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PROPOSTA

A sociedade atual é cada vez mais caracterizada pelo uso intensivo do
conhecimento, seja para trabalhar, conviver ou exercer a cidadania, seja para cuidar do
ambiente em que se vive. Todavia, essa sociedade, produto da revolução tecnológica que
se acelerou nos últimos tempos e dos processos políticos que redesenharam as relações
mundiais, já está gerando um novo tipo de desigualdade ou exclusão, ligado ao uso das
tecnologias de comunicação que hoje medeiam o acesso ao conhecimento e aos bens
culturais. Na sociedade de hoje, é indesejável a exclusão pela falta de acesso tanto aos
bens materiais quanto ao conhecimento e aos bens culturais.
Essa tendência à exclusão caminha paralelamente à democratização do acesso a
níveis educacionais além do ensino obrigatório. Com mais pessoas estudando, além de
um diploma de nível superior, as características cognitivas e afetivas são cada vez mais
valorizadas, como as capacidades de resolver problemas, trabalhar em grupo, continuar
aprendendo e agir de modo cooperativo, pertinentes em situações complexas. Em um
mundo no qual o conhecimento é usado de forma intensiva, o diferencial será marcado
pela qualidade da educação recebida.
Assim, a proposta da Escola Estadual Sílvio Miotto tem como objetivo proporcionar
um ensino que atenda o desenvolvimento pessoal como um processo e aprimoramento
das capacidades de agir, pensar e atuar no mundo, bem como de atribuir significados e
ser percebido e fazer diferença para outros, apreender a conviver com a diversidade,
situar-se e pertencer ao processo educativo. Desta forma a educação tem de estar a
serviço desse desenvolvimento, que coincide com construção da identidade, da
autonomia e da liberdade construídas de forma cooperativa e solidária, uma síntese dos
saberes produzidos pela humanidade ao longo de sua história e dos saberes locais.
Utilizando a autonomia para administrar a própria aprendizagem (aprender a
aprender) e transpondo essa aprendizagem em intervenções solidárias (aprender a fazer
e a conviver) os educandos darão a continuidade da produção cultural e das práticas
sociais no contexto em que estão inseridos.
O nosso desafio é preparar os indivíduos para o diálogo constante com a produção
cultural, num tempo que se caracteriza não pela permanência, mas pela constante
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significado aos conteúdos e que tenha como princípios centrais: a escola que aprende; o
currículo como espaço de cultura; as competências como eixo de aprendizagem; com
prioridade à competência de leitura e de escrita; com articulação das competências para
aprender; e com contextualização no mundo do trabalho.
Nesse contexto, a capacidade de aprender terá de ser trabalhada não apenas nos
alunos, mas na própria escola, como instituição educativa.
Isso muda a concepção da escola: de instituição que ensina para instituição que
também aprende a ensinar. Nessa escola, as interações entre os responsáveis pela
aprendizagem dos alunos têm caráter de ações formadoras, mesmo que os envolvidos
não se dêem conta disso. Vale ressaltar a responsabilidade da equipe gestora como
formadora de professores e a responsabilidade dos docentes, entre si e com o grupo
gestor, na problematização e na significação dos conhecimentos sobre sua prática.
Essa concepção parte do princípio de que ninguém é detentor absoluto do
conhecimento e de que o conhecimento coletivo é maior que a soma dos conhecimentos
individuais, além de ser qualitativamente diferente. Esse é o ponto de partida para o
trabalho colaborativo, para a formação de uma “comunidade aprendente.”
Neste contexto acontecerá o processo de avaliação do ensino e da aprendizagem
será realizado através de procedimentos externos e internos.
A avaliação interna do processo de ensino e de aprendizagem, responsabilidade da
escola, será realizada de forma contínua, cumulativa e sistemática, tendo como um de
seus objetivos o diagnóstico da situação de aprendizagem de cada aluno, em relação à
programação curricular prevista e desenvolvida em cada nível e etapa da escolaridade.
Para tanto, será realizado diagnóstico e registros em ficha própria a respeito dos
progressos e dificuldades dos alunos, bem como aquisição de competências e
habilidades e formas de intervenção; auto-avaliação de professores e alunos e orientação
quanto aos esforços necessários para a superação das dificuldades. Consta do
Regimento Escolar a sistemática de avaliação do rendimento do aluno, incluindo a escala
adotada pela unidade escolar para expressar os resultados em todos os níveis, cursos e
modalidades de ensino.
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desenvolvidas, projetos de cursos e planos de ensino. Tudo isto, evidentemente dentro do
trabalho coletivo, construído no fio articulador e elaborado por toda a equipe escolar,
centrado no aluno, considerando o contexto em que a escola está inserida, favorecendo
os estudos e reflexões que interferem no currículo, exigindo dos professores,
especialistas e demais profissionais que atuam na escola, o saber e o saber fazer.
Almejamos o fortalecimento dos colegiados e instituições auxiliares, através de um
trabalho consciente, compromissado e ativo, com a finalidade de promover a adequação,
dinamização e a sistematização das atividades da escola. Assim, estaremos contribuindo
para um melhor rendimento da ação pedagógica, criando a participação que traduza o
compromisso de todos com a melhoria da qualidade de ensino e com o aprimoramento do
processo pedagógico.
Conscientes de que o mundo da escola deve ser de vivências das práticas
democráticas onde são desenvolvidas as responsabilidades coletivas em relação ao bem
comum, se faz necessário promover reuniões, encontros, de forma sistemática, nas quais
a proposta pedagógica seja discutida com as famílias, e onde acordos que beneficiem os
alunos sejam estabelecidos.
Esta participação constante e viva de elementos da comunidade é um
procedimento que promove a valorização cultural e profissional através da ação conjunta
e cooperativa de elementos que trocam entre si um saber, uma experiência formal e
teórica, uma vivência de educação assistemática com conhecimentos e valores próprios
da vida real. Em outras palavras: procurar-se-á promover a própria comunidade à posição
de sujeito agente do processo educativo institucionalizado, em oposição à de consumidor
passivo e alienado de um saber desvinculado de sua realidade. Mais ainda, possibilitar a
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Buscando a integração com a comunidade, a escola se volta para a formação de
indivíduos capazes de atuar de maneira solidária e organizada no contexto social.
Sendo a prática de avaliação um ato dinâmico no qual o professor e o aluno
assumem o seu papel, de modo co-participativo, através da implementação do diálogo e
da interação respeitosa. O professor comprometer-se-á com a construção do
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essencialmente político, expressando concepções de Homem-Mundo-Educação.
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Conforme parecer CEE 67/98 CEF/CEM, em seu artigo 29 – o Plano de Gestão é o
documento que traça o perfil da escola, conferindo-lhe identidade própria, na medida em
que contempla as intenções comuns de todos os envolvidos, norteia o gerenciamento das
ações intra-escolares e operacionaliza a proposta pedagógica com duração quadrienal
como segue.

I – IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE ESCOLAR
Escola Estadual “Sílvio Miotto”
- Endereço:
-

Avenida São Paulo, nº 1.163 – Centro.

-

Município: Estrela d’Oeste – SP

-

CEP. 15.650-000

-

Fone (17) 3833-1963

-

Fone/Fax (17) 3833-1275

-

E-MAIL: e026918a@see.sp.gov.br

-

CIE: 026918

-

CÓDIGO FDE: 08.66.102

-

CNPJ: 49.653.694.001-55

-

DATA DE INSTALAÇÃO: 31/03/1957

-

ATO DE CRIAÇÃO: 26/10/1956
Esta Unidade Escolar oferece a sua população o Ensino Fundamental – Ciclo II e

Ensino Médio. O Ensino Fundamental – Ciclo II funciona no período diurno (manhã e
tarde), o Ensino Médio nos períodos diurno e noturno.
Neste ano de 2011, no período da manhã, a Unidade Escolar funciona com onze
salas de aula, sendo seis do Ensino Fundamental – Ciclo II e cinco do Ensino Médio,
atendendo um total de 332 alunos, com horário de entrada às 07 horas 00 minutos e
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No período da tarde, funciona com onze salas de aula, sendo oito do Ensino
Fundamental – Ciclo II e três do Ensino Médio. Atende-se a um total de 296 alunos, com
horário de entrada às 12 horas e 30 minutos e saída às 17 horas e 50 minutos, com
jornada diária distribuída como no período da manhã.
O período noturno funciona com uma sala de aula do Ensino Médio. Atende-se a
um total de 34 alunos. O horário de entrada é às 19 horas 00 minutos e saída às 23 horas
00 minutos, com 5 horas diárias de aula de 45 minutos e 15 minutos destinados ao
intervalo.
A escola está aberta para atendimento ao público no período diurno das 07 horas
00 minutos às 17 horas e 50 minutos e no período noturno das 19 horas 00 minutos às 23
horas 00 minutos.
A Equipe Gestora é composta pela Diretora Maria Lúcia da Cruz, Vice Diretora
Ivone de Souza Freitas Oliveira e Professoras Coordenadoras Pedagógica Fátima
Aparecida da Costa Marconi e Elaine Maria de Pieri Bombonato.
II – CARACTERIZAÇÃO DA UNIDADE ESCOLAR

A- APRESENTAÇÃO DA ESCOLA
A Escola Estadual “Sílvio Miotto” pertence ao município de Estrela d´Oeste,
fundado em 1942, localizado no Noroeste Paulista, no Estado de São Paulo, numa área
de 297,1km2 . Fica a 582 Km da Capital e tem como municípios limítrofes: Pontalinda,
Jales, Vitória Brasil, Turmalina, São João das Duas Pontes e Fernandópolis. O clima
tropical e a maior parte da vegetação são devastados. Segundo o último Censo do IBGE
de 2000, a população do município totaliza 8009 habitantes, sendo: 3932 mulheres e
4077 homens.
O setor secundário é pouco desenvolvido, sendo a maioria empregada nos setores
primário e terciário. O município desenvolve as seguintes atividades: Agricultura: laranja,
banana, cana-de-açúcar, algodão, milho e café. Pecuária: leiteira e de corte. Comércio:
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A Escola Estadual Sílvio Miotto atende à população da zona urbana e rural do
município de Estrela d´Oeste, sendo que há predominância dos alunos da zona urbana.
A renda familiar, o nível de escolaridade e ocupação dos pais, evidencia que uma
grande parte da população escolar atendida do diurno e noturno é de classe média baixa,
sendo os alunos do noturno trabalhadores.
A maior parte dos pais dos alunos possui grau de escolaridade razoável,
apresentando condições para acompanhar o desenvolvimento das atividades escolares. A
maioria tem escolaridade correspondente à atual modalidade de ensino, isto é, Ensino
Fundamental – Ciclo I e II e Ensino Médio. O índice de analfabetos é insignificante e não
tem comprometido a participação dos mesmos na vida escolar dos filhos.
As atividades profissionais da comunidade e pais de alunos concentram-se em
mensalistas e funcionários públicos (estadual e municipal), comerciantes, diaristas,
agropecuaristas, sendo que a renda familiar da maioria varia entre um a dois salários
mínimos e em torno de 30% mais de dois salários mínimos.
Assim, apresentam condições para proporcionar às famílias boas condições de
vida.
Há várias religiões, predominando a católica. O acesso à cultura e ao lazer é
praticamente inexistente. O município apresenta alguns problemas nas áreas de
habitação, saúde e distribuição de rendas.
Atualmente a minoria das famílias auxilia e acompanha a vida escolar de seus
filhos, ainda com a visão de que a escola é apenas um meio de alcançar um futuro melhor
para os mesmos.
São muitos os alunos com dificuldades de construir seus conhecimentos,
ocasionados por problemas de saúde e desestruturação familiar.
Após pesquisas elaboradas com a finalidade de coleta de dados a respeito do grau
de expectativa dos alunos, verificou-se que os pontos mais frágeis e que merecem
empreendimentos e orientações são: valorização do conhecimento, saúde, sexo, gravidez
precoce, uso de álcool, drogas, bullying, e preservação do meio ambiente.
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A escola apresenta alguns problemas relacionados à indisciplina, defasagem e
dificuldades de aprendizagem, pouca participação de algumas famílias na vida escolar de
seus filhos, evasão significativa no Ensino Fundamental Ciclo II e Médio, bem como,
ausência de metodologia diversificada e motivadora que atenda o desenvolvimento pleno
dos educandos. Através das observações, reuniões e avaliações realizadas, detectamos
que esses problemas são de origens diversas. Em relação à indisciplina dos alunos,
acreditamos que se deve ao fato da falta de limites impostos pela família, interferência
negativa dos meios de comunicação, falta de perspectiva de futuro, pouca participação de
alguns pais, desmotivação dos docentes, metodologia inadequada as reais necessidades
dos alunos e formação didática dos professores que atenda as várias dimensões:
humana, técnica e político-social. No que se refere à defasagem e dificuldades de
aprendizagem, podemos indicar alguns fatores como: ausência de uma metodologia
diversificada e motivadora, falta de acompanhamento dos pais nas tarefas escolares, falta
de interesse dos alunos e pouca valorização do conhecimento. A pouca participação de
alguns pais, advém da falta de uma cultura de participação dos cidadãos no destino da
sociedade brasileira, incluindo a escola, falta de perspectiva dos próprios pais decorre da
situação econômico financeira, visto que, a ideia de que escola não aparece como
investimento e nem traz resultados imediatos em termos de melhoria de condições de
vida, falta de tempo ocasionado pelo trabalho.
Sabemos que a escola ainda tem um longo caminho para percorrer para alcançar o
seu objetivo e assim cumprir a sua missão.

