ações solidárias;
- Promover momentos de recreação durante os intervalos.
Ações
- Realização de palestras sobre temas diversos;
- Arrecadações em ações solidárias;
- Participação em eventos que fazem parte do projeto político- pedagógico da
Escola, como: Feira de Profissões, Feira do Verde, Homenagem aos pais e às
mães, Festa Junina, Festa da Primavera e Halloween, Show de Talentos;
- Organização de interclasses;
- Promover a exibição de filmes;
- Som no recreio, divulgando-se os mais variados gêneros musicais;
- Promover gincanas culturais.

Estratégias
- Convidar profissionais com habilidades específicas para cada tema a ser
trabalhado;
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- Dividir alunos em equipes, coordenadas por um professor representante para
promover a arrecadação solidária;
- Os jogos do interclasse serão realizados com a orientação dos professores de
Educação Física e envolverão alunos de todas as séries, respeitando-se as
modalidades e habilidades referentes à cada série;
- Todos os eventos contarão com a participação dos alunos, professores, equipe
de gestão e demais funcionários da Escola, que serão organizados em equipes
para execução das tarefas.
- Os filmes exibidos serão escolhidos conforme o tema a ser trabalhado e servirão
como motivadores para discussão e desenvolvimento de conteúdos relacionados,
principalmente, com os temas transversais.

Avaliação
A avaliação será constante, através de observações, registros escritos e
imagem (fotos e filmes), sendo que os ajustes serão feitos quando necessários.

Plano do Conselho Escola
Justificativa
Assegurar a participação de todos os interessados na gestão da escola
faz parte da gestão democrática. A maneira mais comum de partilhar decisões
com a comunidade escolar é a instalação do Conselho de Escola. Considerado
uma porta de entrada da comunidade na gestão, este colegiado é eleito
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anualmente, obedecendo à seguinte composição: 5% de especialistas, 5% de
funcionários, 40% de professores, 25% de pais de alunos e 25% de alunos.

Objetivos
- contribuir para a inserção da escola na comunidade;
- melhorar a qualidade do ensino, dando espaço e voz para as reivindicações dos
alunos e pais;
- possibilitar que famílias e educadores atuem juntos pela melhoria do atendimento
escolar;
- estabelecer parcerias com a comunidade no zelo do patrimônio público e na
busca da qualidade do serviço;
- reduzir a reprovação e a evasão;
- promover a capacitação permanente aos profissionais da escola;
- possibilitar à comunidade nova visão sobre a função da escola numa sociedade
moderna;
- avaliar o desempenho profissional da escola.
Ações
- promover reuniões ordinárias e extraordinárias quando necessário;
- partilhar decisões com a comunidade escolar;
- buscar alianças e parcerias fortalecendo a interação e tomadas de decisões
essenciais para as resoluções adequadas dos problemas que envolvem a escola;
- envolver os pais no processo pedagógico mediante convite para discussão dos
aspectos educacionais;
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- participar da avaliação institucional de final de ano;
- possibilitar momentos de coleta de dados sobre os filhos, o meio cultural, as
relações familiares, as condições e qualidade de vida, proporcionando ao
professor meios para encaminhar soluções mais acertadas.
Estratégias
- cumprir o calendário de reuniões ordinárias e convocar para reuniões
extraordinárias quando necessário;
- eleger democraticamente os membros do conselho de escola;
- proporcionar aos professores a capacitação necessária para que aceitem dividir
seu espaço com o Conselho de Escola;
- realizar anamnese sobre os alunos;
- promover seminários para desenvolver programa de formação para os membros
do Conselho de Escola;
- participar da construção do Projeto Político Pedagógico e da

avaliação

institucional;
- convidar representantes da comunidade para realizar parcerias;
- incentivar a participação dos pais nas aulas das diferentes disciplinas no dia a
dia escolar.

Avaliação
A avaliação será constante, através de observações, registros
escritos e imagem (fotos e filmes), sendo que os ajustes serão feitos quando
necessários.
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Planos de Curso Ensino Fundamental – Ciclo II
O plano de cada curso tem por finalidade garantir a organicidade e
continuidade do curso, e conterá:
I - Objetivos


Compreender a cidadania como participação social e política, assim como
exercício de direitos e deveres políticos, civil e social, adotando, no dia-adia, atitudes de solidariedade, cooperação e repúdio às injustiças,
respeitando o outro e exigindo para si o mesmo respeito;



Posicionar-se de maneira crítica, responsável e construtiva nas diferentes
situações sociais, utilizando o diálogo como forma de mediar conflitos e de
tomar decisões coletivas;



Conhecer características fundamentais do Brasil nas dimensões sociais,
materiais e culturais como meio para construir progressivamente a noção
de identidade nacional e pessoal e o sentimento de pertinência ao país;



Conhecer e valorizar a pluridade do patrimônio sociocultural brasileiro, bem
como aspectos socioculturais de outros povos e nações, posicionando-se
contra qualquer discriminação baseada em diferenças culturais, de classe
social, de crenças, de sexo, de etnia ou outras características individuais e
sociais;



Perceber-se dependente e agente transformador do ambiente, identificando
seus elementos e as interações entre eles, contribuindo ativamente para a
melhoria do meio ambiente;
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Desenvolver o conhecimento ajustado de si mesmo e o sentimento de
confiança em suas capacidades afetiva, física, cognitiva, ética, estética, de
inter-relação pessoal e de inserção social, para agir com perseverança na
busca de conhecimento e no exercício da cidadania;



Conhecer o próprio corpo e de cuidar, valorizando e adotando hábitos
saudáveis como um dos aspectos básicos da qualidade de vida e agindo
com responsabilidade em relação à saúde e à saúde coletiva;



Utilizar as diferentes linguagens – verbais, música, matemática, gráfica,
plástica e corporal – como meio para produzir, expressar e comunicar suas
idéias, interpretar e usufruir das produções culturais, em contextos públicos
e privados, atendendo a diferentes intenções e situações de comunicações;



Saber utilizar diferentes fontes de informação e recursos tecnológicos para
adquirir e construir conhecimentos;



Questionar a realidade formulando-se problemas e tratando de resolvê-los,
utilizando para isso o pensamento lógico, a criatividade, a intuição, a
capacidade de análise crítica, selecionando procedimentos e verificando
sua adequação.

II - Integração e seqüência dos componentes curriculares

A proposta de organização do conhecimento, nos Parâmetros Curriculares
Nacionais, está em consonância com o disposto no Artigo 26 da Lei de Diretrizes e
Bases, que assim se pronuncia:
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“Os currículos do ensino fundamental

e médio devem ter uma base

nacional comum, a ser complementada, em cada sistema de ensino e
estabelecimento escolar, por uma parte diversificada, exigida pelas características
regionais e locais da sociedade, da cultura, da economia e da clientela”.
Os diferentes parágrafos desse artigo apresentam as diretrizes gerais para a
organização dos currículos do ensino fundamental e médio:


Devem abranger, obrigatoriamente, o estudo da língua portuguesa e da
matemática, o conhecimento do mundo físico e natural e da realidade social
e político, especialmente do Brasil;



O ensino da arte constituirá componente curricular obrigatório, nos diversos
níveis da educação básica, de forma a promover o desenvolvimento cultural
dos alunos;



A educação física, integrada à proposta pedagógica da escola, é
componente curricular da educação básica, ajustando-se às faixas etárias e
às condições da população escolar, sendo facultativas nos cursos noturnos;



O ensino da história do Brasil levará em conta as contribuições das
deferentes culturas e etnias para a formação do povo brasileiro,
especialmente das matrizes indígena, africana e européia;



Na parte diversificada do currículo será incluído, obrigatoriamente, a partir
da quinta série, o ensino de pelo menos uma língua estrangeira moderna,
cuja escolha ficará a cargo da comunidade escolar, dentro das
possibilidades da instituição.
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A LDB deixa expressa a necessidade de se trabalhar com diferentes áreas
de conhecimento que contemplem uma formação plena dos alunos, no que diz
respeito aos conhecimentos clássicos e à realidade social e política, dando
especial enfoque ao ensino da história do Brasil, sob a justificativa da necessidade
de conhecer nossas matrizes constituintes e sentir-se pertencente à nação.
Explicita também a necessidade de haver uma base comum de conhecimentos
para todos e o tratamento de questões específicas de cada localidade. É nessa
perspectiva que os Parâmetros Nacionais foram organizados em áreas e temas
transversais, prevendo adequações às peculiaridades de cada local.
Língua Portuguesa
Os Parâmetros Curriculares Nacionais para área de Língua Portuguesa
focalizam a necessidade de dar ao aluno de ampliar o domínio da língua e da
linguagem, aprendizagem fundamental para o exercício da cidadania.
Em outras palavras, propõem que a escola organize o ensino de modo que o
aluno possa desenvolver seus conhecimentos discursivos e lingüísticos, sabendo:


Ler e escrever conforme seus propósitos e demandas sociais;



Expressar-se apropriadamente em situações de interação oral diferentes
daquelas próprias de seu universo imediato;



Refletir sobre os fenômenos de linguagem, particularmente os que tocam a
questão

da

variedade

lingüística,

combatendo

a

estigmatização,

discriminação e preconceitos relativos ao uso da língua.
Uma vez que as práticas de linguagem são uma totalidade e que o sujeito
expande sua capacidade de uso da linguagem e de reflexão sobre ela em
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situações significativas de interlocução, as propostas didáticas de ensino de
Língua Portuguesa devem organizar-se tomando o texto (oral ou escrito) como
unidade básica de trabalho, considerando a diversidade de textos que circulam
socialmente.
Propõe-se que as atividades planejadas sejam organizadas de maneira a
tornar possível a análise crítica dos discursos para que o aluno possa identificar
pontos de vista, valores e eventuais preconceitos neles veiculados.
Assim organizado, o ensino de Língua Portuguesa pode constitui-se em fonte
efetiva de autonomia para o sujeito, condição para a participação social
responsável.
Matemática
Os Parâmetros Curriculares Nacionais para a área de Matemática constituem
um referencial para a construção de uma prática que favoreça o acesso ao
conhecimento matemático que possibilite de fato a inserção dos alunos como
cidadãos, no mundo do trabalho, das relações sociais e da cultura. Os parâmetros
destacam que a Matemática está presente na vida de todas as pessoas, em
situações em que é preciso, por exemplo, quantificar, calcular, localizar um objeto
no espaço, ler gráfico e mapas, fazer previsões. Mostram que é fundamental
superar a aprendizagem centrada em procedimentos mecânicos, indica a
resolução de problemas como ponto de partida da atividade matemática a ser
desenvolvida em sala de aula.
A Matemática também faz parte da vida das pessoas como criação humana,
ao mostrar que ela tem sido desenvolvida para dar respostas às necessidades e
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preocupações de diferentes culturas, em diferentes momentos históricos, e aqui
leva-se em conta a importância de se incorporar ao seu ensino os recursos das
Tecnologias da Comunicação.
Para cumprir seus propósitos os Parâmetros Curriculares Nacionais de
Matemática:


Incorporam o estudo dos recursos estatísticos constituindo um bloco de
conteúdos denominados Tratamento de Informações;



Indicam aspectos novos no estudo dos números e operações, privilegiando
o desenvolvimento do sentido numérico e compreensão de diferentes
significados das operações;

 Propõem novos enfoque para o tratamento da álgebra, apresentando-a
incorporada aos demais blocos de conteúdos, privilegiando o desenvolvimento do
pensamento algébrico e não o exercício mecânico do cálculo;
 Enfatizam a exploração do espaço e de suas representações e as
articulações entre a geometria plana e espacial;
 Destacam a importância do desenvolvimento do pensamento indutivo e
dedutivo e oferecem sugestões de como trabalhar com explicações, argumentos e
demonstrações;
 Apresentam uma graduação dos conteúdos do segundo para o terceiro
ciclo que contempla diferentes níveis de aprofundamento, evitando repetições;
 Recomendam o uso de calculadoras nas aulas de Matemática.
Em síntese, os Parâmetros Curriculares propõem e explicitam algumas
alternativas para que se desenvolva um ensino de Matemática que permita ao
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aluno compreender a realidade em que está inserido, desenvolver suas
capacidades cognitivas e sua confiança para enfrentar desafios, de modo a
ampliar os recursos necessários para o exercício da cidadania, ao longo de seu
processo de aprendizagem.
História
Os Parâmetros Curriculares Nacionais para a área de História têm como
pressuposto, que o aluno pode apreender a realidade na sua diversidade e nas
múltiplas dimensões temporais. Destacam os compromissos e as atitudes de
indivíduos, de grupos e de povos na construção e na reconstrução das
sociedades, propondo estudos das questões locais, regionais, nacionais e
mundiais, das diferenças e semelhanças entre culturas, das mudanças e
permanências no modo de viver, de pensar, de fazer e das heranças legadas por
gerações.
Procuram valorizar o intercâmbio de idéias, sugerindo a análise e
interpretação de diferentes fontes e linguagens – imagem, texto, objeto, música
etc. -, a comparação entre informação e o debate acerca de explicações diferentes
para um mesmo acontecimento.
Incentivam, desse modo, uma formação pelo diálogo, pela troca, na
formulação de perguntas, na construção entre o presente e o passado e no estudo
das representações.
Geografia
Os Parâmetros Curriculares para a área de geografia fundamentam-se
numa abordagem teórica e metodológica que procura contemplar os principais
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avanços que ocorrem no interior dessa disciplina. Entre eles, destacam-se as
contribuições dadas pela fenomenologia no surgimento de novas correntes
teóricas do pensamento geográfico, a qual se convencionou chamar de Geografia
Humanista da Percepção. Sem abandonar as contribuições da Geografia
Tradicional, de cunho positivista, ou da Geografia, Crítica alicerçada no
pensamento marxista, essas novas “geografias” permitem que os professores
trabalhem as dimensões subjetivas do espaço geográfico e as representações
simbólicas que os alunos fazem dele.
Torna-se importante que os alunos possam perceber-se como atores na
construção de paisagens e lugares; que possam compreender que essas
paisagens e lugares resultam de múltiplas interações entre o trabalho social e a
natureza, e que estão plenos de significados simbólicos decorrentes da afetividade
nascida com eles.
Vale destacar que uma das grandes contribuições dadas pelas novas
correntes fenomenológicas da Geografia foi a buscar explicar e compreender
espaço geográfico não somente como produto de forças econômicas ou de formas
de adaptações entre o homem e a natureza, mas também dos fatores culturais.
O documento procura valorizar as atitudes e procedimentos que os alunos
podem adquirir estudando seu cotidiano com a Geografia. Ao observar, descrever,
indagar e representar a multiplicidade de paisagens e lugares, eles estarão
compreendendo o seu papel como atores coadjuvantes dos processos que estão
constantemente transformando essas paisagens e lugares.
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Com essa proposta, os alunos estarão aprendendo uma Geografia que
valoriza suas experiências e a dos outros, e ao mesmo tempo estarão aprendendo
a valorizar não apenas o seu lugar, mas transcendendo a dimensão local na
procura do mundo.
Assim, os eixos temáticos e suas interações interdisciplinares com os temas
transversais e demais áreas foram proposto com o objetivo de auxiliar o professor
a ensinar uma Geografia em que os alunos possam realizar uma leitura da
realidade de forma não fragmentada, para que seus estudos tenham um sentido e
significado no seu cotidiano, e no qual a sua vida no lugar possa ser
compreendido interagindo com as pluridades dos lugares, num processo de
globalização, fortalecendo o espírito de solidariedade como cidadão do mundo.
Ciências Naturais
Para o ensino das Ciências Naturais, os Parâmetros Curriculares Nacionais
propõem conhecimentos em função de sua importância social, de seu significado
para os alunos de sua relevância – tecnológica, organizando-os nos eixos
temáticos “Vida e Ambiente”, “Ser Humano e Saúde”, “Tecnologia e Sociedade” e
“Terra e Universo”.
O aprendizado é proposto de forma a propiciar aos alunos o desenvolvimento
de uma compreensão do mundo que lhes dê condições de continuamente colher e
processar informações, desenvolver sua comunicação, avaliar situações, tomar
decisões, ter atuação positiva e crítica em seu meio social.
Para isso, o desenvolvimento de atitudes e valores é tão essencial quanto o
aprendizado de conceitos e de procedimentos. Nesse sentido, é responsabilidade
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da escola e do professor promover o questionamento, o debate, a investigação,
visando o entendimento da ciência como construção histórica e como saber
prático, superando as limitações do ensino passivo, fundado na memorização de
definições e de classificações sem qualquer sentido para o aluno.
Educação Física
A educação Física, dentro do que se propõem nos Parâmetros Curriculares
Nacionais, é a área do conhecimento que introduz e integra os alunos na cultura
corporal do movimento, com finalidades de lazer, de expressão de sentimentos,
afetos e emoções, de manutenção e melhoria da saúde.
Para tanto, rompe com o tratamento tradicional dos conteúdos que favorece
os alunos que já têm aptidões, adotando como eixo estrutural da ação pedagógica
o principio da inclusão, apontando para uma perspectiva metodológica de ensino e
aprendizagem que busca o desenvolvimento da autonomia, da cooperação, da
participação social e da afirmação de valores e princípios democráticos. Nesse
sentido, busca garantir a todos a possibilidades de usufruir de jogos, esportes,
danças, lutas e ginásticas em beneficio do exercício crítico da cidadania.
Arte
Os Parâmetros Curriculares de Arte têm como objetivo levar às artes visuais,
a dança, a música e o teatro para serem aprendidos na escola. Por muito tempo,
essas práticas foram consideradas atividades importantes apenas para recreação,
equilíbrio psíquico, expressão criativa ou simplesmente treino de habilidades
motoras. Nos Parâmetros Curriculares Nacionais, entretanto, Arte é apresentada
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como área de conhecimento que requer espaço e constância, como todas as
áreas do currículo escolar.
O aluno aprende com mais sentido para si mesmo quando estabelece
relações entre seus trabalhos individuais, em grupos, e a produção social de arte,
assimilando e percebendo correlações entre o que faz na escola e o que é e foi
realizado pelos artistas na sociedade no âmbito local, regional, nacional e
internacional.
Aprender Arte envolve, além do desenvolvimento das atividades artísticas e
estéticas, apreciarem arte e situar a produção da arte de todas as épocas nas
diversas culturas.
Língua Estrangeira
A aprendizagem de Línguas Estrangeira é uma possibilidade de aumentar a
percepção do aluno como ser humano e como cidadão. Por isso, ela vai centrar-se
no engajamento discursivo do aluno, ou seja, em sua capacidade de se engajar e
engajar outros nos discursos, de modo a poder agir no mundo social. Para que
isso seja possível é fundamental que o ensino de Língua Estrangeira seja balizado
pela função social desse conhecimento na sociedade brasileira.
Tal função está relacionada, principalmente, ao uso que se faz da Língua
Estrangeira via leitura, embora se possam também considerar outras habilidades
comunicativas, em função da especificidade de algumas línguas estrangeiras e
das condições existentes no contexto escolar. Os conteúdos de Língua
Estrangeira se articulam com os temas transversais, pela possibilidade que a
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aprendizagem de línguas traz para a compreensão das várias maneiras de se
viver à experiência humana.
Além disso, ainda que seja desejável uma política de pluralismo lingüístico,
é preciso considerar aspectos da história dos alunos, da comunidade e da cultura
local como critérios para orientar a inclusão de uma determinada língua
estrangeira no currículo.
Síntese dos conteúdos programáticos
Português


Uso da Língua Oral e Escrita:



Historicidade da linguagem e da língua;



Constituição de contexto de produção, representações de mundo e interação
sociais;



Implicações do contexto de produção na organização dos discursos;



Implicações dos contextos de produção no processo de significação.



Reflexão sobre língua e linguagem:



Variação lingüística (modalidades, variedades, registro);



Organização estrutural dos enunciados: - Léxico e redes semânticas;



Processos de construção de significação: - Modos de organização dos
discursos.

História


História das relações sociais da cultura e de trabalho;



História das representações e das relações de poder.

Geografia
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A geografia como uma possibilidade de leitura;



Estudo da natureza e sua importância para o homem;



Campo e a cidade como formações sócio espaciais;



A cartografia como instrumento na aproximação dos lugares e do mundo;



A evolução das tecnologias e as novas territorialidades em redes;



Um só mundo e muitos cenários geográficos;



Modernização, modos de vida e problemática ambiental.

Ciências


Terra e Universo;



Vida e Ambiente;



Ser Humano e Saúde



Tecnologia e Sociedade

Matemática:


Números e Operações;



Espaço e Forma;



Grandezas e Medidas;



Tratamento de Informações

Educação Física:


Esportes, Jogos, Lutas e Ginásticas;



Atividades Rítmicas e Expressivas;



Conhecimento sobre o Corpo.

Arte:


Arte Visual – Criação – Apreciação e Produção Cultural e Histórica;
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Danças – Apreciação, aspectos históricos e estéticos;



Teatro – Apreciação, aspectos históricos e estéticos;



Musica – Apreciação, aspectos históricos e estéticos.

Inglês:


Conhecimento de mundo textual, leitura, escrita, compreensão e produção da
fala;



Conhecimento

Sistêmico

–

Atribuição

de

significados

aos

aspectos:

morfológicos sintáticos e fonológicos.
Ensino Religioso:


Religião e diversidade;



História e religiosidade;



Funções e valores culturais religiosos;



Diversidade religiosa como parte da cultura;



Tradição Religiosa e Ética;



Textos Sagrados;



Cristianismo



Diversidade Cristã – A reforma;



Pluralismo e Diversidade.

Competências das áreas de conhecimentos
Português


Demonstrar compreensão de texto orais, nos gêneros previstos para o ciclo,

por meio de retomada dos tópicos do texto.
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Espera-se que o aluno realize oralmente ou por escrito, retomadas de textos
ouvidos (resumo, por exemplo), de forma que sejam preservadas as idéias
principais. Nesse processo, devem ser considerados possíveis efeitos de sentido
produzidos por elementos não – verbais e que sejam utilizados como apoio,
quando for o caso, registros escritos realizados durante a escuta.


Atribuir sentido a textos orais e escritos, posicionando-se criticamente diante
deles.
Espera-se o aluno, a partir da identificação do ponto de vista que determina o

tratamento dado ao conteúdo, possa confrontar o texto lido com outros textos e
opiniões, posicionando-se criticamente diante dele.


Ler de maneira independente textos com os quais tenha construído
familiaridade.
Espera-se que o aluno leia, sem que precise da ajuda de terceiros, textos

que demandem conhecimentos familiares, tanto no que se refere ao gênero
quanto ao tema abordado.


Compreender textos a partir do estabelecimento de relações entre diversos

segmentos do próprio texto e outros diretamente implicados por ele.
Espera-se que o aluno, no processo de leitura, consiga articular informação
presentes nos diferentes segmentos de um texto e estabeleça relações entre o
texto e outros ao qual esse, possa se referir mesmo que indiretamente, ainda que
a partir de informações oferecidas pelo professor.
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Selecionar procedimentos de leitura adequados a diferentes objetivos e

interesses (estudo, formação pessoal, entretenimento, realização de tarefa) e a
características do gênero e suporte.
Espera-se que o aluno seja capaz de ajustar sua leitura a diferentes
objetivos utilizando os procedimentos adequados – leitura extensiva, inspecionar,
tópica, revisão, item a item, consideradas as especificidades do gênero no qual o
texto se organiza e do suporte.


Coordenar estratégicas de leituras não-lineares utilizando procedimentos

adequados para resolver dúvidas na compreensão e articulando informações
textuais com conhecimentos prévios.
Espera-se que o aluno, ao realizar uma leitura, utilize coordenadamente
procedimentos necessários para a compreensão do texto. Assim, se realizou uma
antecipação ou inferência, é necessário que busque no texto pistas que confirmem
ou não a antecipação ou inferência realizada. Da mesma forma, espera-se que o
aluno, a partir da articulação entre seus conhecimentos prévios e as informações
textuais, deduza do texto informações implícitas.


Produzir textos orais nos gêneros previstos para o ciclo, considerando as

especificidades das condições de produção.
Espera-se que o aluno produza textos orais, planejando-os previamente em
função dos objetivos estabelecidos, com apoio da linguagem escrita e de recursos
gráficos, quando for o caso. Nesse processo, espera-se que sejam considerados
os seguintes aspectos: as especificidades do gênero, os papéis assumidos pelos
interlocutores na situação comunicativa, possíveis efeitos de sentido produzidos
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por elementos não-verbais, a utilização da variedade lingüística adequada.
Espera-se, ainda, que o aluno consiga monitorar seu desempenho durante o
processo de produção, em função da reação dos interlocutores.


Redigir textos na modalidade escrita nos gêneros previstos para o ciclo,

considerando as especificidades das condições de produção.
Espera-se que o aluno produza textos considerando as finalidades
estabelecidas, as especificidades do gênero e do suporte, os papéis assumidos
pelos interlocutores, os conhecimentos presumidos do interlocutor, bem como as
restrições impostas pelos lugares de circulação previstos para o texto.


Escrever textos coerentes e coesos, observando as restrições impostas pelo
gênero.
Espera-se que o aluno produza textos, procurando garantir: a relevância

das informações em relação ao tema e aos propósitos do texto; a continuidade
temática; a explicitação de dados ou premissas indispensáveis à interpretação; a
explicitação de relações entre expressões pela utilização de recursos lingüísticos
apropriados (retomadas, anáforas, conectivos). Espera-se, também, que o aluno
saiba avaliar a pertinência da utilização de recursos que não sejam próprios da
modalidade escrita da linguagem, analisando possíveis efeitos de sentido
produzidos por esses recursos.


Redigir textos utilizando alguns recursos próprios do padrão escrito relativos à
paragrafação, pontuação e outros sinais gráficos, em função do projeto textual.
Espera-se que o aluno, ao redigir textos, coerentemente com o projeto

textual em desenvolvimento, saiba organizá-lo em parágrafos, estruturando
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adequadamente os períodos e utilizando recursos do sistema de pontuação e
outros sinais gráficos.


Escrever textos sabendo utilizar os padrões da escrita, observando
regularidades lingüísticas e ortográficas.
Espera-se que o aluno empregue adequadamente os tempos verbais em

função de seqüências textuais, que estabeleça as relações lógico-temporais,
utilizando adequadamente os conectivos; e que faça a concordância verbal e
nominal, inclusive em casos em que haja inversão sintática ou distanciamento
entre sujeito e verbo, desconsiderando-se os casos de concordância especial.
Espera-se que o aluno produza textos ortograficamente corretos,
considerando casos não regulares apenas em palavras de freqüência alta,
sabendo utilizar o dicionário e outras fontes impressas para resolver as dúvidas
relacionadas às demais irregularidades.


Revisar os próprios textos com o objetivo de aprimoramos.
Espera-se que o aluno, tanto durante a produção dos textos quanto após

terminá-los, analise-os e revise-os em função dos objetivos estabelecidos, da
intenção comunicativa, e do leitor a que destina, redigindo tantas versões quantas
forem necessárias para considerar o texto bem escrito. Espera-se que, nesse
processo, o aluno incorpore os conhecimentos discutidos e produzidos na prática
de análise lingüística.


Utilizar os conceitos e procedimentos constituídos na prática de análise
lingüística.
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Espera-se que o aluno opere com os procedimentos metodológicos
empregados na análise dos fatos da linguagem (elaboração de inventário,
classificação, comparação, levantamento de regularidade, organização de
registro), bem como utilize os conceitos referentes à delimitação e identificação de
unidades, à compreensão das relações estabelecidas entre as unidades e às
funções

discursivas

associadas

a

elas

no

contexto,

empregando

uma

metalinguagem quando esta se revelar funcional.
HISTÓRIA
Espera-se que ao final do terceiro ciclo os alunos sejam capazes de:


Conhecer realidades históricas singulares, distinguindo diferentes modos de
convivência nelas existentes;



Caracterizar e distinguir relações sociais da cultura com a natureza em
diferentes realidades históricas;



Caracterizar e distinguir relações sociais de trabalho em diferentes realidades
históricas;



Refletir sobre as transformações tecnológicas e as modificações que elas
geram no modo de vida das populações e nas relações de trabalho;



Localizar acontecimentos no tempo, dominando padrões de medida e noções
para

distingui-los

por

critérios

de

anterioridade,

posterioridade

e

simultaneidade;


Utilizar fontes históricas em suas pesquisas escolares; ter iniciativas e
autonomia na realização de trabalhos individuais e coletivos.

GEOGRAFIA
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Espera-se que ao final do terceiro ciclo os alunos sejam capazes de:


Reconhecer que a sociedade e a natureza possuem princípios e leis
próprios e que o espaço geográfico resulta das interações entre elas,
historicamente definidas;



Compreender a escala de importância no tempo e no espaço do local e do
global e da multiplicidade de vivências com os lugares;



Reconhecer a importância da cartografia como uma forma de linguagem
para trabalhar em diferentes escalas espaciais as representações locais e
globais do espaço geográfico;



Distinguir as grandes unidades de paisagens em seus diferentes graus de
humanização da natureza, inclusive a dinâmica de suas fronteiras, sejam
elas naturais ou históricas, a exemplo das grandes paisagens naturais, as
sociopolíticas como dos Estados-nacionais e cidade-campo;



Compreender que os conhecimentos geográficos que adquiriram ao longo
da escolaridade são partes da construção da sua cidadania, pois os
homens constroem, se apropriam e interagem com o espaço geográfico
nem sempre de forma igual;



Perceber na paisagem local e no lugar em que vivem as diferentes
manifestações da natureza, sua apropriação e transformação pela ação da
coletividade, de seu grupo social;



Reconhecer e comparar a presença da natureza expressa na paisagem
local, com as manifestações da natureza presentes em outras paisagens;
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Reconhecer semelhanças e diferenças nos modos que diferentes grupos
sociais se apropriam da natureza e a transformam, identificando suas
determinações nas relações de trabalho, nos hábitos cotidianos, nas formas
de se expressar e no lazer;



Conhecer e utilizar fontes de informação escritas e imagéticas, utilizando,
para tanto, alguns procedimentos básicos;



Criar uma linguagem comunicativa, apropriando-se de elementos da
linguagem gráfica utilizada nas representações cartográficas;



Saber utilizar a observação e a descrição na leitura direta ou indireta da
paisagem, sobretudo mediante ilustrações e linguagem oral;



Reconhecer, no seu cotidiano, os referenciais espaciais de localização,
orientação e distância, de modo que se desloque com autonomia e
represente os lugares onde vivem e se relacionam;



Reconhecer a importância de uma atitude responsável de cuidado com o
meio em que vivem evitando o desperdício e percebendo os cuidados que
se devem ter na preservação e na conservação da natureza.



CIÊNCIAS

Os temas de estudo e as atividades de Ciência Naturais devem ser
organizados para que os alunos ganhem progressivamente as seguintes
capacidades:
 Reconhecer que a humanidade sempre se envolveu com o conhecimento
da natureza e que a Ciência, uma forma de desenvolver este conhecimento,
relaciona-se com outras atividades humanas;
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 Valorizar a disseminação de informações socialmente relevantes aos
membros da sua comunidade;
 Valorizar o cuidado com o próprio corpo, com atenção para o
desenvolvimento da sexualidade e para os hábitos de alimentação, de convívio
e de lazer;
 Valorizar a vida em sua diversidade e a conservação dos ambientes;
 Elaborar, individualmente e em grupo, relatos orais e outras formas de
registros acerca do tema em estudo, considerando informações obtida por
meio de observação, experimentação, textos ou outras fontes;
 Confrontar as diferentes explicações individuais e coletivas, inclusive as de
caráter histórico, para reelaborar sua idéias e interpretações;
 Elaborar perguntas e hipóteses, selecionando e organizando dados e idéias
para resolver problemas;
 Caracterizar os movimentos visíveis de corpos celestes no horizonte e seu
papel na orientação espaço-temporal hoje e no passado da humanidade;
 Caracterizar as condições e a diversidade de vida no planeta Terra em
diferentes espaços, particularmente nos ecossistemas brasileiros;
 Interpretar situações de equilíbrio e desequilibro ambiental relacionando
informações sobre a interferência do ser humano e a dinâmica das cadeias
alimentares;
 Identificar diferentes tecnologias que permitem as transformações de
materiais e de energia necessárias a atividades humanas essenciais hoje e no
passado;
Ivonice Aparecida de Mattias Alduino – Diretor de Escola
Janir de Matos Cassiano Gimenes Rodrigues – Vice-Diretor de Escola
Maria Emily Damien Codenhoto – Professor Coordenador Pedagógico – Ensino Fundamental
Marcos Euclides Bonassi – Professor Coordenador – Ensino Médio
Elzelina Bertani Buosi – Gerente da Organização Escolar

62

 Compreender a alimentação humana, a obtenção e a conservação dos
alimentos, sua digestão no organismo e o papel dos nutrientes na sua
constituição e saúde.
 Compreender e exemplificar como as necessidades humanas, de caráter
social, prático ou cultural, contribuem para o desenvolvimento do conhecimento
cientifico ou, no sentido inverso, beneficiam-se desse conhecimento;


Compreender as relações de mão dupla entre o processo social e a

evolução

tecnologias,

associadas

à

compreensão

dos

processos

de

transformação de energia, dos materiais e da vida;


Valorizar a disseminação de informações socialmente relevantes aos

membros da sua comunidade;
 Confrontar as diferentes explicações individuais e coletivas, reconhecendo
a existência de diferentes modelos explicativos na Ciência, inclusive de caráter
histórico, respeitando as opiniões, para reelaborar suas idéias e interpretações;
 Elaborar individualmente e em grupo relatos orais, perguntas e suposições
acerca do tema em estudo, estabelecendo relações entre as informações
obtidas por meio de trabalhos práticos e de textos, registrando suas próprias
sínteses mediantes tabelas, gráficos, esquemas, textos ou maquetes;
 Compreender como as teorias geocêntricas e heliocêntrica explicam os
movimentos dos corpos celestes, relacionado esses movimentos a dados de
observação e à importância histórica dessas diferentes visões;
 Compreender a história evolutiva dos seres vivos, relacionando-a aos
processos de formação do planeta;
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Caracterizar as transformações tanto naturais como induzidas pelas

atividades humanas, na atmosfera, na litosfera, na hidrosfera e na biosfera,
associadas aos ciclos dos materiais e ao fluxo de energia na Terra,
reconhecendo a necessidade de investimento para preservar o ambiente em
geral e particularmente, em sua região;
 Compreender o corpo humano e sua saúde como um todo integrado por
dimensões biológicas, afetivas e sociais, relacionando a prevenção de doenças
e promoção de saúde das comunidades a políticas públicas adequadas;
 Compreender as diferentes dimensões da reprodução humana e os
métodos anticoncepcionais, valorizando o sexo seguro e a gravidez planejada.
MATEMÁTICA
Neste ciclo, o ensino de Matemática deve visar ao desenvolvimento:
 Do pensamento numérico, por meio da exploração de situações de
aprendizagem que levem ao aluno a:
 Ampliar e construir novos significados para os números – naturais, inteiros
e racionais – a partir de sua utilização no contexto social e da análise de
alguns problemas históricos que motivaram sua construção;


Resolver situações problema envolvendo números naturais, inteiros,

racionais e a partir delas ampliar e construir novos significados da adição,
subtração, multiplicação, divisão, potenciação e radiciação;
 Identificar, interpretar e utilizar diferentes representações dos números
naturais, racionais e inteiros, indicadas por diferentes notações, vinculando-as
aos contextos matemáticos e não matemáticos;
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Selecionar e utilizar procedimentos de calculo (exato ou aproximado, mental

ou escrito) em função da situação problema proposta.
 Do pensamento algébrico, por meio da exploração de situações de
aprendizagem que levem o aluno a :
 Reconhecer

que

representações

algébricas

permitem

expressar

generalizações sobre propriedades das operações aritméticas, traduzir
situações problema e favorecer as possíveis soluções;
 Traduzir informações contidas em tabelas e gráficos em linguagem
algébrica e vice-versa, generalizando regularidades e identificar os significados
das letras;
 Utilizar os conhecimentos sobre as operações numéricas e suas
propriedades para construir estratégias de cálculo algébrico.