Análise das ações realizadas em 2010

Gráfico com Indicação do Índice de Porcentagem das Ações Realizadas
Gestões: Pedagógica, Participativa e de Pessoas
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Ações
realizadas

27%

73%

Ações não
realizadas

Das ações previstas para o ano de 2010, a equipe escolar desenvolveu onze (11),
ou seja, 73%. A maioria atingiu 100% dos seus objetivos e quatro (4) ações não foram
realizadas, isto é, 27%. Consideramos essa porcentagem boa, visto que o ano de 2010 foi
atípico, pois estávamos com a escola em reforma, tivemos a greve dos professores que
prejudicou a implementação e o desenvolvimento das atividades propostas e o
acompanhamento das ações previstas. As causas do sucesso das ações desenvolvidas
ocorreram devido ao envolvimento e compromisso dos professores e alunos, maior
integração escola comunidade. Isso reflete o trabalho coletivo na escola. Entre as
principais causas de insucesso detectamos a falta de tempo pelas questões já citadas
acima, falta de registro de algumas ações e organização.
Para resolver ou amenizar esses problemas, a escola elaborou algumas ações a
serem desenvolvidas a partir deste ano letivo.
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- HISTÓRICO DA ESCOLA
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A Escola foi criada pela Lei nº 191, publicada no Diário Oficial de 26 de outubro de
1956. No texto da Lei nº 191 ficava autorizado à construção de um prédio para o Ginásio,
sob o custeio da Prefeitura Municipal. Foi criado inicialmente com o nome de Ginásio
Estadual de Estrela d’Oeste. Na ocasião era presidente da Câmara o professor José
Gaspar Ruas, um dos baluartes na luta pela criação da escola. A Prefeitura contou com o
auxílio de toda a população estrelense para conseguir construir o prédio, pois o custo
seria astronômico para os cofres municipais naquela época.
Em 26 de agosto de 1956 a Câmara Municipal envia um ofício dirigido ao Exº Sr.
Governador do Estado, Dr. Jânio da Silva Quadros. O ofício de nº 109/56 deu origem à
criação do Ginásio, porém, já em 1954 o povo estrelense reclamava a criação do Ginásio.
O Deputado Estadual Sr. Leonildo João Birolli apresentou à Assembléia Legislativa um
projeto para a criação do Ginásio, projeto este que ficou arquivado, por motivos
desconhecidos. Entretanto, para a felicidade dos estrelenses, no Diário Oficial nº 203, do
dia 11 de setembro de 1956, o Parecer nº 1194 e em seguida no Diário Oficial de 06 de
outubro outro Parecer de nº 11.457, o projeto foi aprovado em segunda discussão.
No ano de 1957, enquanto o prédio estava sendo construído o Ginásio foi instalado
provisoriamente no Grupo Escolar, hoje Escola Municipal Francisco Alves de Oliveira.
O Ginásio foi construído no cruzamento da Rua Paraíba com a Rua Bahia, num
terreno cuja área era de 6.724m2, com área construída de 1.130m2 e área livre de
5.594m2. O Ginásio funcionou neste prédio até o ano de 1972, quando foi construído um
novo prédio, pois a escola cresceu muito e não mais abrigava o número de alunos.
No ano de 1960, sob a Lei nº 5.920 de 18 de outubro de 1960, publicada em 20 de
outubro do mesmo ano, passa a ser denominada Sílvio Miotto. O nome do patrono Sílvio
Miotto foi escolhido, porque ele foi um pai exemplar, amou Estrela d’Oeste como se fosse
sua cidade natal e colaborou para o progresso do município. Era descendente de italiano,
lavrador proprietário, de gênio alegre, gostava de freqüentar as festas e reuniões da
sociedade de seu tempo.
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“Sílvio Miotto” em Colégio Estadual. Em 25 de janeiro de 1967, sob a Lei nº 9.676 é criado
a Escola Normal junto ao Ginásio Estadual de Estrela d’Oeste, porém o curso não foi
instalado. A inauguração do 2º prédio foi realizada no dia 27 de maio de 1972 e a escola
era denominada Escola Normal e Ginásio Estadual de Estrela d’Oeste. Com a Resolução
SE nº 22 de 1976 a escola passa a ter o nome de Escola Estadual de 1º e 2º Graus
“Sílvio Miotto”. No dia 13 de dezembro de 1984 – Resolução SE nº 345 de 10 de
dezembro de 1984 instala o Curso de Magistério. A resolução SE 17/92, instala o curso
de processamento de Dados. Ainda no ano de 1992 a escola é incluída no projeto Escola
Padrão que foi instalado no ano de 1993. A partir de 1999 a escola passou a ser
denominada Escola Estadual Sílvio Miotto, não foi encontrado nenhuma publicação em
Diário Oficial que conste essa mudança.
Professores mais antigos: Maria Thereza Berti Cotrim (1959), Américo Torelli Júnior
(1966 – 2005). Funcionários mais antigos: Waldecy Gualtiero Mori (1957 -1988) foi
também o 3º, 5º e 8º diretor, Petronílio Moreira de Brito (1957) e Josefa Martins (19581988).
Funciona hoje no prédio do antigo Ginásio Estadual de Estrela d’Oeste a Prefeitura
Municipal que já abrigou também a Câmara Municipal e Biblioteca.
Até a presente data a escola contou com 29 diretores. O primeiro foi Sérgio
Cavariani (1957) e o atual Maria Lúcia da Cruz (2004 -2011).
Atualmente, dirige a escola Maria Lúcia da Cruz, que foi, nesta escola, professora e
coordenadora (Escola Padrão) da Habilitação Específica para o Magistério. Conta com
um vice-diretor Ivone de Souza Freitas Oliveira e Professoras-Coordenadoras Pedagógico
Fátima Aparecida da Costa Marconi e Elaine Maria De Pieri Bombonato. Hoje contamos
com 662 alunos, 36 professores e 08 funcionários estaduais e 05 funcionários municipais.
Todos lutando por um só ideal: Construção de uma escola de qualidade e sociedade mais
justa e solidária.

- PRÉDIO ESCOLAR
Atualmente a escola funciona no prédio construído em 1972, abrangendo um
terreno de 7.814,40 m2 sua construção ocupa uma área de 2.697,56 m 2, restando,
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portanto, umaFone/Fax
área (0XX17)
de 5.116,84
m2.(0XX17)
Possui
12 salas de aula, uma sala de HTPC, duas
3833-1275 – Fone
3833-1963
email- e026918a@see.sp.gov.br

salas de vídeo, uma sala de funcionários, uma sala de coordenação pedagógica, duas
salas de materiais de Educação Física, uma sala de direção, uma sala para secretaria,
uma sala de leitura, um cantinho de leitura, um laboratório de Ciências, Física e
Biológicas, uma sala de informática, uma oficina pedagógica, um depósito, um
almoxarifado (material de limpeza e manutenção), um arquivo morto, dois banheiros
destinados aos professores e funcionários, dois banheiros destinados aos alunos, dois
vestiários (um masculino e um feminino), um gabinete dentário, uma cozinha com
despensa, uma cantina com despensa, pátio coberto, uma quadra coberta e jardins.

-

RECURSOS FÍSICOS E PEDAGÓGICOS
A Unidade Escolar dispõe de vários recursos físicos e pedagógicos que atende quase

que totalmente as necessidades do corpo docente e discente, portanto, condições para
desenvolver um trabalho de qualidade. Dentre eles, o laboratório de Ciências Físicas e
Biológicas e sala de informática equipada, a sala de leitura com um grande acervo de
livros, salas de vídeo, videoteca com uma quantidade razoável de fitas que abordam
questões da atualidade e secretaria bem equipada.
São os seguintes equipamentos utilizados na prática pedagógica:
-

02 retroprojetores;

-

02 spin-ligths;

-

01 microscópio estereoscópio;

-

5 microscópios;

-

01 visor microscópio;

-

02 projetores de slides;

-

01 vídeo cassete;

-

04 televisores de 20 polegadas;

-

03 televisores 29 polegadas;

-

02 Máquinas fotográficas digital;

-

01 Filmadora;

-

03 - Micro sistems;

-

03 DVDs;
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-

03 computadores
Fone/Fax (0XX17) (administrativo);
3833-1275 – Fone (0XX17) 3833-1963

-

01 notebook (administrativo)

-

15 computadores (sala de informática);

-

01 transcolder (sala de informática);

-

04 impressoras;

-

02 datas show

-

01 tela para projeção

email- e026918a@see.sp.gov.br

A escola possui uma Sala Ambiente de Informática – SAI, com dezesseis
microcomputadores, uma impressora jato de tinta, um scanner, que servem para
diversificação da prática pedagógica, utilização de softwares, pesquisa na Internet pelos
alunos, desenvolvimento de projetos específicos de cada área e interdisciplinares. Além
do acompanhamento do professor da classe, os alunos recebem apoio e orientações dos
monitores do Programa Acessa Escola, responsáveis pela SAI – Sala de Informática.
A secretaria da escola conta com três microcomputadores Pentium, com
multimídia, fax-modem, scanner e uma impressora jato de tinta e uma impressora
multifuncional, uma copiadora Sharp AL-1551CS, Central de PABX 3L 8R Intelbrás,
fone/fax. Todos os funcionários da secretaria receberam treinamento para que possam
manusear os equipamentos e desenvolver suas funções.

- RECURSOS HUMANOS

-

NÚCLEOS DE DIREÇÃO

O Núcleo de direção é composto pela diretora efetiva Maria Lúcia da Cruz, Pedagoga
e uma Vice diretora designada professora efetiva de Educação Física Ivone de Souza
Freitas Oliveira.

-

TÉCNICO-PEDAGÓGICO
As

Professoras

Coordenadoras

Pedagógica

são

professoras

de

Língua

Portuguesa, uma com sede nesta Unidade Escolar e outra, com sede em outra Unidade
Escolar. Buscam desenvolver trabalho articulado com a direção, ou seja, trabalho de
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equipe, estimulando
o 3833-1275
entrosamento
professores-alunos, aluno-escola, escolaFone/Fax (0XX17)
– Fone (0XX17)entre
3833-1963
comunidade e escola-aprendizagem.
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As HTPCs têm sido momentos riquíssimos de reflexão da prática e saberes dos
docentes, bem como a partilha de experiências e conhecimentos, visando à melhoria do
processo de ensino e conseqüentemente do processo de aprendizagem dos alunos.
O estudo de teorias tem sido realizado a luz das dificuldades encontradas pelos
professores em sala de aula, no que se refere à implementação do currículo, conteúdo,
metodologia e indisciplina.

- CORPO DOCENTE

A escola conta neste ano de 2011, com 42 (quarenta e dois) professores, sendo 25
(vinte e cinco) titulares de cargo (PEB-II) classificados nesta Unidade Escolar, 01 (um)
titular readaptado e 01 (um) titular com exercício, ambos desenvolvem trabalho de
atendimento e orientação na sala de leitura; 17 (dezessete) professores OFAs Ocupantes de Função Atividade, sendo que 01 (um) desempenha a função de professor
mediador. Estes professores vêem buscando o desenvolvimento de um trabalho coletivo e
interdisciplinar.

-

TÉCNICO-ADMINISTRATIVO/OPERACIONAL

A estrutura funcional da EE Silvio Miotto constitui-se da seguinte forma: Direção,
Corpo Docente, Apoio Técnico-Administrativo e Pedagógico, Apoio Administrativo e
Instituições Auxiliares.
A escola conta com um diretor efetivo, um vice-diretor designado e um secretário
de escola efetivo. A secretaria dispõe 01 (um) funcionário do QSE (Oficial Administrativo)
e 02 (dois) do QAE (Agente de Organização Escolar).
São quatro os agentes de serviços escolares pertencentes ao QAE.
A escola conta ainda com os seguintes funcionários municipais: três merendeiras e
duas auxiliares de serviços gerais.
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Todos os
turnos
são
atendidos
e a 3833-1963
maioria desses funcionários já está na escola há
Fone/Fax
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vários anos, desempenhando satisfatoriamente suas funções, inclusive no atendimento
aos alunos, pais e comunidade. O trabalho tem sido realizado com compromisso e ética,
tanto no que se refere à parte educativa, como no trabalho coletivo, facilitando assim, o
trabalho da escola.

- Recursos Financeiros
Os recursos financeiros se originam a partir de Convênios FDE – APM, FNDE –
MEC, QESE, repassado pela Diretoria de Ensino.
FDE – APM:
Esta verba é destinada a manutenção: Prédio Escolar, Higienização Sanitária,
Limpeza do Prédio, manutenção e Recuperação de Equipamentos, Despesas com
Institucionalização.
FNDE – MEC
Esta verba é destinada a Manutenção e ao Desenvolvimento do Ensino
Fundamental:
-

Manutenção e conservação do prédio escolar;

-

Aquisição de material necessário ao funcionamento da escola e aquisição de material
didático pedagógico;

-

Aquisição de fitas de vídeo, CDs e DVDs;

-

Capacitação e aperfeiçoamento da Educação;

-

Avaliação da aprendizagem;

-

Implementação do projeto pedagógico;

-

Desenvolvimento de atividades diversas.

- QESE
Esta verba é repassada a Unidade Escolar pela Diretoria de Ensino destinada a:
-

Pagamento de materiais de consumo do Ensino Fundamental;

-

Pagamento de materiais de consumo do Ensino Médio;
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-

PagamentoFone/Fax
de despesas
miúdas
do Ensino
(0XX17) 3833-1275
– Fone (0XX17)
3833-1963Fundamental.

-

Com os demais recursos que a escola receberá através dos convênios QESE, APM-

email- e026918a@see.sp.gov.br

FDE, destinará a manutenção dos equipamentos existentes no laboratório, sala
ambiente de informática e materiais elétricos e eletrônicos. Também fará aquisição de
materiais de uso em sala de aula para o aluno e material pedagógico para o professor.
-

O Recurso recebido pela APM/FNDE será destinado a compra de material
pedagógico, limpeza, material de uso exclusivo para o aluno e manutenção do prédio.

-

A verba de material permanente será utilizada para escola aquisição de material
necessário para o desenvolvimento de atividades pedagógicas.
Todas as verbas recebidas passarão pela análise do Conselho de Escola.

C- DESCRIÇÃO ANALÍTICA DOS PROCESSOS DE GESTÃO

1- Gestão de Resultados Educacionais
Esta Unidade Escolar tem assegurado o acesso a toda população em idade
escolar, isto é, do Ensino Fundamental - Ciclo II e Ensino Médio, do Município de Estrela
d’Oeste, através de um trabalho de conscientização e divulgação do período de matrícula.
Em relação à permanência do aluno, a escola busca o desenvolvimento de um trabalho
articulado com a família e Conselho Tutelar, bem como, ações voltadas para a melhoria
do trabalho oferecido. O índice de evasão não diminuiu e o de retenção do Ensino
Fundamental e Médio ainda permanece sem alteração significativa.
A escola organizou de forma mais sistematizada o processo de avaliação
institucional, visando avaliar e refletir sobre o trabalho desenvolvido pela escola em todas
as suas áreas de atuação. Os resultados estão sendo objeto de estudo nas HTPCs,
Reuniões Pedagógicas, Conselho de Classe/Série/Ciclo e reuniões com alunos
representantes de classe com o intuito de buscar soluções para os problemas detectados
e replanejamento de ações. As providências tomadas no que se refere à freqüência
irregular dos alunos são as seguintes: orientação aos alunos, informação aos pais,
encaminhamento para o Conselho Tutelar, que nos casos extremos, apresentam
relatórios ao Promotor da Infância e Juventude.
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os3833-1275
resultados
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– 2010 do Ensino Fundamental – Ciclo
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II, percebemos declínio nos resultados dos 7º e 9º anos em relação aos anos anteriores,
tanto em Língua Portuguesa quanto em Matemática. O mesmo acontece em relação ao
Ensino Médio nas modalidades avaliadas.
A análise dos resultados das avaliações tem sido uma constante para nortear o
trabalho que é desenvolvido na sala de aula, buscando desenvolver as competências e
habilidades necessárias para cada conteúdo. Assim, o grupo de docentes trabalha de
maneira integrada e compromissada para atingir melhores resultados.

2- GESTÃO PARTICIPATIVA

A participação dos pais e da comunidade na elaboração da Proposta Pedagógica
da Escola ainda é incipiente. Temos procurado desenvolver ações para intensificar a
cultura da participação, mostrando a importância da mesma na melhoria da qualidade dos
serviços prestados e formação dos alunos. Nas reuniões de pais e colegiados e demais
atividades é colocado em discussão essa questão. Nos últimos anos aplicamos um
questionário

para analisarmos as expectativas dos pais em relação à escola. Nas

análises realizadas percebemos valorização pela escola, enquanto fator fundamental para
melhoria da qualidade de vida, mas no cotidiano sentimos que os alunos apresentam
certo desinteresse pelas aulas e conhecimento.
Temos conseguido articular um trabalho de parceria com o Conselho Tutelar,
Comissão Estrelense pela Educação e PAZ, Equipe Epidemiológica, Prefeitura Municipal,
Fundação Educacional de Fernandópolis, Polícia Militar, Polícia Ambiental, Hospital do
Câncer de Barretos, Jornais da Cidade e Comércio Local.
Os pais, alunos, professores, funcionários e Membros do Conselho Tutelar, têm
acesso e conhecimento do Regimento da Escola, através de disponibilização do mesmo
na Unidade Escolar, divulgação em reuniões, livro de comunicado e afixado nas salas de
aula.
Todas as informações recebidas pela escola nas reuniões, orientações técnicas, emails, sites da Secretaria de Estado da Educação e ocorrências dos diferentes períodos
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3- GESTÃO PEDAGÓGICA

A aprendizagem e o desenvolvimento de competências e habilidades dos alunos
têm sido uma questão relevante nesta Unidade Escolar, visto que, a equipe de gestão e
professores tem assumido o compromisso de oferecer um bom ensino, disponibilizando
ao aluno o tempo necessário para que ele possa avançar no processo de construção do
conhecimento, respeitando o seu ritmo, bem como suas características sócio-culturais.
Esse trabalho se baseia nas condições que favorecem as habilidades significativas para o
domínio dos recursos científicos e tecnológicos e as várias alternativas para o
enfrentamento dos problemas que possam encontrar na sua vida cotidiana.
O acompanhamento da aquisição das competências e habilidades dos alunos é
realizado pelos professores e professores-coordenadores, por meio das diversas formas
de avaliação. O registro é feito nos diários de classe, ficha de avaliação periódica, na qual
são identificadas as dificuldades de caráter geral e os encaminhamentos possíveis e ficha
de acompanhamento dos alunos com déficits de aprendizagem, constando as
competências e habilidades não dominadas e formas de intervenção.
Quando detectadas as dificuldades, competências e habilidades não dominadas
e/ou superadas pelos alunos, a equipe de gestão e professores, buscam junto aos pais as
possíveis alternativas de soluções, além daquelas já adotadas pela escola.

4- GESTÃO DE PESSOAS

As relações interpessoais têm um papel fundamental no bom desenvolvimento do
trabalho pedagógico e administrativo, portanto a escola procura desenvolver ações
voltadas para a integração entre alunos, professores, funcionários, equipe de gestão e
pais.
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dos3833-1963
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e outros muito bom, visto que são valorizados pelo sucesso dos mesmos e os aspectos
negativos

são

sempre

utilizados

para

reflexão,

fortalecimento

do

grupo

e

redirecionamento.

5- GESTÃO DE SERVIÇOS DE APOIO, RECURSOS FÍSICOS E FINANCEIROS

A escola conta com um quadro de funcionários comprometidos com o bom
atendimento ao público e atualização da documentação e escrituração da vida dos
escolares, professores e funcionários. A avaliação é feita, por meio de observação,
diálogo e instrumento escrito de avaliação e auto-avaliação.
A manutenção do prédio não tem sido possível, pois a escola encontra-se com a
reforma realizada pela FDE parada. Assim, não conseguimos direcionar adequadamente
os recursos recebidos e a APM – Associação de Pais e Mestres procura solucionar os
problemas mais urgentes.
Os espaços pedagógicos da escola como: sala de vídeo, sala de leitura, sala de
informática e laboratório são utilizados constantemente, viabilizando o enriquecimento das
atividades curriculares e pelos projetos desenvolvidos pelo Programa Escola da Família.
No que se refere ao patrimônio escolar, é realizado um trabalho de
conscientização, mostrando ao aluno e comunidade a importância da sua preservação. O
Grêmio Estudantil nos auxilia nesse trabalho com premiação para as turmas que mais
conservam o patrimônio escolar. Nos casos de depredação, os responsáveis são
obrigados a ressarcir os danos, além de serem advertidos e comunicado aos pais.
Todos os recursos financeiros recebidos são informados à APM e Conselho de
Escola para a devida aplicação e acompanhamento, bem como a apresentação dos
balancetes para aprovação e divulgação.
Acreditamos que a Escola Estadual “Sílvio Miotto” ainda não atingiu a qualidade
desejada, mas caminha nessa direção, pois a equipe esta imbuída desse espírito, isto é,
de torná-la cada vez melhor.
Algumas evidências do trabalho coletivo que tem levado a escola caminhar para o
sucesso:
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-

Utilização de
metodologia
diversificada;
Fone/Fax
(0XX17) 3833-1275
– Fone (0XX17) 3833-1963

-

Aplicação dos conhecimentos e técnicas adquiridas nos cursos de capacitação e

email- e026918a@see.sp.gov.br

HTPCs;
-

Premiação de alunos na Olimpíada de Matemática;

-

Maior participação dos pais nas reuniões escolares;

-

Participação efetiva de todos os alunos no Conselho de Classe/Série/Ciclo;

-

APM mais atuante;

-

Trabalho de equipe;

-

Utilização dos resultados de avaliação interna e externa;

III - OBJETIVOS DA ESCOLA
A – FINALIDADE/MISSÃO
A missão da Escola Estadual “Sílvio Miotto”,consiste na contribuição permanente,
realizada desde as funções propriamente educativas, até a construção de uma sociedade
brasileira mais justa, próspera e fraterna. Seu ideal é formar pessoas competentes e
solidariamente comprometidas com a dignificação do homem. Esta missão concretiza-se
mediante a oferta de uma sólida e qualificada formação intelectual, afetiva e moral de
jovens. Busca a formação do homem total, em integração com suas famílias,
comprometido com seu processo de aprendizagem, com as exigências da cultura e
disposto a contribuir, com competência, na criação de condições e meios que melhorem a
qualidade da vida pessoal, familiar e social, particularmente a dos menos favorecidos da
sociedade, além de formar o “trabalhador-cidadão".