Do pensamento geométrico, por meio da exploração de situações de

aprendizagem que levem o aluno a:
 Resolver situações-problema de localização e deslocamento de pontos no
espaço, reconhecendo nas noções de direção e sentido, de ângulo, de
paralelismo

e

de

perpendicularismo

elementos

fundamentais

para

a

constituição de sistemas de coordenadas cartesianas;
 Estabelecer relações entre figuras espaciais e suas representações planas,
envolvendo a observação das figuras sob diferentes pontos de vista,
construindo e interpretando suas representações;
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 Resolver situações problema que envolvam figuras geométricas planas,
utilizando procedimentos de decomposição e composição, transformação,
ampliação e redução.
 Da competência métrica, por meio da exploração de situações de
aprendizagem que levem o aluno a:
 Ampliar e construir noções de medida, pelo estudo de diferentes grandezas,
a partir de sua utilização no contexto social e da análise de alguns dos
problemas históricos que motivaram sua construção;
 Resolver problemas que envolvam diferentes grandezas, selecionado
unidades de medida e instrumentos adequados à precisão requerida.
 Do raciocínio que envolva a proporcionalidade, por meio da exploração de
situações de aprendizagem que levem o aluno a :
 Observar a variação entre grandezas, estabelecendo relação entre elas e
construir estratégias de solução para resolver situações que envolvam a
proporcionalidade.
 Do raciocínio combinatório, estático e probabilístico, por meio da
exploração de situações de aprendizagem que levem o aluno a:


Coletar, organizar e analisar informações, construir e interpretar tabelas e

gráficos, formular argumentos convincentes, tendo por base a análise de dados
organizados em representações matemáticas diversas;


Resolver situações-problema que envolvam o raciocínio combinatório e a

determinação da probabilidade de sucesso de um determinado evento por
meio de uma razão.
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Do pensamento numérico, por meio da exploração de situações de

aprendizagem que levem o aluno a:


Ampliar e consolidar os significados dos números racionais a partir dos

diferentes usos em contextos sociais e matemáticos e reconhecer que existem
números que não são racionais;


Resolver situações-problema envolvendo números naturais, inteiros,

racionais e irracionais, ampliando e consolidando os significados da adição,
subtração, multiplicação, divisão, potenciação e radiciação;
 Selecionar e utilizar diferentes procedimentos de cálculo com números
naturais, inteiros, racionais e irracionais.
 Do pensamento algébrico, por meio da exploração de situações de
aprendizagem que levem o aluno a:
 Produzir e interpretar diferentes escritas algébricas – expressões,
igualdades e desigualdades - , identificando as equações, inequações e
sistemas;
 Resolver situações-problema por meio de equações e inequações do
primeiro grau, compreendendo os procedimentos envolvidos;
 Observar regularidades e estabelecer leis matemáticas que expressem a
relação de dependência entre variáveis.
 Do pensamento geométrico, por meio da exploração de situações de
aprendizagem que levem o aluno a:
 Interpretar e representar a localização e o deslocamento de uma figura no
plano cartesiano;
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 Produzir e analisar transformações e ampliações/reduções de figuras
geométricas planas, identificando seus elementos variantes e invariantes,
desenvolvendo o conceito de congruência e semelhança;


Ampliar e aprofundar noções geométricas como incidência, paralelismo,

perpendicularismo e ângulo para estabelecer relações, inclusive as métricas,
em figuras bidimensionais e tridimensionais.
 Da competência métrica, por meio da exploração de situações de
aprendizagem que levem o aluno a:
 Ampliar e construir noções de medida, pelo estudo de diferentes grandezas,
utilizando dígitos significativos para representar as medidas, efetuar cálculos e
aproximar resultados de acordo com o grau de precisão desejável;
 Obter e utilizar fórmulas para cálculo da área de superfícies planas e para
cálculo de volumes de sólidos geométricos (prismas retos e composições
desses prismas).
 Do raciocínio proporcional, por meio da exploração de situações de
aprendizagem que levem o aluno a:


Representar em um sistema de coordenadas cartesianas a variação de

grandezas, analisando e caracterizando o comportamento dessa variação em
diretamente proporcional, inversamente proporcional ou não – proporcional;
 Resolver situações-problema que envolvam a variação de grandezas direta
ou inversamente proporcionais, utilizando estratégias não-convencionais e
convencionais, como as regras de três.
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 Do raciocínio estatístico e probabilístico, por meio da exploração de
situações de aprendizagem que levem o aluno a:
 Construir tabelas de freqüências e representar graficamente dados
estatísticos, utilizando diferentes recursos, bem como elaborar conclusões a
partir da leitura, análise, interpretação de informações apresentadas em
tabelas e gráficos;
 Construir um espaço amostral de eventos equiprováveis, utilizando o
principio multiplicativo ou simulações, para estimar a probabilidade de sucesso
de um dos eventos.
EDUCAÇÃO FÍSICA
Atitudes: conhecimento sobre o corpo, esportes, jogos, lutas e ginásticas;
atividades rítmicas e expressivas
 Predisposição a cooperação e solidariedade (ajudar o outro, dar segurança,
contribuir com um ambiente favorável ao trabalho etc.)
 Predisposição ao diálogo (favorecer a troca de conhecimento, não sonegar
informações úteis ao desenvolvimento do outro, valorizar o diálogo na
resolução de conflitos, respeitar a opinião de outro).
 Valorização da cultura popular e nacional.
 Predisposição para a busca do conhecimento, da diversidade de padrões,
da atitude crítica em relação a padrões impostos, do reconhecimento a outros
padrões pertinentes a diferentes contextos.
 Respeito a si e ao outro (próprios limites corporais, desempenho, interesse,
biótipo, gênero, classe social, habilidade, erro etc.).
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 Valorização do desempenho esportivo de um modo geral, sem ufanismo ou
regionalismo.
 Predisposição para experimentar situações novas ou que envolvam novas
aprendizagens.
 Predisposição para cultivar algumas práticas sistemáticas (exercícios
técnicos, de manutenção das capacidades físicas etc.).
 Aceitação da disputa como um elemento da competição e não como uma
atitude de rivalidade frente aos demais.
 Predisposição em aplicar os conhecimentos técnicos e táticos.
 Valorização

do

próprio

desempenho

em

situações

competitivas

desvinculadas do resultado.
 Reconhecimento do desempenho do outro como subsídio para a própria
evolução,

como

parte

do

processo

de

aprendizagem

(diálogo

de

competências).
 Disposição em adaptar regras, matérias e espaço visando à inclusão do
outro (jogos, ginásticas, esportes etc.).
 Disposição para aplicar os conhecimentos adquiridos e os recursos
disponíveis na criação e adaptação de jogos, danças e brincadeiras,
otimizando o tempo disponível para o lazer.
 Valorização da cultura corporal de movimento como parte de patrimônio
cultural da comunidade, do grupo social e da nação.
 Valorização do estilo pessoal de cada um.
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 Valorização da cultura corporal de movimento como instrumento de
expressão de afetos, sentimentos e emoções.
 Valorização da cultura corporal de movimento como possibilidade de obter
satisfação e prazer.
 Valorização da cultura corporal de movimento como linguagem, como forma
de comunicação e interação social.
 Respeito a diferenças e características relacionadas ao gênero presente
nas práticas da cultura corporal de movimento.
Conceitos e procedimento: Conhecimento sobre o corpo
 Identificação das capacidades físicas básicas.
 Compreensão dos aspectos relacionados com a boa postura.
 Compreensão das relações entre as capacidades físicas e as práticas da
cultura corporal de movimento.
 Compreensão das técnicas de desenvolvimento e manutenção das
capacidades físicas básicas.
 Vivencia de diferentes formas de desenvolvimento das capacidades físicas
básicas.
 Identificação das funções orgânicas relacionadas às atividades motoras.
 Vivências corporais que ampliem a percepção do corpo sensível e do corpo
emotivo.
 Conhecimento dos efeitos que a atividade física exerce sobre o organismo
e a saúde.
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 Compreensão dos mecanismos e fatores que facilitam a aprendizagem
motora.
 Compreensão dos fatores fisiológicos que incidem sobre as características
da motricidade masculina e feminina.
Conceitos e procedimentos: Esporte, jogos, lutas e ginásticas
 Compreensão dos aspectos históricos sociais relacionados aos jogos, às
lutas, aos esportes e às ginásticas.
 Participação em jogos, lutas, e esportes dentro do contexto escolar de
forma recreativa.
 Participação em jogos, lutas, e esportes dentro do contexto escolar de
forma competitiva
 Vivência de jogos cooperativos.
 Desenvolvimento das capacidades físicas e habilidades motoras por meio
das práticas da cultura corporal de movimento.
 Compreensão e vivência dos aspectos relacionados à repetição e à
qualidade do movimento na aprendizagem do gesto esportivo.
 Aquisição e aperfeiçoamento de habilidades especificas a jogos, esporte,
lutas e ginásticas.
 Compreensão e vivência dos aspectos técnicos e táticos do esporte no
contexto escolar.
 Desenvolvimento da capacidade de adaptar espaços e materiais na criação
de jogos.
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Desenvolvimento da capacidade de adaptar espaços e materiais para

realizar

esportes

simultâneos,

envolvendo

diferentes

objetivos

de

aprendizagem.


Vivência de esportes individuais dentro de contextos participativos e

competitivos.
 Vivência de esportes coletivos dentro de contexto participativos e
competitivos
 Vivência de variados papéis assumidos no contexto esportivo (goleiro,
defesa, atacante, técnico, torcedor, juiz).
 Participação na organização de campeonatos, gincanas, excursões e
acampamentos dentro do contexto escolar.
 Compreensão das diferentes técnicas, ginásticas relacionadas com
diferentes contextos histórico-culturais e com seus objetivos específicos.
 Compreensão e vivência dos aspectos de quantidade e qualidade
relacionados aos movimentos ginásticos.
Conceitos e procedimentos: Atividades rítmicas e expressivas
 Compreensão dos aspectos histórico-sociais das danças.
 Percepção do ritmo pessoal.
 Percepção do ritmo grupal.
 Desenvolvimento da noção espaço/tempo vinculada ao estímulo musical a
ao silêncio com relação a si mesmo e ao outro. Exploração de gestos e
códigos de outros movimentos corporais não abordado nos outros blocos.
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 Compreensão do processo expressivo partindo do código individual de cada
um para o coletivo (mímicas, individuais, representações de cenas do cotidiano
em grupo, danças individuais, pequenos desenhos coreográficos em grupo).
 Percepção dos limites corporais na vivência dos movimentos rítmicos e
expressivos,
 Predisposição a superar seus próprios limites nas vivências rítmicas e
expressivas.
 Vivências das danças folclóricas e regionais, compreendendo seus
contextos de manifestação (carnaval, escola de samba e seus integrantes,
frevo, capoeira, bumba-meu-boi etc.).
 Reconhecimento e apropriação dos princípios básicos para construção
desenhos coreográficos e coreografias simples.
 Vivência da aplicação dos princípios básicos na construção de desenhos
coreográficos.
 Vivência das manifestações das danças urbanas mais emergentes e
compreensão do seu contexto originário.
 Vivência das danças populares regionais, nacionais e internacionais e
compreensão do contexto sociocultural onde se desenvolvem.
ARTE
Critérios de avaliação em artes visuais
 Criar formas artísticas por meio de poéticas pessoais.
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Com este critério pretende-se avaliar se o aluno produz formas com liberdade e
marca individual em diversos espaços, utilizando-se de técnicas, procedimentos e
de elementos da linguagem visual.
 Estabelecer relações com o trabalho de arte produzido por si, por seu grupo
e por outros sem discriminação estética, artística, étnica e de gênero.
Com este critério pretende-se avaliar se o aluno sabe identificar e argumentar
criticamente sobre seu direito à criação e comunicação cultural, respeitando os
direitos, valores e gostos de outras pessoas da própria cidade e de outras
localidades, conhecendo-os e sabendo interpretá-los.
 Identificar os elementos da linguagem visual e suas relações em trabalhos
artísticos e na natureza.
Com este critério pretende-se avaliar se o aluno conhece, analisa e argumenta de
forma pessoal a respeito das relações que ocorrem a partir das combinações de
alguns elementos da linguagem visual nos próprios trabalhos, nos dos colegas e
em objetos e imagens que podem ser naturais ou fabricados, produzidos em
distintas culturas e diferentes épocas.
 Conhecer e apreciar vários trabalhos e objetos de arte por meio das
próprias emoções, reflexões e conhecimentos e reconhecer a existência desse
processo em jovens e adultos de distintas culturas.
Com este critério pretende-se avaliar se o aluno conhece, sabe apreciar e
argumentar sobre vários trabalhos, com senso crítico e fundamentos, observando
semelhanças e diferenças entre os modos de interagir e apreciar arte em
diferentes grupos culturais.
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 Valorizar a pesquisa e a freqüentação junto às fontes de documentação,
preservação, acervo e veiculação da produção artística.
Com este critério pretende-se avaliar se o aluno valoriza a pesquisa, conhece e
observa a importância da documentação, preservação, acervo e veiculação da
própria cultura e das demais em relação aos espaços culturais, ao planejamento
urbano, à arquitetura, como bens artístico e do patrimônio cultural.
Critérios de avaliação em dança
 Saber mover-se com consciência, desenvoltura, qualidade e clareza dentro
de suas possibilidades de movimento e das escolhas que faz.
Com este critério busca-se que o aluno conheça as possibilidades de
movimento humano e possa fazer/criar movimentos/danças próprios de acordo
com

suas

escolhas

pessoais,

respeitando

e

compreendendo

seus

limites/possibilidades físicas, emocionais e intelectuais.
 Conhecer as diversas possibilidades dos processos criativos em dança e
suas interações com a sociedade.
Com este critério busca-se que o aluno possa escolher consciente e
criticamente papéis e propostas criativas que sejam significativas para ele, para o
desenvolvimento da arte e para a convivência em sociedade.
 Tomar decisões próprias na organização dos processos criativos individuais
e de grupo em relação a movimentos, música, cenário e espaço cênico.
Com este critério busca-se que o aluno integre os diversos elementos que
constituem o processo de elaboração de uma dança, relacionando-os entre si,
com as outras linguagens artísticas e com a sociedade.
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 Conhecer

as

principais

correntes

históricas

da

dança

e

as

manifestações culturais populares e suas influencias nos processos criativos
pessoais.
Com este critério busca-se que o aluno possa situar os movimentos artísticos
no tempo e no espaço para que estabeleça relações entre a história da dança e os
processos criativos pessoais de forma crítica e transformadora.
 Saber expressar com desenvoltura, clareza, critério suas idéias e juízos de
valor a respeito das danças que cria e assiste.
Com este critério espera-se que o aluno integre seu conhecimento corporal,
intuitivo, sintético, imaginativo, perceptivo aos processos analíticos, mentais,
lógicos e racionais de dança.
Critérios de avaliação em música
 Criar e interpretar com autonomia, utilizando diferentes meios e materiais
sonoros.
Com este critério pretende-se avaliar se o aluno improvisa, compõe, interpreta
vocal e/ou instrumentalmente, pesquisando, experimentando e organizando
diferenciadas possibilidades sonoras e se o aluno improvisa com desembaraço, se
compõe pequenos trechos com desenvoltura, se interpreta com expressividade,
sabendo trabalhar em equipe e respeitando a produção própria e a de colegas.
 Utilizar conhecimentos básicos da linguagem musical, comunicando-se e
expressando-se musicalmente.
Com este critério pretende-se avaliar se o aluno utiliza conhecimentos básicos
da linguagem e grafia musical, com meios de comunicação e expressão de idéias
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e sentimentos e se manifesta cooperação, interagindo grupalmente em processos
de criação e interpretação musicais.
 Conhecer e apreciar músicas de seu meio sociocultural e do conhecimento
musical construído pela humanidade em diferentes períodos históricos e
espaços geográficos.
Com este critério pretende-se avaliar se o aluno conhece a música de seu
meio sociocultural, bem como a transformação dela como produto cultural,
histórico e geográfico e reconhece alguns estilos musicais de diferentes épocas,
sociedades, etnias, e respectivos valores, características e funções. Se, ao
apreciar músicas de distintas culturas e épocas, o aluno valoriza essa diversidade
sem preconceitos estéticos, étnicos, culturais e de gênero.
 Reconhecer e comparar – por meio de percepção sonora – composições
quanto aos elementos da linguagem musical.
Com este critério pretende-se avaliar se o aluno identificar estilo, forma, motivo,
andamento, textura, timbre e utiliza vocabulário musical adequado para comparar
composições que apresentem estéticas diferenciadas.
 Refletir, discutir e analisar aspectos das relações socioculturais que os
jovens estabelecem com a música pelos meios tecnológicos contemporâneos,
com o mercado cultural.
Com este critério pretende-se avaliar se o aluno conhece e analisa criticamente
as inter-relações do jovem com a cultura das mídias, tendo o cotidiano como ponto
de partida e se o aluno reflete, analisa e discute questões do mercado cultural,
funções e formas de consumo da música.
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Critérios de avaliações em Teatro
 Saber improvisar e atuar nas situações de jogos, explorando as
capacidades do corpo e da voz.
Com este critério pretende-se verificar se o aluno busca o enfrentamento nas
situações de jogos articulando estruturas de linguagem teatral por meio do gesto,
movimento e voz.
Pretende-se verificar também se ele é capaz de relacionar e fazer sínteses das
observações que realiza no cotidiano, manifestando-as por meio de gestos no jogo
teatral.
 Estar capacitado para criar cenas escritas ou encenadas, reconhecendo e
organizando os recursos para a sua estruturação.
Com este critério pretende-se verificar se o aluno organiza cenas e identifica os
diversos elementos (atuação, cenário, figurino, iluminação, sonoplastia) e sua
integração. Escreve-se ou adapta roteiros simples a partir das cenas.
 Estar capacitado a emitir opiniões sobre a atividade teatral, com clareza e
critérios fundamentados, sem discriminação estética, artística, étnica ou de
gênero.
Com este critério pretende-se verificar se o aluno manifesta julgamentos, idéias
e sentimentos, oral ou por escrito, sobre seu trabalho, dos colegas, espetáculos e
textos dramáticos, fundamentados na observação de sua prática, na pesquisa e
nos conhecimentos adquiridos, interagindo com o julgamento dos colegas e
aprofundando sua perspectiva crítica. Reconhece-se e valoriza a crítica teatral.
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Articula-se um vocabulário adequado em momentos de reflexão sobre processos
de criação ou apreciação teatral.
 Identificar momentos importantes da história do teatro, da dramaturgia local,
nacional ou internacional, refletindo e relacionando os aspectos estéticos e
cênicos.
Com este critério pretende-se verificar se o aluno percebe que existem
diferentes momentos na história do teatro e que estão relacionados a aspectos
socioculturais. Reconhece-se a presença de alguns estilos e correntes teatrais nos
trabalhos apresentados na escola, nos espetáculos a que assiste ou nos
programas veiculados pelas mídias.
 Valorizar as fontes de documentação, os acervos e os arquivos da
produção artística teatral.
Com este critério pretende-se verificar se o aluno valoriza e reconhece a
importância da organização de seus próprios registros e anotações. Se freqüenta,
valoriza e respeita os centros de documentação da memória da atividade teatral
nacional e de sua comunidade (centros culturais, museus, arquivos públicos,
bibliotecas, midiatecas). Reconhece-se a importância da pesquisa nesses centros.
Reconhece-se o direito à preservação da própria cultura e das demais.
Inglês
Quanto à compreensão escrita, o aluno deverá ser capaz de:
 Demonstrar compreensão geral de tipos de textos variados, apoiados em
elementos icônicos (gravuras, tabelas, fotografias, desenho) e/ou em palavras
cognatas;
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 Selecionar informações especificas do texto;
 Demonstrar

conhecimento

da

organização

textual

por

meio

do

reconhecimento de como a informação é apresentada no texto e dos
conectores articuladores do discurso e de sua função enquanto tais;
 Demonstrar consciência de que a leitura não é um processo linear que
exige o entendimento de cada palavra;
 Demonstrar consciência crítica em relação aos objetivos do texto, em
relação ao modo como escritores e leitores estão posicionados no mundo
social;
 Demonstrar

conhecimento

sistêmico

necessário

para

o

nível

de

conhecimento fixado para o texto.
 A avaliação da compreensão oral, quando esta habilidade tiver sido
trabalhada, envolverá aspectos semelhantes àqueles mencionados para a
compreensão escrita, acrescido do conhecimento dos padrões de natureza
fonético-fonológica e de interação social.
A avaliação da produção, tanto escrita quanto oral, dependerá naturalmente da
ênfase com que essas habilidades serão enfocadas no programa de ensino. O
aluno deverá ser capaz de:
 Demonstrar adequação na produção, no que diz respeito, particularmente,a
aspectos que afetam o significado no nível da sintaxe, da morfologia, do léxico
e da fonologia;
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 Demonstrar conhecimento dos padrões interacionais e de tipos de textos
orais e escritos pertinentes a contextos específicos de uso da língua
estrangeira;
 Demonstrar conhecimento de que escritores/falantes têm em mente
leitores e ouvintes posicionados de modo especifico na sociedade.
Na produção oral, acrescente-se a necessidade de demonstrar adequação no
uso de traços entonacionais e conhecimento ao nível fonológico. Em relação à
avaliação dessa habilidade comunicativa, é importante notar que a avaliação
decorre mais da observação constante do que de uma prova ao final do semestre.
Para a produção escrita, os critérios de avaliação deverão basear-se no foco de
ensino e aprendizagem de Língua Estrangeira no ensino fundamental, ou seja, o
envolvimento do aluno na construção do significado. A avaliação dessa habilidade
deverá ser semelhante à situação de ensino: concentração no significado e na
relevância do que é produzido em termos de como o aluno se constitui como ser
discursivo, mais do que na correção gramatical. Esta aumentará gradativamente
ao longo da construção da interlíngua do aluno.

Ensino Religioso
 Compreensão de que todas as pessoas precisam sentir-se respeitadas e
sentir que delas se exigem respeito;
 Atuação compreensiva nas situações cotidianas;
 Conhecimento e compreensão da tradição religiosa e sua

trajetória

histórica;
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 Valorização da contribuição das diversidades religiões.
 Objetivos da educação de jovens a adultos – EJA
Ao definir os objetivos gerias do Ensino Fundamental, os PCN indicam
capacidades relativas aos aspectos cognitivos, afetivos, físicos, éticos e estéticos,
de atuação e de inserção social, de forma a expressar a formação básica
necessária para o exercício da cidadania, nortear a seleção de conteúdos e as
abordagens didáticas. Isso deve levar em consideração que o mundo atual exige
das pessoas capacidades que se relacionam em diferentes dimensões da vida:
trabalho, família, participação social e política, lazer e cultura.
Formar para o exercício da cidadania pressupõe a participação política de todos
na definição de rumos, não apenas na escolha de representantes políticos, mas
também na participação em movimentos sociais e no envolvimento com os temas
e questões da nação e em todos os níveis da vida cotidiana. As mudanças no
mundo atual exigem que se compreenda melhor o mundo, para nele atuar de
maneira critica, responsável e transformadora. Esse é o contexto em que se
definem as capacidades a serem desenvolvidas na Educação Fundamental,
relacionadas a seguir.
 Compreender a cidadania como participação social e política, assim como
exercício de direitos e deveres políticos, civis e sociais, adotando, no dia-a-dia,
atitudes de solidariedade, cooperação e repúdio às injustiças, respeitando o
outro e exigindo para si o mesmo respeito.
Evidentemente os alunos jovens e adultos já são cidadãos e participam da vida
em sociedade; no entanto, o curso deve lhes proporcionar a ampliação de
Ivonice Aparecida de Mattias Alduino – Diretor de Escola
Janir de Matos Cassiano Gimenes Rodrigues – Vice-Diretor de Escola
Maria Emily Damien Codenhoto – Professor Coordenador Pedagógico – Ensino Fundamental
Marcos Euclides Bonassi – Professor Coordenador – Ensino Médio
Elzelina Bertani Buosi – Gerente da Organização Escolar

83

espaços de participação, aguçando o espírito crítico e mostrando a importância de
sua contribuição no desenvolvimento de uma sociedade mais justa social e
economicamente.
 Posicionar-se de maneira crítica, responsável e construtiva nas diferentes
situações sociais, utilizando o diálogo como forma de mediar conflitos e de
tomar decisões coletivas.
A interrupção da trajetória escolar produz nos alunos do EJA, muitas vezes, um
comportamento bastante introvertido e o medo de se posicionar, de dar sua
opinião; desse modo, o resgate de sua auto-estima, a construção da confiança em
suas próprias opiniões são capacidades importantes a serem desenvolvidas,
aliadas também à idéia de que é preciso ouvir as opiniões dos outros, considerálas, permanecendo aberto ao diálogo.
 Conhecer características fundamentais do Brasil nas dimensões sociais,
materiais e culturais como meio para construir progressivamente a noção de
identidade nacional e pessoal e o sentimento de pertinência ao país.
Por conta de uma série de circunstância, a baixa auto-estima pessoal coexiste
com a percepção de viver em um país do Terceiro Mundo, com problemas de
várias ordens; a relação com a pátria é geralmente uma relação negativa, pelo fato
de que ela nega o acesso às condições básicas da cidadania; além disso, é
grande a falta de conhecimentos sobre o Brasil, em diferentes dimensões. Daí a
importância da tematização das questões sociais, econômicas, culturais, não só
colocando o foco no meio social e cultural em que os cursos de EJA estão

Ivonice Aparecida de Mattias Alduino – Diretor de Escola
Janir de Matos Cassiano Gimenes Rodrigues – Vice-Diretor de Escola
Maria Emily Damien Codenhoto – Professor Coordenador Pedagógico – Ensino Fundamental
Marcos Euclides Bonassi – Professor Coordenador – Ensino Médio
Elzelina Bertani Buosi – Gerente da Organização Escolar

84

inseridos, mas também estabelecendo relações com dimensões mais amplas do
país e do mundo.
 Conhecer e valorizar a pluralidade do patrimônio sociocultural brasileiro,
bem como aspectos socioculturais de outros povos e nações, posicionando-se
contra qualquer discriminação baseada em diferenças culturais, de classe
social, de crenças, de sexo, de etnia ou outras características individuais e
sociais.
Em geral (infelizmente), os alunos de EJA conhecem bem a discriminação
social de todas as ordens. As vivencias de determinadas experiências os levam a
esconder sua origem e a renegar ou desvalorizar aspectos de sua cultura, por
considerá-los menores ou sem importância. Desse modo, o curso deverá
empenhar-se no sentido de que o aluno possa construir e re-construir sua relação
com saberes populares, com suas festas, danças e costumes, valorizando-os e
percebendo a riqueza do patrimônio sociocultural brasileiro. Assim, esses alunos
poderão ser capazes de valorizar e de se interessar em conhecer culturas de
outros povos e nações.
 Perceber-se integrante, dependente e agente transformador do ambiente,
identificando seus elementos e as interações entre eles, contribuindo
ativamente para a melhoria do meio ambiente.
As questões referentes ao meio ambiente têm sido bastante divulgadas pelos
meios de comunicação. No entanto, embora sensibilizadas para os problemas
existentes, nem sempre as pessoas – e particularmente os alunos jovens e
adultos – se identificam como agentes transformadores da sociedade, ou
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percebem que suas ações individuais e coletivas podem provocar as mudanças
necessárias. Essa capacidade deve ser construída ao longo do curso,
preferencialmente a partir de estudos e de ações efetivas relacionadas a
problemas concretos de sua realidade (Como é a coleta de lixo? Costumam jogar
lixo em terrenos baldios, em riachos?), é de modo que o aluno assuma uma
postura de conscientização com relação a outras pessoas de seu convívio (filhos,
parentes, colegas de trabalhos).
 Desenvolver o conhecimento ajustado de si mesmo e o sentimento de
confiança em sua capacidade afetiva, física, cognitiva, ética, estética, de interrelação pessoal e de inserção social, para agir com perseverança na busca de
conhecimento e no exercício da cidadania.
As histórias de fracasso escolar, associadas às dificuldades de inserção
profissional, constroem um sentimento de desconfiança nas próprias capacidades.
Um curso de EJA deve ter o desenvolvimento dessas capacidades como um de
seus maiores

desafios.

È

preciso

discutir que,

embora “não

sejamos

necessariamente brilhantes em tudo o que fazemos”, é fundamental agir com
perseverança em busca das próprias metas.
 Conhecer o próprio corpo e dele cuidar, valorizando e adotando hábitos
saudáveis como um dos aspectos básicos da qualidade de vida e agindo
com responsabilidade em relação a sua saúde e à saúde coletiva.
As questões relacionadas à saúde e à qualidade de vida, tanto no plano de
uma proposta curricular individual como no plano coletivo, constituem certamente
um conjunto de problemas enfrentados cotidianamente pelos alunos de EJA.
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Embora a escola não possa dar conta de todos os aspectos envolvidos nessas
questões, é indispensável que o curso promova o desenvolvimento da capacidade
de conhecer o próprio corpo e dele cuidar, como também de conhecer direitos e
opções que possam garantir a qualidade de vida.
 Utilizar as diferentes linguagens – verbal, música, matemática, gráfica,
plástica e corporal – como meio de produzir, expressar e comunicar suas
idéias, interpretar e usufruir as produções culturais, em contextos públicos e
privados, atendendo a diferentes intenções e situações de comunicação.
Costuma-se afirmar que a grande maioria dos alunos de EJA desenvolveu uma
cultura basicamente fundamentada na oralidade e que uma de suas expectativas,
em relação à escola, é poder utilizar diferentes formas de linguagem.
Desse modo, o curso deve estar atento a essa demanda, propiciando atividades
em que as múltiplas formas de linguagem – como a musical, a plástica, a corporal,
dentre outras – possam ser construídas.
 Saber utilizar diferentes fontes de informação e recursos tecnológicos para
adquirir e construir conhecimentos.
Saber os recursos das tecnologias da informação e da comunicação e
conhecer diferentes fontes (televisão, vídeo, jornais, revistas) são hoje requisitos
de inserção social para todas as pessoas e, evidentemente, para os alunos da
EJA. O desenvolvimento dessa capacidade só poderá ocorrer se a escola oferecer
aos alunos de EJA oportunidades que, muito provavelmente, a maioria deles não
terá em outros espaços sociais. Nesse sentido, as secretarias de educação têm
papel importante no provimento de recursos necessários.
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 Questionar a realidade, formulando problemas e tratando de resolvê-los
utilizando para isso o pensamento lógico, a criatividade, a intuição, a
capacidade de análise crítica, selecionando procedimentos e verificando suas
adequação.
O desenvolvimento dessa capacidade remonta à afirmação de Paulo Freire
em que ele destaca que “o aluno jovem e adulto deve chegar a descobrir-se a si
mesmo como um ‘fazedor de seu próprio mundo’ cultural e social, em um esforço
de transformar a natureza e a sociedade a serviço de seu próprio bem e ao bem
comum”. Isso implica conceber um curso em que ele possa construir uma
compreensão mais realista e correta de sua inserção na natureza e na sociedade
atual, desenvolver sua capacidade de analisar criticamente as causas e as
conseqüências de uma da situação, estabelecendo comparações e relações com
outras situações, incentivando-o a ter uma ação mais eficaz destinada a
transformar a realidade atual e a adquirir consciência da própria dignidade,
possibilitando uma participação política destinada a provocar as transformações
desejadas.

PLANO DE CURSO DO ENSINO MÉDIO
OBJETIVOS DO ENSINO MÉDIO
- a consolidação e o aprofundamento dos conhecimentos adquiridos no ensino
fundamental, possibilitando o prosseguimento de estudos;
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- a preparação básica para o trabalho e a cidadania do educando, para continuar
aprendendo, de modo a ser capaz de se adaptar com flexibilidade a novas
condições de ocupação ou aperfeiçoamento posteriores;
- o aprimoramento do educando como pessoa humana, incluindo a formação ética
e o desenvolvimento da autonomia intelectual e do pensamento crítico;
- a compreensão dos fundamentos científico-tecnológicos dos processos
produtivos, relacionando a teoria com a prática, no ensino de cada disciplina.

A CONTRIBUIÇÃO DAS DIFERENTES ÁREAS DE CONHECIMENTO
A reformulação do ensino médio no Brasil, estabelecida pela Lei de
Diretrizes e Bases da Educação Nacional em 1996, regulamentada em 1998 pelas
Diretrizes do Conselho Nacional da Educação e pelos Parâmetros Curriculares
Nacionais, procurou atendera a uma reconhecida necessidade de atualização da
educação brasileira. Atualização necessária tanto para impulsionar uma
democratização social e cultural mais afetiva, pela ampliação da parcela da
juventude que completa a educação básica como para responder a desafios
impostos por processos globais, que têm excluído da vida econômica os
trabalhadores não-qualificados, por conta da formação exigida de todos os
partícipes do sistema de produção e de serviços.
A idéia central expressa na nova Lei, e que orienta a transformação,
estabelece o ensino médio como a etapa conclusiva da educação básica de toda
população estudantil.
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O novo ensino médio, nos termo da Lei, de sua regulamentação e
encaminhamento deixa, portanto de ser apenas preparatório para o ensino
superior ou estritamente profissionalizante, para assumir a responsabilidade de
completar a educação básica. Em qualquer de suas modalidades, isso significa
preparar para a vida, qualificar para a cidadania e capacitar para o aprendizado
permanente seja no eventual prosseguimento dos estudos, seja para o trabalho.
As transformações de caráter econômico, social ou cultural que levaram à
modificação dessa escola, no Brasil e no mundo, não tornaram o conhecimento
humano menos disciplinar em qualquer das três áreas em que o novo ensino
médio foi organizado.

INTEGRAÇÃO E SEQÜÊNCIA DOS COMPONENTES CURRICULARES
As três áreas – Ciências da Natureza e suas Tecnologias, Ciências Humanas
e suas Tecnologias e Linguagem e Códigos e suas Tecnologias e
Matemática.
A intenção de completar a formação geral do estudante nessa fase implica
uma ação articulada, no interior de cada área e no conjunto das áreas.
Essa ação articulada não é compatível com um trabalho solitário, definido
independentemente no interior de cada disciplina.
Num mundo como o atual, de tão grandes transformações e de tão difíceis
contradições, estar formado para a vida significa mais do que reproduzir dados,
denominar classificações ou identificar símbolos. Significa:
- saber se informar, comunicar-se, argumentar, compreender e agir;
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- enfrentar problemas de diferentes naturezas;
- participar socialmente, de forma prática e solitária;
- ser capaz de elaborar críticas ou propostas; e
- especialmente, adquiri uma atitude de permanente aprendizado.
Uma formação

com tal ambição

exige

métodos de

aprendizado

compatíveis, ou seja, condições efetivas para eu s alunos possam:
- comunicar-se e argumentar;
- defrontar-se com problemas, compreendê-los e enfrentá-los;
- participar de um convívio social que lhes dê oportunidades de se realizar como
cidadãos;
- fazer escolhas e proposições;
- tomar gosto pelo conhecimento, aprender a aprender.
Para alcançar as perspectivas de um ensino médio de qualidade e em
busca da solução dos problemas da comunidade, da cidade , do país, necessita
um sintonia entre a realidade escolar e necessidades formativas , onde os projetos
pedagógicos

da

escola

sejam

adequados,

explicitados

e

refletidos

conscientemente com a comunidade escolar.
A reflexão sobre o projeto pedagógico permite que cada professor conheça
as razões da opção por determinado conjunto de atividade, quais competências se
buscam desenvolver com elas e que prioridade norteiam o uso dos recursos
materiais, permite sobretudo, que o professor compreenda o sentido e a
relevância de seu trabalho, em sua disciplina, para que as metas formativas geras
definidas para os alunos da escola sejam atingidas. Sem essa reflexão pode faltar
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clareza sobre como conduzir o aprendizado de modo a promover, junto ao
alunado, as qualificações humanas pretendidas pelo novo ensino médio.
São quatro os saberes propostos pela Unesco (Organização das Nações
Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura) que funcionam como pilares da
educação nas sociedades contemporâneas:
Aprender a conhecer;
Aprender a fazer;
Aprender a viver com os outros;
Aprender a ser.
São saberes cuja conquista ultrapassa a mera aquisição de informações,
uma vez que abarcam a formação humana e social do indivíduo.