B - OBJETIVO
Considerando o que consta na Lei nº 9394/96 - LDBEN, ou seja, a educação é
dever da família e do Estado, inspirada nos princípios de liberdade e nos ideais de
solidariedade humana, tendo por finalidade o pleno desenvolvimento do educando, seu
preparo para exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho.
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A escola
proporcionará
Fone/Fax
(0XX17) 3833-1275aos
– Foneeducandos,
(0XX17) 3833-1963 igualdade de condições para o acesso e
email- e026918a@see.sp.gov.br

permanência dos mesmos na escola, com liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e
divulgar a cultura através do pensamento, da arte e do saber.
Para atingirmos o desenvolvimento pleno do educando, buscaremos formas para
atender as várias dimensões que fazem parte do ser humano perfeito, completo e feliz.
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C- DEFINIÇÃO DAS METAS E AÇÕES

PLANILHA DE AÇÕES PARA MELHORIA DA ESCOLA – ANEXO II
Prioridade ou Problema

Objetivos

Metas ou Resultados esperados

Verificar

o

desenvolvimento

1- Ausência de instrumento de - Melhorar a qualidade do dimensões
avaliação institucional.

serviço oferecido pela escola;

Criar

uma

cultura

avaliação.

das Elaboração e aplicação de

pedagógicas, instrumentos de avaliação

participativa, pessoas, serviços e institucional
apoio,

-

Ações

gestão

de educacionais

dos

resultados

através

instrumentos

de

de
avaliação

elaborados coletivamente e análise
dos resultados para replanejamento.
-

Mudar

a

concepção

2- Falta de compreensão por avaliação;

de Mudança da visão de avaliação bem Capacitar

diversos

orientar

como a aplicação dos instrumentos e professores e alunos sobre

parte de professores e alunos - Utilizar com consciência os utilização
do sentido real da avaliação

e

instrumentos

de orientar

dos
o

resultados

processo

avaliação e saber fazer uso do aprendizagem.

de

para a importância da avaliação
ensino- da

aprendizagem

e

a

utilização dos instrumentos
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Fone/Fax (0XX17) 3833-1275 – resultado.
Fone (0XX17) 3833-1963

diversos.

email- e026918a@see.sp.gov.br

Melhorar a qualidade do ensino, Atingir 80% de participação dos pais Reorganizar a reunião de
3- Pouca participação dos pais maior integração família/escola. nas reuniões e atividades da escola.
nas

reuniões

e

a

própria Diminuir o índice de evasão e Melhorar a qualidade das reuniões e maior

organização das mesmas

retenção.

Prioridade ou Problema

Professores

Objetivos

dificuldades para elaboração interdisciplinar;

registro dos mesmos.

Desenvolver

registro.

dos

dos filhos

Metas ou Resultados esperados

apresentam - Elaborar os projetos de forma Todos

de projetos interdisciplinar e -

participação

buscar formas de diminuir a evasão e mesmos na vida escolar
a repetência.

4-

pais com a finalidade de

os

professores

deverão Elaboração, organização e

aprender a elaborar e organizar
o

hábito

Ações

registro de projetos

de projetos corretamente e adquirir o
hábito do registro
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5-

Baixa

auto-estima

professores e funcionários;
-

de -

email- e026918a@see.sp.gov.br

Elevar

a

auto-estima

de - Maior motivação e dinamização das Capacitação,

professores e funcionários;

atividades e projetos da escola;

envolvendo

orientações,

dinâmica,

Falta de compreensão de - Promover o conhecimento e -Envolvimento de todos.

debates com professores e

alguns

funcionários

funcionários

e compreensão

das

atividades

professores nas atividades escolares

e

equipe

gestora.

desenvolvidas na escola

6- Dificuldade de estabelecer Criar uma rede de parceiros Estabelecer efetivamente, no mínimo Contactar
e manter parcerias com a visando o desenvolvimento de 4
comunidade local e regional

projetos.

parceiros

com

segmentos

possíveis

da parceiros

comunidade local e regional.

para

apresentação dos projetos
a serem desenvolvidos pela
UE e propor parcerias.

Prioridade ou Problema

Objetivos

Metas ou Resultados esperados

Ações
PLANO DE GESTÃO
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7-

Pouca

valorização

patrimônio escolar

email- e026918a@see.sp.gov.br

do Conscientizar os alunos sobre a Diminuir o índice de desvalorização Conscientização através de
necessidade

de

manter

e do patrimônio escolar

conservar o patrimônio escolar.

pesquisas,

teatros,

seminários e elaboração de
artigo de opinião sobre a
conservação de patrimônio
escolar

8-

Pouca

divulgação

do Divulgar as experiências de Aumentar e diversificar as formas de Divulgar através de rádio

trabalho realizado pela escola. sucesso

dos

professores, divulgar o trabalho desenvolvido pela jornal,

alunos e equipe gestora

UE.

reuniões,

sites,

e-mails,

trabalho

escola.
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9- Dificuldade de dinamização Melhorar

a

participação

e participação das atividades desempenho
envolvendo os alunos.

do

e Maior

integração

dos

alunos

grêmio concretização das propostas.

estudantil

e Com

dinâmica,

debates

promover o protagonismo
juvenil para implementar as
ações.

Prioridade ou Problema

Objetivos

Metas ou Resultados esperados

Ações

Organização
10- Banalização de valores Resgatar os valores patrióticos, Envolvimento,
patrióticos, culturais, éticos.

culturais e éticos.
Maior

envolvimento

socialização, patrióticos,

participação, mudanças de valores e envolvam
da atitudes.

de

eventos

culturais
a

que

comunidade

escolar.

comunidade nas atividades e

Pesquisas, debates sobre a

projetos a serem desenvolvidos.

importância

dos

patrióticos,

culturais

valores
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éticos.

Fone/Fax (0XX17) 3833-1275 – Fone (0XX17) 3833-1963

email- e026918a@see.sp.gov.br

Elaboração de atividades a
serem

apresentadas

nos

eventos.
Diversificar
11-

Aulas

diversidade

com
na

a

metodologia - Melhoria na aprendizagem;

Orientação para utilização

pouca utilizada nas aulas, visando - Aulas mais dinâmica, atraente, de
sua melhoria da aprendizagem.

desafiadoras, problematizadoras.

metodologia

metodologia

diversificada atendendo as
especificidades
disciplina,

bem

da
como

a

perspectiva interdisciplinar.
-Levantamento
12- A comunidade na qual a Promover

o

enriquecimento Ampliar

os

conhecimentos

com

dos professores e alunos dos

escola está inserida oferece cultural dos alunos e inseri-los alunos e de sua visão de mundo.

locais a serem visitados e

poucas atividades de lazer e num

recursos financeiros.

cultura.

clima

de

descoberta,

investigação e reconhecimento
do meio.

-

Organização

e

elaboração dos roteiros
de visitas e dos seus
devidos registros.
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PrioridadeFone/Fax
ou Problema
Objetivos

Metas ou Resultados esperados

Ações

email- e026918a@see.sp.gov.br

Otimizar o tempo/espaço da
13- Uso incipiente da SAI SAI em todas as disciplinas.
pelos professores.

Incentivar

e

auxiliar

Otimização da SAI

-Capacitar

os

alunos

professores
monitores

relação ao uso dos recursos

dificuldades

tecnológicos

no

uso

dos

através

textos

suas ferramentas básicas e

atividades

seus recursos.

sugestões de metodologia.

e

capacitar

para

reflexão,

práticas

os

softwares didáticos existentes
na escola
envolvimento

e Conscientizar os pais sobre a Melhorar

conhecimento por parte dos importância

da

a

aprendizagem

dos Palestras e debates

participação alunos.

pais no que se refere ao efetiva na vida escolar dos seus Reconhecimento do ambiente escodesenvolvimento

e filhos;

aprendizagem dos seus filhos

de

computadores em relação as

professores para o uso dos

Pouco

em

professores para sanar suas

Divulgar

14-

e

lar como um espaço privilegiado para

Ampliar o debate sobre ques- partilha e obtenção e conhecimento.
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Fone (0XX17)
3833-1963
relacionadas

ao desenvol-,

email- e026918a@see.sp.gov.br

vimento, aprendizagem, valores
e cidadania
15- Incipiciência dos valores Promover
éticos e solidários.

um

espírito

solidariedade,

de Consolidação dos valores solidários.

resgatando Exercitado a prática de bondade

- Palestras;
- Visitas e auxílio a famílias,

valorização do outro

instituições da comunidade
e o Hospital do Câncer de
Barretos.

PLANILHA DE DETALHAMENTO DAS AÇÕES PARA 2011 – ANEXO III

Ações

1-

Avaliação

Período

Disciplinas

Público Alvo

Recursos

Responsáveis

Institucional

elaboração e aplicação.

Avaliação/Resultados

Verificar
Dezembro

-

Equipe gestora, Sulfite, xe-

Equipe

professores,

representantes

rox, compu

o

gestora, desenvolvimento

das

e dimensões pedagógicas,
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alunos, funcio-

Fone/Fax (0XX17) 3833-1275 – Fone (0XX17) 3833-1963

email- e026918a@see.sp.gov.br

nários e pais

tadores,

Conselho

cartucho de Escola
tinta

de participativa,
(vários de

segmentos).

serviços

pessoais,
e

apoio,

gestão dos resultados
educacionais, através de
instrumentos
avaliação

de
elaboradas

coletivamente e análise
dos

resultados

para

replanejamento.

Textos,
2-

Capacitar

e

orientar De

professores e alunos sobre fevereiro a
a importância da avaliação dezembro
da

aprendizagem

utilização
instrumentos

dos

e

a

diversos

-

Professores
e
alunos

fil-

mês,vídeos;

Mudança da visão de

TV;computa Equipe gestora

avaliação bem como a

dor;

aplicação

trans-

dos

colder; data

instrumentos e utilização

show; apa-

dos

relhos

reorientar o processo de

som; CD.

de

resultados

para

ensino-aprendizagem.
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Período
Disciplinas
Público Alvo

Ações

Recursos

Responsáveis

TV, DVD,
3- Reorganizando a reunião
de pais com a finalidade de Durante o
maior

participação

_

dos ano letivo

Pais

Avaliação/Resultados

Atingir

computador

Equipe gestora

transcolder;

e

data show;

professores

80%

de

participação dos pais
nas

reuniões

e

atividades da escola.

mesmo na vida escolar dos

retroproje-

Melhorar a qualidade

filhos.

tor, materia-

das reuniões e buscar

is diversos,

formas de diminuir a

aparelhos

evasão e a repetência.

de

som;

CD.

Equipe gestora
4- Elaboração, organização 1º
e registro de projetos

bimestre

Todas

Professores

Todos os professores

Textos,

deverão

aprender

a

TV,DVD.

elaborar

e

projetos

corretamente

organizar

e adquirir o hábito do
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registro.

Fone/Fax (0XX17) 3833-1275 – Fone (0XX17) 3833-1963

email- e026918a@see.sp.gov.br

5- Capacitação, envolvendo
orientações,

dinâmica, Durante o

_

debates com professores e ano letivo
funcionários

e

Funcionários e
professores

equipe

SAI, textos,
TV,

Equipe gestora,

-Maior

DVD,CD,

profissionais da

dinamização

aparelho de

comunidade e

som,

gestora

FEF.

motivação

e
das

atividades e projetos
da escola;

cozinha,

-Envolvimento de todos

utensílios
doméstico

Ações

Período

Disciplinas

Recursos

Responsáveis

Avaliação/Resultados

Público Alvo
6-Contactar

possíveis

parceiros para apresentação
dos

projetos

a

serem Semestre

desenvolvidos pela UE e
propor parcerias.

1º

_

Comunidade
local e regional

Telefone,

Equipe

gestora, Estabelecer

ofícios,

membros

do efetivamente, no

e-mail.

Conselho

de mínimo 4 parceiros

Escola e APM

com segmentos da
comunidade local e
PLANO DE GESTÃO
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regional.
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email- e026918a@see.sp.gov.br

7-Conscientização

através

de

teatros, Durante o

pesquisas,

Textos,
SAI,

Professores,

biblioteca,

grêmio

artigo de opinião sobre a

cenários,

e equipe gestora

patrimônio escolar

conservação de patrimônio

textos elabo

escolar

rados pelos

Professores,

Aumentar e diversificar

seminários e elaboração de ano letivo

Todas

Alunos

Diminuir o índice de

estudantil desvalorização

do

alunos.

8-Divulgar através de rádio
jornal,

sites,

e-mails, Durante o

reuniões, trabalho da escola. ano letivo

Comunidade
_

local e regional

Textos,

computador alunos e equipe as formas de divulgar o
Internet,
jornais,

gestora.

trabalho

desenvolvido

pela UE.

CDs, fotos.
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– Fone (0XX17) 3833-1963
Ações
Disciplinas

Público Alvo

Recursos

Responsáveis

Avaliação/Resultados

email- e026918a@see.sp.gov.br

9-Com

dinâmica,

promover

o

debates 1º

_

protagonismo Semestre

juvenil para implementar as

Alunos e

Materiais

Equipe

membros do

diversos,

membros

Grêmio

gestora, Maior integração dos

textos, TV, Conselho

do alunos e concretização
de das propostas.

ações.

DVD..

10-Organização de eventos

Materiais

patrióticos,

diversos,

Professores

SAI,

História, Geografia socialização,

envolvam

culturais
a

que Durante o

comunidade ano letivo

Todas

escolar.

Alunos,
comunidade.

Escola e APM

de Envolvimento,

aparelho de e PCP.

participação,

Pesquisas, debates sobre a

som,

mudanças de valores e

importância

DVD, livros

dos

valores

patrióticos, culturais e éticos.

revistas

Elaboração de atividades a

jornais.

serem

apresentadas

CD,

atitudes.

e

nos

eventos.
11-Orientação
utilização

de

para
metodologia

Todas

Livros,

-

Melhoria

revistas,

aprendizagem;

na
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(0XX17) 3833-1275
– Fone (0XX17)
diversificada Fone/Fax
atendendo
as Durante
o3833-1963

Professores

email- e026918a@see.sp.gov.br

especificidades da disciplina, ano letivo
bem como a

perspectiva

e

alunos

interdisciplinar.

jornais, TV, Equipe gestora

- Aulas mais dinâmica,

DVD,

atraente, desafiadoras,

vídeos, CD-

problematizadoras

rádio
gravador,
computador
retroprojetor.

Ações

12-Levantamento

Período

Disciplinas

Público Alvo

Todas

Professores e

Recursos

Responsáveis

Avaliação/Resultados

com

professores e alunos dos 2º
locais a serem visitados e Semestre
recursos financeiros.
- Organização e elaboração

Recursos

Ampliar
Professores

os

alunos

financeiros

conhecimentos

dos

monitores

para ônibus

alunos e de sua visão

e estadia

de mundo.

dos roteiros de visitas e dos
seus devidos registros.
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13-Capacitar Fone/Fax
professores
e – Fone (0XX17) 3833-1963

alunos

monitores
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A) Objetivos do Ensino Fundamental

De acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais, ao final do Ciclo II do
Ensino Fundamental, espera-se que o aluno atinja um grau de conhecimento
adequado às necessidades sociais, políticas, econômicas e culturais da sociedade
em que está inserido e sejam capazes de:
- observar, pensar, analisar e interpretar a realidade com espírito crítico tendo
em vista a sua transformação sociocultural e política, agindo como cidadão
consciente, desenvolvendo o espírito coletivo e afetivo, refletindo assim o seu
entrosamento na comunidade.
-

compreender a cidadania como participação social e político, 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;

-

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 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 e outras características individuais e sociais;

-

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;

-

desenvolver o conhecimento ajustado de si mesmo e o sentimento de confiança
em suas capacidades afetiva, física, cognitiva, ética, estética, de inter-relação
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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 à sua saúde e à saúde coletiva;

-

utilizar as diferentes linguagens verbal, musical, 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 comunicação;

-

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 procedimento e verificando sua adequação.

-

Integração e seqüência dos componentes curriculares deverão ocorrer de acordo
com os interesses e motivação dos alunos, garantindo-se as aprendizagens
essenciais para a formação de cidadãos autônomos, críticos e participativos,
capazes de atuar com competência, dignidade e responsabilidade na vida social.

B - INTEGRAÇÃO E SEQÜÊNCIA DOS COMPONENTES CURRICULARES
Considerando as diretrizes gerais para a organização dos currículos do
Ensino Fundamental, o mesmo abrangerá:
-

obrigatoriamente, o estudo da Língua Portuguesa e da Matemática, o
conhecimento do mundo físico e natural e da realidade social e política,
especialmente do Brasil;

-

o ensino da Arte nos diversos níveis da educação básica, de forma a promover o
desenvolvimento cultural dos alunos;

-

a Educação Física integrada à proposta pedagógica, ajustar-se-á às faixas
etárias e às condições da população escolar, sendo facultativa nos cursos
noturnos;
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culturas e etnias para a formação do povo brasileiro, especialmente das matrizes
indígenas, africana e européia;
-

na parte diversificada do currículo está incluído, foi incluído o ensino da Língua
Estrangeira Moderna, cuja escolha nesta unidade escolar se deu pela Língua
Inglesa, atendendo as possibilidades desta instituição.

C– SÍNTESE DOS CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS

Conteúdos e Habilidades

Ensino Fundamental

Língua Portuguesa

Conteúdos gerais
Traços característicos de textos narrativos
• Enredo, personagem, foco narrativo, tempo, espaço; Estudos de gêneros textuais;
Gêneros textuais narrativos e suas situações de comunicação; Estudos lingüísticos;
Noção de tempo verbal, modo subjuntivo na narrativa, subjuntivo e os verbos
regulares, articuladores temporais e espaciais; Substantivo, adjetivo, pronomes
pessoais, formas de tratamento, verbo, advérbio; Sinônimos e antônimos; Uso dos
“porquês”; Variedades lingüísticas
Estudo da narratividade em diferentes gêneros
Gênero textual crônica narrativa; Gênero textual letra de música; Estudos
lingüísticos; Tempos e modos verbais, verbos modalizadores, locução verbal;
Compreensão do sentido das palavras (em contexto de dicionário, em contexto de
uso, na noção do radical das palavras etc.); Questões ortográficas.
Discurso artístico: diferentes formas de representação
Estudo de tipologia e gêneros narrativos articulados por projetos
Construção de projeto artístico
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Discurso artístico: diferentes formas de representação
Estudo de tipologia e gêneros narrativos articulados por projetos
Construção de projeto artístico
Estudos linguísticos
• Questões ortográficas; Acentuação; Pronomes; Figuras de linguagem; Adjetivos e
locuções adjetivas; Advérbio e locuções adverbiais.
Traços característicos da tipologia relatar nos gêneros relato oral e relato
autobiográfico
Estudos de gêneros narrativos
Estudos de gêneros do agrupamento tipológico relatar
Narrar e relatar: semelhanças e diferenças
Traços característicos de textos jornalísticos
Estudos linguísticos
• Conectivos: preposição, conjunção; Frase, oração, período; Tempos e modos
verbais; Locução verbal; Formas nominais; Advérbio e locução adverbial;
Pontuação; Interjeição; Oralidade × escrita: registros diferentes; Linguagens
conotativa e denotativa; Questões ortográficas; Acentuação; Artigo; Numeral.
Estudo de gêneros do agrupamento tipológico relatar
Gênero textual notícia
Gênero textual relato de experiência
Estudos lingüísticos
• Frase, oração, período
• Advérbio
• Adjetivo
• Figuras de linguagem
• Função conotativa
• Questões ortográficas
• Pronomes pessoais, possessivos, de tratamento
• Discursos direto e indireto
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Discurso da esfera do jornalismo: diferentes formas de representação
Estudo de tipologia e gêneros do agrupamento tipológico relatar articulados por
projetos
Construção de projeto jornalístico
Estudos linguísticos
• Verbo (ênfase nos verbos do dizer)
• Funções da linguagem
• Pontuação
• Discursos direto e indireto
• Tempos e modos verbais
• Pontuação
• Conectivos
• Questões ortográficas
• Concordâncias nominal e verbal
• Sujeito e predicado
Discurso jornalístico: diferentes formas de representação
Estudo de tipologia e gêneros do agrupamento tipológico relatar articulados por
projetos
Construção de projeto jornalístico
Estudos linguísticos
• Figuras de linguagem
• Preposição
• Uso dos “porquês”
• Forma e grafia de algumas palavras e expressões
• Marcadores de tempo e lugar
• Elementos coesivos
• Pronome: pessoal, possessivo
• Verbos do dizer
Traços característicos de textos prescritivos
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Textos prescritivos e situações de comunicação
Estudos linguísticos
• Conceito de verbo
• Modo imperativo nas variedades padrão e coloquial
• Como e por que usar a gramática normativa
• Imperativo negativo
• Pesquisa no dicionário
• Modo indicativo (verbos regulares)
• “Tu”, “vós” e variedades linguísticas
• Irregularidades do indicativo
• Discurso citado
• Frase e oração
Estudo de gêneros textuais prescritivos
Traços característicos de textos prescritivos
Gênero textual anúncio publicitário
Gênero textual regra de jogos
Estudos linguísticos
• Período simples
• Verbo (termo essencial da oração)
• Sujeito e predicado
• Vozes verbais
Discurso da esfera da publicidade: diferentes formas de representação
Estudo de tipologia e gêneros prescritivos articulados por projetos
Construção de projeto publicitário
Estudos linguísticos
• Complementos da oração (objetos direto e indireto, agente da passiva,
complemento nominal)
• Figuras de linguagem
• Questões ortográficas
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Estudo de tipologia e gêneros prescritivos articulados por projetos
Construção de projeto publicitário
• Funções complementares: objeto direto, objeto indireto, agente da passiva e
complemento nominal
• Funções acessórias: adjunto adnominal, aposto, adjunto adverbial, vocativo
• Concordâncias verbal e nominal
• Regências verbal e nominal
Traços característicos de textos argumentativos
Traços característicos de textos expositivos
Estudos de gêneros da tipologia argumentativa
Estudos de gêneros da tipologia expositiva
Argumentar e expor: semelhanças e diferenças
Estudos linguísticos
• Marcas dêiticas (pronomes pessoais)
• Elementos coesivos (preposição e conectivos)
• Concordâncias nominal e verbal
• Questões ortográficas
• Pronome relativo
• Adequação vocabular
• Período simples
• Crase
Estudo de gêneros textuais da tipologia argumentativa
Estudo de gêneros textuais da tipologia expositiva
Gênero textual artigo de opinião
Gênero textual carta do leitor
Estudos linguísticos
• Pontuação
• Figuras de linguagem
• Colocação pronominal
• Regências verbal e nominal
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• Período composto por coordenação

• Articuladores sintáticos argumentativos
Discurso político: diferentes formas de representação
Estudo de tipologia e gêneros argumentativos articulados por projetos
Construção de projeto político
Estudos linguísticos
• Regências verbal e nominal
• Período composto por subordinação
• Conjunção
• Preposição
• Anafóricos
• Pontuação
• Período composto
Discurso político: diferentes formas de representação
Estudo de tipologia e gêneros argumentativos articulados por projetos
Construção de projeto político
Estudos linguísticos
• Pontuação
• Período composto por subordinação
• Conjunção
• Crase
• Regências verbal e nominal
• Concordâncias verbal e nominal