Esse

conhecimento deve ser encarado não só como produto da ação humana mas
também como instrumento de análise, transformação e criação de uma realidade
concreta.
Busca-se, sobretudo, uma formação sólida, passível de ser atingida pela
aquisição de um significativo conjunto de competências que possibilitem a atuação
individual, acadêmica e profissional. Para tonto, além de muitas medidas, é
necessário que os programas da escola identifiquem os conceitos e de as
competências estruturais e as dinâmicas de aprendizagem fundamentais em cada
área do conhecimento, de forma a permitir a concentração no desenvolvimento do
raciocínio e não em atividades que exigem apenas memorização.
4.3

SÍNTESE

DOS

CONTEÚDOS

PROGRAMÁTICOS/

SUBSÍDIOS

P/

ELABORAÇÃO DOS PLANOS DE ENSINO;
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ÁREA DE LINGUAGENS, CÓDIGOS E SUAS TECNOLOGIAS.
LINGUA PORTUGUESA
Toda língua é um patrimônio cultural, um bem coletivo. A maneira como
paulatinamente nos apropriamos dela – com a mediação da família, dos amigos,
da escola, dos meios de comunicação de tantos agentes – determinam, em
grande medida, os usos que dela fazemos nas mais diversas práticas sociais de
que participamos cotidianamente.
Conceitos e Competências gerais a serem desenvolvidos
Três grandes eixos baseiam a divisão de competências e habilidades gerais
– que darão suporte à inclusão dos conteúdos das áreas.
Representação e Comunicação
Linguagens: verbal, não verbal e digital.
Signo e símbolo
Denotação e Conotação
Gramática
Texto
Interlocução, significação, dialogismo
Protagonismo Juvenil
Investigação e Compreensão
Correlação
Análise e síntese
Identidade
Integração
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Classificação
Informação versus redundância
Hipertexto
Contextualização Sociocultural
Cultura
Globalização versus localização
Arbitrariedade versus motivação dos signos e símbolos.
Negociação dos sentidos.
Significado e visão de mundo
Desfrute (fruição)
Ética
Cidadania
Conhecimento: construção coletiva e dinâmica
Imaginário coletivo
TEMAS ESTRUTURADORES
A organização dos conteúdos em torno de temas estruturados configura
uma possibilidade de aprender Língua Portuguesa.
Uso da língua
Diálogo entre textos: um exercício de leitura
Ensino de gramática: algumas reflexões
O texto como representação do imaginário e a construção do patrimônio cultural.
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Esses grandes temas, por sua vez, podem ser desdobrados em unidades
temáticas, capazes de compor os núcleos rígidos e flexíveis dos planejamentos de
série, como a seguir:

USOS DA LÍNGUA
COMPETÊNCIAS GERAIS
Representação
Comunicação

e Compreender e usar a Língua Portuguesa como língua
materna,

geradora

de

significação

e

integradora

da

organização do mundo e da própria identidade.
Investigação
Compreensão

e Analisar os recursos expressivos da linguagem verbal,
relacionando textos e contextos, mediante a natureza,
função, organização, estrutura, de acordo com as condições
de

produção

e

recepção

(intenção,

época,

local,

interlocutores participantes da criação e da propagação de
idéias e escolhas, tecnologias disponíveis)
Contextualização

Considerar a Língua Portuguesa como fonte de legitimação

Sociocultural

de acordos e condutas sociais e como representação
simbólica de experiências humanas, manifestas nas formas
de sentir, pensar e agir na vida social.

COMPETÊNCIAS ESPECÍFICAS
Unidades Temáticas Competências e Habilidades
Língua

falada

e Conceituar; identificar intenções e situações de uso.
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língua

escrita;

gramática

natural;

automatização

e

estranhamento.
Linguagem;

Analisar os recursos expressivos da linguagem verbal,

tipologia textual.

relacionando textos e contextos de uso.

Tipologia

Textual; Distinguir contextos, adequar à linguagem no contexto.

interlocução.
Gíria e contexto

Relacionar língua e contexto; escolher uma variante entre
algumas que estão disponíveis na língua.

Língua e contexto

Identificar níveis de linguagem; analisar julgamentos; opinar.

DIÁLOGO ENTRE TEXTOS: UM EXERCÍCIO DE LEITURA
COMPETÊNCIAS GERAIS
Representação
Comunicação

e Compreender e usar a Língua Portuguesa como língua
materna,

geradora

de

significação

e

integradora

da

organização do mundo e da própria identidade.
Investigação
compreensão

e Analisar os recursos expressivos da linguagem verbal,
relacionando textos e contextos, mediante a natureza,
função, organização, estrutura, de acordo com as condições
de

produção

e

recepção

(intenção,

época,

local,

interlocutores participantes da criação e da propagação de
idéias e escolhas, tecnologias disponíveis).
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Contextualização

Considerar a Língua Portuguesa como fonte de legitimação

Sociocultural

de acordos e condutas sociais e como representação
simbólica de experiências humanas, manifestas nas formas
de sentir, pensar e agir na vida social.

COMPETÊNCIAS ESPECÍFICAS
Unidades temáticas Competências e habilidades
Função

Analisar os recursos da linguagem verbal, relacionando texto

contextualizada

da e contexto.

intertextualidade
Protagonista
discurso;

do Confrontar opiniões e pontos de vista sobre as diferentes
manifestações da linguagem verbal.

intertextualidade.

ENSINO DE GRAMÁTICA: ALGUMAS REFLEXÕES
COMPETÊNCIAS GERAIS
Representação
Comunicação

e Compreender e usar a Língua Portuguesa como língua
materna,

geradora

de

significação

e

integradora

da

organização do mundo e da própria identidade.
Investigação
compreensão

e Articular as redes de diferenças e semelhanças entre a
língua oral e escrita e seus códigos sociais, contextuais e
lingüísticos.

Contextualização

Considerar a Língua Portuguesa como fonte de legitimação
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Sociocultural

de acordos e condutas sociais e como representação
simbólica de experiências humanas, manifestas nas formas
de sentir, pensar e agir na vida social.

COMPETÊNCIAS ESPECÍFICAS
Gramática;

Distinguir gramática descritiva e normativa, a partir da

lingüística;

adequação ou não a situação de uso.

gramaticidade
Gramática

Considerar as diferenças entre língua oral e escrita

normativa; erro.
Gramática
normativa;

Conceber a gramática como uma disciplina viva, em revisão
ciência e elaboração constante.

versus achismo

O TEXTO COMO REPRESENTAÇÃO DO IMAGINÁRIO E A CONSTRUÇÃO DO
PRATRIMÔNIO CULTURAL
COMPETÊNCIAS GERAIS
Representação
Comunicação
Investigação
Compreensão

e Confrontar

os

pontos

de

vista

sobre

as

diferentes

manifestações da linguagem.
e Recuperar, pelo estudo do texto literário, as formas
instituídas de construção do imaginário coletivo, o patrimônio
representativo da cultura e as classificações preservadas e
divulgadas, no eixo temporal e espacial.
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COMPETÊNCIAS ESPECÍFICAS
Unidades temáticas Competências e habilidades
O

funcionamento Recuperar, pelo estudo do texto literário, as formas

discursivo do clichê

instituídas de construção do imaginário coletivo.

Preconceito:

Analisar diferentes abordagens de um mesmo tema.

Paródia
Identidade nacional

Resgatar usos literários das tradições populares.

LINGUA ESTRANGEIRA MODERNA
A organização dos conteúdos em torno de temas estruturados configura
uma possibilidade de aprender Língua Estrangeira sugere que o professor
trabalhe a partir de três frentes:
a estrutura lingüística;
a aquisição de repertório vocabular;
a leitura e a interpretação de textos.
No caso do Inglês, os itens que seguem devem se distribuir ao longo dos três
anos da série, segundo o grau progressivo de dificuldades dos textos
Pronomes pessoais ( sujeito e objeto);
Adjetivos e pronomes possessivos;
Artigos;
Preposições;
Adjetivos, advérbios e suas posições na frase ( word order);
Caso genitivo (‘s)
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Plurais regulares e irregulares;
Substantivos contáveis e incontáveis ( mass and count nouns);
Quantifiers: much, many, few, little, a lot of, lots of, a few, a little;
Conjunções ( linkers);
Falsos cognatos;
Principais prefixos e sufixos;
Verbos regulares e irregulares;
Graus de adjetivos;
Pronomes indefinidos e seus compostos;
Pronomes reflexivos;
Pronomes relativos;
Pronomes interrogativos;
Uso enfático de do;
Orações condicionais;
Tag questions;
Additions to remarks;
Discurso direto e indireto;
Verbos seguidos de infinitivo e gerúndio;
Verbos seguidos de preposição;
Voz passiva simples e dupla;
Orações temporais como o verbo to take;
Forma causativa de have and get;
Also, too, either, or neither, nor;
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phrasal verbs.

COMPETÊNCIAS E HABILIDADES
Obedecendo aos três eixos propostos:
A - Representação e Comunicação
Utilizar linguagens nos três níveis de competência: interativa, gramatical e
textual.
O domínio lingüístico de um idioma estrangeiro, ainda que parcial, requer:
competência interativa, que se desenvolve por meio do uso da linguagem em
situações de diálogo entre falantes que partilham o mesmo idioma, pautado por
regras comuns e reciprocamente convencionadas;
Conhecimento das regras e convenções que regem determinado sistema
lingüístico no âmbito do uso de recursos fonológicos, morfológicos, sintáticos e
semânticos. Por exemplo, no Inglês, dá-se a anteposição de adjetivos e
substantivos;
Competência de ler e produzir textos, articulados segundo sentidos
produzidos ou objetivados intencionalmente, de acordo com normas estabelecidas
nos vários códigos estrangeiros modernos, percebendo contextos de uso bem
como diferenças entre os diversos gêneros textuais.
Ler e interpretar
A competência primordial do ensino de linguas estrangeiras moderna no
ensino médio deve ser a

da leitura e, por decorrência, a interpretação. O

substrato sobre o qual se apóia a aquisição dessas competências constitui-se o
Ivonice Aparecida de Mattias Alduino – Diretor de Escola
Janir de Matos Cassiano Gimenes Rodrigues – Vice-Diretor de Escola
Maria Emily Damien Codenhoto – Professor Coordenador Pedagógico – Ensino Fundamental
Marcos Euclides Bonassi – Professor Coordenador – Ensino Médio
Elzelina Bertani Buosi – Gerente da Organização Escolar

101

domínio de técnicas de leitura – tais como skimming, scanning, prediction – bem
como na percepção e na identificação de índices de interpretação textual (
gráficos, tabelas, datas, números, itemização, títulos e subtítulos, além de
elementos de estilo e gênero).
Colocar-se como protagonista na produção e recepção de textos
Ser leitor ativo, participante dos processos de interlocução falados e
escritos, bem como, em menor escala, ser produtor de textos orais e escritos,
constitui a competência última e mais complexa a ser atingida quanto à
aprendizagem de códigos estrangeiros no ensino médio. Trata-se da formação do
leitor, intérprete e produtor de textos, nessa ordem, capaz de se apropriar do
conhecimento e fazer uso autônomo dele – aprendizado que se dá com o domínio
de múltiplas competências e habilidades, mobilizadas ao longo do processo
iniciado no ensino fundamental e que prossegue, de forma sistemática, no ensino
médio.

B - Investigação e Compreensão
Analisar e interpretar no contexto de interlocução
Equivale a aprender os sentidos gerados pelos atos de linguagem nos
processos de interlocução, em diferentes situações do cotidiano. A construção ou
mobilização dessa competência se dá – na leitura e interpretação querem de
textos escritos, quer de textos orais – pela inter-relação dos componentes
envolvidos no ato comunicativo com um todo coerente, que implica aspectos
socioculturais, intralingüísticos.
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Reconhecer recursos expressivos das linguagens
Relacionar textos e seus contextos pela mediação da organização estrutural
lingüística e pelo uso de recursos expressivos da linguagem verbal, oral ou escrita.
Esta competência implica compreender que intenções comunicativas presidem a
escolha de diferentes registros, o uso de gírias, da norma culta ou de variações
dialetais.
Identificar

manifestações

culturais

no

eixo

temporal,

reconhecendo

momentos de tradição e de ruptura.
Perceber tanto o dinamismo lingüístico, que sofre influência dos processos
socioculturais e os influencia, em línguas e culturas distintas, quanto os processos
de conservação lingüística e cultural. Os empréstimos lingüísticos e as constantes
aquisições de gírias no eixo temporal atestam o dinamismo das línguas
estrangeiras modernas. A tradição ortográfica do Inglês, por exemplo, atesta um
conservacionismo lingüístico no eixo temporal.
No estudo literário, a contextualização de correntes estilísticas mobiliza e
desenvolve essa competência.
Emitir juízo crítico sobre as manifestações culturais
Esta competência envolve reflexão sobre intencionalidades, escolhas
lingüísticas, contextos de uso e gêneros textuais, bem como sobre questões
culturais que permeiam o ensino das línguas estrangeiras modernas, Essa
reflexão deve propiciar ao aluno a análise de sua própria língua e cultura, por meio
de vínculos com outras culturas – por semelhança e contraste – que permitam
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compreender melhor sua realidade e as de outros, enriquecendo sua visão crítica
e seu universo cultural.
Identificar-se como usuário e interlocutor de linguagens que estruturam uma
identidade cultural própria.
O aprendizado de idiomas estrangeiros deve propiciar que o aluno perceba
as possibilidades de ampliação de suas interações com outros. Esse aprendizado,
contudo, não deve constituir processo de desvinculação cultural; pelo contrário, é
reforçador de trocas culturais enriquecedoras e necessárias para a construção da
própria identidade.
Analisar metalingüisticamente as diversas linguagens
Analisar e perceber características próprias do idioma estrangeiro falado e
escrito (norma culta e uso informal da língua): ordenação de palavras na frase,
sistemas de interrogação e negação, colocação pronominal, uso de expressões
idiomáticas, uso de plurais irregulares etc. O desvendamento analítico de um
idioma pressupõe Ter como referencial básico essa língua, em seus contextos de
uso. Essa competência implica a utilização da metalinguagem.
Aplicar tecnologias da informação em situações relevantes
A aplicação de tecnologias da informação amplia as possibilidades de
busca de informações em outro idioma. No caso do Inglês, é importante
considerar também que conhecimentos da língua são instrumentos de acesso ao
ciberespaço, uma vez que grande parte do vocabulário usual da informática
emprega a língua inglesa, idioma que também predomina nos sites da internet.
C - Contextualização Sociocultural
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Usar as diferentes linguagens nos eixos de representação simbólica:
expressão, comunicação e informação, nos três níveis de competência.
Perceber a importância do aprendizado e do uso das línguas estrangeiras
modernas por sua função intrínseca de veículos fundamentais de comunicação.
Por seu caráter funcional e simbólico, os idiomas estrangeiros constituem meio de
acesso ao conhecimento e à formação em sentido amplo; permitem, ainda,
processos de interlocução, a produção do discurso oral e escrito, bem como a
leitura e a interpretação de enunciados em seus contextos de uso.
Analisar as linguagens como geradoras de acordos sociais e como fontes de
legitimação desses acordos
Uma das tarefas da disciplina é conscientizar o aluno da importância da
aquisição não apenas gramatical, mas discursiva e estratégica do idioma
estrangeiro: o fazer cultural exige acordos mediados pela língua e por seus
usuários, em contextos socioculturais diversos, segundo intenções específicas.
Em resumo: trata-se de refletir sobre a língua estrangeira (e as demais
linguagens) como códigos de legitimação de acordos de sentidos, negociados a
partir de características simbólicas, arbitradas e convencionadas no encontro dos
discursos usados nas várias esferas da vida social.
Identificar a motivação social dos produtos culturais na sua perspectiva
sincrônica e diacrônica
O conhecimento da língua estrangeira permite identificar razões e motivos
que justificam, no eixo temporal, a existência de produtos culturais que, por não
serem vazios de ideologia, mantêm estreita relação com a realidade histórica que
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os circunda. Comparações com a língua materna como esta em forma a realidade
propiciam que o aluno adquira essa competência progressivamente.
Usufruir do patrimônio cultural nacional e internacional
A possibilidade de cada indivíduo usufruir do patrimônio cultural da
humanidade amplia-se a partir da aprendizagem de línguas estrangeiras. Vale
lembrar também que, pela aquisição de competências e habilidade que
possibilitam acesso ao conhecimento e ao fazer cultural universal, o aluno do
ensino médio pode construir sua própria identidade cultural.
Contextualizar e comparar esse patrimônio, respeitando as visões de mundo
nele implícitos.
Apropriar-se do conhecimento por meio do aprendizado das línguas
estrangeiras modernas permite que o aluno faça uma análise mais acurada do seu
contexto social, ao compará-lo com outras culturas e visões de mundo.
Entender, analisar criticamente e contextualizar a natureza, o uso e o
impacto das tecnologias.
Esta é uma competência de cuja amplitude só se pode dar conta
interdisciplinarmente, em particular na ligação com a Informática. A contribuição
do

professor

de

língua

estrangeira

na

construção

dessa

competência,

especialmente no caso do Inglês, abrange desde a solução de problemas de
vocabulário, passa pela reflexão ( metódica e fundamentada em conhecimentos
sociolingüísticos) sobre a necessidade efetiva dos empréstimos lingüísticos na
constituição do jargão da informática empregada no Brasil e, transcendendo esses
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estratos, atinge as competências cognitivas, comuns a todas as disciplinas da
escola.
EDUCAÇÃO FÍSICA
Atualmente entende-se que a Educação Física, como disciplina escolar,
deve tratar da cultura corporal, em sentido amplo: sua finalidade é introduzir e
integrar o aluno a essa esfera, formando o cidadão que vai produzir e reproduzir,
também transformar essa cultura. Para tanto, o aluno deverá deter o instrumental
necessário para usufruir de jogos, esportes, danças, lutas e ginásticas em
benefício do exercício crítico da cidadania e da melhoria da qualidade de vida.
No ensino médio, freqüentemente as aulas de Educação Física costumam
repetir os programas do ensino fundamental, resumindo-se às práticas dos
fundamentos de alguns esportes e à execução dos gestos técnicos esportivos. É
como se a educação física se restringisse a isto. Não se trata evidentemente de
desprezar tais práticas no contexto escolar, mas, sim de ressignificá-las. Há uma
variedade enorme de aprendizagens a serem conquistadas, bem como propostas
de reflexão sobre as diferentes formas de atuação do professor na condução do
ensino, tendo em vista uma formação de acordo com as novas proposições para a
Educação Física no ensino médio.
Com base na inserção da Educação Física na área de Linguagens, Códigos
e suas Tecnologias, e também nos dispositivos legais que a regulam, este texto
busca:
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• detalhar como os conceitos estruturantes da área perpassam a disciplina,
comentando a relação de tais conceitos com as competências gerais da Educação
Física e sua interseção com as demais disciplinas da área;
• fornecer sugestões temáticas e metodológicas para a condução do trabalho,
superando a mera repetição mecânica dos fundamentos dos esportes mais
tradicionais;
• destacar tópicos referentes ao processo de avaliação, de modo que este
ultrapasse a mera verificação do conhecimento e a promoção do aluno;
• tecer algumas considerações relevantes a respeito da formação do professor de
Educação Física.
A Educação Física no ensino médio tem características próprias, que
devem considerar a fase vivenciada pelos alunos, as novas propostas de
educação e, sobretudo, a nova feição que se deseja para a disciplina na fase final
da formação básica dos jovens.
Como disciplina escolar, a Educação Física deverá propiciar aos alunos que
ordenem, de forma articulada, os dados de experiências comuns aos membros de
uma determinada comunidade lingüística, assim como possibilitar a compreensão
da linguagem corporal como interação social que amplia o reconhecimento do
outro e de si próprio, instrumento do entendimento mútuo.
Uma das competências a serem alcançadas a partir das aulas de Educação
Física refere-se à utilização das linguagens como meio de expressão, informação
e comunicação em situações intersubjetivas que exijam graus de distanciamento e
reflexão sobre os contextos e estatutos de interlocutores. Mais ainda, refere-se à
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capacidade de o aluno situar-se como protagonista dos processos de produção e
recepção de textos construídos em linguagem corporal.
Para tanto, os professores podem propor atividades nas quais os inúmeros
textos corporais sejam investigados, como:
• a maneira de andar de determinados grupos de faixas etárias diferentes, de
meninos e meninas, atletas e não-atletas, bailarinos, sedentários;
• a comunicação corporal dos meninos de rua das grandes cidades;
• a análise de certas danças populares como textos impregnados de dados
culturais;
• a forma de jogar de atletas brasileiros e europeus, entre outros.
Após a etapa do levantamento e da observação dos textos corporais, podem ser
realizadas atividades e vivências de mímicas, representações, danças e outras.
As linguagens e os códigos são dinâmicos e está impregnado de
implicações de caráter histórico, sociológico e antropológico, o que torna
indispensável considerar suas relações com as práticas sociais e produtivas e a
inserção do aluno como cidadão em um mundo letrado e simbólico.
A produção contemporânea é essencialmente simbólica e o convívio social
requer o domínio das diferentes linguagens como instrumento de comunicação e
negociação de sentidos.
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
Esportes, Jogos, Lutas e Ginásticas.
Atividades Rítmicas e Expressivas
Conhecimento sobre o Corpo
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Conceitos, competências e habilidades a serem desenvolvidos.
Em Educação Física, os conceitos estruturantes e as competências mais
diretamente relacionadas a cada um deles podem traduzir-se, de acordo com os
três eixos que organizam a disciplina, da maneira exposta a seguir.
A - Representação e Comunicação
1. Linguagem corporal
Quando os homens se comunicam, lançam mão de um vasto repertório:
usam todo o corpo e todos os textos nele manifestos. Essas comunicações são
textos, isto é, gestos – tomados num sentido mais amplo do que apenas
movimentação de partes do corpo. Incluem desde o sutil franzir de sobrancelhas
até o vigoroso acenar dos braços, o jeito de andar e de se sentar. Gestos são
textos, movimentos comunicativos do corpo impressos por uma determinada
cultura.
Os gestos e os movimentos fazem parte dos recursos de comunicação que
o ser humano utiliza para expressar suas emoções e sua personalidade,
comunicar atitudes interpessoalmente e transmitir informações.
A capacidade de gesticular é universal, faz parte da faculdade humana de
se expressar e comunicar. Todavia, essa capacidade concretiza-se em inúmeras
diversidades – que, no plano da linguagem verbal, corresponderia às línguas
particulares e aos muitos dialetos. Pode-se pretender “dizer” uma coisa com o
corpo e ser compreendido de modo inadequado – até contrário – por um
interlocutor que possua outro repertório gestual. Por isso, além da linguagem dos
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gestos de nossa cultura, devemos aprender a de outros grupos culturais, num
processo semelhante ao do aprendizado de uma língua estrangeira.
Um gesto pode pertencer a várias categorias e seu significado é
determinado pelo contexto. Ou seja, o significado de um gesto, como o de
uma palavra ou frase, é determinado pela situação de interlocução.
Vale ressaltar que há gestos idênticos com significados diferentes,
dependendo da cultura. Por exemplo: acenar com a cabeça para cima e para
baixo corresponde ao nosso sim, mas, entre os turcos, corresponde a não.
Signo e símbolo
Todo signo só pode ser considerado como tal se, numa situação de
comunicação, portar esse poder de representar, substituir uma coisa que é
diferente dele.
Já o símbolo é um sinal que, uma vez conhecido, dá a conhecer outros
objetos diferentes dele, sejam de natureza física ou não. O valor representativo
depende de sua validação por parte do grupo que utiliza o símbolo.
No campo de conhecimentos da Educação Física, o conceito de signo pode
ser representado pelo chute-de-trivela, pelo saque jornada-nas-estrelas, pelo salto
rolo ventral, entre outros, uma vez que substituem a descrição dos movimentos,
utilizando outras coisas para representá-la.
Enquanto aprendem o significado de signos e símbolos da linguagem
corporal, os alunos passam a construir e ativar a competência de “analisar as
diferentes manifestações da cultura corporal e de interpretar as simbologias
específicas de determinadas culturas”.
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Denotação e conotação
Denotação é a significação básica do signo. Assim, o valor denotativo de
um signo é mais ou menos comum a todos os usuários de uma determinada
linguagem: uma manchete ou uma parada de mãos refletem a compreensão
comum que a comunidade tem desses signos.
A conotação, por outro lado, é a parte do sentido de um signo que não
corresponde à sua significação estrita. Ela está presente predominantemente na
arte, embora textos que demandam leitura conotativa possam ocorrer na gíria, nos
provérbios, nas piadas, nas danças etc.
Conotação e denotação são conceitos importantes para a compreensão dos
diversos tipos de textos que se plasmam e se veiculam pela linguagem corporal.
Por exemplo: para um torcedor de futebol que conheça a atuação do
jogador Garrincha, um drible carrega não só o significado denotativo do lance em
si – seu funcionamento no esquema tático –, mas também toda uma história,
constituída da somatória das inúmeras vezes em que o jogador recorreu a esse
tipo de jogada. Nesse caso, além do sentido denotativo do lance, acrescentou-se
a ele, com o tempo, outro significado que ultrapassa seu valor tático – recurso
para atingir o objetivo final do jogo, que é marcar o gol. O exemplo evidencia,
também, que o significado conotativo varia em função do leitor. Para um indivíduo
inexperiente na leitura do futebol, o drible pode ser lido como um mero recurso
tático; para o observador com experiência de leitura mais freqüente do esporte, há
um significado a mais no lance executado pelo jogador citado – é o significado
conotativo.
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Gramática
Na nossa concepção, pode-se pensar na existência de uma gramática da
linguagem corporal, com morfologia e sintaxe próprias.
Cada uma das práticas corporais que compõem os conteúdos da Educação
Física possui uma especificidade, uma maneira própria de organizar e codificar
esses saberes.
Os gestos vão se esculpindo no corpo das pessoas ao longo de sua vida.
Esse processo materializa-se no que se chama de estilo, ou seja, a totalidade do
quadro de referência corporal que compõe determinada pessoa e pelo qual ela se
exprime.
O ser humano tem uma personalidade corporal que o identifica como
pessoa.
Ele é não somente o que sente e pensa, mas também tudo aquilo que está
presente, como texto, em seu corpo.
Texto
Texto, neste trabalho, é um termo utilizado em seu sentido mais amplo,
como uma totalidade significativa e articulada, verbal ou não-verbal. Assim, o
conceito se aplica também a unidades significativas construídas em outras
linguagens que não a verbal: um jogo, um quadro, um balé etc.
Cada texto corporal é único em seu contexto, porque envolve o diálogo
entre os interlocutores que o produzem e o diálogo com outros textos – corporais
ou

não

-

que

nele

se

inserem,

consciente

ou

inconscientemente

(intertextualidade).
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Quando pratica uma partida de algum esporte, participa de uma coreografia
de dança, realiza uma atividade ginástica ou experimenta uma brincadeira
popular, o aluno deve ser considerado como um produtor de textos.
As emoções, os gestos e as posturas dos alunos nas aulas de Educação
Física compõem textos que precisam ser considerados tanto pelos professores
quanto pelos outros alunos:
• ao ler o corpo do aluno, o professor pode facilitar seu trabalho de decifrar os
vestígios da cultura em que está imerso aquele jovem ou adulto;
• o aluno, ao realizar essa leitura de seu corpo e os dos colegas, pode entender
mais apropriadamente os diferentes textos e contextos.
Interlocução, significação, dialogismo
Comparar os recursos expressivos da linguagem não-verbal e as razões
das escolhas desses recursos, sempre que possível, desenvolve competências
relacionadas a diferenciar, inter-relacionar e contextualizar. Em situação de
ensino, os alunos devem, por exemplo, reconhecer que uma partida de voleibol
disputada na escola, no horário do intervalo, na praia ou na rua pode ter suas
regras adaptadas ao nível de habilidade do grupo, e não obedecer rigidamente às
regras e ao desempenho dos atletas da modalidade.
A adaptação e o reconhecimento das finalidades da prática de um jogo –
uma partida destinada a ser transmitida pela televisão, um jogo da federação, ou
um jogo que vise ao puro lazer – devem nortear as escolhas dos alunos. O
importante é que os alunos saibam analisar as especificidades, sem perder a
visão do todo em que estas estão inseridas, e percebam que as particularidades
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têm um sentido socialmente construído. Um jogo transmitido pela televisão conta
com um aparato mercadológico, um esquema publicitário que envolve outros
interesses que não apenas os da partida em si. Já uma partida disputada
simplesmente por lazer deve ser objeto de leitura diferente. Essas variáveis, que
devem ser conhecidas pelo aluno, intervêm no mecanismo da interlocução e da
atribuição de sentido ao jogo.
As linguagens, tanto a verbal quanto as não-verbais, não se reduzem a
simples veículos de transmissão de informações e mensagens de um emissor a
um receptor: firmam-se como espaços de interlocução e construção de cidadania.
B - Investigação e Compreensão
Este eixo deve propiciar condições para que o aluno entenda e analise a
realidade das práticas corporais e reflita sobre o seu contexto.
Análise e síntese
A

Educação

Física

(e

conseqüentemente

seus

professores)

vem

colecionando diversas críticas à sua atuação na escola, entre as quais o seu
caráter meramente recreativo, descompromissado e alienante, ou sua redução à
prática esportiva, na qual se selecionam os alunos mais aptos e ignoram-se os
demais. Essas críticas marcaram, a partir dos anos 1980, um período de crise da
Educação Física, culminando com o lançamento de diversos livros e artigos que,
além de analisar as características reinantes na área, buscavam elaborar
pressupostos e propostas que a aproximassem da realidade e de sua função
escolar.
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Particularidade do ensino da Educação Física, as práticas corporais são
aquelas que se apresentam na forma de jogos, brincadeiras, ginásticas, lutas,
esportes, danças e expressões alternativas. A todo esse conjunto de atividades,
culturalmente produzidas e historicamente situadas, convencionou-se chamar de
cultura corporal.
As aulas de Educação Física têm a difícil missão de superar a perspectiva de
simples hora de lazer ou mera prática esportiva, constituindo-se como um
trabalho que tematiza a cultura corporal, encarada como linguagem.
Correlação, identidade e integração.
Para que os alunos compreendam mais apropriadamente o discurso da
mídia em relação à cultura corporal, é necessário oferecer condições para que se
estabeleçam correlações entre as diferentes linguagens. Por exemplo, o aluno
refletiria sobre as informações contidas num artigo de jornal que descreveu uma
partida (linguagem verbal), assistiria à mesma partida pela TV (linguagem
predominantemente visual) e compararia as informações, de modo a identificar as
especificidades de cada uma das linguagens.
Para que essa atividade não se transforme num simples exercício de
análise de linguagem – que os alunos fatalmente atribuiriam à competência de
outras disciplinas – seria interessante mostrar que o texto resultante da leitura da
partida é outra coisa que não a partida em si, uma representação dela por outras
linguagens que não a que é própria do esporte.
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Classificação
As práticas corporais podem ser classificadas em jogos, esportes, danças,
ginásticas e lutas. Essas práticas apresentam especificidades próprias, que foram
organizadas e construídas ao longo da história, de maneiras diferenciadas.
Apesar de haver entre a prática de uma ginástica e a de um jogo uma série
de ocorrências comuns, cada uma delas exige uma organização peculiar, que as
diferencia.
Nas aulas de Educação Física, portanto, seria interessante oferecer
condições para que os alunos compreendam as diferenças e semelhanças entre
as diversas categorias de práticas corporais assim como dentro de cada categoria.
Por exemplo, estimulando o aluno a estabelecer comparações entre as lutas e os
esportes, a dança e as ginásticas, entre outras; e também estimulando o
reconhecimento das diferenças e semelhanças entre os esportes ditos tradicionais
(como basquetebol, voleibol, futebol e handebol) e as ginásticas (aquelas com
finalidades esportivas, as demonstrativas e as de academia, que visam ao
desenvolvimento da condição física).
Informação e redundância
No mundo contemporâneo, cada vez mais os esportes, as ginásticas, as
danças e as lutas tornam-se produtos de consumo e, como tal, objetos de
informação, amplamente divulgados ao grande público. Os alunos tomam contato
desde cedo com as práticas corporais e esportivas através da mídia. São
transmissões esportivas, aulas de ginásticas, entrevistas, análise de regras e
táticas esportivas, sugestões de novos exercícios e de equipamentos etc.
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Percebendo a importância da cultura corporal, revistas, jornais, televisão,
internet – enfim, toda a mídia despende cada vez mais tempo com informações e
notícias sobre esporte e atividade física: são canais voltados exclusivamente aos
esportes, coberturas recordes de olimpíadas e inúmeras revistas recheadas de
matérias sobre o corpo, oferecendo informações, conselhos e orientações sobre
as diferentes práticas corporais.
Há uma enorme quantidade de informações acerca da cultura corporal a
influenciar a construção do imaginário social.
Hipertexto
Para que os alunos desenvolvam competências básicas que lhes permitam
desenvolver a capacidade de continuar aprendendo, não se pode abrir mão das
tecnologias da informação, que se constituem em importantes meios de acesso
aos conhecimentos sobre a cultura corporal. Assim, os projetos escolares devem
reconhecer o papel da informática como ferramenta para novas estratégias de
aprendizagem, capazes de contribuir de forma significativa para o processo de
construção do conhecimento, entre eles o hipertexto, que instaura uma nova
dinâmica de pesquisa e leitura.
C - Contextualização Sociocultural
Cultura
Uma maneira abrangente de entender a cultura é pensá-la como todo fazer
humano que pode ser transmitido de geração a geração por meio das linguagens.
Nessa concepção evidencia-se o papel da linguagem corporal no processo de
produção e reprodução cultural.
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O corpo é expressão da cultura. Gestos e movimentos corporais são criados
e recriados pela cultura, passíveis de serem transmitidos através das
gerações e imbuídos de significados.
Globalização versus localização
A cultura corporal apresenta amplas possibilidades para discutir com os
alunos a influência e as contribuições da cultura local e da global. Os Jogos
Olímpicos e as Copas do Mundo, por exemplo, são eventos vistos e discutidos por
um grande número de torcedores, o que é facilitado pela ampla divulgação da
mídia. Organizados por federações nacionais e internacionais, geralmente,
envolvem regras de caráter oficial e competitivo e implicam ainda condições de
espaço e de equipamentos sofisticados.
Por outro lado, existem outras práticas corporais que envolvem maior
flexibilidade nas regulamentações e geralmente são adaptadas ao número de
participantes, às condições do espaço e ao material disponível. Tais práticas –
como o boi, o coco, a catira, o siriri, a capoeira, entre outras – são vivenciadas
num contexto eminentemente cooperativo e festivo, quase sempre na sua
dimensão lúdica.
Essas vivências e reflexões sobre elas contribuem para ampliar a
compreensão das manifestações da cultura corporal, em busca dos traços que
compõem a identidade individual e coletiva, assim como sua expressão no plano
local e internacional.
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Arbitrariedade versus motivação dos signos e símbolos
Compreender como as formas da cultura corporal e seus signos foram
construídos e transformados ao longo do tempo contribui no desenvolvimento da
competência do aluno para analisar a linguagem corporal como criação cultural.
A título de ilustração, pode-se, por exemplo, questionar junto aos alunos:
• Por que o voleibol é jogado dessa maneira? Como era jogado antes?
• Quem jogava voleibol no surgimento do esporte? (Sabemos que somente as
mulheres.)
• Por que as regras foram modificadas? (Sabemos que o ajuste à tevê foi
decisivo.).
• O jogo ficou mais ou menos interessante para quem assiste? E para quem joga?
Tais questionamentos permitem que os alunos apreendam os sentidos e
significados impregnados nas práticas corporais, além de desvelar as razões e
motivações implícitas nessas práticas ao longo dos tempos.
Negociação de sentidos.
Durante as situações de aprendizagem, em jogos, esportes, ginásticas e
lutas, os alunos são submetidos a inúmeros desafios. Eles devem se adaptar aos
novos movimentos; ao uso do espaço e do material; a determinadas regras; a
expressar sentimentos, inibições e dificuldades; enfim, variáveis que compõem um
ambiente de ensino e de aprendizado bastante complexo. Não raro eclodem
conflitos nessas situações.
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Mais que nunca, ressalta-se aí o papel do professor no encaminhamento de
uma aprendizagem sistemática, consciente e deliberada de valores, fundamental
para a formação do cidadão.
O debate, o diálogo e a pesquisa são formas de auxiliar o aluno a construir
um ponto de vista mais amplo e articulado sobre o objeto em estudo: gostar ou
não de determinadas práticas corporais exige preparação, conhecimento.
Conhecer e analisar as diferentes perspectivas é um começo para a construção de
escolhas individuais.
Espera-se dessa forma que, por meio da Educação Física, os alunos
aprendam a reconhecer, na convivência e nas práticas pacíficas, maneiras
eficazes de crescimento coletivo, dialogando, refletindo e adotando uma postura
democrática sobre diferentes pontos de vista postos em debate.
Sugestões metodológicas
Atualmente entende-se que a Educação Física, como disciplina escolar,
deve tratar da cultura corporal, em sentido amplo: sua finalidade é introduzir e
integrar o aluno a essa esfera, formando o cidadão que vai produzir e reproduzir,
também transformar essa cultura. Para tanto, o aluno deverá deter o instrumental
necessário para usufruir de jogos, esportes, danças, lutas e ginásticas em
benefício do exercício crítico da cidadania e da melhoria da qualidade de vida.
Reiteramos que atualmente a Educação Física, como disciplina escolar,
deve tratar da cultura corporal, em sentido amplo: sua finalidade é introduzir e
integrar o aluno a essa esfera, formando o cidadão que vai produzi-la, reproduzi-la
e também transformá-la.
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Para tanto, é necessária a ressignificação das práticas comuns nas aulas
da disciplina no ensino médio, tendo em vista a formação que se pretende, de
acordo com as novas proposições para a disciplina no ensino médio.
Há nas novas proposições uma enorme variedade de aprendizagens a
serem adquiridas, bem como propostas de reflexão sobre as diferentes formas de
atuação do professor na condução do ensino. Procurando concretizá-las,
apresentamos, a seguir, algumas sugestões de diferentes formas de condução do
ensino, para além da repetição mecânica dos fundamentos dos esportes mais
tradicionais.
Conhecer o corpo humano não é apenas saber como funcionam os muitos
aparelhos do organismo, mas também entender como funciona o próprio corpo e
que conseqüências isso acarreta em decisões pessoais da maior importância, tais
como fazer dieta, utilizar anabolizantes, praticar exercícios físicos e exercer a
sexualidade.

Interdisciplinaridade
A interdisciplinaridade deve ir além da mera justaposição de disciplinas, e
deve evitar ao mesmo tempo a diluição delas em generalidades. Parte-se do
princípio de que todo conhecimento mantém um diálogo permanente com os
outros: a relação entre as disciplinas pode ir da simples comunicação de idéias até
a integração mútua de conceitos, da epistemologia, da terminologia, da
metodologia e dos procedimentos de coleta e análise dos dados.
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Nesta perspectiva é importante ressaltar que a interdisciplinaridade supõe
um eixo integrador, que pode ser o objeto de conhecimento, um projeto de
investigação, um plano de intervenção.
A interdisciplinaridade deve estimular o aluno a ver a importância ou sentir a
necessidade de recorrer a outras disciplinas para compreender aquela com a qual
está trabalhando em determinado momento.
Reitera-se que a interdisciplinaridade não invalida os contornos específicos de
cada disciplina, até porque não se pode falar em interdisciplinaridade sem
disciplinas, assim como não há internacional sem nações. Ela não se confunde
com polivalência e, portanto, não anula o conhecimento específico nem o papel de
cada profissional.
Assim, a interdisciplinaridade e a contextualização são recursos para
ampliar as inúmeras possibilidades de interação entre as disciplinas e entre as
áreas nas quais as disciplinas venham a ser agrupadas. Por exemplo, é possível
estabelecer diversas relações entre saúde e atividade física pela integração das
áreas de conhecimento em torno de um projeto interdisciplinar:
• A área de Ciências da Natureza pode subsidiar o conhecimento necessário à
compreensão do funcionamento do corpo humano e propiciar o estabelecimento
das relações entre alimentação e gasto energético;
• A área de Língua Portuguesa pode organizar, com os alunos, roteiros de
entrevista para buscar informações de campo sobre práticas de atividade física
entre a população da área: quantos a realizam, que tipo de atividade, os locais
onde elas são praticadas, quantas vezes por semana ocorrem etc. Essas
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informações poderão subsidiar a produção de textos sobre o conhecimento
adquirido, além, evidentemente, de enfatizar aqueles conceitos do eixo da
Comunicação e Expressão necessárias a uma leitura adequada da linguagem
corporal;
• A Matemática poderia participar, colaborando na interpretação das informações
coletadas e na construção de gráficos com os dados, o que também configura um
exercício de leitura e produção textual, lato sensu, para os quais também
concorrem os conceitos específicos da área.
Ampliando o trabalho. Esse trabalho pode ser ampliado, transformando-se num
projeto interdisciplinar. As relações com Arte são por si evidentes; a Filosofia
poderia colaborar tratando dos significados e sentidos subjacentes à expressão
veiculada pela dança.
• Na Biologia, poderiam ser explicitadas as dimensões biológicas do homem que
se movimentam, os sistemas muscular, respiratório e cardíaco. A História poderia
desenvolver o contexto de surgimento e as transformações das diferentes
manifestações ligadas às danças.

Com Língua

Portuguesa,

poder-se-ia

estabelecer uma relação entre estilos literários e danças.
Na elaboração dos projetos escolares, a via de integração não é única, isto
é, as demais áreas também podem se valer dos temas básicos da disciplina,
buscando se integrar de forma eficiente com as questões afeitas à Educação
Física.
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Arte
A arte como manifestação humana está presente na vida das pessoas,
tanto nas manifestações

artísticas em si como nos objetos de seu cotidiano.

Também é de natureza da arte sua articulação com outras formas de saber:
filosófica, histórica, social, científica.
Os conhecimentos artísticos e estéticos são necessários pra que a leitura e
a interpretação do mundo sejam consistentes, críticas e acessíveis ã
compreensão do aluno. Além de contribuir para o desenvolvimento pessoal, tais
saberes podem aprimorar a participação dos jovens na sociedade e promover a
formação de sua identidade cultural.
Por meio da arte, subentende-se que é possível revelarem-se significados,
modos de criação e comunicação sobre o mundo da natureza e da cultura.
Para compreender melhor o papel da disciplina no ensino médio e sua
integração na área de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias, é preciso
enfatizar que a arte é considerada como linguagem, e, como tal, uma forma de
comunicação humana impregnada de valores culturais e estéticos.
Conhecer arte é saber produzir, apreciar e interpretar formas artísticas e culturais
em uma dimensão crítica e contextualizada, segundo os sistemas simbólicos que
integram cada linguagem da arte.
Conceitos, competências e habilidades a serem desenvolvidos.
Três grandes eixos baseiam a divisão de competências e habilidades gerais – que
darão suporte à inclusão dos conteúdos das áreas.
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A - Representação e Comunicação
Linguagem verbal, não-verbal e digital.
• As linguagens da arte: arte visual, audiovisuais, dança, música, teatro.
• Integração e articulação entre as linguagens.
• Experiência estética: processo perceptivo, sensível, reflexivo e integrador de
conhecimentos culturais.
• Arte e tecnologia: criação de novas poéticas que articulam imagens, sons,
animações e possibilitam um novo tipo de interatividade, decorrente não só da
codificação da linguagem digital (de base matemática) como também das
tecnologias que suportam e veiculam essa linguagem (os multimídia).
Videoclipes, trabalhos artísticos em CD-ROM, instalações com dispositivos
interativos, digitalizações são, entre outros, exemplos dessa interação.
Signo e símbolo
• Signo artístico: visual, sonoro, corporal.
• Códigos visuais, sonoros, verbais, audiovisuais, verbos-visuais, corporais, para
cuja compreensão adequada deve-se levar em conta o contexto histórico e social
em que são produzidos.
Denotação e conotação
• Informações decorrentes das conexões entre as linguagens da arte, a
comunicação visual e a sonora, incluindo as especificidades da publicidade e do
design. Observe-se, neste campo, a correspondência entre os signos e códigos
das linguagens da arte e de outros sistemas sígnicos.

Ivonice Aparecida de Mattias Alduino – Diretor de Escola
Janir de Matos Cassiano Gimenes Rodrigues – Vice-Diretor de Escola
Maria Emily Damien Codenhoto – Professor Coordenador Pedagógico – Ensino Fundamental
Marcos Euclides Bonassi – Professor Coordenador – Ensino Médio
Elzelina Bertani Buosi – Gerente da Organização Escolar

126

Gramática
• Elementos constitutivos das linguagens artísticas. Articulação dos elementos
formais, estéticos, materiais e técnicos, organizados na produção e apreciação da
arte.
• Iconologia e iconografia.
Texto
Arte, a organização dos elementos e códigos das linguagens artísticas de
acordo com sistemas de representação, expressão e comunicação resulta em
texto: visual, sonoro, teatral, coreográfico, audiovisual.
Imagem
Movimento
Som
Interlocução, significação e dialogismo
São conceitos importantes para compreender o diálogo que a arte
estabelece com seus receptores, diálogo este em constante revisão. Há
diferenças históricas marcantes na dinâmica entre o autor, a obra e o público.
Competências e habilidades
Utilizar linguagens nos três níveis de competência: interativa, gramatical e
textual.
Saber realizar produções artísticas nas linguagens da arte (artes visuais,
audiovisuais, dança, música, teatro), individual ou coletivamente, requer do aluno:
• dominar aspectos relativos à construção e execução prática das produções
artísticas, considerando as categorias materiais, ideais e virtuais;
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• identificar formas da natureza e da cultura, integrando-as às práticas artísticas e
estéticas;
• comunicar, receber e difundir as produções artísticas por várias mídias e
tecnologias;
• compreender e saber articular a arte a outros componentes do currículo escolar.
Ler e interpretar
Saber ler e interpretar produções artísticas e culturais
Colocar-se como protagonista na produção e recepção
Para o aluno que se situe como protagonista na produção e apreciação
crítica de trabalhos de arte nas diversas linguagens:
• expressar e comunicar idéias e sentimentos por meio de linguagens artísticas;
• fazer trabalhos artísticos individuais ou coletivos, criando, improvisando,
compondo, experimentando, atuando, interpretando com diferentes materiais,
meios e técnicas;
Aplicar tecnologias da informação em situações relevantes
Trata-se aqui de integrar à arte o uso das novas tecnologias da
comunicação e de informação (NTCI), analisando as possibilidades de criação,
apreciação e documentação que os novos meios oferecem.
B – Investigação e Compreensão
Análise e síntese
Formas, sons, movimentos e gestos produzidos ou observados na
natureza, assim como aqueles presentes nas manifestações artísticas de diversas
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culturas e na vida cotidiana são objeto de análise estética e artística em nossa
disciplina.
O aluno também deve ser instado a analisar sua própria produção artística
e sua fruição de arte, ações vinculadas à experiência de investigação sistemática.
Correlação
Conceito cuja construção e aprofundamento exigem comparações de
formas, expressões e conteúdos de manifestações artísticas de variadas culturas
e épocas, assim como de temas e sistemas simbólicos das diferentes linguagens
da arte.
Identidade
• Singularidade e diversidade: conceitos fundamentais para a pesquisa, o
reconhecimento e a análise dos fatores responsáveis pela diversidade e pela
individualidade de manifestações artísticas e concepções estéticas de diferentes
culturas, épocas e regiões. O estudo e a valorização da produção cultural de cada
região favorecem a conscientização sobre o patrimônio natural e o construído,
além de propiciar a fruição desse patrimônio e o respeito a ele.
Integração
• O conceito tem grande pertinência na rede conceitual que implica conceitos
como à observação (vista como ato de investigação artística, estética e
pedagógica); a escuta (como processo de apreciação crítica e conhecimento do
outro) e a investigação (como postura nas diversas ações do aluno em arte: fazer,
apreciar, contextualizar, sempre na sua interface com as demais áreas do
conhecimento).
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Classificação
A aquisição desse conceito, estruturante no desenvolvimento de uma das
macrocompetências fundamentais do ensino médio, implica vários procedimentos
específicos em Arte:
• organização de registros artísticos e estéticos segundo as diversas linguagens e
mídias, com a finalidade de subsidiar conhecimentos na área;
• organização de produções artísticas e proposições estéticas em termos de
linguagens, épocas, espaços geográficos e meios socioculturais, com a finalidade
de subsidiar conhecimentos na área;
Hipertexto
Diretamente relacionada ao conceito de hipertexto está a experimentação
com projetos artísticos hipermidiáticos que integrem signos e textos verbais e nãoverbais. Isso permite ao aluno descobrir, inventar, mover-se no ambiente virtual,
percebendo a interatividade e o jogo como formas de apropriação de um novo
espaço de arte e de participação conjunta.
Competências e habilidades
Analisar e interpretar no contexto de interlocução
Analisar e sintetizar as produções artísticas e saberes relativos à arte são
requisitos básicos para o aluno compreender o processo artístico e estético e
participar criticamente dele.
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Reconhecer recursos expressivos das linguagens
A aquisição e o desenvolvimento desta competência implicam, além do
conhecimento de conceitos da disciplina, o exercício de outras competências e
habilidades.
Identificar manifestações culturais no eixo temporal, reconhecendo os
momentos de tradição e os de ruptura.
A competência de estabelecer diferenciações e identificações entre obras
oriundas de diferentes culturas e em diversas épocas.
O reconhecimento dos momentos de tradição e ruptura, num estudo de
natureza estilística, relaciona-se aos conceitos de informação e redundância, no
sentido em que estão sendo utilizados neste texto.
Emitir juízo crítico sobre essas manifestações
Trata-se aqui de dialogar e emitir juízo crítico sobre diversas manifestações
artísticas e culturais.
Identificar-se como usuário e interlocutor de linguagens que estruturam uma
identidade cultural própria
• estabelecer relações entre a percepção sensível, a reflexão e a crítica nas
experiências artísticas e estéticas;
• articular uma percepção sensível e crítica sobre as manifestações culturais e o
meio ambiente;
Contextualização Sociocultural
Cultura
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Para a construção desse conceito concorre a abordagem de uma ampla
variedade de manifestações – música, dança, objetos de arte, representações,
arquitetura, monumentos, artefatos –, como patrimônio material e imaterial que
caracteriza as diversas culturas.
Globalização versus localização
Arbitrariedade versus motivação de signos e símbolos, negociação de
sentidos.
Para desenvolver os conceitos de arbitrariedade e motivação subjacentes
aos signos e símbolos, sugere-se abordá-los em contextos históricos, geográficos,
políticos, econômicos, sociais, culturais que geram diferentes sistemas simbólicos,
os quais dão suporte às linguagens artísticas e explicam historicamente as opções
estéticas.
Significado e visão de mundo
Conceitos essenciais que permitem a construção de um conhecimento e de
uma visão sobre as criações artísticas como expressões de perspectivas coletivas
e individuais sobre o mundo.
Desfrute (fruição)
• Fruição como prazer frente às obras de arte em suas múltiplas linguagens.
Ética e cidadania
• Arte como direito e dever numa educação orientada para a cidadania: ressalta-se
que o estudo de obras locais, nacionais e internacionais favorece a compreensão
da diversidade e a construção de uma consciência cidadã planetária.
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• Respeito ao patrimônio das culturas de diferentes regiões e épocas, e sua
valorização, com o objetivo de documentar e preservar a diversidade desses bens
e favorecer a construção de uma consciência histórica que valorize a pluralidade
cultural.
Conhecimento: dinâmica e construção coletiva
O conceito, bastante amplo, exige trabalho interdisciplinar. Em Arte, podese enfatizar a troca de práticas sociais e conhecimentos críticos, cuja dinâmica
envolve profissionais e técnicos da área de arte, considerados como participantes
de um processo que se marca pela diversidade.
Imaginário coletivo
Critérios de seleção dos conteúdos
Os processos de criação e percepção artística e estética estão relacionados
à apropriação de conteúdos necessários à formação cultural do cidadão
contemporâneo.
Para que a atuação e os princípios orientadores das práticas educativas, em Arte,
sejam próximos da realidade de seus alunos, é importante que a equipe escolar
conheça e discuta as especificidades da cultura juvenil em geral e as do local
onde a escola está inserida.
Os critérios de seleção e organização de conteúdos devem orientar nossas
intenções educativas, ou seja, nossos objetivos educacionais, e promover uma
aprendizagem substantiva.
COMPETÊNCIAS E HABILIDADES
A arte como expressão, comunicação e representação individual.
Ivonice Aparecida de Mattias Alduino – Diretor de Escola
Janir de Matos Cassiano Gimenes Rodrigues – Vice-Diretor de Escola
Maria Emily Damien Codenhoto – Professor Coordenador Pedagógico – Ensino Fundamental
Marcos Euclides Bonassi – Professor Coordenador – Ensino Médio
Elzelina Bertani Buosi – Gerente da Organização Escolar

133

Competências e Habilidades dos alunos:
Realizar, individual ou coletivamente, produções em diversas modalidades
artísticas:
- em artes visuais e audiovisuais, por meio de desenho, colagem, construção,
gravura, pintura, fotografia, instalação, meios eletroeletrônicos, vídeos, design,
artes gráficas, entre outros;
- música, pela utilização de vozes ou instrumentos acústicos ou eletrônicos,
trabalhando com improvisações, composições e interpretações;
- na dança, pela experimentação de diferentes improvisações e composições
coreográficas;
- em teatro, por meio de criações corporais expressivas, improvisação,
interpretação de personagens, atuação, adaptação de textos dramáticos etc.
Compreensão e utilização de técnicas, procedimentos e materiais artísticos.
• em artes plásticas, podem-se explorar diversos materiais;
• em música, entre outras possibilidades, pode-se propor a construção e a
experimentação de instrumentos musicais;
• em teatro, é importante a experimentação de materiais manufaturados ou
naturais e de diversas mídias, utilizando-os como recursos da linguagem teatral na
concepção de máscaras, cenários, figurinos, iluminação, maquiagens, adereços.
Elementos das linguagens da arte e suas dimensões: técnicas, formais,
materiais e sensíveis.
• em música, elementos como estilo, forma, motivo;
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• em artes visuais e audiovisuais, elementos básicos como ponto, linha, plano, cor,
luz, textura, volume, espaço.
A apreciação na compreensão e na interpretação da arte.
Este conteúdo orienta-se à fruição, à análise e ao estudo das produções de
arte, como meio de construção de teorias ou idéias próprias, em articulação com
os saberes socialmente construídos sobre arte em diversas culturas:
• na dança, implica percepção e compreensão das relações entre as diferentes
fontes utilizadas nas composições.
A pesquisa como procedimento de criação artística e de acesso aos bens
culturais.
Este

conteúdo

associa

a

pesquisa,

como

postura

investigativa

contemporânea, tanto à produção da arte quanto à reflexão sobre ela:
• ao realizar trabalhos de pesquisa e experimentação nas várias linguagens
artísticas, utilizando diversos meios e suportes.
O mundo natural e o cultural como fonte de experiências sensíveis, cognitivas,
perceptivas e imaginativas.
• em música, sonoridades percebidas em distintos ambientes – urbanos (cidades e
ruas) e naturais.
Fontes de documentação, preservação e difusão da arte.
Espaços de documentação, catalogação, preservação e divulgação de
bens culturais e acervos de arte de instituições formais e não formais (museus,
mostras, bibliotecas, videotecas, exposições, feiras, ateliês) são sistemas a serem
conhecidos e freqüentados na produção e apreciação de arte.
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Diversidade de manifestações artísticas. – pintura, escultura, gravura,
artesanato, artefato, arquitetura, cinema, vídeo, fotografia, tevê, infoarte,
performance, teatro, dança, rituais, festas populares, jogos .
Valor da arte na sociedade, em diferentes culturas e na vida dos indivíduos.
A observação, a pesquisa e o reconhecimento da importância de obras de arte, de
produtores e movimentos artísticos.
Interfaces da arte com os demais conhecimentos. A associação entre arte e
outros saberes evidencia-se quando a elaboração, a apreciação e a interpretação
de obras artísticas realizam-se em interação com as demais áreas de
conhecimento.
Avaliação
A avaliação formativa, integrada ao desenvolvimento escolar geral do aluno,
reforça o conceito de uma educação pautada pela reflexão, voltada para a
construção de aprendizagens e não apenas para o controle destas pelos
professores.
A avaliação ajuda a situar o estudante em seu processo de aprendizagem,
para que ele possa responder ao trabalho dos professores. A estes, por sua vez, a
avaliação ajuda a repensar seus encaminhamentos, é necessário que se criem
formas de documentação dos trabalhos, registrando os momentos sucessivos de
cada etapa.
Para finalizar, é preciso enfatizar o valor da auto-avaliação. A participação
do aluno efetiva seu compromisso com sua formação.
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MATEMÁTICA E SUAS TECNOLOGIAS.
MATEMÁTICA
Em nossa sociedade, o conhecimento matemático é necessário em uma
grande diversidade de situações, como apoio a outras áreas do conhecimento,
como instrumento para lidar com situações da vida cotidiana ou, ainda, como
forma de desenvolver habilidades de pensamento.
No ensino médio, etapa final da escolaridade básica, a Matemática deve ser
compreendida como uma parcela do conhecimento humano essencial para a
formação de todos os jovens, que contribui para a construção de uma visão de
mundo, para ler e interpretar a realidade e para desenvolver capacidades que
deles serão exigidas ao longo da vida social e profissional.
As competências em Matemática
A área de Ciências da Natureza, Matemática e suas Tecnologias elegeram
três grandes competências como metas a serem perseguidas durante essa etapa
da escolaridade básica e complementar do ensino fundamental para todos os
brasileiros:
• representação e comunicação, que envolvem a leitura, a interpretação e a
produção de textos nas diversas linguagens e formas textuais características
dessa área do conhecimento;
• investigação e compreensão, competência marcada pela capacidade de
enfrentamento e resolução de situações-problema, utilização dos conceitos e
procedimentos peculiares do fazer e pensar das ciências;
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• contextualização das ciências no âmbito sócio-cultural, na forma de análise
crítica das idéias e dos recursos da área e das questões do mundo que podem ser
respondidas ou transformadas por meio do pensar e do conhecimento científico.
COMPETÊNCIAS E HABILIDADES
Três grandes eixos baseiam a divisão de competências e habilidades gerais
– que darão suporte à inclusão dos conteúdos das áreas.
Representação e comunicação
Símbolos, códigos e nomenclaturas de ciência e tecnologia.
Reconhecer e utilizar adequadamente, na forma oral e escrita, símbolos,
códigos e nomenclatura da linguagem científica.
• Reconhecer e utilizar símbolos, códigos e nomenclaturas da linguagem
matemática; por exemplo, ao ler embalagens de produtos, manuais técnicos,
textos de jornais ou outras comunicações, compreender o significado de dados
apresentados por meio de porcentagens, escritas numéricas, potências de dez,
variáveis em fórmulas.
• Identificar, transformar e traduzir adequadamente valores e unidades básicas
apresentados sob diferentes formas como decimais em frações ou potências de
dez, litros em metros cúbicos, quilômetros em metros, ângulos em graus e
radianos.
Articulação dos símbolos e códigos de ciência e tecnologia
Ler, articular e interpretar símbolos e códigos em diferentes linguagens e
representações: sentenças, equações, esquemas, diagramas, tabelas, gráficos e
representações geométricas.
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• Ler e interpretar dados ou informações apresentados em diferentes linguagens e
representações, como tabelas, gráficos, esquemas, diagramas, árvores de
possibilidades, fórmulas, equações ou representações geométricas.
• Traduzir uma situação dada em determinada linguagem para outra; por exemplo,
transformar situações dadas em linguagem discursiva em esquemas, tabelas,
gráficos, desenhos, fórmulas ou equações matemáticas e vice-versa, assim como
transformar as linguagens mais específicas umas nas outras, como tabelas em
gráficos ou equações.
• Selecionar diferentes formas para representar um dado ou conjunto de dados e
informações, reconhecendo as vantagens e limites de cada uma delas; por
exemplo, escolher entre uma equação, uma tabela ou um gráfico para representar
uma dada variação ao longo do tempo, como a distribuição do consumo de
energia elétrica em uma residência ou a classificação de equipes em um
campeonato esportivo.
Análise e interpretação de textos e outras comunicações de ciência e
tecnologia
Consultar, analisar e interpretar textos e comunicações de ciência e tecnologia
veiculadas em diferentes meios.
• Ler e interpretar diferentes tipos de textos com informações apresentadas em
linguagem matemática, desde livros didáticos até artigos de conteúdo econômico,
social ou cultural, manuais técnicos, contratos comerciais, folhetos com propostas
de vendas ou com plantas de imóveis, indicações em bulas de medicamentos,
artigos de jornais e revistas.
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• Acompanhar e analisar os noticiários e artigos relativos à ciência em diferentes
meios de comunicação, como jornais, revistas e televisão, identificando o tema em
questão e interpretando, com objetividade, seus significados e implicações para,
dessa forma, ter independência para adquirir informações e estar a par do que se
passa no mundo em que vive.
Elaboração de comunicações
Elaborar comunicações orais ou escritas para relatar, analisar e sistematizar
eventos,

fenômenos,

experimentos,

questões,

entrevistas,

visitas,

correspondências.
• Expressar-se com clareza, utilizando a linguagem matemática, elaborando
textos, desenhos, gráficos, tabelas, equações, expressões e escritas numéricas –
para comunicar-se via internet, jornais ou outros meios, enviando ou solicitando
informações, apresentando idéias, solucionando problemas.
• Produzir textos analíticos para discutir, sintetizar e sistematizar formas de
pensar, fazendo uso, sempre que necessário, da linguagem matemática.
• Redigir resumos, justificar raciocínios, propor situações-problema, sistematizar
as idéias principais sobre dado tema matemático com exemplos e comentários
próprios.
• Expressar-se da forma oral para comunicar idéias, aprendizagens e dificuldades
de compreensão; por exemplo, explicando a solução dada a um problema,
expondo dúvidas sobre um conteúdo ou procedimento, propondo e debatendo
questões de interesse.
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Discussão e argumentação de temas de interesse de ciência e tecnologia
Analisar, argumentar e posicionar-se criticamente em relação a temas de ciência e
tecnologia.
• Compreender e emitir juízos próprios sobre informações relativas à ciência e
tecnologia, de forma analítica e crítica, posicionando-se com argumentação clara e
consistente sempre que necessário, identificar corretamente o âmbito da questão
e buscar fontes onde possa obter novas informações e conhecimentos.
Investigação e Compreensão
Estratégias para enfrentamento de situações-problema
Identificar em dada situação problema as informações ou variáveis relevantes e
elaborar possíveis estratégias para resolvê-la.
• Identificar os dados relevantes em uma dada situação problema para buscar
possíveis resoluções.
• Identificar as relações envolvidas e elaborar possíveis estratégias para enfrentar
uma dada situação-problema
• Frente a uma situação ou problema, reconhecer a sua natureza e situar o objeto
de estudo dentro dos diferentes campos da Matemática, ou seja, decidir-se pela
utilização das formas algébrica, numérica, geométrica, combinatória ou estatística.
Interações, relações e funções; invariantes e transformações.
Identificar fenômenos naturais ou grandezas em dado domínio do conhecimento
científico,

estabelecer

relações,

identificar

regularidades,

invariantes

e

transformações.
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• Identificar regularidades em situações semelhantes para estabelecer regras,
algoritmos e propriedades.
• Reconhecer a existência de invariantes ou identidades que impõem as condições
a serem utilizadas para analisar e resolver situações-problema.
• Identificar transformações entre grandezas ou figuras para relacionar variáveis e
dados, fazer quantificações, previsões e identificar desvios. As ampliações e
reduções

de

figuras

são

exemplos

que

devem

ser

entendidos

como

transformações de uma situação inicial em outra final.
• Perceber as relações e identidades entre diferentes formas de representação de
um dado objeto, como as relações entre representações planas nos desenhos,
mapas e telas de computador com os objetos que lhes deram origem.
• Reconhecer a conservação contida em toda igualdade, congruência ou
equivalência para calcular, resolver ou provar novos fatos.
Medidas, quantificações, grandezas e escalas
Selecionar e utilizar instrumentos de medição e de cálculo, representar dados e
utilizar escalas, fazer estimativas, elaborar hipóteses e interpretar resultados.
• Identificar e fazer uso de diferentes formas e instrumentos apropriados para
efetuar medidas ou cálculos.
• Identificar diferentes formas de quantificar dados numéricos para decidir se a
resolução de um problema requer cálculo exato, aproximado, probabilístico ou
análise de médias.
• Fazer previsões e estimativas de ordens de grandeza, de quantidades ou
intervalos esperados para os resultados de cálculos ou medições e, com isso,
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saber avaliar erros ou imprecisões nos dados obtidos na solução de uma dada
situação-problema.
• Compreender a necessidade e fazer uso apropriado de escalas.
Modelos explicativos e representativos
Reconhecer, utilizar, interpretar e propor modelos para situações-problema,
fenômenos ou sistemas naturais ou tecnológicos.
• Interpretar, fazer uso e elaborar modelos e representações matemáticas para
analisar situações.
Relações entre conhecimentos disciplinares, interdisciplinares e interáreas.
Articular, integrar e sistematizar fenômenos e teorias dentro de uma ciência, entre
as várias ciências e áreas do conhecimento.
• Construir uma visão sistematizada das diferentes linguagens e campos de
estudo da Matemática, estabelecendo conexões entre seus diferentes temas e
conteúdos, para fazer uso do conhecimento de forma integrada e articulada.
• Compreender a Matemática como ciência autônoma, que investiga relações,
formas e eventos e desenvolve maneiras próprias de descrever e interpretar o
mundo. A forma lógica dedutiva que a Geometria utiliza para interpretar as formas
geométricas e deduzir propriedades dessas formas é um exemplo de como a
Matemática lê e interpreta o mundo à nossa volta.
• Adquirir uma compreensão do mundo da qual a Matemática é parte integrante,
através dos problemas que ela consegue resolver e dos fenômenos que podem
ser descritos por meio de seus modelos e representações.
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• Reconhecer relações entre a Matemática e outras áreas do conhecimento,
percebendo sua presença nos mais variados campos de estudo e da vida
humana, seja nas demais ciências, como a Física, Química e Biologia, seja nas
ciências humanas e sociais, como a Geografia ou a Economia, ou ainda nos mais
diversos setores da sociedade, como na agricultura, na saúde, nos transportes e
na moradia.
Contextualização sócio-cultural
Ciência e tecnologia na história
Compreender o conhecimento científico e o tecnológico como resultados de uma
construção humana, inseridos em um processo histórico e social.
• Compreender a construção do conhecimento matemático como um processo
histórico, em estreita relação com as condições sociais, políticas e econômicas de
uma determinada época, de modo a permitir a aquisição de uma visão crítica da
ciência em constante construção, sem dogmatismos ou certezas definitivas.
•

Perceber

o

papel

desempenhado

pelo

conhecimento

matemático

no

desenvolvimento da tecnologia e a complexa relação entre ciência e tecnologia ao
longo da história. A exigência de rapidez e complexidade dos cálculos fez com que
a Matemática se desenvolvesse e, por outro lado, as pesquisas e avanços teóricos
da Matemática e demais ciências permitiram o aperfeiçoamento de máquinas
como o computador, que vêm tornando os cálculos cada vez mais rápidos.
Ciência e tecnologia na cultura contemporânea
Compreender a ciência e a tecnologia como partes integrantes da cultura humana
contemporânea.
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• Compreender a Matemática como parte integrante da cultura contemporânea,
sendo capaz de identificar sua presença nas manifestações artísticas ou literárias,
teatrais ou musicais, nas construções arquitetônicas ou na publicidade.
• Perceber a dimensão da Matemática e da ciência em espaços específicos de
difusão e mostras culturais, como museus científicos ou tecnológicos, planetários,
exposições.
• Compreender formas pelas quais a Matemática influencia nossa interpretação do
mundo atual, condicionando formas de pensar e interagir especificidades e valores
de cada um desses meios na construção do conhecimento.
Ciência e tecnologia na atualidade
Reconhecer e avaliar o desenvolvimento tecnológico contemporâneo, suas
relações com as ciências, seu papel na vida humana, sua presença no mundo
cotidiano e seus impactos na vida social.
• Acompanhar criticamente o desenvolvimento tecnológico contemporâneo,
tomando contato com os avanços das novas tecnologias nas diferentes áreas do
conhecimento para se posicionar frente às questões de nossa atualidade. Utilizar
o conhecimento matemático como apoio para compreender e julgar as aplicações
tecnológicas dos diferentes campos científicos.
Ciência e tecnologia, ética e cidadania.
Reconhecer e avaliar o caráter ético do conhecimento científico e tecnológico e
utilizar esse conhecimento no exercício da cidadania.
• Compreender a responsabilidade social associada à aquisição e uso do
conhecimento matemático, sentindo e mobilizado para diferentes ações, seja em
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defesa de seus direitos como consumidor, dos espaços e equipamentos coletivos
ou da qualidade de vida.
• Conhecer recursos, instrumentos e procedimentos econômicos e sociais para
posicionar-se, argumentar e julgar sobre questões de interesse da comunidade,
como problemas de abastecimento, educação, saúde e lazer, percebendo que
podem ser muitas vezes quantificados e descritos através do instrumental da
Matemática e dos procedimentos da ciência.
• Promover situações que contribuam para a melhoria das condições de vida da
cidade onde vive ou da preservação responsável do ambiente. Utilizar as
ferramentas matemáticas para analisar situações de seu entorno real e propor
soluções.
Temas estruturadores do ensino de Matemática
1. Álgebra: números e funções
2. Geometria e medidas
3. Análise de dados
Tema 1. Álgebra: números e funções
Unidades temáticas
1. Variação de grandezas.
2. Trigonometria.
Tema 2. Geometria e medidas
Unidades temáticas
1. Geometria plana.
2. Geometria espacial.
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3. Métrica.
4. Geometria analítica.
Tema 3. Análise de dados
1. Estatística
2. Contagem
3. Probabilidade.