Conteúdo de leitura, escrita e oralidade
Leitura, produção e escuta de textos narrativos em diferentes situações de
comunicação
• Interpretação de texto literário e não literário
• Fruição
• Situacionalidade
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• A importância do enunciado
• Produção de síntese
• Produção de ilustração
Roda de leitura oral
Roda de conversa
Leitura, produção e escuta de crônica narrativa, letra de música e outros gêneros em
diferentes situações de comunicação
• Formulação de hipóteses
• Etapas de elaboração e revisão da escrita
• Paragrafação
Leitura, escrita e escuta intertextual e interdiscursiva de tipologias e gêneros
narrativos articulados por projeto artístico
• Inferência
• Leitura dramática
• Leitura em voz alta
• Informatividade
• Leitura oral: ritmo, entonação, respiração, qualidade da voz, elocução e pausa
• Etapas de elaboração e revisão da escrita
Leitura, produção e escuta de textos organizados nas tipologias narrar e relatar em
diferentes situações de comunicação
• Inferência
• Formulação de hipótese
• Interpretação de textos literário e não literário
• Leitura em voz alta
• Etapas de elaboração da escrita
Leitura, escrita e escuta intertextual e interdiscursiva de gêneros do agrupamento
tipológico relatar articulados por projeto jornalístico
Leitura, escrita e escuta intertextual e interdiscursiva de gêneros prescritivos
articulados por projeto publicitário
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diferentes situações de comunicação

Leitura, escrita e escuta intertextual e interdiscursiva de gêneros argumentativos e
expositivos articulados por projeto político

Habilidade

Espera-se que, tendo como referência principal a tipologia narrativa, em situações
de aprendizagem orientadas por projetos de leitura e escrita e centradas em
histórias,

romances,

contos,

crônicas

e

outros

gêneros

de

tipologia

predominantemente narrativa, os estudantes desenvolvam as seguintes habilidades:
• Saber procurar informações complementares em dicionários, gramáticas,
enciclopédias, internet etc.
• Selecionar textos para a leitura de acordo com diferentes objetivos ou interesses
(estudo, formação pessoal, entretenimento, realização de tarefas etc.)
• Analisar a norma-padrão em funcionamento no texto
• Reconhecer o processo de composição textual como um conjunto de ações
interligadas
• Inferir e reconhecer elementos da narrativa
• Analisar narrativas ficcionais: enredo, personagem, espaço, tempo e foco narrativo
• Produzir texto com organização narrativa
• Reconhecer e compreender a narratividade em imagens
• Transpor textos de linguagem verbal para outras linguagens
• Transpor texto de linguagem não verbal para outras linguagens
• Criar estratégias para a apresentação oral de um projeto
• Reconhecer os elementos organizacionais e estruturais caracterizadores das
narrativas policiais ou de enigma
• Reconhecer características do gênero crônica narrativa
• Produzir quadro-síntese com características do gênero crônica narrativa
• Reconhecer traços característicos do gênero letra de música

PLANO DE GESTÃO

48
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
DIRETORIA DE ENSINO - REGIÃO DE FERNANDÓPOLIS

EE. SÍLVIO MIOTTO
Av. São Paulo, 1163 – Centro – Estrela d’Oeste – SP – CEP. 15650-000
Telefones: 17-3833-1275 (fax) – 17-3833-1963. E-mail: e026918a@see.sp.gov.br

• Reconhecer
o (0XX17)
processo
Fone/Fax
3833-1275de
– Fonecomposição
(0XX17) 3833-1963 textual como um conjunto de ações
interligadas

email- e026918a@see.sp.gov.br

• Analisar a norma-padrão em funcionamento no texto
• Utilizar conhecimento sobre a língua (linguísticos, de gênero etc.) para a
elaboração de textos narrativos
• Compreender aspectos linguísticos em funcionamento no texto narrativo
• Reconhecer, na leitura de textos ficcionais, elementos que indiquem o
comportamento e as características principais das personagens
• Identificar problemas e criar soluções que possam ajudá-los a organizar projetos
• Utilizar conhecimento sobre a língua (linguísticos, de gênero etc.) para elaborar
projetos
• Reconhecer no texto indícios de intencionalidade do autor
• Posicionar-se como agente de ações que contribuem para sua formação como
leitor, escritor e ator em uma dada realidade
• Refletir sobre os critérios de seleção/leitura de livros, ampliando-os ou modificandoos a partir de discussões coletivas
• Identificar problemas a partir da observação da realidade
• Reconhecer elementos conotativos
Competências de produção de textos (Saresp)
COMPETÊNCIA I – Tema – Desenvolver o texto de acordo com as determinações
temáticas e situacionais da proposta de produção de texto
COMPETÊNCIA II – Tipologia – Mobilizar, no texto produzido, os conhecimentos
relativos aos elementos organizacionais da tipologia textual em questão
COMPETÊNCIA III – Coesão/Coerência – Organizar o texto de forma lógica,
demonstrando conhecimento dos mecanismos coesivos linguísticos e textuais
necessários para a construção
coerente do texto
COMPETÊNCIA IV – Registro – Adequar as convenções e normas do sistema da
escrita à situação comunicativa
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Espera-se que,
como referência
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Fone/Faxtendo
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– Fone (0XX17) 3833-1963
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aprendizagem orientadas por projetos de leitura e escrita e centradas em notícias,
reportagens, relatos de experiência, autobiografia e outros gêneros dessa tipologia,
os estudantes desenvolvam as seguintes habilidades:
• Ler e interpretar textos da tipologia relatar, inferindo seus traços característicos em
situações específicas de comunicação
• Analisar textos, identificando os valores e as conotações que veiculam
• Distinguir e ressignificar as características da tipologia narrativa em contraste ao
agrupamento tipológico relatar
• Criar hipótese de sentido a partir de informações dadas pelo texto (verbal e não
verbal)
• Reconhecer o processo de composição textual como um conjunto de ações
interligadas
• Inferir informações subjacentes aos conteúdos explicitados no texto
• Fruir esteticamente objetos culturais
• Analisar e interpretar textos do gênero relato, identificando os valores e as
conotações que veiculam
• Produzir quadro-síntese com características dos gêneros relato de experiência e
notícias de jornal
• Inferir informações subjacentes aos conteúdos explicitados no texto
• Ressignificar produções textuais a partir de conhecimentos linguísticos
• Construir critérios para ler notícias a partir de conhecimentos sobre o jornal como
mídia impressa
• Analisar a norma-padrão em funcionamento no texto
• Comparar variedades linguísticas de acordo com o contexto comunicacional
• Reconhecer diferentes tipos de coesão que permitem a progressão discursiva do
texto
• Reconhecer o processo de composição textual como um conjunto de ações
interligadas
• Ler enunciados, depreendendo deles informações e orientações para a escrita
• Identificar sequências lógicas de enunciados
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• Produzir textos escritos de acordo com a situação comunicativa e o contexto no
qual se inserem
• Utilizar conhecimentos sobre a língua e sobre gêneros textuais para a elaboração e
realização de projetos coletivos
• Analisar aspectos discursivos e linguísticos do gênero priorizado, em função do
contexto comunicacional
• Compreender textos orais e escritos por meio de retomada dos tópicos do texto
• Fruir esteticamente objetos culturais
:• Reconhecer os elementos organizacionais e estruturais caracterizadores do
gênero textual reportagem
• Analisar textos, identificando os valores e as conotações que veiculam
• Formular hipótese de sentido a partir de informações do texto (verbal e não verbal)
• Coletar, organizar informações e fazer anotações sobre os textos apresentados a
partir de critérios preestabelecidos
• Analisar a norma-padrão em funcionamento no texto
• Distinguir conectivos e demais elementos de coesão próprios de relatos orais e
escritos
• Ampliar conhecimentos sobre determinado autor, tema jornalístico, estilo de um
jornal ou sobre um gênero em questão, aprendendo a antecipar informações e a
interpretar os textos lidos
• Construir critérios para retirar um livro da biblioteca a partir do conhecimento que
se tem do autor e da obra
COMPETÊNCIA I – Tema – Desenvolver o texto de acordo com as determinações
temáticas e situacionais da proposta de produção de texto
COMPETÊNCIA II – Tipologia – Mobilizar, no texto produzido, os conhecimentos
relativos aos elementos organizacionais da tipologia textual em questão
COMPETÊNCIA III – Coesão/Coerência – Organizar o texto de forma lógica,
demonstrando conhecimento dos mecanismos coesivos linguísticos e tex tuais
necessários para a construção
coerente do texto
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COMPETÊNCIA
IV – 3833-1275
Registro
– (0XX17)
Adequar
as convenções e normas do sistema da
Fone/Fax (0XX17)
– Fone
3833-1963
escrita à situação comunicativa
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Espera-se que, tendo como referência principal a tipologia prescritiva/injuntiva, em
situações de aprendizagem orientadas por projetos de leitura e escrita e centradas
em receitas, regras de jogos, anúncios publicitários e outros gêneros dessa tipologia,
os estudantes desenvolvam as seguintes habilidades:
• Ler e interpretar textos prescritivos/injuntivos, inferindo seus traços característicos
em situações específicas de comunicação
• Analisar textos prescritivos/injuntivos e construir quadro-síntese
• Analisar a norma-padrão em funcionamento no texto
• Comparar usos linguísticos na norma-padrão e coloquial
• Inferir características de anúncios publicitários a partir de conhecimento prévio
• Analisar a intertextualidade presente em um texto
• Comparar características da tipologia prescritiva/injuntiva em textos de diferentes
gêneros
• Analisar o efeito de uma dada variedade linguística no texto
• Analisar anúncios publicitários produzidos em diferentes suportes
• Identificar e analisar níveis de persuasão do texto publicitário
• Reconhecer o conceito de intencionalidade
• Pesquisar textos coerentes com tema preestabelecido
• Interpretar texto de forma a compreender o raciocínio autoral
• Analisar a norma-padrão em funcionamento no texto
• Selecionar e escolher anúncios publicitários de acordo com orientações dadas
• Comparar anúncios, tendo em vista diferentes públicos-alvo
• Pesquisar objetos culturais a partir de tema e público-alvo
• Selecionar objetos culturais coerentes com tema e público-alvo
• Construir estratégia publicitária pertinente ao público-alvo
• Identificar e reconhecer a produção de texto como processo em etapas de
reelaboração
• Produzir versão final de um texto, com marcas de intervenção
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• Apresentar oralmente os resultados de uma análise de grupo
• Ressignificar a construção de anúncio publicitário, após sistematização de
características
• Ressignificar suas produções textuais a partir de seus conhecimentos linguísticos
• Avaliar, segundo critérios, os trabalhos apresentados pelos grupos
• Selecionar informações a partir de critério preestabelecido
• Organizar informações a partir de critério preestabelecido (organização da
informação por meio de articuladores)
• Identificar e reconhecer critérios de organização da informação em parágrafos
(informações novas/ informações repetidas)
• Resumir narrativas e texto expositivo
COMPETÊNCIA I – Tema – Desenvolver o texto de acordo com as determinações
temáticas e situacionais da proposta de produção de texto
COMPETÊNCIA II – Tipologia – Mobilizar, no texto produzido, os conhecimentos
relativos aos elementos organizacionais da tipologia textual em questão
COMPETÊNCIA III – Coesão/Coerência – Organizar o texto de forma lógica,
demonstrando conhecimento dos mecanismos coesivos linguísticos e textuais
necessários para a construção coerente do texto
COMPETÊNCIA IV – Registro – Adequar as convenções e normas do sistema da
escrita à situação comunicativa