CIÊNCIAS DA NATUREZA E SUAS TECNOLOGIAS
BIOLOGIA
“A apropriação dos códigos, dos conceitos e dos métodos de cada uma das
ciências deve servir para ampliar as possibilidades de compreensão e participação
efetiva nesse mundo” e, dessa forma, desenvolver o saber científico e tecnológico
como condição de cidadania.
O ensino das disciplinas científicas se reorienta para uma prática
pedagógica que procura desenvolver nos alunos competências e habilidades.
Uma abordagem por competências recoloca o papel dos conhecimentos a
serem aprendidos na escola. Eles se tornam recursos para que o indivíduo, diante
de situações de vida, tome uma decisão, identifique ou enfrente um problema,
julgue um impasse ou elabore um argumento.
Os PCNEM privilegiam as competências voltadas para o domínio das
linguagens e suas representações, para a investigação e compreensão científica e
tecnológica e para os aspectos histórico-sociais da produção e utilização dos
conhecimentos científicos.
Ivonice Aparecida de Mattias Alduino – Diretor de Escola
Janir de Matos Cassiano Gimenes Rodrigues – Vice-Diretor de Escola
Maria Emily Damien Codenhoto – Professor Coordenador Pedagógico – Ensino Fundamental
Marcos Euclides Bonassi – Professor Coordenador – Ensino Médio
Elzelina Bertani Buosi – Gerente da Organização Escolar

147

Um ensino por competência nos impõe um desafio que é organizar o
conhecimento a partir não da lógica que estrutura a ciência, mas de situações de
aprendizagem que tenham sentido para o aluno, que lhe permitam adquirir um
instrumental para agir em diferentes contextos e, principalmente, em situações
inéditas na vida. Trata-se de colocar essa ciência como “meio” para ampliar a
compreensão sobre a realidade, recurso graças ao quais os fenômenos biológicos
pode ser percebidos e interpretados, instrumento para orientar decisões e
intervenções.
Obedecendo aos três eixos propostos:
A - Expressão e Comunicação
Símbolos, códigos e nomenclatura de ciência tecnológica.
Reconhecer e utilizar adequadamente, na forma escrita e oral, símbolos, códigos e
nomenclatura da linguagem científica.
Articulação de dados, símbolos e códigos de ciência e tecnologia.
Ler, articular e interpretar símbolos e códigos em diferentes linguagens:
sentenças, equações, esquemas, diagramas, tabelas, gráficos e representações
geométricas.
Análise e interpretação de textos e outras comunicações de ciência e
tecnologia.
Análise e interpretação de textos e outras comunicações de ciência e
tecnologia
Consultar, analisar e interpretar textos e comunicações de ciência e
tecnologia veiculadas por diferentes meios.
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B - Elaboração e comunicações
Elaborar comunicações orais ou escritas para relatar, analisar e
sistematizar eventos, fenômenos experimentos, questões, entrevistas, visitas,
correspondências.
Discussão e argumentação de temas de interesse de ciência e tecnologia
Analisar, argumentar e posicionar-se criticamente em relação a temas de
ciência e tecnologia.
Investigação e compreensão
Estratégias para enfrentamento de situações-problema
Identificar em dada situação-problema as informações ou variáveis relevantes e
possíveis estratégias para resolvê-la.
Interações, relações e funções, invariantes e transformações.
Identificar fenômenos naturais ou grandezas em dado domínio do
conhecimento

científico

e

estabelecer

relações,

identificar

regularidades,

invariantes e transformações.
Medidas, quantificações, grandezas e escalas.
Selecionar e utilizar instrumentos de medição e de cálculo, utilizar escalas,
fazer estimativas, elaborar hipóteses e interpretar resultados.
Modelos explicativos e representativos
Reconhecer, utilizar, interpretar e propor modelos explicativos para
fenômenos ou sistemas naturais ou tecnológicos.
Relações entre conhecimentos disciplinares, interdisciplinares e interáreas.
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Articular, integrar e sistematizar fenômenos e teorias dentro de uma ciência,
entre as várias ciências e áreas de conhecimento.
C - Contextualização sócio-cultural
Ciência e tecnologia na história
Compreender o conhecimento científico e o tecnológico como resultados de
uma construção humana, inseridos em um processo histórico e social.
Ciência e tecnologia na cultura contemporânea
Compreender a ciência e a tecnologia como partes integrantes da cultura
humana contemporânea.
Ciência e tecnologia na atualidade
Reconhecer e avaliar o desenvolvimento tecnológico contemporâneo, suas
relações com as ciências, seu papel na vida humana, sua presença no mundo
cotidiano e seus impactos na vida social.
Ciência e tecnologia, ética e cidadania.
Reconhecer e avaliar o caráter ético do conhecimento científico e
tecnológico e utilizar esses conhecimentos no exercício da cidadania.
A definição das temáticas, por sua vez, leva em conta a relevância
científica e social dos assuntos, seu significado na história da ciência e na
atualidade e, em especial, as expectativas, os interesses e as necessidades dos
alunos.
Temas estruturadores do ensino de Biologia
As principais áreas de interesse da Biologia contemporânea se voltam para
a compreensão de como a vida (e aqui se inclui a vida humana) se organiza,
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estabelece interações, se reproduz e evolui desde sua origem e se transforma,
não apenas em decorrência de processos naturais, mas, também, devido à
intervenção humana e ao emprego de tecnologias.
Principais áreas de interesse da Biologia:
1. Interação entre os seres vivos
2. Qualidade de vida das populações humanas
3. Identidade dos seres vivos
4. Diversidade da vida
5. Transmissão da vida, ética e manipulação gênica.
6. Origem e evolução da vida
Tema 1. Interação entre os seres vivos
Este tema reúne conteúdos que permitem, em essência, desenvolver a
concepção de que os seres vivos e o meio constituem um conjunto
reciprocamente dependente. Vida e meio físico interagem resultando em uma
estrutura organizada, um sistema, portanto, compreender a organização sistêmica
da vida é essencial para perceber o funcionamento do planeta e a idéia de que as
modificações ocorridas em determinados componentes do sistema interferem em
muitos outros, alterando as interações e, não raramente, desorganizando-as
definitivamente ou por um longo tempo, até que se equilibrem novamente.
Unidades temáticas
1. A interdependência da vida
• Identificar, analisando um ambiente conhecido.
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• Organizar os dados obtidos relacionados às condições ambientais, em tabelas
e/ou gráficos e interpretá-los, visando a identificar a influência dessas condições
na sobrevivência das espécies e na distribuição da vida na Terra.
• Identificar no globo terrestre as regiões de maior diversidade de seres vivos,
associando essa concentração e variedade de vida com as condições de luz e
umidade.
• Relacionar a estabilidade dos ecossistemas com a complexidade das interações
estabelecidas entre os organismos das populações na natureza.
2. Os movimentos dos materiais e da energia na natureza
• identificar a origem da energia existente em cada nível de organização desse
ecossistema;
• traçar o circuito de determinados elementos químicos.
• representar graficamente as transferências de matéria e de energia ao longo de
um sistema vivo;
3. Desorganizando os fluxos da matéria e da energia: a intervenção humana e
os desequilíbrios ambientais. A partir de diversas fontes de informação (textos
científicos, reportagens jornalísticas ou imagens) que discutam a exploração e o
uso dos recursos naturais pela sociedade:
• analisar a maneira como o ser humano interfere nos ciclos naturais da matéria;
• analisar dados sobre intensificação do efeito estufa, diminuição da taxa de
oxigênio;
• avaliar diferentes medidas que minimizem os efeitos das interferências humanas
nos ciclos da matéria;
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4. Problemas ambientais brasileiros e desenvolvimento sustentável: uma
relação possível?
• relacionar os padrões de produção e consumo com a devastação ambiental,
redução dos recursos e extinção de espécies;
• avaliar a possibilidade de serem adotadas tecnologias ambientais saudáveis;
• elaborar propostas visando à melhoria das condições encontradas, distinguindo
as de responsabilidade individual das que demandam a participação do coletivo ou
do poder público;
• identificar as instâncias da administração pública que poderiam receber as
reivindicações e encaminhá-las.
Tema 2. Qualidade de vida das populações humanas
Este tema trata a questão da saúde como um estado que não se restringe à
ausência de doenças e procura relacioná-la com as condições de vida das
populações – renda, educação, trabalho, habitação, saneamento, transporte,
lazer,

alimentação,

longevidade,

liberdade

de

expressão,

participação

democrática. Nessa perspectiva, é abordada a distribuição desigual da saúde nas
populações humanas, em termos mundiais e, em particular, no Brasil, evidenciada
pelos indicadores sociais, econômicos e de saúde pública. É traçado também o
perfil de saúde do brasileiro com ênfase nos contrastes regionais e locais.
Unidades temáticas
O que é saúde?
Diante de índices de desenvolvimento humano e de indicadores de saúde
pública, como os referentes a natalidade, esperança de vida ao nascer,
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mortalidade,

longevidade,

doenças

infecto-contagiosas,

nutrição,

renda,

escolaridade, condições de saneamento, moradia, acesso aos serviços voltados
para a promoção e a recuperação da saúde:
• relacionar as condições sócio-econômicas com a qualidade de vida das
populações humanas de diferentes regiões do globo;
• construir a noção de saúde levando em conta os condicionantes biológicos como
sexo, idade, fatores genéticos e os condicionantes sociais, econômicos,
ambientais e culturais como nível de renda, escolaridade, estilos de vida, estado
nutricional, possibilidade de lazer, qualidade do transporte, condições de
saneamento.
2. A distribuição desigual da saúde pelas populações
• Comparar os índices de desenvolvimento humano de países desenvolvidos com
os de países em desenvolvimento.
• Fazer um levantamento de dados e de informações junto às secretarias da
administração municipal para identificar a disponibilidade de serviços e
equipamentos voltados para promoção e recuperação da saúde, para educação,
lazer e cultura em diferentes regiões da cidade.
• Entrevistar moradores e líderes comunitários de diferentes bairros para identificar
as reivindicações quanto aos serviços de saúde, educação, lazer e cultura e
discutir com eles formas de encaminhá-las.
3. As agressões à saúde das populações
• Identificar, a partir da análise de dados, as principais doenças que afetam a
população brasileira considerando idade, sexo, nível de renda.
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• Distinguir, entre as principais doenças identificadas, as infecto-contagiosas e
parasitárias, as degenerativas, as ocupacionais, as carências, as sexualmente
transmissíveis (DST) e as provocadas por toxinas ambientais.
• Realizar uma pesquisa bibliográfica para identificar as principais medidas
preventivas para essas doenças.
• Elaborar explicações para os dados a respeito da evolução, na última década,
em particular no Brasil, da incidência das DST, particularmente a AIDS, entre
homens e mulheres de diferentes faixas etárias.
• Discutir os riscos da gravidez na adolescência e as formas de preveni-la, a partir
da análise de dados.
4. Saúde ambiental
• Caracterizar as condições de saneamento da região em que os alunos moram e
compará-las com as da cidade ou do estado.
• Relacionar o reaparecimento de determinadas doenças (como cólera e dengue)
com a ocupação desordenada dos espaços urbanos e a degradação ambiental.
• Levantar dados sobre as principais doenças endêmicas da região em que os
alunos moram ou do Brasil e relacioná-las com as condições de vida na zona rural
e nas periferias urbanas das grandes cidades.
Tema 3. Identidade dos seres vivos
Unidades temáticas
1. A organização celular da vida
• identificar na estrutura de diferentes seres vivos a organização celular como
característica fundamental de todas as formas vivas;
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2. As funções vitais básicas
• Registrar o caminho das substâncias do meio externo para o interior das células
e vice-versa, por meio da observação ao microscópio ou da realização de
experimentos para perceber que a constante interação entre ambiente e célula é
controlada pelas membranas e envoltórios celulares.
• Analisar os processos de obtenção de energia pelos sistemas vivos –
fotossíntese, respiração celular – para identificar que toda a energia dos sistemas
vivos resulta da transformação da energia solar.
• Traçar o percurso dos produtos da fotossíntese em uma cadeia alimentar.
• Descrever o mecanismo básico de reprodução de células de todos os seres vivos
(mitose) a partir de observações ao microscópio ou de suas representações.
• Associar o processo de reprodução celular com a multiplicação celular que
transforma o zigoto em adulto e reconhecer que divisões mitóticas descontroladas
podem resultar em processos patológicos conhecidos como cânceres.
3. DNA: a receita da vida e o seu código
• Identificar a natureza do material hereditário em todos os seres vivos, analisando
sua estrutura química para avaliar a universalidade dessa molécula no mundo
vivo.
• Construir um modelo para representar o processo de duplicação do DNA.
• Estabelecer relação entre DNA, código genético, fabricação de proteínas e
determinação das características dos organismos.
• Analisar esquemas que relacionem os diferentes tipos de ácidos nucléicos, as
organelas celulares e o mecanismo de síntese de proteínas específicas.
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4. Tecnologias de manipulação do DNA
• Identificar, a partir da leitura de textos de divulgação científica, as principais
tecnologias utilizadas para transferir o DNA de um organismo para outro: enzimas
de restrição, vetores e clonagem molecular.
• Fazer um levantamento de informações sobre a participação da engenharia
genética na produção de alimentos mais nutritivos e resistentes a pragas e
herbicidas, de produtos farmacêuticos, hormônios, vacinas, medicamentos e
componentes biológicos para avaliar sua importância.
• Fazer um levantamento de informações para identificar alguns produtos
originários de manipulação genética que já estejam circulando no mercado
brasileiro.
Tema 4. Diversidade da vida
. Caracterizar a diversidade da vida, sua distribuição nos diferentes ambientes, e
compreender os mecanismos que favoreceram a enorme diversificação dos seres
vivos constitui finalidades desse tema. O essencial, no entanto, é que os alunos
percebam que os desequilíbrios ambientais, intensificados pela intervenção
humana, têm reduzido essa diversidade, o que está ameaçando a sobrevivência
da própria vida no planeta.
. Analisar a distribuição da vida no planeta para perceber que, em determinadas
regiões do globo, a biodiversidade é muito maior. Essas regiões, no entanto,
geralmente coincidem com aquelas em que as desigualdades sociais são mais
acentuadas e os índices de desenvolvimento humano são os mais baixos e,
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portanto, equacionar as questões relativas à manutenção da biodiversidade,
nessas regiões, passa necessariamente por reduzir as desigualdades sociais.
1. A origem da diversidade
• Construir o conceito de mutação, analisando os efeitos de determinados agentes
químicos e radioativos sobre o material hereditário.
• Reconhecer o papel das mutações como fonte primária da diversidade genética,
analisando possíveis efeitos sobre o código genético provocados pelos erros na
molécula do DNA.
• Reconhecer a reprodução sexuada e o processo meiótico como fonte de
variabilidade genética.
• Relacionar os processos responsáveis pela diversidade genética para elaborar
explicações sobre a grande variedade de espécies no planeta.
• Fazer um levantamento de informações sobre os reinos em que estão divididos
os seres vivos e suas principais características para elaborar um quadro resumo.
2. Os seres vivos diversificam os processos vitais
• Reconhecer os princípios básicos e as especificidades das funções vitais dos
animais e plantas, a partir da análise dessas funções em seres vivos que ocupam
diferentes ambientes.
• Caracterizar os ciclos de vida de animais e plantas, relacionando-os com a
adaptação desses organismos aos diferentes ambientes.
• Estabelecer as relações entre as várias funções vitais do organismo humano.
• Localizar os principais órgãos em um esquema representando o contorno do
corpo humano.
Ivonice Aparecida de Mattias Alduino – Diretor de Escola
Janir de Matos Cassiano Gimenes Rodrigues – Vice-Diretor de Escola
Maria Emily Damien Codenhoto – Professor Coordenador Pedagógico – Ensino Fundamental
Marcos Euclides Bonassi – Professor Coordenador – Ensino Médio
Elzelina Bertani Buosi – Gerente da Organização Escolar

158

3. Organizando a diversidade dos seres vivos
• Reconhecer a importância da classificação biológica para a organização e
compreensão da enorme diversidade dos seres vivos.
• Conhecer e utilizar os principais critérios de classificação, as regras de
nomenclatura e as categorias taxonômicas reconhecidas atualmente.
• Reconhecer as principais características de representantes de cada um dos
cinco reinos, identificando especificidades relacionadas às condições ambientais.
• Construir árvores filogenéticas para representar relações de parentesco entre
diversos seres vivos.
4. A diversidade ameaçada
• Identificar em um mapa as regiões onde se encontra a maior diversidade de
espécies do planeta, caracterizando suas condições climáticas.
• Reconhecer as principais características da fauna e da flora dos grandes biomas
terrestres, especialmente dos brasileiros.
• Fazer um levantamento das espécies dos principais ecossistemas brasileiros,
que se encontram ameaçadas.
• Relacionar as principais causas da destruição dos ecossistemas brasileiros.
• Comparar argumentos favoráveis ao uso sustentável da biodiversidade e tomar
posição a respeito do assunto.
Tema 5. Transmissão da vida, ética e manipulação gênica
. A compreensão desses fundamentos é essencial para que os alunos possam
conhecer e avaliar o significado das aplicações que têm sido feitas dos
conhecimentos genéticos

no

diagnóstico e

tratamento

de doenças,
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identificação de paternidade ou de indivíduos, em investigações criminais, ou após
acidentes. Além disso, tais conhecimentos permitem que os alunos sejam
introduzidos no debate das implicações éticas, morais, políticas e econômicas das
manipulações genéticas, analisando-as e avaliando os riscos e benefícios para a
humanidade e o planeta.
1. Os fundamentos da hereditariedade
• Listar várias características humanas ou de animais e plantas, distinguindo as
hereditárias das congênitas e adquiridas.
• Identificar, a partir de resultados de cruzamentos, os princípios básicos que
regem a transmissão de características hereditárias e aplicá-los para interpretar o
surgimento de determinadas características.
• Construir heredogramas a partir de dados levantados pelos alunos (junto a
familiares ou conhecidos) sobre a transmissão de certas características
hereditárias.
2. Genética humana e saúde
• Analisar aspectos genéticos do funcionamento do corpo humano como alguns
distúrbios metabólicos (albinismo, fenilcetonúria), ou os relacionados aos
antígenos e anticorpos, como os grupos sangüíneos e suas incompatibilidades,
transplantes e doenças auto-imunes.
• Identificar fatores ambientais – vírus, radiações e substâncias químicas – que
aumentam o risco de desenvolver câncer e medidas que podem reduzir esses
riscos, como limitar a exposição à luz solar.
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• Avaliar a importância do aconselhamento genético, analisando suas finalidades,
o acesso que a população tem a esses serviços e seus custos.
3. Aplicações da engenharia genética
4. Os benefícios e os perigos da manipulação genética: um debate ético

Tema 6. Origem e evolução da vida
No desenvolvimento desse tema, ainda, os alunos têm oportunidade para
perceber a transitoriedade dos conhecimentos científicos, posicionar-se em
relação a questões polêmicas e dimensionar processos vitais em diferentes
escalas de tempo, além de se familiarizarem com os mecanismos básicos que
propiciam a evolução da vida e do ser humano em particular. Com isso, podem
perceber a singularidade do processo evolutivo em que fatores culturais interagem
com os biológicos, e as intervenções humanas apoiadas pelo desenvolvimento
científico e tecnológico alteram o curso desse processo.
1. Hipóteses sobre a origem da vida e a vida primitiva
• Analisar experiências e argumentos utilizados por cientistas como F. Redi (16261697) e L. Pasteur (1822-1895) para derrubar a teoria da geração espontânea.
2. Idéias evolucionistas e evolução biológica
• Comparar as idéias evolucionistas de C. Darwin (1809-1882) e J.B. Lamarck
(1744-1829) apresentadas em textos científicos e históricos, identificando as
semelhanças e as diferenças.
• Identificar alguns fatores – migrações, mutações, seleção, deriva genética – que
interferem na constituição genética das populações.
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3. A origem do ser humano e a evolução cultural
• Reconhecer o papel desempenhado pelo desenvolvimento da inteligência, da
linguagem e da aprendizagem na evolução do ser humano.
• Distinguir a evolução cultural, fundada no aprendizado e na transmissão de
comportamentos aprendidos, da evolução biológica que decorre de alterações nas
freqüências gênicas.
4. A evolução sob intervenção humana
• Avaliar o impacto da medicina, agricultura e farmacologia no aumento da
expectativa de vida da população humana, na sobrevivência de genótipos com
funções biológicas alteradas e no processo evolutivo da espécie.
Organização do tratado escolar
Devem ser selecionados os conteúdos e as estratégias que possibilitem ao
aluno entender não só a sua realidade particular, mas principalmente o contexto
maior no qual essa realidade específica se insere. A vida escolar deve fornecer ao
aluno ferramentas para uma atuação consciente em sua vida.
O objetivo da educação escolar deve ser o de dotar os alunos da competência de
compreender, utilizar e transformar a realidade.

FÍSICA

A seleção desse conhecimento tem sido feita, tradicionalmente, em termos
de conceitos considerados centrais em áreas de fenômenos de natureza física

Ivonice Aparecida de Mattias Alduino – Diretor de Escola
Janir de Matos Cassiano Gimenes Rodrigues – Vice-Diretor de Escola
Maria Emily Damien Codenhoto – Professor Coordenador Pedagógico – Ensino Fundamental
Marcos Euclides Bonassi – Professor Coordenador – Ensino Médio
Elzelina Bertani Buosi – Gerente da Organização Escolar

162

diferentes, delimitando os conteúdos de Mecânica, Termologia, Ótica e
Eletromagnetismo a serem abordados.
Não se trata de apresentar ao jovem a Física para que ele simplesmente
seja informado de sua existência, mas para que esse conhecimento se transforme
em uma ferramenta a mais em suas formas de pensar e agir.
Ensinar Física supõe-se que se esteja preparando o jovem para ser capaz de lidar
com situações reais, crises de energia, problemas ambientais, manuais de
aparelhos, concepções de universo, exames médicos, notícias de jornal, e assim
por diante.
Esse objetivo mais amplo requer, sobretudo, que os jovens adquiram
competências para lidar com as situações que vivenciam ou que venham a
vivenciar no futuro, muitas delas novas e inéditas.
Muitas dessas competências são objetivos comuns a todas as etapas do
aprendizado, embora em diferentes níveis, sendo construídas ao longo do
desenvolvimento dos alunos. Outras, ao contrário, são específicas a fases mais
avançadas

desse

desenvolvimento,

correspondendo

àquelas

trabalhadas

privilegiadamente no ensino médio. Por exemplo, observar, experimentar e
investigar o mundo requer competências desenvolvidas na área de Ciências
desde os primeiros anos do ensino fundamental. Essas mesmas competências
ganham, no ensino médio, um sentido maior, com a identificação de relações mais
gerais e com a introdução de modelos explicativos específicos da Física,
promovendo a construção das abstrações, indispensáveis ao pensamento
científico e à vida. Ainda que muitas dessas competências permaneçam como
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objetivos comuns a mais de uma disciplina, propiciando espaços para uma ação
pedagógica integrada, passam a assumir também, no ensino médio, a
especificidade disciplinar.
Conceitos, competências e habilidades a serem desenvolvidos.
Três grandes eixos baseiam a divisão de competências e habilidades gerais – que
darão suporte à inclusão dos conteúdos das áreas.
A - Representação e Comunicação
Símbolos, códigos e nomenclaturas de ciência e tecnologia.
Reconhecer e utilizar adequadamente, na forma oral e escrita, símbolos,
códigos e nomenclatura da linguagem científica.
*Reconhecer e saber utilizar corretamente símbolos, códigos e nomenclatura de
grandeza da Física.
*Conhecer as unidades e as relações entre as unidades de mesma grandeza
física para fazer traduções entre elas e utilizá-las adequadamente.
Articulação dos símbolos e códigos da ciência e tecnologia
*Ler, articular e interpretar símbolos e códigos em diferentes linguagens e
representações: sentenças, equações, esquemas, diagramas, tabelas, gráficos e
representações geométricas.
*Ler e interpretar corretamente tabelas, gráficos, esquemas e diagramas
apresentados em textos.
*Compreender e construir tabelas, gráficos e expressões.
Análise e interpretação de textos e outras comunicações de ciência e
tecnologia
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*Consultar, analisar e interpretar textos e comunicações de ciência e tecnologia
veiculadas por diferentes meios.
*Ler e interpretar informações apresentadas em diferentes linguagens e
representações.
Elaboração e comunicações
*Elaborar comunicações orais ou escritas para relatar, analisar e sistematizar
eventos,

fenômenos,

experimentos,

questões,

entrevistas,

visitas,

correspondências.
*Expressar-se de forma correta e clara em correspondência para os meios d
comunicação ou via internet.
Discussão e argumentação de temas de interesse de ciências e tecnologia
*Analisar, argumentar e posicionar-se criticamente em relação a temas de ciência
e tecnologia.
*Compreender e emitir opiniões próprias sobre notícias com temas relativos a
ciência e tecnologia, veiculadas pelas diferentes mídias, de forma analítica e
crítica, posicionando-se com argumentação clara.
Investigação e compreensão
Estratégias

para

enfrentamento

de

situações-problema
*Identificar em dada situação-problema as informações ou variáveis relevantes e
possíveis estratégias para resolvê-la.
*Reconhecer a natureza dos fenômenos envolvidos, os situado dentro do conjunto
de fenômenos da Física.
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B - Investigação e compreensão
Estratégias para enfrentamento de situações –problema.
*Identificar em dada situação problema as informações ou variáveis relevantes e
possíveis estratégias pra resolvê-la.
*Frente a uma situação problema concreto, reconhecer a natureza dos fenômenos
envolvidos, situando-os dentro do conjunto de fenômenos da física e identificar as
grandezas relevantes, em cada caso.
Interações, relações e funções: invariantes e transformações.
*Identificar fenômenos naturais ou grandezas em dado domínio do conhecimento
científico,

estabelecer

relações;

identificar

regularidades,

invariantes

e

transformações.
*Reconhecer a relação entre diferentes grandezas, ou relações de causa-efeito.
*Identificar regularidades, associando fenômenos que ocorrem em situações
semelhantes para utilizar as leis que expressam essas regularidades na análise e
previsões de situações do dia-a-dia.
Medidas, quantificações, grandezas e escalas.
*Selecionar e utilizar instrumentos de medição e de cálculo, representar dados e
utilizar escalas, fazer estimativas, elaborar hipóteses e interpretar resultados.
* Fazer uso de formas e instrumentos de medida apropriados para estabelecer
comparações quantitativas.
* Fazer estimativas de ordens de grandeza para poder fazer previsões.
* Compreender a necessidade de fazer uso de escalas apropriadas.
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Modelos explicativos e representativos
*Reconhecer, utilizar, interpretar e propor modelos explicativos para fenômenos ou
sistemas naturais ou tecnológicos.
* Conhecer modelos físicos microscópicos para adquirir uma compreensão mais
profunda dos fenômenos e utilizá-los na análise de situações-problema.
* Interpretar e fazer uso de modelos explicativos, reconhecendo suas condições
de aplicação.
* Elaborar modelos simplificados de determinadas situações, a partir dos quais
seja possível levantar hipóteses e fazer previsões.
Relações entre conhecimentos disciplinares, interdisciplinares e interarias.
*Articular, integrar e sistematizar fenômenos e teorias dentro de uma ciência, entre
as várias ciências e áreas de conhecimento.
* Construir uma visão sistematizada dos diversos tipos de interação e das
diferentes naturezas de fenômenos da física para poder fazer uso desse
conhecimento de forma integrada e articulada.
* Identificar e compreender os diversos níveis de explicação física, microscópicos
ou macroscópicos, utilizando-os apropriadamente na compreensão de fenômenos.
* Adquirir uma compreensão cósmica do Universo, das teorias relativas ao seu
surgimento e sua evolução, assim como do surgimento da vida, de forma a poder
situar a Terra, a vida e o ser humano em suas dimensões espaciais e temporais
no Universo.
* Reconhecer, na análise de um mesmo fenômeno, as características de cada
ciência, de maneira a adquirir uma visão mais articulada dos fenômenos.
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Investigação e compreensão
Ciência e tecnologia na história
*Compreender o conhecimento científico e o tecnológico como resultados de uma
construção humana, inseridos em um processo histórico e social.
* Compreender a construção do conhecimento físico como um processo histórico,
em estreita relação com as condições sociais, políticas e econômicas de uma
determinada época.
* Perceber o papel desempenhado pelo conhecimento físico no desenvolvimento
da tecnologia e a complexa relação entre ciência e tecnologia ao longo da história.
Muitas vezes, a tecnologia foi precedida pelo desenvolvimento da Física, como no
caso da fabricação de lasers, ou, em outras, foi à tecnologia que antecedeu o
conhecimento científico, como no caso das máquinas térmicas.
Ciência e tecnologia na cultura contemporânea
*Compreender a ciência e a tecnologia como partes integrantes da cultura humana
contemporânea.
* Compreender a Física como parte integrante da cultura contemporânea,
identificando sua presença em diferentes âmbitos e setores.
* Compreender formas pelas quais a Física e a tecnologia influenciam nossa
interpretação do mundo atual, condicionando formas de pensar e interagir.
Ciência e tecnologia na atualidade
*Reconhecer e avaliar o desenvolvimento tecnológico contemporâneo, suas
relações com as ciências, seu papel na vida humana, sua presença no mundo
cotidiano e seus impactos na vida social.
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* Acompanhar o desenvolvimento tecnológico contemporâneo.
Ciência e tecnologia, ética e cidadania.
*Reconhecer e avaliar o caráter ético do conhecimento científico e tecnológico e
utilizar esses conhecimentos no exercício da cidadania.
* Compreender a responsabilidade social que decorre da aquisição de
conhecimento, sentindo-se mobilizado para diferentes ações, seja na defesa da
qualidade de vida, da qualidade das infra-estruturas coletivas, ou na defesa de
seus direitos como consumidor.
* Promover situações que contribuam para a melhoria das condições de vida da
cidade onde vive ou da preservação responsável do ambiente, conhecendo as
estruturas de abastecimento de água e eletricidade de sua comunidade e dos
problemas delas decorrentes, sabendo posicionar-se, argumentar e emitir juízos
de valor.
• Reconhecer que a utilização dos produtos da ciência e da tecnologia nem
sempre é democrática, tomando consciência das desigualdades e da necessidade
de soluções de baixo custo, como, por exemplo, para ampliar o acesso à
eletricidade.
Temas estruturadores do ensino da Física
1. Movimentos: variações e conservações
2. Calor, ambiente e usos de energia.
3. Som, imagem e informação.
4. Equipamentos elétricos e telecomunicações
5. Matéria e radiação
Ivonice Aparecida de Mattias Alduino – Diretor de Escola
Janir de Matos Cassiano Gimenes Rodrigues – Vice-Diretor de Escola
Maria Emily Damien Codenhoto – Professor Coordenador Pedagógico – Ensino Fundamental
Marcos Euclides Bonassi – Professor Coordenador – Ensino Médio
Elzelina Bertani Buosi – Gerente da Organização Escolar

169

6. Universo, Terra e vida.
Esses temas apresentam uma das possíveis formas para a organização
das atividades escolares, explicitando para os jovens os elementos de seu mundo
vivencial que se deseja considerar. Ando aos objetivos formativos desejados.
Tema 1. Movimentos: variações e conservações
Estudar os movimentos requer, inicialmente, identificá-los, classificá-los,
aprendendo formas adequadas para descrever movimentos reais de objetos carros, animais, estrelas ou outros. Mas requer, sobretudo, associá-los às causas
que lhes dão origem, às interações que os originam, a suas variações e
transformações.
Unidades temáticas
1. Fenomenologia cotidiana
2. Variação e conservação da quantidade de movimento
3. Energia e potência associadas aos movimentos
4. Equilíbrios e desequilíbrios
Tema 2. Calor, ambiente e usos de energia
Em todos os processos que ocorrem na natureza e nas técnicas, o calor
está direta ou indiretamente presente. O estudo do calor pode desenvolver
competências para identificar e avaliar os elementos que propiciam conforto
térmico em residências ou outros locais, através da escolha adequada de
materiais, tipo de iluminação e ventilação.
Pode, também, promover competências para compreender e lidar com as
variações climáticas e ambientais como efeito estufa, alterações na camada de
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ozônio e inversão térmica, fornecendo elementos para avaliar a intervenção da
atividade humana sobre essas variações.
Unidades temáticas
1. Fontes e trocas de calor
2. Tecnologias que usam calor: motores e refrigeradores
3. O calor na vida e no ambiente
4. Energia: produção para uso social
Tema 3. Som, imagem e informação
Para situar-se no mundo contemporâneo, é necessário compreender os
atuais meios de comunicação e informação que têm em sua base a produção de
imagens e sons, seus processos de captação, suas codificações e formas de
registro e o restabelecimento de seus sinais nos aparelhos receptores. Estudar
esses mecanismos significa propiciar competências para compreender, interpretar
e lidar de forma apropriada com aparatos tecnológicos como a televisão, os
aparelhos de reprodução de CDs e DVDs, o computador, o cinema ou mesmo a
fotografia. Como obter registros de imagens ou de sons, como melhorar cópias,
como projetar imagens, como amplificar sons, como isolar acusticamente uma
sala, etc.
Unidades temáticas
1. Fontes sonoras
2. Formação e detecção de imagens
3. Gravação e reprodução de sons e imagens
4. Transmissão de sons e imagem
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Tema 4. Equipamentos elétricos e telecomunicações
Grande parte dos aparelhos e equipamentos que fazem parte de nosso diaa-dia requer energia elétrica para seu funcionamento, permitindo a execução de
diferentes funções como iluminar, aquecer, esfriar, centrifugar, triturar, emitir sons
e imagens, e assim por diante. Além disso, uma parte significativa das
informações

hoje

disponíveis

circula

no

planeta

através

de

ondas

eletromagnéticas, dispensando meios materiais para sua transmissão.
Para permitir o domínio de tais competências, o estudo da eletricidade
deverá

centrar-se

em

conceitos

e

modelos

da

eletrodinâmica

e

do

eletromagnetismo, possibilitando, por exemplo, compreender por que aparelhos
que servem para aquecer consomem mais energia do que aqueles utilizados para
comunicação, dimensionar e executar pequenos projetos residenciais, ou, ainda,
distinguir um gerador de um motor. Será também indispensável compreender de
onde vem a energia elétrica que utilizamos e como ela se propaga no espaço.
Nessa perspectiva em que se procura conhecer a fenomenologia da eletricidade
em situações reais, o estudo da eletrostática ganhará sentido quando em
referência a situações concretas como, por exemplo, para explicar o papel dos
condensadores, a função dos pára-raios ou os perigos de choques elétricos.
Unidades temáticas
1. Aparelhos elétricos
2. Motores elétricos
3. Geradores
4. Emissores e receptores
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Tema 5. Matéria e radiação
O cotidiano contemporâneo depende, cada vez mais intensamente, de
tecnologias baseadas na utilização de radiações e nos avanços na área da
microtecnologia. Introduzir esses assuntos no ensino médio significa promover nos
jovens competências para, por exemplo, ter condições de avaliar riscos e
benefícios que decorrem da utilização de diferentes radiações, compreender os
recursos de diagnóstico médico (radiografias, tomografias etc.), acompanhar a
discussão sobre os problemas relacionados à utilização da energia nuclear ou
compreender a importância dos novos materiais e processos utilizados para o
desenvolvimento da informática.
1. Matéria e suas propriedades
2. Radiações e suas interações
3. Energia nuclear e radioatividade
4. Eletrônica e informática
Tema 6. Universo, Terra e vida
Confrontar-se e especular sobre os enigmas da vida e do universo é parte
das preocupações freqüentemente presentes entre jovens nessa faixa etária.
Respondendo

a

esse

interesse,

é

importante

propiciar-lhes uma

visão

cosmológica das ciências que lhes permita situarem-se na escala de tempo do
Universo, apresentando-lhes os instrumentos para acompanhar e admirar, por
exemplo, as conquistas espaciais, as notícias sobre as novas descobertas do
telescópio espacial Hubble, indagar sobre a origem do Universo ou o mundo
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fascinante das estrelas e as condições para a existência da vida como a
entendemos no planeta Terra.
Unidades temáticas
1. Terra e sistema solar
2. O Universo e sua origem
3. Compreensão humana do Universo
QUÍMICA
Historicamente, o conhecimento químico centrou-se em estudos natureza
empírica sobre as transformações químicas e as propriedades dos materiais e
substâncias. Os modelos explicativos foram gradualmente se desenvolvendo
conforme a concepção de cada época e, atualmente, o conhecimento científico em
geral e o da Química em particular requerem o uso constante de modelos
extremamente elaborados Assim, em consonância com a própria história do
desenvolvimento desta ciência, a Química deve ser apresentada estruturada sobre
o tripé: transformações químicas, materiais e suas propriedades e modelos
explicativos. Um ensino baseado harmonicamente nesses três pilares poderá dar
uma estrutura de sustentação ao conhecimento de química do estudante
especialmente se, ao tripé de conhecimentos químicos, se agregar uma trilogia de
adequação pedagógica fundada em:
• contextualização, que dê significado aos conteúdos e que facilite o
estabelecimento de ligações com outros campos de conhecimento;
• respeito ao desenvolvimento cognitivo e afetivo, que garanta ao estudante
tratamento atento a sua formação e seus interesses;
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• desenvolvimento de competências e habilidades em consonância com os temas
e conteúdos do ensino.
A aprendizagem de química, nessa perspectiva, facilita o desenvolvimento de
competências e habilidades e enfatiza situações problemáticas reais de forma
crítica, permitindo ao aluno desenvolver capacidades como interpretar e analisar
dados, argumentar, tirar conclusões, avaliar e tomar decisões.
As competências em Química
As competências gerais a serem desenvolvidas na área de Ciências da
Natureza, Matemática e suas Tecnologias dizem respeito aos domínios da
representação e comunicação, envolvendo a leitura e interpretação de códigos,
nomenclaturas e textos próprios da Química e da Ciência, a transposição entre
diferentes formas de representação, a busca de informações, a produção e análise
crítica de diferentes tipos de textos; da investigação e compreensão, ou seja, o
uso de idéias, conceitos, leis, modelos e procedimentos científicos associados a
essa disciplina; e da contextualização sociocultural, ou seja, a inserção do
conhecimento disciplinar nos diferentes setores da sociedade, suas relações com
os aspectos políticos, econômicos e sociais de cada época e com a tecnologia e
cultura contemporâneas.