Espera-se que, tendo como referência principal as tipologias, argumentativa e
expositiva, em situações de aprendizagem orientadas por projetos de leitura e
escrita e centradas em debate regrado, textos de opinião, artigo de divulgação
científica e outros gêneros dessas tipologias, os estudantes desenvolvam as
seguintes habilidades:
• Ler e interpretar textos argumentativos, inferindo seus traços característicos
• Analisar textos argumentativos e construir quadros-síntese
• Debater oralmente sobre temas variados, selecionando argumentos coerentes para
a defesa de um dado ponto de vista
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• Produzir resenhas utilizando os conhecimentos adquiridos sobre textos
argumentativos
• Analisar temas diversos, selecionando argumentos que justifiquem pontos de vista
divergentes
• Saber revisar textos, reconhecendo a importância das questões linguísticas para a
organização coerente de ideias e argumentos
• Selecionar informações de acordo com os objetivos ou intencionalidades da
situação comunicativa
• Identificar, escolher e classificar argumentos que sejam a favor ou contrários à
defesa de um ponto de vista
• Analisar imagens do ponto de vista de seu caráter político
• Compreender, identificar e utilizar os mecanismos de coerência e coesão no texto
• Construir parágrafos argumentativos de acordo com o contexto da situação
comunicativa
• Criar hipótese de sentido a partir de informações encontradas no texto
• Identificar, escolher e classificar argumentos que sejam a favor ou contrários à
defesa de um ponto de vista
• Analisar a norma-padrão em funcionamento no texto
• Identificar e reconhecer a produção de um texto como processo em etapas de
reelaboração
• Produzir versão final de um texto com marcas de intervenção
• Construir ponto de vista que represente o interesse do grupo majoritário
• Construir conceito de “ato político” a partir de situação de comunicação
• Construir opinião crítica a partir de informações e análises apresentadas
• Analisar imagens sob o ponto de vista de seu caráter político e social
• Realizar apresentação oral adequada à situação de interlocução
• Reconhecer e analisar texto de estrutura opinativa
• Resumir texto opinativo
• Posicionar-se como agente de ações que contribuam para sua formação como
leitor, escritor e ator em uma dada realidade
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• Analisar a norma-padrão em funcionamento no texto

• Utilizar conhecimento sobre a língua (linguísticos, de gênero etc.) para elaborar
projeto coletivo
• Produzir uma versão final de um texto com marcas de intervenção
COMPETÊNCIA I – Tema – Desenvolver o texto de acordo com as determinações
temáticas e situacionais da proposta de produção de texto
COMPETÊNCIA II – Tipologia – Mobilizar, no texto produzido, os conhecimentos
relativos aos elementos organizacionais da tipologia textual em questão
COMPETÊNCIA III – Coesão/Coerência – Organizar o texto de forma lógica,
demonstrando conhecimento dos mecanismos coesivos linguísticos e textuais
necessários para a construção coerente do texto
COMPETÊNCIA IV – Registro – Adequar as convenções e normas do sistema da
escrita à situação comunicativa
COMPETÊNCIA V – Proposição – Elaborar proposta de intervenção para o
problema abordado, demonstrando um posicionamento crítico e cidadão a respeito
do tema.
Língua Estrangeira Moderna – Inglês

Repertório lexical em Língua Inglesa
Primeiros contatos
• Cumprimentos e despedidas em inglês e em diferentes culturas
• Níveis de formalidade em cumprimentos e despedidas
• Identificação pessoal: nome, idade, endereço e telefone
• Números em língua inglesa
• Pronomes pessoais e adjetivos possessivos
Textos para leitura e escrita
• Fichas de cadastro e formulários (identificação de dados)
Produção
• Cartão de identificação escolar (carteirinha de estudante)
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• Reconhecimento de palavras estrangeiras em nomes de lugares, marcas de
produtos, equipamentos, jogos, internet etc.
• Análise de palavras estrangeiras presentes no cotidiano, sua origem e adaptação
em língua materna
Textos para leitura e escrita
• Portadores de textos impressos que tenham palavras estrangeiras (camisetas,
embalagens, manuais, cartões de jogos)
Produção
• Pôsteres sobre a presença da língua inglesa no cotidiano
A escola
• Denominação de objetos (caneta, lápis, mochila) e móveis escolares (carteira,
cadeira, lousa)
• Denominação dos espaços da escola (sala dos professores, sala de aula,
biblioteca) e dos profissionais que nela atuam (inspetor, secretária, diretor,
professor)
• Preposições de lugar
Textos para leitura e escrita
• Descrições de espaços escolares, de plantas baixas
Produção
• Cartaz com ilustrações e legendas: proposta de reorganização do espaço
Moradias
• Denominação de diferentes tipos de moradia
• Relação entre ilustração e descrição de diferentes tipos de moradia
• Denominação de espaços de uma casa e dos itens de mobília mais comuns
• Adjetivos usados para descrever casas e seus espaços
• Preposições de lugar
Textos para leitura e escrita
• Depoimentos contendo descrições de diferentes moradias, plantas baixas de
empreendimentos imobiliários
Produção
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Aquisição de repertório lexical e reconhecimento de estruturas gramaticais da
Língua Inglesa

O bairro
• Denominação em língua inglesa dos diferentes espaços comerciais e comunitários
que estão nos arredores da escola (banco, padaria, supermercado, farmácia)
• Relação entre espaços comerciais, sua função e as ações que neles ocorrem
tipicamente
• Verbos de ação
• Tempo verbal: presente
• There is/there are
Textos para leitura e escrita
• Mapas, placas, tabelas de horário de funcionamento de estabelecimentos
Produção
• Descrição de diferentes espaços comerciais e comunitários do bairro, sua função e
as ações que neles ocorrem.

Esporte
• Denominação das diferentes modalidades de esportes
• Reconhecimento de palavras inglesas ou de origem inglesa usadas em diferentes
modalidades esportivas, em textos na língua portuguesa
• Relação entre modalidades esportivas e ações praticadas pelos atletas
• Tempo verbal: presente contínuo e presente simples
• Verbo modal can (para expressar habilidades)
• Denominação de países e nacionalidades
Textos para leitura e escrita
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Produção
• Cartão de identificação de um esportista ou de um esporte

Entretenimento
• Denominação dos espaços de lazer da cidade (parques, museus, cinemas)
• Relação entre diferentes espaços de lazer e as atividades que neles se pode
praticar (o que fazer e onde)
• Identificação de informações específicas sobre os espaços de lazer, tais como
horários de funcionamento, localização, tarifas etc.
• Retomada: there + be/can presente, presente contínuo
Textos para leitura e escrita
• Folhetos e guias para turistas, calendários, tabelas de horários
Produção
• Folheto ilustrado sobre uma opção de lazer na cidade ou no bairro
Identidade: perfil e preferências
• Denominação de diferentes atividades de lazer (cinema, leitura, música etc.)
praticadas e apreciadas
• Preferências
• Tempo verbal: presente (em foco: formas interrogativa e negativa)
Textos para leitura e escrita
• Entrevistas, perfis on-line, conversas em sala de bate-papo (internet)
Produção
• Perfil individual com informações pessoais e preferências

Ampliação de repertório lexical e conhecimento gramatical em uso

Comemorações ao redor do mundo
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que ocorrem em datas e de modos diferentes em diversos países e culturas
• Localização de informações explícitas em textos informativos sobre o tema em
estudo
• Tempos verbais: presente (retomada) e passado simples (verbos regulares e
irregulares)
• Datas
• Retomada: nomes de países e nacionalidades em língua inglesa
Textos para leitura e escrita
• Calendários de datas comemorativas e pôsteres de divulgação de eventos
Produção
• Pôster de divulgação de um evento

Rotinas de jovens
• Verbos de ação (retomada)
• Tempo verbal: presente (retomada)
• Conectivos (and, but, so)
• Advérbios de tempo, frequência, lugar e modo
Textos para leitura e escrita
• Páginas da internet, formulários, gráficos, cartas pessoais e emails
Produção
• Email ou carta para correspondência com epals ou penpals

Alimentação
• Denominação das diferentes refeições, alimentos e bebidas
• Relação entre alimentos e bebidas e refeições
• Identificação dos hábitos alimentares em diferentes culturas
• Distinção entre alimentos e bebidas saudáveis × não saudáveis (junk food ×
healthy food)
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• Tempo verbal: presente (retomada)
• Dicas para uma alimentação saudável
• Verbo modal should
Textos para leitura e escrita
• Leitura de cardápios, infográficos, tabelas nutricionais, rótulos de produtos
Produção
• Cardápio saudável para a cantina da escola

Mudança de hábitos
• Identificação de mudança de hábitos em diferentes épocas (a vida de um jovem
hoje e a de quem foi jovem há 30 anos)
• Advérbios e expressões adverbiais de tempo
• Tempos verbais: passado (retomada), passado contínuo, used to
Textos para leitura e escrita
• Entrevistas, trechos de artigos de revista, linha do tempo, questionários
Produção
• Entrevista e linha do tempo

Conhecimento gramatical e lexical em língua inglesa em uso
Biografias
• Identificação de biografias de pessoas marcantes da história nacional e
internacional que ainda estão vivas
• Identificação de quando e onde as pessoas nasceram e estudaram, que língua
falam, de que gostavam quando eram pequenas
• Relação entre biografias e profissões
• Tempos verbais: passado e presente (retomada) e reconhecimento de uso do
presente perfeito
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email- e026918a@see.sp.gov.br

Produção
• Perfil e biografia de uma personalidade marcante

Invenções e inventores
• Relação entre invenções e inventores (quem fez o quê)
• Descrições de invenções, situando-as no momento histórico
• Relação entre uma invenção e seu uso social
• Tempos verbais: passado e presente (retomada) e voz passiva (It’s used for ... ing;
it was invented)
• Verbos e adjetivos
Textos para leitura e escrita
• Verbetes de enciclopédias, anúncios publicitários, páginas da internet, catálogos e
fichas
Produção
• Ficha com descrição de um produto ou equipamento

Narrativas pessoais
• Identificação dos elementos de uma narrativa (o quê, quando, onde, como)
• Organização cronológica de eventos
• Relação entre um acontecimento e uma emoção por ele provocada
• Tempos verbais: passado e passado contínuo
• Adjetivos para descrever sensações e sentimentos
• Advérbios de tempo, lugar e modo
Textos para leitura e escrita
• Reportagens de revista e/ou jornal, páginas da internet, depoimentos pessoais,
fóruns na internet, diários, roteiros
Produção
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Ampliação de repertório lexical e conhecimento gramatical em uso

Planos e expectativas para o futuro
• Previsões para o futuro pessoal e coletivo
• Relação entre mudanças e aspectos da vida pessoal e social
• Advérbios e expressões adverbiais de tempo
• Estudo dos adjetivos (formas comparativas)
• Tempo verbal: futuro (will, there will be)
• Estruturas verbais: hope to; wish to, would like to
Textos para leitura e escrita
• Citações, entrevistas, reportagens de revista/jornal
Produção
• Relato autobiográfico organizado em três partes: apresentação pessoal, fatos
marcantes e expectativas para o futuro

Habilidades

Espera-se que ao completar este bimestre os alunos desenvolvam as seguintes
habilidades:
• Ler, compreender, analisar e interpretar: fichas de identificação pessoal,
formulários para assinantes, cartões de identificação estudantil, piadas, adivinhas,
diálogos e verbetes de dicionário, inferindo seus traços característicos, bem como
suas finalidades e usos sociais
• Formular perguntas e respostas, em inglês, sobre informações pessoais, tais como
nome, idade, endereço e telefone
• Reconhecer empréstimos linguísticos

PLANO DE GESTÃO

62
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
DIRETORIA DE ENSINO - REGIÃO DE FERNANDÓPOLIS

EE. SÍLVIO MIOTTO
Av. São Paulo, 1163 – Centro – Estrela d’Oeste – SP – CEP. 15650-000
Telefones: 17-3833-1275 (fax) – 17-3833-1963. E-mail: e026918a@see.sp.gov.br