COMPETÊNCIAS E HABILIDADES
Três grandes eixos baseiam a divisão de competências e habilidades gerais
– que darão suporte à inclusão dos conteúdos das áreas.
Representação e Comunicação
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Símbolos, códigos e nomenclatura de ciência e tecnologia.
*Reconhecer e utilizar adequadamente, na forma oral e escrita, símbolos, códigos
e nomenclatura da linguagem científica.
* Reconhecer e compreender símbolos, códigos e nomenclatura própria da
Química e da tecnologia química.
Articulação dos símbolos e códigos de ciência e tecnologia
*Ler, articular e interpretar símbolos e códigos em diferentes linguagens e
representações: sentenças, equações, esquemas, diagramas, tabelas, gráficos e
representações geométricas.
* Selecionar e fazer uso apropriado de diferentes linguagens e formas de
representação, como esquemas, diagramas, tabelas, gráfico, traduzindo umas nas
outras.
Análise e interpretação de textos e outras comunicações de ciência e
tecnologia
*Consultar, analisar e interpretar textos e comunicações de ciência e tecnologia
veiculadas em diferentes meios.
* Analisar e interpretar diferentes tipos de textos e comunicações referentes ao
conhecimento científico e tecnológico químico.
Elaboração de comunicações
*Elaborar comunicações orais ou escritas para relatar, analisar e sistematizar
eventos,

fenômenos,

experimentos,

questões,

entrevistas,

visitas,

correspondências.
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* Descrever fenômenos, substâncias, materiais, propriedades e eventos químicos,
em linguagem científica, relacionando-os a descrições na linguagem corrente
questões para entrevista a técnico de algum campo da química, apresentar
seminários e fazer sínteses.
Discussão e argumentação de temas de interesse de ciência e tecnologia
*Analisar, argumentar e posicionar-se criticamente em relação de temas de ciência
e tecnologia.
* Diante de informações ou problema relacionados à Química, argumentar
apresentando razões e justificativas.
B – Investigação e compreensão
Estratégias para enfrentamento de situações-problema
*Identificar as informações ou variáveis relevantes em uma situação-problema e
elaborar possíveis estratégias para equacioná-la ou resolvê-la.
* Dada uma situação-problema, envolvendo diferentes dados de natureza química,
identificar as informações relevantes para solucioná-la.
Interações, relações e funções; invariantes e transformações.
*Identificar fenômenos naturais ou grandezas em dado domínio do conhecimento
científico,

estabelecer

relações,

identificar

regularidades,

invariantes

e

transformações.
* Reconhecer e compreender fenômenos envolvendo interações e transformações
químicas, identificando regularidades e invariantes.
* Identificar transformações químicas.
Medidas, quantificações, grandezas e escalas.
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*Selecionar e utilizar instrumentos de medição e de cálculo, representar dados e
utilizar escalas, fazer estimativas, elaborar hipóteses e interpretar resultados.
* Fazer previsões e estimativas de quantidades ou intervalos esperados para os
resultados de medidas.
* Compreender e fazer uso apropriado de escalas, ao realizar, medir ou fazer
representações.
Modelos explicativos e representativos
*Reconhecer, utilizar, interpretar e propor modelos para situações-problema,
fenômenos ou sistemas naturais ou tecnológicos.
* Reconhecer modelos explicativos de diferentes épocas sobre a natureza dos
materiais e suas transformações.
Relações entre conhecimento disciplinares, interdisciplinares e interáreas.
*Articular, integrar e sistematizar fenômenos e teorias dentro de uma ciência,
entre as várias ciências e áreas de conhecimento.
* Articular o conhecimento químico e o de outras áreas no enfrentamento de
situações-problema.
C - Contextualização sócio-cultural
Ciência e tecnologia na história
*Compreender o conhecimento científico e o tecnológico como resultados de uma
construção humana, inseridos em um processo histórico e social.
* Reconhecer e compreender a ciência e tecnologias químicas como criação
humana, portanto inseridas na história e na sociedade em diferentes épocas.
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* Perceber o papel desempenhado pela Química no desenvolvimento tecnológico
e a complexa relação entre ciência e tecnologia ao longo da história.
Ciência e tecnologia na cultura contemporânea
*Compreender a ciência e a tecnologia como partes integrantes da cultura humana
contemporânea.
* Identificar a presença do conhecimento químico na cultura humana
contemporânea, em diferentes âmbitos e setores, como os domésticos,
comerciais, artísticos, desde as receitas caseiras para limpeza, propagandas e
uso de cosméticos, até em obras literárias, músicas e filmes.
* Compreender as formas pelas quais a Química influencia nossa interpretação do
mundo atual, condicionando formas de pensar e interagir.
Ciência e tecnologia na atualidade
*Reconhecer e avaliar o desenvolvimento tecnológico contemporâneo, suas
relações com as ciências, seu papel na vida humana, sua presença no mundo
cotidiano e seus impactos na vida social.
*Reconhecer o papel do conhecimento químico no desenvolvimento tecnológico
atual, em diferentes áreas do setor produtivo, industrial e agrícola.
*Reconhecer aspectos relevantes do conhecimento químico e suas tecnologias na
interação individual e coletiva do ser humano com o ambiente.
*Articular, integrar e sistematizar o conhecimento químico e o de outras áreas no
enfrentamento de situações-problema.
Ciência e tecnologia ética e cidadania

Ivonice Aparecida de Mattias Alduino – Diretor de Escola
Janir de Matos Cassiano Gimenes Rodrigues – Vice-Diretor de Escola
Maria Emily Damien Codenhoto – Professor Coordenador Pedagógico – Ensino Fundamental
Marcos Euclides Bonassi – Professor Coordenador – Ensino Médio
Elzelina Bertani Buosi – Gerente da Organização Escolar

179

*Reconhecer e avaliar o caráter ético do conhecimento científico e tecnológico e
utilizar esses conhecimentos no exercício da cidadania.
* Reconhecer as responsabilidades sociais decorrentes da aquisição de
conhecimento na defesa da qualidade de vida e dos direitos do consumidor.
Temas estruturadores do ensino de Química
Uma maneira de selecionar e organizar os conteúdos a serem ensinados
são pelos “temas estruturadores, que permitem o desenvolvimento de um conjunto
de conhecimentos de forma articulada, em torno de um eixo central com objetos
de estudo, conceitos, linguagens, habilidades e procedimentos próprios”.
1. Reconhecimento e caracterização das transformações químicas
2. Primeiros modelos de constituição da matéria
3. Energia e transformação química
4. Aspectos dinâmicos das transformações químicas
5. Química e atmosfera
6. Química e hidrosfera
7. Química e litosfera
8. Química e biosfera
9. Modelos quânticos e propriedades químicas
Tema 1. Reconhecimento e caracterização das transformações químicas
Unidades temáticas
1. Transformações químicas no dia-a-dia.
2. Relações quantitativas de massa.
3. Reagentes, produtos e suas propriedades.
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Tema 2. Primeiros modelos de constituição da matéria
Unidades temáticas
1. Primeiras idéias ou modelos sobre a constituição da matéria.
2. Representação de transformações químicas.
3. Relações quantitativas envolvidas na transformação química.
Tema 3. Energia e transformação química
Unidades temáticas
1. Produção e consumo de energia térmica e elétrica nas transformações
químicas.
2. Energia e estrutura das substâncias
3. Produção e consumo de energia nuclear.
Tema 4. Aspectos dinâmicos das transformações químicas
Unidades temáticas
1. Controle da rapidez das transformações no dia-a-dia.
2. Estado de equilíbrio químico.
Tema 5. Química e atmosfera
Unidades temáticas
1. Composição da atmosfera.
2. A atmosfera como fonte de recursos materiais.
3. Perturbações na atmosfera produzidas por ação humana.
4. Ciclos biogeoquímicos na atmosfera.
Tema 6. Química e hidrosfera
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Unidades temáticas
1. Composição da hidrosfera.
2. Água e vida.
3. A hidrosfera como fonte de recursos materiais.
4. Perturbações na hidrosfera produzidas por ação humana. oletivamente.
5. O ciclo da água na natureza
Tema 7. Química e litosfera
Unidades temáticas
1. Composição da litosfera.
2. Relações entre solo e vida.
3. A litosfera como fonte de recursos materiais.
4. Perturbações na litosfera
5. Ciclos biogeoquímicos e suas relações com a litosfera.
Tema 8. Química e biosfera
Unidades temáticas
1. Química e vida.
2. Os seres vivos como fonte de alimentos e outros produtos.
3. Os materiais fósseis e seus usos.
4. Perturbações na biosfera.
5. Ciclos biogeoquímicos e suas relações com a biosfera.
Tema 9. Modelos quânticos e propriedades químicas
Unidades temáticas
1. Radiações e modelos quânticos de átomo.
Ivonice Aparecida de Mattias Alduino – Diretor de Escola
Janir de Matos Cassiano Gimenes Rodrigues – Vice-Diretor de Escola
Maria Emily Damien Codenhoto – Professor Coordenador Pedagógico – Ensino Fundamental
Marcos Euclides Bonassi – Professor Coordenador – Ensino Médio
Elzelina Bertani Buosi – Gerente da Organização Escolar

182

2. Modelagem quântica, ligações químicas e propriedades dos materiais.
3. Constituição nuclear e propriedades físico-químicas.

CIÊNCIAS HUMANAS E SUAS TECNOLOGIAS

A articulação dos conceitos estruturadores com as competências gerais
Significação das competências

Conceitos
estruturadores
explicitados

• Processar e comunicar de forma ampla informações e Identidade
conhecimentos, entendendo que não há saber sem
aplicação, transposição e comunicação, valorizando e
trabalhando

com

as

diferentes

habilidades

de

comunicação (oral, escrita, gráfica e pictórica).
• Valorizar as produções coletivas, compreendendo que o
conhecimento não se constrói pelo esforço meramente
individual e isolado.
• Reconhecer e aceitar diferenças, mantendo e/ou Relações sociais
transformando a própria identidade, percebendo-se como Cultura
sujeito social construtor da história.

Identidade

• Compreender que as sociedades são produtos das Relações sociais
ações de diferentes sujeitos sociais, sendo construídas e Dominação
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transformadas em razão da intervenção de diferentes Poder
fatores.
• Obter informações contidas em diferentes fontes e Relações sociais
expressas em diferentes linguagens, associando-as às Dominação
soluções possíveis para situações-problema diversas.

Poder
Ética
Cultura

• Compreender que as ações dos sujeitos sociais são Relações sociais
realizadas no tempo e no espaço, criando relações e Cultura
desdobramentos variados, sem determinismos.

Trabalho

• Compreender que as instituições sociais, políticas e Relações sociais
econômicas

são

reconstruídas

por

historicamente
diferentes

construídas/ Dominação

sujeitos

sociais,

em Poder

processos influenciados por fatores variados e a partir de Ética
diferentes projetos sociais.

Cultura
Identidade
Trabalho

• Construir a autonomia intelectual (senso crítico) a partir Relações sociais
da

problematização

referências

concretas

de

situações

e

diversas,

baseadas
rompendo

em Cultura
com Trabalho

verdades absolutas ou deterministas.
Ser capaz de trabalhar com diferentes interpretações, Dominação
relacionando o desenvolvimento dos conhecimentos com Poder
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os sujeitos sociais que os produzem, de modo que se Ética
saiba quem se apropria dos conhecimentos, como os Cultura
sujeitos sociais se apropriam dos conhecimentos e quais Trabalho
os

impactos

sociais

provocados

pelos

diferentes

conhecimentos produzidos pelos seres humanos.
• Apropriar-se de diferentes linguagens e instrumentais Relações sociais
de análise e ação para aplicar na vida social os Identidade
conhecimentos que construiu de forma autônoma e
cooperativa

(isso

significa

conceber

as

Ciências

Humanas enquanto conhecimento e prática social).

FILOSOFIA
Os conceitos estruturadores da Filosofia
Examinemos, na Lei de Diretrizes e Bases (n° 9.394, de 1996), alguns
artigos dos quais poderemos partir:
• o art 2° prescreve que a educação tem por finalidade o pleno desenvolvimento
do educando, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o
trabalho;
• o art. 27, que trata dos conteúdos curriculares da educação básica, estabelece
como diretrizes a difusão de valores fundamentais ao interesse social, aos direitos
e deveres dos cidadãos, de respeito ao bem comum e à ordem democrática;
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• o art. 35 estabelece como finalidades do Ensino Médio, além da preparação
básica para o trabalho e a cidadania do educando, o seu aprimoramento como
pessoa humana, incluindo a formação ética e o desenvolvimento da autonomia
intelectual e do pensamento crítico (inciso III) e a compreensão dos fundamentos
científicos e tecnológicos dos processos produtivos, relacionando a teoria com a
prática, no ensino de cada disciplina (inciso IV);
• o art. 36, sobre o currículo do Ensino Médio, dispõe no inciso III do § 1° que os
conteúdos, as metodologias e as formas de avaliação serão organizados de tal
forma que ao final do Ensino Médio o educando demonstre domínio dos
conhecimentos de Filosofia e de Sociologia necessários ao exercício da cidadania.
Conceitos, competências e habilidades a serem desenvolvidos.
Três grandes eixos baseiam a divisão de competências e habilidades gerais – que
darão suporte à inclusão dos conteúdos das áreas.

A - Representação e comunicação
Ler textos filosóficos de modo significativo.
Ler, de modo filosófico, textos de diferentes estruturas e registros.
Elaborar por escrito o que foi apropriado de modo reflexivo.
Debater, tomando uma posição, defendendo-a argumentativamente e mudando de
posição em face de argumentos mais consistentes.
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B - Investigação e compreensão
Articular conhecimentos filosóficos e diferentes conteúdos e modos discursivos
nas Ciências Naturais e Humanas, nas Artes e em outras produções culturais.
C - Contextualização sociocultural
Contextualizar conhecimentos filosóficos, tanto no plano de sua origem específica,
quanto em outros planos: o pessoal-biográfico; o entorno sócio-político, histórico e
cultural; o horizonte da sociedade científico-tecnológica.
Organização de eixos temáticos em Filosofia
Relações de poder e democracia
Temas

Subtemas

1. A democracia grega

• A agora e a assembléia: igualdade nas leis e no
direito à palavra
•

Democracia

direta:

formas

contemporâneas

possíveis de participação da sociedade civil

2. A democracia

• Antecedentes:

contemporânea

– Montesquieu e a teoria dos três poderes
– Rousseau e a soberania do povo
• O confronto entre as idéias liberais e o socialismo
• O conceito de cidadania

3. O avesso

• Os totalitarismos de direita e esquerda

da democracia

• Fundamentalismos religiosos e a política
contemporânea
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A construção do sujeito moral
Temas

Subtemas

1. Autonomia e liberdade

• Descentração do indivíduo e o reconhecimento do
outro
• As várias dimensões da liberdade (ética, econômica,
política)
• Liberdade e determinismo

2. As formas da alienação • O individualismo contemporâneo e a recusa do outro
•

moral

As

condutas

massificadas

na

sociedade

contemporânea

3. Ética e política

• Maquiavel: as relações entre moral e política
• Cidadania: os limites entre o público e o privado

O que é Filosofia
Temas

Subtemas

1. Filosofia,

• Mito e Filosofia: o nascimento da Filosofia na Grécia

mito e senso comum

• Mitos contemporâneos
• Do senso comum ao pensamento filosófico
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2. Filosofia, ciência

• Características do método científico

e tecnocracia

• O mito do cientificismo: as concepções reducionistas
da ciência
• A tecnologia a serviço de objetivos humanos e os
riscos da tecnocracia
• A bioética

3. Filosofia e estética

• Os diversos tipos de valor
• A arte como forma de conhecer o mundo
• Estética e desenvolvimento da sensibilidade e
imaginação
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Sociologia

1ª Série
1º Bimestre
O aluno na sociedade e a Sociologia
‐ A Sociologia e o trabalho do
sociólogo.
‐ O processo de desnaturalização ou
estranhamento da realidade.
‐ Como pensar diferentes
3º Bimestre
O que nos une como humanos? O
que nos
diferencia?
Conteúdo simbólico dos
relacionamentos sociais
do aluno I: a unidade do Homem e as
diferenças
entre os homens:
‐ o que nos diferencia como humanos;
‐ conteúdos simbólicos da vida
humana: cultura;
‐ características da cultura;
‐ a humanidade na diferença.

2º Bimestre
O que permite ao aluno viver em
sociedade?
‐ A inserção em grupos sociais: família,
escola,
vizinhança, trabalho.
‐ Relações e interações sociais.
‐ Socialização.
4º Bimestre
O que nos desiguala como
humanos?
Conteúdo simbólico dos
relacionamentos
sociais do aluno II: da diferença à
desigualdade:
‐ Etnias;
‐ Classes sociais;
‐ Gênero;
‐ Geração.

2ª Série
1º Bimestre
De onde vem a diversidade social
brasileira?
‐ A população brasileira: diversidade
nacional e
regional.
‐ O estrangeiro do ponto de vista
sociológico.
‐ A formação da diversidade:
‐ migração, emigração e imigração;
‐ aculturação e assimilação.
3º Bimestre
Qual a importância do trabalho na
vida social
brasileira?
‐ O trabalho como mediação.

2º Bimestre
Qual a importância da cultura na vida
social?
‐ Cultura e comunicação de massa:
‐ música, televisão, internet, cinema,
artes,
literatura.

4º Bimestre
O aluno em meio aos significados da
violência
no Brasil
‐ Violências simbólicas, físicas e
Ivonice Aparecida de Mattias Alduino – Diretor de Escola
190
Janir de Matos Cassiano Gimenes Rodrigues – Vice-Diretor de Escola

Maria Emily Damien Codenhoto – Professor Coordenador Pedagógico – Ensino Fundamental
Marcos Euclides Bonassi – Professor Coordenador – Ensino Médio
Elzelina Bertani Buosi – Gerente da Organização Escolar

‐ Divisão social do trabalho:
‐ divisão sexual e etária do trabalho;
‐ divisão manufatureira do trabalho.
‐ Processo de trabalho e relações de
trabalho.
‐ Transformações no mundo do
trabalho.
‐ Emprego e desemprego na
atualidade.

psicológicas.
‐ Diferentes formas de violência:
violências
doméstica, sexual e na escola.
‐ Razões para a violência.

GEOGRAFIA

BASE ESTRUTURAL DA GEOGRAFIA
Conceito

Concepção norteadora

Espaço

Conjunto

Geográ-

sistemas de objetos (redes porém extremamente difícil de ser

fi co

técnicas, prédios, ruas) e de limitado, quer por dinâmica, quer pela

indissociável

sistemas

de

(organização

do

produção,
consumo
relações
cotidianas)

Elementos de aprofundamento
de O espaço é perceptível, sensível,

ações vivência

elementos

novos

e

trabalho, elementos de permanência. Apesar de
circulação, sua

de

de

complexidade,

ele

apresenta

mercadorias, elementos de unicidade. Interferem nos

familiares
que

e mesmos valores, que são atribuídos

procura pelo

próprio

revelar as práticas sociais resultam

ser

numa

humano
distinção

e
entre

que
o

dos diferentes grupos que espaço absoluto – cartesiano – uma
nele

produzem,

lutam, coisa em si mesmo, independente; e
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sonham, vivem e fazem a um espaço relacional que apresenta
vida

caminhar.

(Milton sentido (e valor) quando confrontado a

Santos)

outros espaços e outros objetos.

Paisagem Unidade visível do arranjo Contém
espacial,

alcançado

nossa visão.

elementos

impostos

pelo

por homem por meio de seu trabalho, de
sua cultura e de sua emoção.
Nela se desenvolve a vida social e,
dessa forma, ela pode ser identificada
informalmente

apenas,

mediante

a

percepção, mas também pode ser
identificada e analisada de maneira
formal, de modo seletivo e organizado;
e é neste último sentido que a
paisagem

se

compõe

como

um

elemento conceitual de interesse da
Geografia.
Lugar

Porção

do

espaço Guarda em si mesmo as noções de

apropriável para a vida, que densidade

técnica,

comunicacional,

é vivido, reconhecido e cria informacional e normativa.
identidade.

Guarda em si a dimensão da vida,
como tempo passado e presente. É
nele que ocorrem as relações de
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consenso,

conflito,

dominação

e

resistência. É nele que se dá a
recuperação da vida. É o espaço com o
qual o indivíduo se identifica mais
diretamente.
Território

Porção do espaço definida A

delimitação

do

território

é

a

pelas relações de poder, delimitação das relações de poder,
passando

assim

delimitação

natural

da domínio e apropriação nele instaladas.
e É, portanto uma porção concreta. O

econômica para a de divisa território pode, assim, transcender uma
social.

unidade

política,

O grupo que se apropria de acontecendo

com

e
o

o

mesmo

processo

de

um território ou se organiza territorialidade, sendo que este não se
sobre ele cria relação de traduz por uma simples expressão
territorialidade,

que

se cartográfica, mas se manifesta sob as

constitui em outro importante relações variadas, desde as mais
conceito da Geografia. Ela simples até as mais complexas.
se define como a relação
entre

os

políticos

agentes sociais
e

econômicos,

interferindo na gestão do
espaço.
Escala

Distinguem-se dois tipos ou Para a escala cartográfica, é essencial
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duas

visões

escala

básicas:

cartográfica

e

a estabelecer os valores numéricos entre
a o fato representado e a dimensão real

escala geográfica. A primeira do fato ocorrente. No entanto, essa
delas é, a priori, uma relação relação pode pressupor a escolha de
matemática que implica uma um grau de detalhamento que implique
relação numérica entre a a inclusão de fatos mais ou menos
realidade

concreta

realidade

e

a visíveis,

representada seletivo

dentro
que

cartograficamente. No caso importância

de

um

considere
para

o

processo
graus

de

processo

de

da escala geográfica, trata- representação.
se de uma visão relativa a No caso da escala geográfica, o que
elementos componentes do comanda a seleção dos fatos é a
espaço geográfico, tomada a ordem de importância dos mesmos no
partir de um direcionamento contexto do tema que está sendo
do

olhar

escala

de

procura
problemas

científico:

uma trabalhado.

Há,

nesse

caso,

uma

análise

que seleção efetiva dos fatos a partir dos

responder

os diversos níveis de análise, que já se

referentes

à tentou

distribuição dos fenômenos.

em

unidades

de

grandeza, o que pode ser discutível.

Globali-

O fato gerador é o processo A

zação

de

globalização,

agrupar

globalização

é

basicamente

que assegurada pela implementação de

corresponde a uma etapa do novas tecnologias de comunicação e
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processo de implementação informação, isto é, de novas redes
de novas tecnologias, que técnicas que permitem a circulação de
acabaram

por

criar

a idéias,

mensagens,

intercomunicação entre os mercadorias,
lugares

em

simultâneo.

das

ritmo

e

acelerado,

tempo criando a interconexão dos lugares em

Para

ocorrência,
fundamental

num

pessoas

sua tempo simultâneo.
torna-se

a

técnicas

apreensão
pelo

ser

humano e a expressão das
redes,

que

não

se

restringem à comunicação,
mas

englobem

todos

os

sistemas de conexão entre
os lugares.

Conceitos, competências e habilidades a serem desenvolvidos.
Três grandes eixos baseiam a divisão de competências e habilidades gerais
– que darão suporte à inclusão dos conteúdos das áreas.
Representação e Comunicação
• Ler, analisar e interpretar os códigos específicos de Geografia (mapas, gráficos,
tabelas etc.) considerando-os como elementos de representação de fatos e
fenômenos espaciais ou espacializados.
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•Reconhecer e aplicar o uso das escalas cartográfica e geográfica como formas de
organizar e conhecer a localização, a distribuição e a freqüência dos fenômenos
naturais e humanos.
B - Investigação e compreensão
• Reconhecer os fenômenos espaciais a partir da seleção, comparação e
interpretação, identificando as singularidade ou generalidades de cada lugar,
paisagem e território.
• Selecionar e elaborar esquemas de investigação que desenvolvam a observação
dos processos de formação e transformação dos territórios, tendo em vista as
relações

de

trabalho,

a

incorporação

de

técnicas

e

tecnologias

e

o

estabelecimento de redes sociais;
• Analisar e comparar, interdisciplinarmente, as relações entre preservação e
degradação da vida no planeta, tendo em vista o conhecimento de sua dinâmica e
a mundialização dos fenômenos culturais, econômicos, tecnológicos e políticos
que incidem sobre a natureza, nas diferentes escalas –local, regional, nacional e
global.
C - Contextualização sociocultural
• Reconhecer na aparência das formas visíveis e concretas do espaço geográfico
atual a sua essência, ou seja, os processos históricos constituídos de diferentes
tempos e os processos contemporâneos, conjunto de práticas dos diferentes
agentes, que resultam em profundas mudanças na organização e no conteúdo do
espaço.
• Compreender e aplicar no cotidiano os conceitos básicos da Geografia.
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• Identificar e analisar o impacto das transformações naturais, sociais,
econômicas, culturais e políticas do seu “lugar no mundo”, comparando,
analisando e sintetizando a densidade das relações e transformações que
tornaram a realidade concreta e vivida.
ORGANIZAÇÃO DE EIXOS TEMÁTICOS EM GEOGRAFIA

A Dinâmica do Espaço Geográfico
TEMAS

SUBTEMAS

1. A fisionomia da superfície terrestre

• Tempo geológico; tempo histórico.
• Dinâmica da litosfera. O relevo
• Dinâmica da superfície hídrica
• Os seres vivos e sua dinâmica

2. As conquistas tecnológicas e a • O ser humano, ser natural.
alteração do equilíbrio natural

• A cultura humana e suas conquistas
• Técnicas; tecnologia. Alteração da
paisagem
• O ser humano e a utilização dos
recursos naturais

3. Ações em defesa do substrato natural • Os problemas ambientais e sua origem
e da qualidade de vida

• Grandes catástrofes ambientais e suas
causas
• Consciência ambiental. Movimentos e
mobilização
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•

Conferências

internacionais.

Resistência política.
Os caminhos do problema ambiental
4.

Informações

e

recursos: • Recursos disponíveis para o registro

representação dos fatos relativos à de problemas ambientais
dinâmica terrestre

• Teledetecção: satélites a serviço da
questão ambiental
• A produção cartográfica sobre a
questão ambiental

O Mundo Em Transformação: As Questões Econômicas E Os Problemas
Geopolíticos
TEMAS

SUBTEMAS

1. Um mundo que se abre

• Redes, técnicas, fluxos.
• O fim da Guerra Fria e a expansão do
capitalismo
• A ONU como poder decisório em
questão
• A moderna diplomacia

2. Um mundo que se fecha

•

Desenvolvimento

subdesenvolvimento:

e

distâncias

que

aumentam
•

Blocos

econômicos.

Interesses
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políticos
• Nacionalismos e separatismos
• A América em busca de novos
caminhos
3. Tensões, conflitos, guerras.

• Oriente Médio
• A África: seus problemas e suas
soluções
• Novos rumos do Leste Europeu
• Ásia do Sul e do Sudeste

4. Mapas, índices, taxas.

• Documentando o mundo político. Os
mapas. Os gráficos
•

Índices

de

desempenho

e

sua

utilização
• A representação do local e do global
• O mapa como instrumento ideológico

O Homem Criador De Paisagem/Modificador Do Espaço
TEMAS
1.

SUBTEMAS
O

espaço

produzido/apropriado

geográfico • O espaço das técnicas: sistemas de
objetos; sistemas de ações.
•

Fluxos,

estradas,

redes

de

comunicação.
• A produção e o uso da energia
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• Divisão internacional do trabalho e da
produção
• O meio rural tradicional

2. A paisagem rural

• O campo e a invasão do capital
industrial
• Produção agrícola e tecnologia
• Produção agrícola e persistência da
fome
3. A paisagem urbana

•

A

cidade

como

espaço

de

transformação industrial
• A cidade prestadora de serviços
• Metrópoles. Metropolização
• Problemas urbanos. Serviços básicos
na cidade
4.

A

população

mundial:

dinâmica e problemas.

estrura, • Ricos e pobres. A concentração das
riquezas. A fome e as doenças
• Etnias, religiões, culturas
•

Migrações.

A

população

em

movimento
• A população e o acesso aos bens
produzidos

O Território Brasileiro: Um Espaço Globalizado
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TEMAS

SUBTEMAS

1. Nacionalidade e identidade cultural

• População brasileira e sua identidade
• Crescimento populacional e dinâmico:
migrações
• Urbanização. Periferização
•

Transformações

culturais

da

população brasileira
• As minorias étnicas e sua integração
na sociedade brasileira
2. A ocupação produtiva do território

•

O

campo

brasileiro

e

suas

transformações
•

Os

caminhos

da

industrialização

brasileira
• O delineamento e a estrutura da
questão energética no Brasil
• As cidades brasileiras e a prestação de
serviços
3.O problema das comunicações num • O modelo brasileiro de rede de
território extenso

transportes
• O transporte nas áreas urbanas e
metropolitanas
•

A

circulação

de

valores

e

do

pensamento.
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O Brasil no contexto internacional
•

Transportes,

comunicações

e

integração nacional.
•

4. A questão ambiental no Brasil

Os

interesses

econômicos

e

a

degradação ambiental
• A degradação ambiental nas grandes
cidades
• Dependência econômica e degradação
ambiental
• O Brasil e os acordos ambientais
internacionais

HISTÓRIA
O significado das competências específicas da História
Ao considerarmos como objetivo do ensino da História a superação da
passividade dos alunos frente à realidade social e ao próprio conhecimento, faz-se
necessário leva-los ao desenvolvimento de competências e habilidades que
possibilitem a compreensão da lógica dessa realidade e da construção do
conhecimento.
Conceitos, competências e habilidades a serem desenvolvidos.
Três grandes eixos baseiam a divisão de competências e habilidades gerais
– que darão suporte à inclusão dos conteúdos das áreas .
A - Representação e comunicação
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Criticar, analisar e interpretar fontes documentais de natureza diversa,
reconhecendo o papel das diferentes linguagens, dos diferentes agentes sociais e
dos diferentes contextos envolvidos em sua produção.
Produzir textos analíticos e interpretativos sobre os processos históricos, a
partir de categorias e procedimentos próprios do discurso historiográfico.
B - Investigação e compreensão
Relativizar as diversas concepções de tempo e as diversas formas de
periodização do tempo cronológico, reconhecendo-as como construções culturais
e históricas.
Estabelecer

relações

entre

continuidade/permanência

e

ruptura/transformação nos processos históricos.
Construir a identidade pessoal e social na dimensão histórica, a partir do
reconhecimento do papel do indivíduo nos processos históricos, simultaneamente,
como sujeito e como produto dos mesmos.
Atuar sobre os processos de construção da memória social, partindo da
crítica dos diversos “lugares de memória” socialmente instituídos.
C - Contextualização sociocultural
Situar as diversas produções da cultura – as linguagens, as artes, a
filosofia, a religião, as ciências, as tecnologias e outras manifestações sociais –
nos contextos históricos de sua constituição e significação.
Situar os momentos históricos nos diversos ritmos da duração e nas relações de
sucessão e/ou de simultaneidade.
Comparar problemáticas atuais e de outros momentos históricos.
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Posicionar-se diante de fatos presentes a partir da interpretação de suas
relações com o passado.
Eixos temáticos em História
A seguir apresentamos alguns exemplos de possibilidades de organização
programática, a partir de eixos temáticos que podem ser trabalhados durante um
semestre, um ano ou se estender por mais tempo, conforme as condições de
trabalho de cada professor.
Cidadania: Diferença E Desigualdades
TEMAS

SUBTEMAS

1. O cidadão e o • A definição da cidadania
– Cidadania ateniense

Estado

– Cidadania do século XVIII: Revolução Francesa
• Participação política
– Atenas: participação direta dos iguais
– Brasil republicano: participação indireta dos desiguais
2.

Cidadania

Liberdade

e • A luta pela liberdade
– Rebelião de escravos na Roma antiga
– Rebeliões e resistências dos escravos no Brasil do século
XIX
• Liberdade para lutar
– Movimentos negros nos EUA: a luta pelos direitos civis
– Movimentos negros no Brasil: contra a discriminação, por
trabalho e educação.

Ivonice Aparecida de Mattias Alduino – Diretor de Escola
Janir de Matos Cassiano Gimenes Rodrigues – Vice-Diretor de Escola
Maria Emily Damien Codenhoto – Professor Coordenador Pedagógico – Ensino Fundamental
Marcos Euclides Bonassi – Professor Coordenador – Ensino Médio
Elzelina Bertani Buosi – Gerente da Organização Escolar

204

3. Cidadania e etnia • Lutas por autonomia
– Estratégias terroristas: ETA e IRA
– Estratégias da guerra: Guerra da Iugoslávia e/ou guerras
étnicas no continente africano
• Direito de expressão
– Movimentos da música étnica
– O direito à beleza: arte e moda étnicas
4. O cidadão e o • Declaração Universal dos Direitos Humanos
– Igualdade entre os sexos

Planeta

– Os direitos da infância, da juventude e da velhice.
• Patrimônio da humanidade: o passado e o futuro
– Movimentos de preservação da memória
– Movimentos de consciência ecológica

Cultura E Trabalho
TEMAS
1.

SUBTEMAS

Tecnologias

fontes de energia

e • Pedra, madeira e água.
– Caçadores e coletores na África contemporânea
– Revolução agrícola no Oriente Médio
• Máquinas, fogo e eletricidade.
– Revolução Industrial na Inglaterra (séculos XVIII e XIX)
– Revolução tecnológica na segunda metade do século XX

2.

Relações

de • Liberdade e propriedade
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– Divisão entre os sexos nas sociedades indígenas

produção

brasileiras
– Camponeses e escravos no Egito Antigo e/ou Império Inca
• Propriedade e exploração
– Burguesia e operariado na Revolução Industrial
– Terceirização, desemprego e trabalho informal no mundo
contemporâneo.
3.

Transformação • O tempo da natureza
– Tempo da coleta e da migração

do tempo

– Tempo de plantar e de colher
• Mecanização e fragmentação
– Tempo da fábrica
– Tempo da informação via satélite
4. Mentalidades: o • Comparações com o paraíso
trabalho no tempo

– Vida e trabalho nas sociedades indígenas brasileiras
– Castigo e pecado: o trabalho na cristandade medieval
• Reino da fartura e das necessidades
– Glorificação do trabalho na ética protestante e
capitalista
– Trabalho e alienação nas sociedades industriais e
tecnológicas

Transporte E Comunicação No Caminho Da Globalização
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TEMAS
1.

SUBTEMAS

Meios

de • Vencendo a água e o ar
– Caravelas e as Grandes Navegações

transporte

– O avião: guerras e negócios internacionais
• Percorrendo a Terra
– Os trens e o Império Britânico
– Automóveis: expansão do consumo, das indústrias e da
ideologia.
2.O

poder

da • A palavra escrita
– Invenção e usos da escrita na Antiguidade. A criação dos

palavra

alfabetos
– A imprensa no século XVI
• A palavra impressa e a informação
– Evolução da imprensa: agências internacionais de notícia
– Evolução da imprensa e da censura no Brasil
3. Novos suportes • Fios que falam
para a palavra

– Da carta ao telégrafo: ordens, leis e transações comerciais
– Modernização do Brasil no Segundo Reinado: o imperador
e o telefone
• A era do rádio
– O rádio na Segunda Guerra Mundial
– A integração do Brasil pelo rádio

4. A era da imagem

• O registro e o movimento
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– A invenção da fotografia
– O cinema: evolução e a hegemonia norte-americana
• O tempo real
– Televisão: do estúdio ao acontecimento “ao vivo”
– Do computador à Internet: o mundo em rede

Nações E Nacionalismo
TEMAS

SUBTEMAS

1. O conceito de • Transformação histórica do conceito
– Reinos europeus e monarquias absolutistas

Estado

– Revolução Francesa e Revolução Americana
• Princípios, doutrinas e ideologias:
– Princípio das nacionalidades
– Liberalismo e nacionalismo
2. A formação dos • Europa
Estados Nacionais

– A formação do Estado nacional português
– A unificação alemã
• Brasil
– A Independência do Brasil
– A Proclamação da República

3.

Os

discursos • Conteúdo simbólico

nacionalistas

– A construção dos heróis: Tiradentes
– O hino e a bandeira do Brasil
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• Suporte ideológico
– O nacionalismo no socialismo e no nazismo
– Sionismo: o nacionalismo judeu
Conflitos • A construção dos Estados

4.

nacionalistas

– Estado de Israel x Estado Palestino
– Estado e disputas étnicas na África
• O nacional versus o estrangeiro
– Conflitos entre nacionais e imigrantes no Brasil
republicano
– Contradição entre o local e o mundial no Brasil
contemporâneo

O estudo das Ciências Sociais no Ensino Médio tem como objetivo mais
geral introduzir o aluno nas principais questões conceituais e metodológicas das
disciplinas de Sociologia, Antropologia e Política. O ponto de partida dessas
ciências foi a reflexão sobre as mudanças nas condições sociais, econômicas e
políticas advindas desde os séculos XVIII e XIX. Esse contexto de transformação
repercutiu, significativamente, no processo de construção das
grandes questões que foram tratadas pela Sociologia, pela Antropologia e pela
Política, que se desenvolveram no século XIX, tentando impor seu discurso
científico.
“Traduzindo a relação que existe entre o pensamento e organização social,
sofrendo as influências particulares das sociedades em que viviam e da posição
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que dentro de cada sociedade assumiam, e dos pontos de partida filosóficos em
que se fundava, os criadores da ciência da sociedade conseguiram lançar as
bases de uma nova ciência na proporção em que
refletiam, em suas obras, os problemas de seu tempo.”
“Por isso, seria vão e improfícuo separar a Sociologia das condições históricosociais de existência, nas quais ela se tornou possível e necessária [...]. A
Sociologia constitui um produto cultural das fermentações intelectuais provocadas
pelas revoluções industriais e político-sociais que abalaram o mundo ocidental
moderno.”
Ao se tomar os três grandes paradigmas fundantes do campo de
conhecimento sociológico – Karl Marx, Max Weber e Emile Durkheim –, discutemse as questões centrais que foram abordadas, bem como os parâmetros teóricos e
metodológicos que permeiam tais modelos de explicação da realidade. No
entanto, a grande preocupação é promover uma reflexão em torno da
permanência dessas questões até hoje, inclusive avaliando a operacionalidade
dos conceitos e categorias utilizados por cada um desses autores, no que se
refere à compreensão da complexidade do mundo atual.
Enfatizam-se dois eixos fundamentais em torno dos quais vêm se construindo
grande parte da tradição sociológica: a relação entre indivíduo e sociedade, a
partir da influência da ação individual sobre os processos sociais, bem como a
importância do processo inverso, e a dinâmica social, pautada em processos que
envolvem, ao mesmo tempo, porém em gradações variadas, a manutenção da
ordem ou, por outro lado, a mudança social.
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De tal modo, a pesquisa teórica e empírica em Sociologia nos permite, por
exemplo, problematizar os fenômenos sociais, no processo de ensinoaprendizagem, nos seguintes termos:
a) De que maneira explicar a existência e a manutenção das coletividades
humanas? De que modo acontece a interação entre o indivíduo e essas
coletividades?
b) Que mecanismos interferem na organização e estruturação dos quadros sociais
da vida humana?
c) Como a mudança social é produzida e pode ser explicada ?
A Lei 9.394/96 estabelece como uma das finalidades centrais do Ensino
Médio a construção da cidadania do educando, evidenciando, assim, a
importância do ensino da Sociologia no Ensino Médio. Tendo em vista que o
conhecimento sociológico tem como atribuições básicas investigar, identificar,
descrever, classificar e interpretar/explicar todos os fatos relacionados à vida
social, logo permite instrumentalizar o aluno para que possa decodificar a
complexidade da realidade social.
Assim, pela via do conhecimento sociológico sistematizado, o educando
poderá construir uma postura mais reflexiva e crítica diante da complexidade do
mundo moderno. Ao compreender melhor a dinâmica da sociedade em que vive,
poderá perceber-se como elemento ativo, dotado de força política e capacidade de
transformar e, até mesmo, viabilizar, através do exercício pleno de sua cidadania,
mudanças estruturais que apontem para um modelo de sociedade mais justo e
solidário.
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Por outro lado, o ensino da Sociologia no Ensino Médio também deve fornecer
instrumentais teóricos para que o aluno entenda o processo de mundialização do
capital, em correspondência com as sucessivas revoluções tecnológicas.
Processo amplo que acabou gerando um reordenamento nas dimensões políticas
e sócio-culturais.
Assim sendo, relevantes instituições sociais, como a família e o Estado,
assumem novos significados: aparecem novos atores e ampliam-se os cenários. O
modelo de família nuclear e patriarcal vai perdendo espaço, tendo em vista as
conquistas advindas do próprio movimento feminista. No Estado de Direito,
enfatiza-se que o cidadão e o poder público devem ter, ao mesmo tempo, direitos
e deveres. E há que considerar também o papel das Organizações NãoGovernamentais como novo agente político.
As relações tradicionais e formais de emprego (com vínculo empregatício,
estabilidade, etc) passam a ser, cada vez mais, substituídas por outras formas de
organização das relações de trabalho (autônomo, temporário, terceirizado). Este
mesmo processo de flexibilização das relações de produção, além do advento de
novas tecnologias, despadroniza as relações de trabalho e acaba interferindo no
próprio perfil da qualificação exigida pelo mercado de trabalho. Resulta daí um
mundo de contrastes extremos, de abundância e escassez, riqueza e penúria, que
acabam por reforçar e expandir conflitos regionais com motivações étnicas.
Cabe ao professor orientar seus alunos no sentido de compreender e
avaliar o impacto desse conjunto de transformações nas suas próprias vidas, pois
ainda que alguns não façam parte da população economicamente ativa,
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certamente cada um terá como avaliar a repercussão de tudo isso dentro de sua
família.
Sociologicamente, a problematização da categoria trabalho, para além do modelo
marxista, também é uma tarefa que exige um significativo esforço intelectual. A
análise do mercado de trabalho requer que se entenda o problema do
desemprego estrutural, isto é, a diminuição constante e irreversível de cargos em
empresas,

enquanto

uma

realidade

percebida,

sobretudo,

nos

países

industrializados da Europa.
A configuração desse quadro de mudanças profundas, nas relações sociais
e nos valores que as informam, confere à Sociologia um papel analítico
importante, tendo em vista os resultados de suas pesquisas. E esses
conhecimentos permitem que outros profissionais procurem alternativas de
intervenção frente aos problemas sociais oriundos desta nova ordem política,
econômica e social. Enfim, a Sociologia, ao mesmo tempo em que realiza um
esforço para entender a realidade social, também subsidia outros agentes sociais
na solução dos problemas.
Cabe ressaltar que a reflexão empreendida pelo sociólogo como
interpretação da realidade social não deve acontecer no mesmo nível de
apreensão do senso comum, porque as questões são construídas em termos da
explicação, pela mediação teórico-metodológica de natureza própria, por ser um
tipo de conhecimento sistematizado da realidade social, consubstanciado por um
conjunto pluriparadigmático de conceitos e categorias.
• O que e como ensinar em Ciências Sociais
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Se, genericamente, considerarmos a Sociologia como ciência da
sociedade, temos que ter a clareza de que não há um consenso em torno do
conceito que aparece como matriz deste campo de conhecimento. Entretanto, é
possível trabalhar contextualmente, entendendo o conceito de sociedade nos
termos das condições do capitalismo contemporâneo, que engloba processos
sociais, dentre eles a socialização total .
No intuito de explicitar melhor o conceito de sociedade, tomamos a relação
social como unidade elementar. Em certa medida, a definição de sociedade
aparece, convencionalmente, associada à expressão rede de relações sociais,
dentro da qual apontamos a importância do processo de interação social. “O
termo relação social será usado para indicar o comportamento de uma pluralidade
de atores à medida que, em seu conteúdo significativo, a
ação de cada um leve em conta a de outros e seja orientada nesses termos.
Assim, a relação consiste inteira e exclusivamente na existência de uma
probabilidade de haver, em algum sentido significativamente compreensível, uma
linha de ação social.”
Como apontamos anteriormente, outro ponto recorrente e exaustivamente
questionado pela Sociologia é o surgimento, a manutenção e a mudança dos
sistemas sociais, que são produzidos na dinâmica do processo de interação.
Seria interessante pontuar as diferentes formas de estratificação social: as castas,
os estamentos e as classes sociais.
Esse tipo de análise contextualizada no sistema social brasileiro, enquanto
uma estrutura baseada em classes sociais, abre espaço em sala de aula para uma
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reflexão sobre o processo histórico de construção das desigualdades sociais, que
aponta para problemas, como a exclusão (social, econômica e política) e a
concentração (de poder e de renda). Ao falar de sistemas sociais, também
poderia ser realizada uma menção conceitual, ainda que não muito aprofundada, à
noção de estrutura e à escola estruturalista de pensamento.
Em linhas gerais, parece se constituir uma nítida correspondência entre a
Sociologia (estudo dos sistemas sociais produzidos pela interação) e a Psicologia
(estudo dos sistemas de personalidade). No entanto, muito embora ambas
preocupem-se com o comportamento, a Sociologia analisa a relação entre as
ações de um indivíduo e a coletividade, enquanto a Psicologia tenta entender a
relação entre as diferentes condutas do mesmo indivíduo, em si mesmo e em
relação a outros indivíduos e grupos.
Enfim, seguindo essa lógica de raciocínio, os estudos de Sociologia
poderiam tomar como objeto o papel das normas e padrões, incorporados por
intermédio do processo de socialização, no que se refere ao processo de
interação. De tal maneira, justifica-se a relevância da abordagem durkheimiana,
em sua definição de fatos sociais.
No entanto, isso não significa assumir uma postura de “naturalização” dos
padrões, mas sim motivar uma reflexão que permita ao aluno perceber o caráter
de “construção cultural” das regras. Pois o conceito de cultura, considerado em
sua dimensão antropológica, emerge enquanto um recurso teórico capaz de
viabilizar uma atitude comparativa, através da chamada observação participante,
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que nos permite compreender as relações entre um conjunto de normas e outro
conjunto diferente.
Ao longo da história, o conceito de cultura foi entendido de acordo com
várias vertentes e abordagens. Genericamente, este termo foi assumindo e
incorporando vários significados ao longo do tempo: surge no final do século XI
enquanto sinônimo de agricultura; já no século XVI, os humanistas do
Renascimento falam de cultura do espírito; no século XVIII, passa a significar o
cultivo em ciências, letras e artes; no século XIX, começa a se constituir um
refinamento conceitual. O termo pode ser entendido como civilização (Kultur, em
alemão) ou ainda como desenvolvimento mental e organizacional das sociedades
(nos termos de E. F.Tylor).
Com o surgimento de uma sociedade de massas, pautada em
transformações na dimensão tecnológica, coloca-se a necessidade de reavaliar a
operacionalidade deste conceito no entendimento da realidade social, em termos
ideológicos, normativos e tecnológicos.
Uma dimensão importante para a compreensão da cultura é a do trabalho,
enquanto dimensão material envolvida na regulação das relações sociais, que
também gera significados, ou seja uma dimensão conceitual. O trabalho é um fato
cultural. Nesse sentido, tanto a produção quanto o seu produto têm significado na
cultura.
De tal maneira, cabe ressaltar a escolha do arcabouço teórico de Clifford
Geertz, que nos parece ser mais vigoroso para entender as questões que se
colocam atualmente. Na análise da cultura em sua dimensão semiótica, “o homem
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é um animal amarrado a teias de significados que ele mesmo teceu, sendo a
cultura essas teias” 7. Seguindo esta linha de raciocínio, podemos também citar o
esforço realizado por Gilberto Velho, no conjunto de sua obra, na qual a cultura
aparece como “áreas de significado aberto”, ou seja, como produto das
construções simbólicas de uma determinada sociedade, considerando-se,
também, a ação do indivíduo, que constrói um “projeto” em torno de motivações
sociais. Essa reflexão antropológica levaria em conta as modificações no sistema
social também como representações simbólicas, universo de valores que são
internalizados depois de socialmente legitimados.
Sendo assim, proporcionaríamos ao aluno a possibilidade de transpor uma
postura etnocêntrica (que produz atitudes preconceituosas e discriminatórias,
sobretudo ao lidar com as diferenças e com as minorias sociais), tendo como
referência a prática de relativizar a realidade social 8. Nesse sentido, o saber
antropológico nos fornece instrumentais de suma importância que possibilitam
modificar as relações interpessoais cotidianas. Em suma, relativizar significa
conviver com a diversidade de forma plena e positiva. Isso implica compreender
que o “alter” tem uma lógica própria de percepção da realidade, que não pode ser
desqualificada ou vista como “superior” ou “inferior”, num mundo ainda marcado
pela intolerância. E este relativizar seria, dentro de nosso entendimento, um dos
caminhos de construção e consolidação da cidadania plena.
Em outra vertente, a Antropologia também fornece elementos teóricometodológicos para se pensar as sociedades complexas, a partir de noções
como experiências culturais (que, em certa medida, moldam nossos “mapas” de
Ivonice Aparecida de Mattias Alduino – Diretor de Escola
Janir de Matos Cassiano Gimenes Rodrigues – Vice-Diretor de Escola
Maria Emily Damien Codenhoto – Professor Coordenador Pedagógico – Ensino Fundamental
Marcos Euclides Bonassi – Professor Coordenador – Ensino Médio
Elzelina Bertani Buosi – Gerente da Organização Escolar

217

orientação para a vida social), rede de relações, papéis sociais, que informam o
processo de constituição das identidades sociais, num constante fluxo, na
maioria das vezes etnocêntrico, de diferenciações, entre “nós” e os
“outros”.
Um outro conceito que precisa ser entendido em toda sua complexidade é o de
ideologia.
De tal maneira, pode-se tomar como ponto de partida para o entendimento
do conceito a concepção de ideologia em Marx, enquanto “um sistema de crenças
ilusórias relacionadas a uma classe social determinada”. O discurso da classe
dominante sobre a realidade acaba prevalecendo, no sentido de preservar certos
privilégios. Sendo assim, considerando, de maneira articulada, os vários conceitos
discutidos no processo de aprendizagem, o aluno teria elementos para entender a
aplicabilidade e as limitações do preceito de que “as idéias
dominantes de uma época representam as idéias da classe dominante”.
No contexto da reflexão sobre ideologia, caberia ressaltar o papel da
indústria cultural e dos meios de comunicação de massa, que induzem os
indivíduos ao consumo exacerbado e, ao mesmo tempo, promovem a alienação
em detrimento da conscientização.
Se, por outro lado, a vida social pode ser entendida como um conjunto de
práticas (re)produzidas, analogicamente podemos tomar a vida social como um
tipo de linguagem.
Em outros termos, como um sistema de comunicação, de cuja constituição
e atribuição de sentido participamos. Sendo assim, a linguagem é falada por
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atores e utilizada como meio de comunicação e interação, formando uma
estrutura dotada de sentido.
Dentro dessa concepção, a Sociologia poderia trabalhar em conjunto com a área
de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias, tomando por princípio a definição de
instituição social como um padrão de controle imposto pela sociedade. Peter e
Brigite Berger analisam a linguagem como sendo a instituição fundamental da
sociedade, que permite a objetivação, a
interpretação e a justificação da realidade.
Tomando como referência e, ao mesmo tempo, aprofundando a análise
realizada por Durkheim ao definir a categoria fato social, os autores supracitados
enumeram as características fundamentais de uma instituição social: a
exterioridade, a objetividade, a coercitividade, a autoridade moral e a historicidade.
Tais características permitem amplas debates em sala de aula, em torno do papel
das instituições sociais no controle dos indivíduos e no reforço da ordem.
No estudo das Ciências Sociais, quando a ordem social é tomada como
objeto de reflexão, o objetivo é oferecer ao aluno uma visão mais ampla dos
processos que interferem na dinâmica da manutenção ou mudança das estruturas
sociais, que consolidam ou fragmentam o controle social.
A explicação da ordem social enfatiza a coerção – a ordem como produto
da ameaça ou uso concreto da coerção física, simbólica ou moral; os interesses –
a ordem como resultado de um contrato estabelecido entre os homens; e os
valores – a ordem como resultado do comprometimento com determinados valores
morais, estéticos e científicos, que interferem nas condutas. Ao analisar as
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diferentes abordagens que envolvem a questão da ordem, o educando deverá
formar uma opinião política, teoricamente subsidiada, em argumentos, categorias
e conceitos. Um outro objetivo é ampliar a concepção de política, entendida como
algo também presente no cotidiano, e permitir uma reflexão sobre as relações de
poder, que estruturam o contexto social brasileiro atual.
Ampliar a noção de política, enquanto um processo de tomada de decisões
sobre os problemas sociais que afetam a coletividade, permite ao aluno, por um
lado, perceber como o poder se evidencia também nas relações sociais cotidianas
e nos vários grupos sociais com os quais ele próprio se depara: a escola, a
família, a fábrica etc.. E por outro, dimensionar o erro de assumir uma postura que
negue a política enquanto uma prática socialmente válida, uma vez que no
discurso do senso comum ela é vista apenas como mera enganação. Até mesmo
porque negar a política seria contrariar a lógica da cidadania, que supõe a
participação nos diversos espaços da sociedade. Neste aspecto, as Ciências
Sociais contribuem para uma reflexão que tenta identificar práticas políticas mais
éticas, muito embora o contexto brasileiro seja profundamente marcado por
práticas paternalistas, clientelísticas, fisiológicas etc.
O estudo do conceito de Estado deve considerar que o homem é um ser
histórico e cultural, que está sempre ligado a uma determinada ordem normativa e
política. Dentro do campo do Direito, da Política e da própria Economia, o conceito
de Estado aparece enquanto uma instância que, ao mesmo tempo, racionaliza a
distribuição do poder legítimo dentro de uma nação e desenvolve sistemas
econômicos complexos para distribuir bens, muitas vezes de maneira desigual.
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Com relação aos sistemas econômicos, podem-se desenvolver reflexões
que considerem a atualidade de algumas proposições marxistas, como por
exemplo, relações sociais e condições objetivas de existência; historicidade das
relações sociais objetivas, de acordo com as condições materiais de existência,
sendo o modo de produção o limite que condiciona a estrutura social; a divisão
social do trabalho, a propriedade privada e a luta de classes como condições
objetivas que demarcam os modos-de-produção e as transformações históricas; a
função estrutural do Estado, da instância jurídica e ideológica, enquanto formas de
reprodução social; e, por fim, questões de método, tais como objetividade e crítica
e materialismo dialético.
Ampliando-se o escopo de análise, o estudo do Estado deverá produzir
uma síntese que contemple as diversas teorias sobre sua origem e finalidade.
Determinadas formas históricas de Estado, o Absolutista, o Liberal, o Democrático,
o Socialista, o Welfare-State (o do Bem- Estar) e o Neoliberal, poderão ser
abordadas e comparadas, em suas características, com o Estado brasileiro atual.
De tal modo, pretende-se discutir alguns pontos do conceito de Estado: a
soberania, sua estrutura de funcionamento, os sistemas de poder, as formas
de governo no mundo atual, as características dos diferentes regimes políticos.
E, por fim, algumas questões relevantes no contexto social brasileiro, tais como as
relações entre o público e o privado e a dinâmica entre centralização e
descentralização do poder.
Em termos históricos, cabe também realizar uma reflexão sobre a relação
entre Estado e sociedade, identificando as diversas formas de exercício da
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democracia, a questão da legalidade e da legitimidade do poder, os direitos
dos cidadãos e suas diferentes formas de participação política. Cabe ressaltar
a importância dos movimentos sociais no processo de construção da cidadania,
em função do seu papel, cada vez mais expressivo, de interlocução com o poder
público, desde o movimento operário até os chamados “novos movimentos
sociais” (ecológico, pacifista, feminista etc).
Outra categoria significativa no Ensino Médio é a de cotidiano, uma vez
que uma das premissas fundamentais a ser considerada é o partir das
experiências culturais dos alunos, para construir o conhecimento científico,
entendendo-se porém que este tem uma natureza diversa da explicação do senso
comum, pois a análise da realidade encontra-se fundamentada em princípios
teóricos e metodológicos. De acordo com a abordagem de Berger e Luckmann, a
produção de conhecimento é um processo que deve considerar a vida cotidiana,
tendo como objetivo elaborar modelos teóricos de explicação da realidade social:
“A vida cotidiana apresenta-se como uma realidade interpretada pelos homens e
subjetivamente dotada de sentido para eles, na medida em que forma um mundo
coerente.”
Assim, a realidade da vida cotidiana é construída através do processo de
interação, no qual a linguagem apresenta um papel fundamental em termos de
objetivação e subjetivação. A objetivação implica a exteriorização da realidade,
a partir da institucionalização (consolidação de um padrão pela tradição), da
configuração de papéis sociais (tipificação de formas de ação) e da legitimação
dos universos simbólicos e seus respectivos mecanismos de
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manutenção. A subjetivação implica a interiorização da realidade, através do
processo de socialização.
Competências e habilidades a serem desenvolvidas em Sociologia,
Antropologia e Política
Representação e comunicação
• Identificar, analisar e comparar os diferentes discursos sobre a realidade: as
explicações das Ciências Sociais, amparadas nos vários paradigmas teóricos, e
as do senso comum.
• Produzir novos discursos sobre as diferentes realidades sociais, a partir das
observações e reflexões realizadas.
Investigação e compreensão
• Construir instrumentos para uma melhor compreensão da vida cotidiana,
ampliando a “visão de mundo” e o “horizonte de expectativas”, nas relações
interpessoais com os vários grupos sociais.
• Construir uma visão mais crítica da indústria cultural e dos meios de
comunicação de massa, avaliando o papel ideológico do “marketing” enquanto
estratégia de persuasão do consumidor e do próprio eleitor.
• Compreender e valorizar as diferentes manifestações culturais de etnias e
segmentos sociais, agindo de modo a preservar o direito à diversidade, enquanto
princípio estético, político e ético que supera conflitos e tensões do mundo atual.
Contextualização sócio-cultural
• Compreender as transformações no mundo do trabalho e o novo perfil de
qualificação exigida, gerados por mudanças na ordem econômica.
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• Construir a identidade social e política, de modo a viabilizar o exercício da
cidadania plena, no contexto do Estado de Direito, atuando para que haja,
efetivamente, uma reciprocidade de direitos e deveres entre o poder público e o
cidadão e também entre os diferentes grupos.

Plano de Curso do Centro de Estudos de Línguas
CENTRO DE ESTUDOS DE LÍNGUAS “JOAQUIM ANTONIO PEREIRA” –
AVENIDA DOS ARNALDOS-3462-8118 – CEP 15600-000 – FERNANDÓPOLIS – SP

Professora Coordenadora: Renata Chiquetto Nogueira

Professores: Ana Paula de Freitas Romão Murari
Cássia Fernanda Vitorino Cardoso Menis
Clarice da Silva Machado
Deborah Ramos de Oliveira Thome
Fábia Mendes da Silva
Franciele de Oliveira Magaróti
Inês Aparecida Pereira Leite
Isabel de Oliveira Fernandes
João Luiz Costa
Leia Patrícia Camargos
Vinicius Cineli Alves
Vivien dos Santos Carneiro Lopes

Projeto: CEL – Centro de Estudos de Línguas de Fernandópolis

Caracterização: De acordo com o Art. 5º da Resolução SE - 81, de 04-11-2009,
“O CEL deverá oferecer cursos de línguas em todos os períodos e turnos de
funcionamento da escola vinculadora, de modo a atender, em sua totalidade, a
demanda proveniente dos cursos de ensino fundamental e médio da região.”
Parágrafo único – Independentemente dos idiomas oferecidos, o CEL deverá
priorizar em sua proposta pedagógica a oferta do ensino da língua espanhola,
tendo em vista a importância da cultura hispânica na América Latina.”
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Área: Espanhol
Público alvo: Alunos matriculados na rede pública estadual, da 6ª série do Ensino
Fundamental à 3ª série do Ensino Médio.
Estruturação/Carga horária: O curso de Espanhol é estruturado em dois níveis,
compreendendo três estágios em cada um deles. Cada estágio corresponde a
uma carga de 80 aulas de 50 minutos cada, cumpridas semestralmente.

DIAGNÓSTICO DOS ALUNOS DO CEL
A maioria dos alunos é oriunda de famílias estruturadas, apresenta bom
rendimento escolar, é disciplinada, interessada e assídua, favorecendo a
aprendizagem.

Apenas uma minoria necessita trabalhar para contribuir com o orçamento
familiar.
Dispõe de recursos materiais pedagógicos e tecnológicos próprios.
Os alunos que freqüentam as aulas aos sábados, no horário das 8 horas
às 11 horas e 40 minutos, residem em cidades da região de Fernandópolis e
utilizam meio de transporte municipal. Por essa razão, se deslocam muito cedo,
ocasionando

alguns

fatores

que,

eventualmente,

podem

interferir

na

aprendizagem dos alunos, como: cansaço, necessidades físicas e biológicas,
ansiedade com relação ao término da aula e preocupação com o horário de saída
dos ônibus.
De modo geral, são alunos aplicados, comprometidos com a proposta do
curso e responsáveis.

OBJETIVOS GERAIS

Familiarizar-se com situações comunicativas a partir de ações cotidianas de
forma contextualizada, a fim de expressar-se na língua estrangeira.
Ivonice Aparecida de Mattias Alduino – Diretor de Escola
Janir de Matos Cassiano Gimenes Rodrigues – Vice-Diretor de Escola
Maria Emily Damien Codenhoto – Professor Coordenador Pedagógico – Ensino Fundamental
Marcos Euclides Bonassi – Professor Coordenador – Ensino Médio
Elzelina Bertani Buosi – Gerente da Organização Escolar

225

Propiciar a aquisição de conhecimentos necessários à compreensão oral e
escrita, oferecendo ao aluno a possibilidade de aquisição de um instrumento
lingüístico que lhe permita ampliar seu campo profissional de modo a contribuir
para a formação geral do cidadão.
Desenvolver a capacidade de observação, a inteligência, a comparação etc,
para conhecer e utilizar a língua como instrumento de acesso a informações e a
outras culturas e grupos sociais, considerando a variação lingüística que
caracteriza os diferentes países ou regiões que falam a língua com o intuito de
valorizar e refletir sobre a própria cultura.

OBJETIVOS ESPECíFICOS

O estudo de textos dar-se-á com o propósito de:

- reconhecer e aplicar o vocabulário da língua estrangeira;
- identificar semelhanças ou diferenças entre palavras ou expressões;
- relacionar a idéia principal às secundárias;
- compreender e interpretar criticamente as mensagens dos textos, posicionandose como indivíduo participativo;
- selecionar palavras ou expressões desconhecidas ou usadas em novas
acepções;
- ler, analisar, interpretar e comparar textos de diferentes gêneros, percebendo as
distintas formas de transmissão de mensagens;
- posicionar-se criticamente diante da realidade;
- justificar pontos de vista, questionando, inclusive, as opiniões do autor.
Produção de textos:
- desenvolver a capacidade de observar, imaginar e criar, expressando por escrito
suas idéias e pontos de vista;
- elaborar texto criativo a partir de um estímulo, a partir de texto verbal ou não
verbal:
- expressar mensagens pessoais, refletindo personalidade e clareza de
pensamentos;
- produzir textos relacionados ao assunto de intelecção textual;
- escrever, de acordo com o estágio em estudo, diferentes tipos de textos:
recados, história em quadrinhos, teatro, narração, descrição, dissertação etc.
- identificar os grupos fonéticos e sua grafia.
Atividade Oral:
- pronunciar corretamente o vocabulário da língua alvo;
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- auxiliar a desinibição, a autoconfiança e desenvolver a capacidade de síntese;
- vivenciar a linguagem oral e gestual através da explanação de assunto
pesquisado ou atividade proposta pelo professor;
- desenvolver hábitos como ouvir com atenção, respeitar, discutir e aceitar
opiniões alheias;
- ler com entonação adequada qualquer tipo de texto;
- desenvolver o interesse pela observação e pesquisa;
- expressar-se oralmente através de pensamentos completos e claros, utilizando
uma seqüência lógica, pronúncia correta, seleção de idéias, vocabulário adequado
e expressividade;
- manifestar-se com desenvoltura e segurança nas apresentações orais e respeitar
as opiniões dos colegas;
- participar integralmente nas atividades orais como colaborador, ouvinte e
expositor;
- distinguir os grupos fonéticos e pronunciá-los corretamente.

METODOLOGIA
Para o desenvolvimento das ações metodológicas, valer-se-á, em algumas
situações, da abordagem comunicativa por esta estar centrada no aluno e na sua
relação com o professor, na sua realidade e no seu processo de aprendizado, com
enfoque no uso apropriado da língua em interações comunicativas. O professor
atuará como um facilitador do processo de aprendizagem, sendo o ensino não
mais visto como uma simples transmissão de conhecimentos, mas como resultado
do diálogo entre educador e educando.
Com a evolução dessa abordagem, professores e alunos passam a assumir
novas posturas quanto ao ensino-aprendizagem da língua-alvo. Ao implementar a
abordagem comunicativa o professor transforma-se de um elemento centroperguntador para o de um condutor das tarefas postas em ação, estimulador,
(co)participante, orientador e observador dentre outros.
Seguindo tais pressupostos as aulas apresentarão uma seleção de material
como diálogos, textos variados de periódicos, de publicidade, canções, filmes e
projetos (vide anexo) entre outros para que os alunos possam observar o uso da
língua em suas diferentes manifestações. Para elaboração das questões
fundamentais das atividades levou-se em conta a proximidade lingüística entre o
Português e o Espanhol bem como a variedade cultural dos países dos quais o
Espanhol é a língua oficial.
Outra abordagem, como a tradicional, poderá integrar o plano de ensino
quando esta favorecer a correspondência de conteúdos com os interesses dos
objetivos propostos, no intuito de assimilar as estruturas gramaticais e
comunicativas.
Para cumprimento das propostas acima descritas utilizar-se-á os materiais
didáticos “Español Sin Fronteras” – vols. 1, 2, 3 e 4, da Editora Scipione e o
“Projeto Radix” – vols. 1, 2, 3 da Editora Scipione.
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CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
Nível I - primeiro estágio - 80 aulas por semestre
De acordo com o conteúdo proposto no material didático “Espanhol” –
volume único:















o
o
o
o

o
o
o
o

o
o
o
o


Formas de presentación (saludar, despedir, agradecer).
Presentarse en Español (nombre, edad, nacionalidad, dirección y cómo
presentarse a alguien).
Puntuación: interrogación y exclamación.
El alfabeto y los sonidos de las letras.
Los profesionales.
Tratamiento Formal e Informal: tú y usted / vosotros y ustedes
Los pronombres personales y los Verbos Ser / Tener / Llamarse / Vivir / en
presente de indicativo.
Los pronombres interrogativos
Los numerales: cardinales y ordinales.
Los sonidos de las vocales.
El presente de Indicativos de algunos verbos regulares e irregulares de la 1ª, 2ª
y 3ª conjugaciones
Las horas.
Los artículos determinantes e indeterminantes, contracciones y preposiciones.
Ortografía: el uso de las letras b, c, ñ, h, y el dígrafo ch
Lectura y comprensión:
“El gusano”
“Currículo”
Cronología”
Avisos clasificados”
Comprensión auditiva “Charla”:
“Presentación y origen”
“Profesiones”
“Rutina”
“Compras”
Localización y datos culturales:
“Guatemala y los guatemaltecos”
“Uruguay y los uruguayos”
“Cuba y los cubanos”
“Paraguay y los paraguayos”
¡No te lo pierdas! Informaciones culturales sobre los países hispánicos para
buscar en Internet.

Nível I - segundo estágio - 80 aulas por semestre
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De acordo com o conteúdo proposto no material didático “Espanhol” –
volume único:




o
o
o

o
o
o
o


o
o
o



El verbo Gustar – presente de indicativo
El uso de la d y la t; la g y la j.
Los alimentos
Lectura y comprensión:
“Receta”
“Mensajes en la Internet”
“Adivinanza”
Comprensión auditiva “Charla”:
“Comidas”
“Descripción de personas”
“Descripción de viviendas”
Localización y datos culturales:
“Guinea ecuatorial y los guineanos”
Chile y los chilenos”
Panamá y los panameños”
¡No te lo pierdas! Informaciones culturales sobre los países hispánicos para
buscar en Internet.
Lecturas complementarias

Nível I - segundo estágio - 80 aulas por semestre
De acordo com o conteúdo proposto no material didático “Espanhol Sin
Fronteras”

















El vestuario.
Tipos de ropa.
Los colores
Conociendo las horas.
El uso de la h / g / j / m / n.
Las horas.
Los numerales cardinales.
Verbo gustar – presente de indicativo.
Los adjetivos calificativos: género y número.
Expresiones adverbiales de tiempo.
Los verbos reflexivos.
La parte de una casa, los muebles y los utensilios.
Pidiendo información – texto.
Localización: expresiones que indican localización.
Los profesionales.
Verbos irregulares de la 1ª y 2ª conjugación – presente de indicativo.
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Verbo haber (forma impersonal) – presente de indicativo.
Los alimentos.
Los posesivos: pronombres y adjetivos.
Músicas:
“En mi casa encontré...”
“Canta, canta que lo mejo es cantar”
“La hamburguesa”
Comprensión auditiva:
“Fashion: porque la moda siempre está de moda”
“Llegando a casa”
“Entrevista de un profesional del Cuerpo de Bomberos”
“¿Por qué comemos?”
Rincón de Lectura:
“La ropa inteligente”
“La niña y el pájaro encantado”
“¿Qué camino seguir?”
“ ¡Hola!, amigos de Brasil.”
¡Diviértete! - Actividades lúdicas variadas: trabalenguas, adivinanzas,
rompecabezas, juegos, chistes, crucigramas, sopa de letras, etc...
 Literatura:
o Edad Media: contexto histórico y características.
o Autores representativos y obras.




o
o
o

o
o
o
o

o
o
o
o


Nível I - terceiro estágio - 80 aulas por semestre













o

o
o
o
o


Hablando de deportes: tipos de deportes y curiosidades.
El uso y sonido de: rr / s/ z/ y / e / o / u.
Apócope.
Verbos irregulares de la 3ª conjugación – presente de indicativo.
Numerales ordinales, fraccionarios, multiplicativos y colectivos.
Los indefinidos.
Irregularidades especiales – presente de indicativo.
La división de las sílabas.
La preposición.
El imperfecto.
Regla de acentuación I.
Pretérito perfecto simple y compuesto– verbos regulares.
Músicas:
“Los planetas”
Comprensión auditiva:
“ ¿Te atreves?... mochila a cuestas y parte a la aventura”
“Mascotas, fuente de bienestar”
“ ¿Qué sabemos sobre la Tierra?”
“La risa”
Rincón de Lectura:
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o
o
o
o


o
o
o
o

“Las artes marciales”
“Mi vida con los humanos – Las memorias de Greta”
“ ¿Quiénes son los superhéroes?”
“Vacaciones en...”
¡Diviértete! - Actividades lúdicas variadas: trabalenguas, adivinanzas,
rompecabezas, juegos, chistes, crucigramas, sopa de letras, etc...
Literatura:
Renacimiento: contexto histórico y características.
Autores representativos y obras.
Barroco: contexto histórico y características.
Autores representativos y obras.
Nível II - primeiro estágio - 80 aulas por semestre


o
o
o
o

o
o
o
o



 El teléfono.
 Modismos o expresiones idiomáticas.
 Situaciones al teléfono.
 Regla de acentuación II.
 Pretérito perfecto simple y compuesto – verbos irregulares.
 En el aeropuerto.
 En la estación de ferrocarril.
 En la carretera o autopista.
 Acentuación diferencial.
 Pretérito pluscuamperfecto.
 Grados del adjetivo y del adverbio.
 La salud: órganos y otras partes del cuerpo humano.
 Tipos de enfermedades.
 Los heterotónicos.
 El coche o automóvil.
 Tipos de vehículos.
 Verbos relacionados al automovilismo.
 Interferencias ortográficas.
 Futuro de indicativo y condicional – verbos regulares.
Comprensión auditiva:
“El móvil”
“Entre Brasil y Argentina”
“Una de las enfermedades más corrientes: el esguince”
“Normas de circulación de vehículos”
Rincón de Lectura:
“Dale la vuelta”
“La leyenda de las Cataratas del Iguazú”
“Instantes”
“A gran velocidad”
¡Diviértete! - Actividades lúdicas variadas: trabalenguas, adivinanzas, chistes,
crucigramas, sopa de letras, etc...
Literatura:
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o Romantismo: contexto histórico y características.
o Realismo: contexto histórico y características.
o Autores representativos y obras.
Nível II - segundo estágio - 80 aulas por semestre


o
o
o
o

o
o
o
o


o
o
o

 La media: la televisión y la radio.
 Internet: el mundo virtual.
 Usos de por qué, por que, porque, porqué.
 El artículo neutro LO.
 Los relativos.
 El mundo detectivesco (policiaco).
 Construcciones con preposición.
 Las conjunciones.
 Las interjecciones.
 Las onomatopeyas.
 Escribiendo billetes.
 Estafeta de correos.
 Verbos relacionados a la correspondencia.
 Identificando el sobre y la tarjeta postal.
 Expresiones útiles para dar una noticia.
 El empleo.
 La oficina.
 Expresiones utilizadas en cartas comerciales y solicitudes.
 El uso de los signos de puntuación (ll).
 Presente de subjuntivo – casos especiales.
 Verbos cuyo presente de subjuntivo es formado de la 1ª P.S. – pres. ind.
 Sufijos aumentativos, diminutivos y despectivos.
Comprensión auditiva:
“ ¿Cómo conseguir amistades duraderas por internet?”
“Sensatez básica en la calle”
“La fiebre de las postales llega a España”
“ Las metas profesionales”
Rincón de Lectura:
“ ¿Una tele en el bolsillo? Sí, con los nuevos móviles”
“Por fin el crimen perfecto”
“ ¿Qué significa escribir?”
“Trabajos de oficina”
¡Diviértete! - Actividades lúdicas variadas: pasatiempos, adivinanzas, chistes,
crucigramas, sopa de letras, etc...
Literatura:
Modernismo: contexto histórico y características.
Vanguardias: contexto histórico y características.
Autores representativos y obras.
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Nível II - terceiro estágio - 80 aulas por semestre












o
o
o
o

o
o
o
o


o
o
o

El papeleo y expresiones del sistema financero.
Signos de puntuación III.
Las abreviaturas más usuales.
Pretérito Imperfecto de Subjuntivo – verbos regulares e irregulares.
Cuando vayas a Buenos Aires, Montevideo, Santiago de Chile.
El vocabulario de los turistas.
El mercadillo hippie.
Cuando vayas a Madrid, Barcelona, Santiago de Compostela.
Palabras homónimas y parónimas.
Los pronombres complementos: los complementos directo (CD) e indirecto
(CI).
 La posición del pronombre complemento en la frase.
 El medio ambiente y la intervención del hombre.
 Los sinónimos y antónimos.
 El imperativo irregular y regular – verbos reflexivos.
 Las fiestas.
 Las fiestas populares en España.
 Los falsos amigos y los heterosemánticos.
 Perífrasis verbal.
 El gerundio regular e irregular.
Comprensión auditiva:
“ ¿Cómo los jóvenes se gastan el dinero?”
“Historia de Salamanca”
“ ¿Qué son los alimentos transgénicos?”
“ ¡Viva San Fermín, ¡Gora San Fermín!”
Rincón de Lectura:
“Lecciones de la sociedad de consumo”
“Beatriz”
“Una guía con consejos útiles y prácticos”
“Una fiesta entre amigos”
¡Diviértete! - Actividades lúdicas variadas: pasatiempos, chistes, crucigramas,
sopa de letras, etc...
Literatura:
Boom Latinoamericano: contexto histórico y características.
Literatura Actual: contexto histórico y características.
Autores representativos y obras.

LEITURA COMPLEMENTAR E RECURSOS MATERIAIS

Para favorecer o enriquecimento vocabular, cultural e linguístico do idioma,
são utilizados filmes, jornais, revistas, dicionários, gibis, libros paradidáticos, bem
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como músicas e jogos para as atividades lúdicas. Todo este material faz parte do
acervo do Centro de Línguas.
Para atividades interativas são disponibilizados, para todos os níveis,
recursos audiovisuais, multimídia, internet, CDs ROOM, retropojetor data show,
MP3 e caixas de som e acesso à Internet.

COMPETÊNCIAS E HABILIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS EM LÍNGUA
ESPANHOLA
- Saber distingüir entre as variantes lingüísticas.
- Escolher o registro adequado à situação na qual se processa a comunicação.
- Escolher o vocábulo que melhor reflita a idéia que pretenda comunicar.
- Compreender de que forma determinada expressão pode ser interpretada em
razão de aspectos sociais e/ou culturais.
- Compreender em que medida os enunciados refletem a forma de ser, pensar,
agir e sentir de quem os produz.
- Utilizar os mecanismos de coerência e coesão na produção em língua espanhola
(oral e/ou escrita). Todos os textos referentes à produção e a recepção em
qualquer idioma regem-se por princípios gerais de coerência e coesão e, por isso,
somos capazes de entender e de sermos entendidos.
- Utilizar as estratégias verbais e não-verbais para compensar falhas na
comunicação (como o fato de não ser capaz de recordar, momentaneamente, uma
forma gramatical ou lexical), para favorecer a efetiva comunicação e alcançar o
efeito pretendido (falar mais lentamente, ou enfatizando certas palavras, de
maneira proposital, para obter determinados efeitos retóricos, por exemplo).

ESTRATÉGIAS
As estratégias a seguir compreendem os Níveis 1 e 2.
- Confeccionar material referente a temas relacionados aos 3 estágios, conforme o
livro didático “Sin Fronteras” – Vols 1 e 2, tais como: corpo humano; a família;
alfabeto; dias da semana e meses; objetos da sala de aula; números.
- Demonstrar por meio de dramatização formas de apresentação
(saudar/despedir/agradecer), o corpo humano, vestuário, pedir informação,
preparar um jantar, escolher um restaurante.
- Aplicar atividades lúdicas para o ensino de verbo, como jogos, bingos, caçapalavras, palavras cruzadas, quebra-cabeças etc
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- Simular situações cotidianas por meio de atividades comunicativas para inserir
conteúdos relativos a: horas, vestuário, alimentação, comércio, numerais,
expressões adverbiais.
- Produzir e apresentar diálogos com um colega.
- Descrever física e psicologicamente uma pessoa.
- Escutar e analisar músicas hispânicas para explorar o conteúdo cultural inserido
nas letras, bem como aperfeiçoar a pronúncia e as variantes lingüísticas a partir
da prática auditiva.
- Representar os diálogos inclusos nas unidades do livro “Sin Fronteras” – Vols. 3
e4
- Simular situações cotidianas por meio de atividades comunicativas para inserir
conteúdos relativos a : conversas por telefone, no aeroporto, estação de trem, no
dentista, nas agências de correios, solicitar emprego etc.
- Elaborar textos escritos como cartas, bilhetes, currículo, fichas para emprego etc,
visando expressões úteis para o dia-a-dia.

- Demonstrar, por meio de textos, a importância da mídia como forma de
comunicação globalizada. Para tanto, aplicar as estruturas gramaticais na
construção de tais textos.
- Debater e dialogar sobre temas abordados no livro didático – vol. 4, na unidade
5, como por exemplo a preservação do meio ambiente, a tecnologia, viagem,
comentar sobre a cultura hispânica, produção de cartazes etc
- Realizar leitura de textos literários e destacar as características referentes à
época e ao contexto social, bem como apresentar os autores representativos de
cada período literário, valendo-se de transparências dos textos escritos.
- Analisar filmes baseados em obras literárias que reflitam o momento político,
social e econômico da sociedade vigente.

RECUPERAÇÃO
A recuperação será contínua e paralela no decorrer das aulas ministradas,
após observância de falta de aproveitamento satisfatório do aluno. Ela será
realizada por meio de exercícios de revisão, explicação na lousa, trabalhos em
grupo com acompanhamento do professor.
Para os casos em que há a necessidade de refazer o mesmo estágio,
seguirá as normas referentes ao Art. 18 da Resolução 6, de 22 de janeiro de 2003:
“A classificação do aluno far-se-á sempre em estágio posterior, devendo ser
as aulas planejadas e desenvolvidas a partir do nível de aprendizagem alcançado
pela turma no estágio anterior.
Parágrafo único – Na classificação de alunos do Nível I para o Nível II, bem
como ao término do 3º estágio do Nível II, o Conselho de Acompanhamento e
Avaliação do C.E.L., considerando os resultados alcançados pelo aluno, poderá
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decidir pelo cumprimento de mais um semestre de estudos como reforço da
aprendizagem”.
AVALIAÇÃO
Pretende-se uma avaliação que permita o acompanhamento contínuo e
paralelo, de modo a determinar ajustes necessários durante o processo e terá
como instrumento principal a observação.
“Essa avaliação deve, portanto, ser feita sempre de forma contextualizada e
considerando sua relevância na construção do aluno como ser discursivo em
Língua Estrangeira”. (PCN- Língua Estrangeira – 5ª a 8ª séries). De acordo com o
propósito no Art. 17, da Resolução 6, de 22 de Janeiro de 2003, “a avaliação do
processo de aprendizagem do aluno, de responsabilidade do professor, será
realizada de forma contínua e sistemática. Parágrafo único – O CEL deverá
manter modelo próprio de ficha individual de cada aluno contendo:
I.

Informações que permitam acompanhar o progresso do ensino e da
aprendizagem continuada, das habilidades alcançadas nos diferentes
estágios do curso com vistas à sua classificação em estágio adequado
ao nível de conhecimento comprovado;
Síntese dos conhecimentos e das habilidades a serem atingidos em
cada estágio e os resultados obtidos pelas avaliações propostas nos
planos de ensino de cada idioma”.

II.

Artigo 14
Os critérios de avaliação das habilidades comunicativas quanto à compreensão
escrita, serão por meio de:


Interpretação textual: demonstrar compreensão geral de tipos de textos
variados; selecionar informações específicas; demonstrar consciência
crítica em relação aos objetivos da produção escrita.



Avaliações escritas: basear-se-á no foco de ensino e aprendizagem de
Língua Estrangeira, concentrado no envolvimento do aluno na construção
do significado.

Quanto à compreensão oral, será avaliada por meio de:


Avaliação oral: em relação à avaliação dessa habilidade valer-se-á mais
da observação constante quanto ao uso de traços entonacionais e de
natureza fonético-fonológica.
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Dramatização: por meio de elaboração de diálogos com foco na interação
social, observando reações emocionais e afetivas do aluno.

Outros critérios serão adotados como acompanhamento evolutivo do
processo de aprendizagem, tais como:
- Trabalhos individuais e em grupos; na confecção de cartazes; pesquisa
direcionada pelo professor ou feita com autonomia; construção de maquetes;
envolvimento em atividades lúdicas.
- Elaboração e confecção de cartazes.
- Companheirismo com os colegas, professores, ajudando na organização e
conservação do patrimônio escolar e limpeza da sala de aula.
- Participação em debates e discussões diversas mediados pelo professor, em
sala de aula.
Para eficácia desse processo de avaliação o professor deverá “aconselhar,
coordenar, dirigir, liderar, encorajar, animar, estimular, partilhar, aceitar,
escutar, respeitar e compreender o aluno.” (PCN – Língua Estrangeira – 5ª a 8ª
séries).
Conteúdo Programático de Inglês
Unit 1

At a Hotel

Content:
Revision / Practice:
1.Nationalities
2.The alphabet
3.Numbers
4.Months and dates
5.Professions
Grammar Structures in Context:
- Simple Present – Some questions using Where, When, What, How, Yes/no
questions
-

Verb “to be” in the present: questions and answers about age

-

Simple Past – passive voice: verb “to be” + “born”

-

Personal Pronouns – Functions

Unit 2

At a Hotel II

Content:
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Vocabulary:
1.Hotel facilities
2.Services
Grammar Structures in context:
-Simple Present – wh-questions-further practice
-“can” and Present Progressive in questions to ask about facilities
-Articles: a/an, the
-The imperative: giving directions
Unit 3

Travelling to Brazil

Content:
Vocabulary
1.Dates
2.Days of the week
3.Travel arrangements
4.Tourist attractions in São Paulo
Grammar Structures in Context
-Present Continuous/Statements and questions ( how long, when )
-Simple Future/Statements and questions ( how long/when )
-Future Continuous

Unit 4

Leisure Time

Content:
Vocabulary
1.Categories on menu – Appetizers/Starters, Specialties,
Desserts
2.Pastimes – Watching TV/ going to the cinema, etc

Main dishes, Extras,

Grammars Structures in context
-Simple present / Statements and questions + adverbs and adverbial expressions
of frequency
-Conditional sentences
Unit 5
Different Countries, Different Habits, Different
Cultures
Content
Vocabulary
1-Nouns and adjectives related to the weather
2-Some adjectives to describe or express opinion about places
3- Phrasal verbs: to pick out/to look into/ to take off/ to go about/ to see to/ to take
down/ to fill in/ to fill out
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Grammar Structures
- Simple present
-

Present Progressive

-

Immediate future

-

There to be

-

“So” as an intensifier/”so” as a connective

-

Adverbs of frequency

Unit 6

Health and Nutrition Issues

Content:
General health care
Health and nutrition advice
Vocabulary
1. Parts of the body
2. Some common aliments
3. Food and drink
Grammar Structures in context
- The Simple Present + adverbs of frequency
- The Present Perfect
- Modals: ‘Should’ for advice
- The imperative
-‘Will’ for expected facts
- ‘If’ and ‘when’ sentences with ordinary tenses ( Simple Present, Simple
Future, Imperative ) and modals
Unit 7

At the mall / doing some shopping

Content
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Vocabulary: Mall services and facilities, items of clothing and shoes,
patterns, colors
Grammar structures in context
-

Simple present, why-questions – further practice

-

Used to / didn’t use to

-

‘so that’ to express consequences

CRITÉRIOS PARA ACOMPANHAMENTO, CONTROLE E AVALIAÇÃO DA
EXECUÇÃO DO TRABALHO REALIZADO.

A avaliação será contínua, investigativa, diagnóstica e formativa sendo que
o acompanhamento e controle

serão realizados durante e após

o processo

ensino e aprendizagem, proporcionando oportunidades de recuperação aos
alunos com defasagem de conteúdo ou com dificuldades para acompanhamento
do processo de aprendizagem.Todos os envolvidos (alunos, professores,
funcionários, comunidade), num constante ir e vir, reavaliarão, através da ação –
reflexão – ação todos os atos que permeiam o processo ensino aprendizagem.
Bimestralmente

(com

o

conselho

de

classe

e

série)

análise

e

acompanhamento da movimentação de alunos (aproveitamento e freqüência).
- possibilitar aos pais informações tanto com relação aos objetivos educacionais,
quanto ao aproveitamento escolar de seus filhos;
- proporcionar aos professores maior visão das condições ambientais dos alunos e
de sua vida familiar;
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- adquirir materiais pedagógicos, tais como: acervos junto à biblioteca, jogos
educativos e lúdicos, com objetivo de melhorar a qualidade do ensino;
- colaborar na aplicação dos recursos financeiros recebidos pela escola;
- ajudar na conservação e manutenção do prédio e equipamentos.
Ações
- promover atividades culturais e de lazer tais como: show de talentos, sarau, feira
de profissões, feira do verde, homenagens (pais e mães), festa junina, festa da
primavera, halloween e campeonatos interclasses;
- realizar reuniões bimestrais de pais e mestres para divulgação dos resultados de
avaliações internas e externas;
- aplicar anamnese para obter dados sobre as condições sociais e familiares dos
alunos;
- aquisição de materiais pedagógicos tais como: livros, jogos educativos e
materiais pedagógicos de apoio;
- aplicar os recursos financeiros recebidos pela escola para conservação e
manutenção do prédio e equipamentos.
Estratégias
- envolver toda a equipe escolar e a comunidade na organização e realização das
atividades culturais e de lazer;
- disponibilizar boletins de resultados avaliatórios, pastas contendo as avaliações
dos alunos, gráficos de rendimentos e demais informações referentes à vida
escolar dos alunos;
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- convidar os pais ou responsáveis pelos alunos para responder à questionários
informativos;
- fazer pesquisas de preços para a aquisição de bens de consumo e pedagógicos.
Avaliação
A avaliação será constante, através de observações, registros escritos e
imagem (fotos e filmes), sendo que os ajustes serão feitos quando necessários.
Critérios de agrupamentos
A Escola atual tem como desafio garantir uma Escola de qualidade e
de trajetórias bem sucedidas para todos. Sendo assim, a diversidade cultural,
social, o ritmo e as possibilidades de aprendizagem dos alunos tornam a
heterogeneidade um fator inevitável. A linha pedagógica da Escola utiliza esse
fator como uma contribuição para com o processo ensino aprendizagem,
favorecendo a socialização dos conhecimentos de seus alunos, permitindo – lhes
confrontar e compartilhar hipóteses, trocar informações, aprender diferentes
procedimentos, etc...
O estabelecimento de condições adequadas para a interação não será
pautado somente em condições cognitivas, como também nos aspectos
emocionais e afetivos.
A disponibilidade cognitiva e emocional dos alunos para a aprendizagem é
fator essencial para que haja uma interação cooperativa. Aprender a conviver em
grupo supõe um domínio processual de procedimentos, valores, normas e
atitudes.
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A Escola, ao considerar a diversidade, tem como valor o respeito às
diferenças e não o desafio à desigualdade. As diferenças não são obstáculos para
o cumprimento da ação educativa, mas ao contrario, fator de seu enriquecimento.
Em razão de todos os fatores aqui expostos, esta U.E. adota o critério de
heterogeneidade para agrupamento em suas salas de aulas.
O projeto de recuperação e reforço, nos anos anteriores, foi desenvolvido
no contraturno e não teve resultados esperados, devido a baixa freqüência dos
alunos. Diante disso, a Escola optou por formar agrupamentos por dificuldades,
colocando o professor da recuperação como professor auxiliar do titular,
possibilitando, dessa forma, maior atendimento individual aos alunos que
apresentam dificuldades.
Processo de Avaliação de Rendimento Escolar
O processo de avaliação do ensino e da aprendizagem será realizado
através de procedimentos externos e internos.
As avaliações externas do rendimento escolar, implementadas pela
administração, têm por objetivo oferecer indicadores de desempenho dos alunos
para a tomada de decisões no âmbito da própria escola e nas diferentes esferas
do sistema central e local.
A avaliação interna do processo de ensino e de aprendizagem,
responsabilidade da escola, será realizada de forma contínua, cumulativa e
sistemática, tendo como um dos seus objetivos

o diagnostico da situação de

aprendizagem de cada aluno, em relação à programação curricular prevista e
desenvolvida em cada nível e etapa da escolaridade.
Ivonice Aparecida de Mattias Alduino – Diretor de Escola
Janir de Matos Cassiano Gimenes Rodrigues – Vice-Diretor de Escola
Maria Emily Damien Codenhoto – Professor Coordenador Pedagógico – Ensino Fundamental
Marcos Euclides Bonassi – Professor Coordenador – Ensino Médio
Elzelina Bertani Buosi – Gerente da Organização Escolar

243

A avaliação interna do processo de ensino e aprendizagem tem por
objetivos:
- diagnosticar e registrar os progressos dos alunos e suas dificuldades;
- possibilitar que os alunos auto – avaliem sua aprendizagem;
- orientar o aluno quanto aos esforços necessários para superar as dificuldades;
- fundamentar as decisões do Conselho de Classe quanto à necessidade de
procedimentos paralelos ou intensivos de reforço e recuperação da aprendizagem,
de classificação e reclassifição de aluno;
- orientar as atividades de planejamento e replanejamento dos conteúdos
curriculares.
Os registros serão realizados por meio de sínteses bimestrais e finais em
cada disciplina e deverão ser expressos em notas de zero a dez (0 a 10), que
identificarão o rendimento dos alunos, na seguinte conformidade:

Notas

Definição operacional

9 e 10

O aluno atingiu plenamente todos os objetivos

7e8

O aluno atingiu todos os objetivos

5e6

O aluno atingiu os objetivos essenciais

3e4

O aluno não atingiu os objetivos essenciais

0a2

O aluno não atingiu nenhum objetivo
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Ao termino do ano, o professor atribuirá uma nota enumerada que
expressará seu julgamento final sobre as condições de aprendizagem do aluno em
termos de prosseguimento de estudo, conclusão ou até mesmo retenção,
respeitando o regime de Progressão Continuada e o de Progressão Parcial
adotados no Ensino Fundamental e Ensino Médio respectivamente.
Procedimentos Relativos a Organização Escolar
Constitui forma de ingresso, a matrícula do aluno na escola que será
efetuada pelo pai ou responsável, ou pelo próprio aluno, quando for o caso,
observada as diretrizes para atendimento da demanda escolar.
São exigências para a matrícula:
- no ciclo II, a partir de 5ª série do ensino fundamental, apresentar certidão de
nascimento/RG e comprovante de escolaridade de conclusão do ciclo I ou
mediante avaliação de competência em qualquer série do curso, quando se tratar
de aluno sem comprovação de vida escolar.
- no ensino médio, apresentar certidão de nascimento/RG e comprovante de
escolaridade de conclusão do ensino fundamental ou mediante avaliação de
competência em qualquer série do curso quando se tratar de aluno sem
comprovação de vida escolar.
A matrícula poderá ser:
– inicial para alunos que ingressam na 5ª série do ensino fundamental.
– por transferência, em qualquer época do ano.
– por progressão parcial de estudos, a partir da oitava série do ensino
fundamental.
- por classificação e reclassificação, a partir da 5ª série do ensino fundamental.
A classificação poderá ocorrer a partir da 5ª série do ensino fundamental.
Ivonice Aparecida de Mattias Alduino – Diretor de Escola
Janir de Matos Cassiano Gimenes Rodrigues – Vice-Diretor de Escola
Maria Emily Damien Codenhoto – Professor Coordenador Pedagógico – Ensino Fundamental
Marcos Euclides Bonassi – Professor Coordenador – Ensino Médio
Elzelina Bertani Buosi – Gerente da Organização Escolar

245

– por progressão continuada, no ensino fundamental, ao final de cada série
durante o ciclo II;
– por promoção ao final da 8ª série do Ciclo II do ensino fundamental e demais
séries do Ensino Médio.
– por transferência, para candidatos de outra escola do país ou do exterior;
– mediante avaliação de competência feita pela escola para alunos sem
comprovação de estudos anteriores, observados a adequação idade/série .
A reclassificação consiste em matricular o aluno em séries mais
avançadas, tendo como referência a correspondência entre idade/série e a
avaliação de competências nas matérias da base nacional comum do currículo,
em consonância com a proposta pedagógica da escola, e ocorrerá mediante:
– proposta apresentada pelo professor ou professores do aluno, com base nos
resultados de avaliação diagnóstica;
– requerimento do próprio aluno se maior de dezoito anos ou seu responsável,
dirigido ao diretor da escola;
A escola valer-se-á das seguintes condições para proceder a
reclassificação:
– observar a correlação idade/série ou termo pretendido;
- aplicação de prova sobre matérias da base Nacional comum, com o conteúdo da
série imediatamente anterior à pretendida;
– prova de redação em língua portuguesa.
- demonstração de competência do aluno, após avaliação.
Para o aluno da própria escola, a reclassificação ocorrerá até o final do
primeiro bimestre letivo e, para o aluno recebido por transferência ou oriundos de
país estrangeiro, em qualquer época do período letivo.
A avaliação de competência deverá ser realizada até quinze dias após a
solicitação do interessado, ou professores.
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Os resultados da avaliação serão analisados pelo Conselho de Classe,
que indicará a série ou termo em que o aluno deverá ser reclassificado, bem como
o registro da necessidade de eventuais estudos de recuperação.

ANEXOS

PLANO DE FORMAÇÃO DE HTPC
I. JUSTIFICATIVA
Este projeto se justifica pela necessidade de se apresentar formas
possíveis de intervenção nas práticas escolares, as quais possam responder às
necessidades educacionais da Escola e conduzir à melhoria do processo de
ensino do professor e da aprendizagem do aluno.

II. OBJETIVOS
- Definir e articular múltiplas ações voltadas para a qualidade do ensino e de seus
resultados na aprendizagem dos alunos no contexto real onde essas ações
acontecem.
- Promover o aperfeiçoamento e o desenvolvimento profissional dos professores,
com vistas à eficácia e melhoria de seu trabalho.
- Intervir na prática de sala de aula, incentivando os docentes a diversificarem as
oportunidades de aprendizagem, visando à superação das dificuldades
detectadas junto aos alunos.
- Monitorar a implantação do Currículo da Secretaria da Educação do Estado de
São Paulo, esclarecendo seus fundamentos e princípios e organizar o
planejamento da Escola tomando-o como base.

III. CONTEÚDO
- Estudo e construção da Proposta Pedagógica da Escola.
- Procedimentos de leitura.
- Princípios da organização curricular.
- Princípios do Currículo do Estado de São Paulo - Os quatro pilares da
Educação.
- Caderno do professor e caderno do aluno: oficina pedagógica.
- Progressão Continuada e Recuperação.
- Natureza dos conteúdos (conceitual, procedimental e atitudinal).
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- A interdisciplinaridade via intertextualidade.
- Avaliação e aprendizagem.
- Avaliação, técnica ou ética?
- Avaliação para professores que ensinam e alunos que aprendem. (Jussara
Hoffman)
- Como aprender e ensinar competências (Antonio Zabala)
- Produção de textos: da era da composição à era dos gêneros (Chris)
- Dez competências para ensinar. (Philippe Perrenoud)

IV – ESTRATÉGIAS
O trabalho de formação dos professores acontece às segundas - feiras por
ocasião das HTPCs coletivas, tendo como facilitadores o Diretor de Escola, o
Professor Coordenador do Ensino Fundamental e o Professor Coordenador do
Ensino Médio. Os recursos utilizados são data show, textos xerocados, vídeos,
slides, etc.

V. AVALIAÇÃO
A avaliação será contínua e se dará em se observando a analisando os
resultados da aprendizagem do ensino e quando não corresponderem à
qualidade esperada, propor novas ações.
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PROJETOS ESPECIAIS

PROJETO DIA DAS MÃES

JUSTIFICATIVA:
A Escola como uma instituição representante da sociedade, deve sempre buscar
resgatar valores como: amor, respeito e solidariedade. As datas comemorativas,
como Dia das Mães, Dia dos Pais e outras, têm procurado desenvolver tais
valores, na formação moral dos nossos alunos.

OBJETIVOS:
- Sensibilizar os alunos sobre a importância de comemorarmos o Dia das Mães;
- Resgatar valores como amor e respeito por quem é responsável pela formação
de nosso caráter e, principalmente, por nos trazer ao mundo;
- Estimular a afetividade entre as crianças e as mães;
- Proporcionar momentos de reflexão sobre os diversos contextos familiares.

AÇÕES:

- Abertura da homenagem com a leitura de um texto, pela oradora do Grêmio;
- Apresentação de um vídeo;
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- Apresentação de danças e músicas por alunos da Escola;
- Sorteio de brindes;
- Brincadeiras envolvendo as mães presentes;
- Café da tarde.

ESTRATÉGIAS:

O pátio foi bem enfeitado para receber as mães. As apresentações foram
preparadas pelos alunos do Grêmio em parceria com a Escola da Família e
contaram com a participação de grande parte dos alunos da Escola. Ambos
também foram responsáveis pelas arrecadações de brindes, os quais contribuíram
para maior dinamismo da festa. O encerramento foi feito com o oferecimento de
um bom café da tarde, dando à festa um ar ainda maior de acolhimento.

AVALIAÇAO:

Em se tratando da organização e animação, cuja análise pode ser feita de
imediato, podemos considerar que a festa foi ótima. Com relação aos valores que
tivemos como objetivos, serão observados a médio e longo prazo.

PROJETO FESTA JUNINA

JUSTIFICATIVA
Nosso país é uma mistura de diferentes tradições culturais, sendo elas
indígenas, africana, portuguesa, e muitas outras. Tudo isso junto não poderia
deixar de resultar em uma vasta riqueza cultural. As festas populares, por
exemplo, fazem parte de nosso patrimônio, sendo as Festas Juninas uma delas. A
Escola é um espaço propício para englobar todas estas culturas e preservar
nossas tradições, como também para promover a integração com a comunidade.
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Por tudo isso, este projeto se justifica.
OBJETIVOS
- Divulgar as tradições do povo brasileiro;
- Proporcionar a integração entre comunidade e escola, buscando o convívio entre
os diversos grupos sociais;
- Atrair, através das músicas, danças e comidas típicas, alunos e comunidade para
expressar nossa história e memória.

AÇÕES
- Confecção de enfeites, cartazes e convites. pelos alunos, com a orientação da
professora de Arte;
- Apresentação da quadrilha pelos alunos com a orientação da professora de
Educação Física;
- Elaboração de pratos típicos;
- Apresentações de brincadeiras, danças diversas e correios elegantes.
ESTRATÉGIAS
- Cartazes, enfeites, convites e correios elegantes feitos pelos alunos, com a
orientação da professora de Arte.
- Ensaiar as danças, com a participação voluntária dos alunos, sob a orientação
da professora de Educação Física;
- Os alunos e demais funcionários são convidados a trazerem um prato de comida
típica.
AVALIAÇÃO
A avaliação será feita após a festa e seus resultados serão observados no dia a
dia dos alunos, como também de toda a comunidade escolar.

Projeto ” De mãos dadas”
Justificativa
A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), em seu artigo
2º diz: “ A educação dever da família e do Estado, inspirada nos princípios de
liberdade e nos ideais de solidariedade humana, tem por finalidade o pleno
desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da cidadania e sua
qualificação para o trabalho.” Portanto, a própria a LDB determina a participação
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dos pais para efetivação do processo da gestão democrática nas escolas, fato
este que justifica a elaboração e execução deste projeto.
Diante das dificuldades encontradas na escola, a integração Família –
Escola se torna emergencial.
Objetivos
- superar as dificuldades que a escola e as famílias vêm enfrentando na
educação de nossos filhos/alunos;
- fortalecer a parceria colaborativa para atender as necessidades de
democratização da gestão escolar;
- buscar parceria com a família no cumprimento qualitativo do Projeto Político
Pedagógico;
- compartilhar com a família o compromisso com o desenvolvimento social e
individual do aluno;
Ações a serem desenvolvidas pelos pais ou responsáveis
- acompanhar o filho nas atividades escolares a serem executadas como tarefa
para casa;
- vistar os cadernos dos filhos para observar a organização e o cumprimento das
atividades elaboradas na sala de aula;
- estabelecer horários de estudos bem como o cumprimento das leituras
extraclasse;
- assumir com o filho a responsabilidade no cumprimento das datas de entrega de
trabalhos bem como do comparecimento em dias de avaliações;
- auxiliar no cumprimento das normas disciplinares da escola. Exemplos:
pontualidade, uso do uniforme, não mascar chicletes, etc...
- auxiliar na organização do material escolar a ser trazido, observando os horários
de aula;
- determinar horário para o descanso noturno de forma que as horas de sono
sejam suficientes para a disposição do aluno no dia seguinte;
- trabalhar valores como respeito, solidariedade, justiça, para que a convivência
com colegas e professores seja harmônica;
- incentivar a participação dos filhos nos projetos desenvolvidos no programa
escola da família;
- motivar os pais ou responsáveis a participar das aulas das diferentes
disciplinas, no dia a dia escolar.
- promover reuniões com as instituições auxiliares para decisões disciplinares e
pedagógicas;
- desenvolver o projeto “ Bom de bola, bom de escola”, incentivando a participação
da família;
- estabelecer parceria com o programa escola da Família para realizar
comemorações em datas especiais;
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- promover avaliação contínua e intervenções pontuais objetivando a superação
de dificuldades tanto conceituais quanto comportamentais;
- trabalhar em favor da aquisição de competências com o foco em cada aluno em
particular;
- priorizar o diálogo como meio de resolução de problemas;
- desenvolvimento de projetos especiais como: ”Leitura e Produção de Textos”, “
Escola Limpa - Ambiente Saudável”, “Ética e Convivência na Escola”;
- utilização sistemática da biblioteca e sala multimídia;
- manter registros constantes sobre o desempenho cognitivo e comportamental do
aluno para análise e planejamento de ações de intervenção. Exemplos: pastas de
sala, diários de classe, fichas de acompanhamento, livros de registros.
- aplicação em sala de aula de metodologias de ensino diversificadas.
Estratégias – Pais ou Responsáveis
- disponibilizar tempo necessário para acompanhar as tarefas do filho bem como a
organização dos cadernos e demais materiais;
- manter – se informado da agenda escolar do filho, verificando prazos para
entrega de trabalhos, calendário de avaliações e realização de tarefas diárias;
- comparecer às reuniões agendadas pela escola para inteirar – se da vida escolar
de seu filho;
- assistir, quando possível, às aulas para tomar ciência do trabalho pedagógico da
escola , bem como do comportamento de seu filho;
- estabelecer horários corretos para cumprimento de tarefas e momentos de lazer;
- informar – se dos fatos ocorridos na escola e que envolvem o filho, antes de
tomar atitudes;
Estratégias - Escola
- disponibilizar informações sobre a escola através de vários canais, tais como:
murais, blog atualizado, publicações em jornais, livreto, etc...
- promover campeonatos esportivos nos finais de semana, envolvendo a
comunidade escolar;
- promover formação continuada para os profissionais da educação possibilitando
conhecimentos necessários para lidar com os desafios diários;
- utilizar estratégias de ensino comprometidas com a interdisciplinaridade e a
contextualização como meio de garantir aulas mais motivadoras;
- oferecer a pais e alunos momentos de estudos e reflexão, no contra turno, com
o objetivo de melhorar a convivência;
- adotar práticas de mediação de conflitos no ambiente escolar;
- realizar questionário de entrevistas (anamnese) com pais ou responsáveis pelos
alunos, para conhecer e poder atuar conforme a realidade de cada um.
- oferecer orientações para que os pais reconheçam a importância de sua
participação no processo educativo.
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Avaliação
A avaliação será permanente e contínua servindo como norteadora de
novos caminhos a serem seguidos. Os registros serão feitos através de fichas de
acompanhamentos, atas, fotos, vídeos, convites, blog, boletins informativos,etc..
PROJETO: “ÉTICA E CONVIVÊNCIA NA ESCOLA”

JUSTIFICATIVA:

Esse projeto surge da necessidade de garantir que o processo ensino e
aprendizagem ocorra com sucesso e de promover o bem-estar de todos os
envolvidos.
OBJETIVOS:
- Possibilitar ao aluno o conhecimento das regras existentes na escola as quais
viabilizam a convivência em seu interior e com a comunidade.
- Proporcionar condições para que o aluno exerça o princípio democrático na
elaboração das regras de convivência.
- Levar o aluno a conhecer a Legislação que orienta o funcionamento da Escola e
que determina deveres e direitos de todos.
- Estimular o movimento de participação na construção de critérios justos de
convivência.
- Favorecer a compreensão de que as regras e normas de convívio democrático
exigem de todos respeito e compromisso com as posturas assumidas pelo grupo.

META:
- Garantir uma escola de qualidade;
- Promover o bem coletivo;
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- Combater a violência, as injustiças e favorecer a participação dos alunos na vida
comunitária e escolar de forma responsável e justa.
SEQUÊNCIA DE ATIVIDADES:
 Junto aos pais:
- Elaboração e distribuição de folhetos contendo as normas da escola e a
minuta do Regimento Escolar.
- Projeção do vídeo contendo a fala da Coordenadora do Projeto São Paulo
Faz Escola “A importância da Participação da Família na Escola”, no início do
ano letivo.
- Reuniões frequentes com os pais cujos filhos apresentam problemas de
indisciplina.
- Comunicação através de bilhetes informando o não cumprimento de deveres
(tarefas, trabalhos, pesquisas, etc.).

 Junto aos Alunos:
- Leitura e análise do Estatuto da Criança e do Adolescente.
- Participação do processo de elaboração de normas e regras da escola.
- Opção por sansões justas e que promovam a aprendizagem e
desenvolvimento moral.
- Utilização de recursos tecnológicos com a finalidade de se trabalhar os temas
transversais como: saúde, meio ambiente, orientação sexual e trabalho e
consumo.
- Participação em Peça Teatral organizada pela Escola, cujo tema aborda
conflitos existentes no ambiente escolar, levando à reflexão sobre possíveis
soluções.
- Assistência psicológica a alunos que têm aprendizagem comprometida por
algum desvio de comportamento
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AVALIAÇÃO:
Durante todo o desenvolvimento deste projeto o processo de avaliação servirá
como norteador das ações, permitindo reformulações, novos procedimentos e as
devidas adequações.

PROJETO FEIRA de PROFISSÕES - 2011
Justificativa:

A E.E. Joaquim Antonio Pereira, representada por uma gestão democrática,
envolvendo direção, coordenação, docentes e discentes, em atenção às
dificuldades emergentes nesse contexto e sintonizadas com a proposta da
instituição, de “buscar a formação integralizada e humanística, permitindo a
compreensão do mundo, da sociedade e o protagonismo juvenil”, propõe este
projeto de orientação profissional junto aos alunos de Ensino Médio como
estratégia de intervenção formativa.
Decidir pela escolha profissional significa, para alguns, o seu projeto de
vida, na qual ocorre uma vislumbração do cenário e das questões que envolvem,
motivam e determinam a identificação da escolha da profissão.
E se por um lado há uma vislumbração, por outro, traz sentimentos de medo,
devido à complexidade que envolve a problemática social, cultural e ética que
interfere na escolha de optar por uma determinada profissão.
Este projeto tem o propósito de ajudar o educando a conscientizar-se de que é ele
mesmo o autor principal da sua escolha profissional, podendo contar com as suas
redes de apoio (família, escola) como co-autores desse processo.

Objetivos.
1-Facilitar o processo de escolha profissional dos alunos do ensino médio,
auxiliando-os a compreender sua situação específica de vida, na qual estão
incluídos aspectos pessoais, familiares e sociais voltada a sua formação
profissional.
Ivonice Aparecida de Mattias Alduino – Diretor de Escola
Janir de Matos Cassiano Gimenes Rodrigues – Vice-Diretor de Escola
Maria Emily Damien Codenhoto – Professor Coordenador Pedagógico – Ensino Fundamental
Marcos Euclides Bonassi – Professor Coordenador – Ensino Médio
Elzelina Bertani Buosi – Gerente da Organização Escolar

256

2-Proporcionar aos educandos, à orientação quanto ao seu futuro profissional,
compreendendo a dinâmica que envolve a formação e o mercado
profissionalizante em níveis técnicos e superiores.
Público alvo.
Educandos do 1º, 2º e 3º anos do Ensino Médio.
Procedimentos.
1ª Etapa.
- Discussão e levantamento junto aos educandos sobre o tema: “Profissões e
Mercado de Trabalho”, complementando com o texto: “Para começo de
Conversa”, distribuído e analisado com a mediação do professor.
Tempo estimado: 3 aulas.
- Leitura de texto informativo: “Profissões do Futuro”, seguido de socialização em
sala de aula com o professor como mediador, intermediando discussões sobre as
informações de profissionais e especialistas quanto às determinadas profissões e
o mercado num futuro breve.
Tempo estimado: 3 aulas.
- Distribuição de informações na forma de textos sobre cursos de formações
profissionais em nível técnico e superior, oferecidos em instituições
especializadas, suas grades curriculares e o mercado de trabalho. Esses textos
serão escolhidos pelos alunos para análise e estudo, sendo em seguida
aprofundado mediante pesquisa extra classe, com a mediação dos professores.
Atividade esta, preparatória para posterior apresentação na forma de seminário,
socializando com os demais alunos em sala de aula.
Tempo estimado: 6 aulas.
2ª Etapa.
- Escolha de um aluno representante de cada sala, para visitar instituições de
ensino superior.
- Formulação e encaminhamento de convites para as instituições especializadas
existentes no município, convidando-as a participarem do projeto na escola.
- Estabelecimento de data da Feira de Profissões na escola junto com entidades
convidadas. Data prevista 28/09/2011
- Visita da comissão de representantes formada por professores e alunos junto às
instituições de ensino técnico e superior formalizando o convite à Feira de
Profissões na escola.
- Formalização de convites a outras instituições de Ensino Médio e comunidade
em geral por meio de convites ou impressa falada.
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3ª Etapa.
Encerramento:
- Para o fechamento do projeto “Feira de Profissões”, será organizada, na quadra
coberta da escola, uma exposição dos cursos profissionalizantes monitorados por
representantes das faculdades convidadas, em data já estabelecida de comum
acordo. Esse evento envolverá educandos, educadores, coordenadores,
administração e profissionais.
.
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