• IdentificarFone/Fax
e comparar
de 3833-1963
formalidade em pequenos diálogos com
(0XX17) 3833-1275níveis
– Fone (0XX17)
cumprimentos em inglês

email- e026918a@see.sp.gov.br

• Escolher entre cumprimentos mais formais ou mais informais de acordo com o
interlocutor
• Reconhecer e usar números de 0 a 20 para fornecer informações pessoais
• Reconhecer o uso de he/his e she/her para referir-se a homens e mulheres,
respectivamente
• Reconhecer os usos das formas am, is e are (verbo to be)
• Preencher formulários ou fichas de cadastro
• Produzir cartões de identificação estudantil
• Produzir diálogos
• Ler, compreender, analisar e interpretar: rótulos de produtos, placas e pôsteres,
capas de revista, piadas, adivinhas e diálogos, inferindo seus traços característicos,
bem como suas finalidades e usos sociais
• Reconhecer a origem estrangeira de nomes próprios e sobrenomes
• Identificar nomes e sobrenomes em inglês
• Reconhecer variações de nomes próprios (nomes de batismo/registro) e apelidos
na língua inglesa
• Reconhecer o uso do apóstrofo (’s) como marca de posse
• Reconhecer o uso de “the + sobrenome + s” como expressão que indica uma
família
• Produzir pôsteres com base em um tema
• Ler, compreender, analisar e interpretar: emails, planta baixa, piadas, adivinhas e
diálogos, inferindo seus traços característicos, bem como suas finalidades e usos
sociais
• Organizar grupos de palavras em categorias
• Reconhecer o significado de preposições que descrevem a localização dos objetos
no espaço e de adjetivos que qualificam diferentes substantivos
• Identificar o uso de preposições de lugar
• Produzir textos descritivos sobre o tema em estudo
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adivinhas e diálogos, inferindo seus traços característicos, bem como suas
finalidades e usos sociais
• Relacionar informações em textos
• Organizar grupos de palavras em categorias
• Reconhecer o significado de preposições que descrevem a localização dos objetos
no espaço e de adjetivos que qualificam diferentes substantivos
• Identificar o uso de adjetivos em um texto descritivo
• Relacionar palavras por sinonímia e antonímia
• Produzir textos descritivos sobre o tema em estudo
• Ler, compreender, analisar e interpretar: mapas, placas indicativas de avisos sobre
serviços e espaços públicos, tabelas de horário, piadas, adivinhas, diálogos e
verbetes de dicionário, inferindo seus traços característicos, bem como suas
finalidades e usos sociais
• Identificar os elementos da estrutura composicional dos gêneros citados
• Reconhecer informações em um verbete de dicionário e localizar o significado de
palavras
• Reconhecer mensagens verbais e não verbais com base na leitura de placas de
avisos
• Reconhecer o uso apropriado das formas verbais there is/isn’t; there are/aren’t
• Reconhecer o uso do tempo verbal presente simples para indicar rotinas e
informações factuais
• Formular hipóteses sobre regras de uso da língua, com base na análise de
regularidades, e aplicá-las em produções escritas, revisões e leituras
• Agrupar palavras e expressões em categorias de acordo com um determinado
tema
• Produzir texto descritivo com base em um tema
• Ler, compreender, analisar e interpretar: fichas e cartões de identificação, piadas,
adivinhas e diálogos, inferindo seus traços característicos, bem como suas
finalidades e usos sociais
• Reconhecer empréstimos linguísticos
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• Reconhecer o uso do tempo verbal presente simples para indicar rotinas e
informações factuais
• Reconhecer os usos do tempo verbal pres ente contínuo em contraste com o
presente simples
• Reconhecer o uso do presente contínuo para indicar ações em progresso
• Reconhecer o uso do verbo modal can para indicar habilidades
• Identificar padrões ortográficos na escrita de palavras
• Formular hipóteses sobre regras de uso da língua, com base na análise de
regularidades,
e aplicá-las em produções escritas, revisões e leituras
• Agrupar palavras e expressões em categorias de acordo com um determinado
tema
• Produzir fichas ou cartões de identificação pessoal
• Ler, compreender, analisar e interpretar: guias e folhetos informativos e turísticos,
calendários, tabelas de horário, piadas, adivinhas e diálogos, inferindo seus traços
característicos, bem como suas finalidades e usos sociais
• Reconhecer o uso do tempo verbal presente simples para indicar rotinas e
informações factuais
• Formular hipóteses sobre regras de uso da língua, com base na análise de
regularidades, e aplicá-las em produções escritas, revisões e leituras
• Agrupar palavras e expressões em categorias de acordo com um determinado
tema
• Produzir informe e folheto informativo
• Ler, compreender, analisar e interpretar: entrevistas, perfis on-line, conversas em
salas de bate-papo (internet), piadas, adivinhas e diálogos, inferindo seus traços
característicos, bem como suas finalidades e usos sociais
• Reconhecer o uso do tempo verbal presente simples para indicar rotinas e
informações factuais
• Formular hipóteses sobre regras de uso da língua com base na análise de
regularidades e aplicá-las em produções escritas, revisões e leituras
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tema

• Reescrever em inglês padrão mensagens originalmente escritas em lingoes
• Simular a produção de perfil pessoal para uma comunidade virtual
• Ler, compreender, analisar e interpretar: calendário, pôsteres de divulgação,
piadas,adivinhas, verbetes de dicionário e diálogos, inferindo seus traços
característicos, bem como suas finalidades e usos sociais
• Estabelecer relações entre as datas comemorativas, os eventos especiais, os
festivais do Brasil com os de outros países, enfocando os aspectos socioculturais
• Solicitar e fornecer informações nos tempos presente e passado
• Formular hipóteses sobre regras de uso da língua com base na análise de
regularidades e aplicá-las em produções escritas, revisões e leituras
• Relacionar o uso de passado simples (verbos regulares e irregulares) com
acontecimentos passados, ações completas, hábitos e estados finalizados
• Fazer um pôster informativo sobre uma data comemorativa, compreendendo a
produção escrita como um processo em etapas de elaboração e reelaboração
• Ler, compreender, analisar e interpretar: páginas da internet, formulários, cartas
pessoais

e

emails,

piadas,

adivinhas

e

diálogos,

inferindo

seus

traços

característicos, bem como suas finalidades e usos sociais
• Solicitar e fornecer informações nos tempos presente e passado
• Formular hipóteses sobre regras de uso da língua, com base na análise de
regularidades, e aplicá-las em produções escritas, revisões e leituras
• Relacionar o uso de passado simples (verbos regulares e irregulares) com
acontecimentos passados, ações completas, hábitos e estados finalizados
• Aplicar e diferenciar estruturas afirmativas, negativas e interrogativas que indiquem
ações e fatos no presente e no passado
• Usar conectivos (and, but, so) para organizar o texto
• Reconhecer expressões adverbiais de tempo
• Preencher um formulário com dados pessoais
• Escrever uma carta ou email pessoal, compreendendo a produção escrita como um
processo em etapas de elaboração e reelaboração
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nutrientes, rótulos de produtos, piadas, adivinhas e diálogos, inferindo seus traços
característicos, bem como suas finalidades e usos sociais
• Selecionar título ou legenda apropriada para texto escrito, imagem, foto, figura etc.
• Formular hipóteses sobre regras de uso da língua com base na análise de
regularidades e aplicá-las em produções escritas, revisões e leituras
• Reconhecer o significado de a lot of, many, some, little, no etc. para indicar
quantidades
• Distinguir alimentos saudáveis e não saudáveis
• Relacionar alimentos e bebidas a diferentes refeições
• Identificar hábitos alimentares em diferentes culturas
• Utilizar o verbo modal should para dar conselhos
• Produzir um cardápio, compreendendo a produção escrita como um processo em
etapas de elaboração e reelaboração
• Ler, compreender, analisar e interpretar: entrevistas, trechos de artigos de revista,
linha do tempo, questionários, piadas, adivinhas e diálogos, inferindo seus traços
característicos, bem como suas finalidades e usos sociais
• Formular hipóteses sobre regras de uso da língua com base na análise de
regularidades e aplicá-las em produções escritas, revisões e leituras
• Identificar mudanças nos hábitos das pessoas durante determinados períodos da
vida: infância, namoro, estudo, alimentação, atividades de lazer etc.
• Organizar eventos em uma linha do tempo
• Reconhecer advérbios e expressões adverbiais de tempo
• Utilizar os tempos verbais passado, passado contínuo e used to para descrever
mudanças nos hábitos das pessoas durante determinados períodos da vida
• Produzir uma entrevista e uma linha do tempo, compreendendo a produção escrita
como um processo em etapas de elaboração e reelaboração
• Ler, compreender, analisar e interpretar: biografias, entrevistas, perfis, piadas,
adivinhas, verbetes de dicionário e diálogos, inferindo seus traços característicos,
bem como suas finalidades e usos sociais
• Solicitar e fornecer informações sobre ações e fatos passados
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regularidades, e aplicá-las em produções escritas, revisões e leituras
• Reconhecer o uso do presente perfeito
• Diferenciar frases e perguntas que tratam do presente e aquelas que tratam do
passado
• Aplicar e diferenciar estruturas afirmativas, negativas e interrogativas que indiquem
ações e fatos no presente e no passado
• Relatar experiências vividas ou acontecimentos, adequando a sequência temporal
• Preencher uma ficha com dados biográficos
• Ler, compreender, analisar e interpretar: verbetes de enciclopédia, anúncios
publicitários, páginas da internet, catálogos e fichas com descrição de produtos e
invenções, piadas, adivinhas e diálogos, inferindo seus traços característicos, bem
como suas finalidades e
usos sociais
• Solicitar e fornecer informações sobre ações e fatos passados
• Formular hipóteses sobre regras de uso da língua escrita, a partir da análise de
regularidades, e aplicá-las em produções escritas, revisões e leituras
• Reconhecer o uso da voz passiva em expressões como “it’s used for ... ing” e “it
was invented”
• Transpor informações de um texto para uma tabela
• Relatar experiências vividas ou acontecimentos, adequando a sequência temporal
e causal
• Ler, compreender, analisar e interpretar: reportagens de revista e jornal,
entrevistas, páginas da internet, depoimentos pessoais, fóruns da internet, diários,
roteiros, piadas, adivinhas e diálogos, inferindo seus traços característicos, bem
como suas finalidades e
usos sociais
• Solicitar e fornecer informações sobre ações e fatos passados
• Organizar em sequência informações explícitas distribuídas ao longo do texto,
considerando a ordem em que aparecem
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regularidades, e aplicá-las em produções escritas, revisões e leituras
• Aplicar e diferenciar estruturas afirmativas, negativas e interrogativas que indiquem
ações e fatos no presente e no passado
• Fazer a distinção entre diferentes formas do verbo no passado e passado contínuo
• Nomear sentimentos e sensações
• Identificar interjeições e onomatopeias que expressam sensações e sentimentos
• Reconhecer o uso de expressões adverbiais de tempo
• Relatar experiências vividas ou acontecimentos, adequando a sequência temporal
e causal
• Elaborar roteiro de um episódio de vida para dramatizá-lo
• Organizar uma lista de eventos em ordem cronológica
• Produzir um roteiro para dramatização de uma cena, compreendendo a produção
como um processo em etapas de elaboração e reelaboração
• Ler, compreender, analisar e interpretar: citações, entrevistas, reportagens de
revista e jornal, piadas, adivinhas e diálogos, inferindo seus traços característicos,
bem como suas finalidades e usos sociais
• Formular hipóteses sobre regras de uso da língua escrita, a partir da análise de
regularidades, e aplicá-las em produções escritas, revisões e leituras
• Reconhecer o uso de formas comparativas dos adjetivos
• Reconhecer o uso de expressões adverbiais de tempo
• Reconhecer o uso do futuro (will)
• Reconhecer o uso de estruturas verbais para expressar desejos e expectativas
(hope to, wish to, would like to)
• Produzir um relato autobiográfico, compreendendo a produção como um processo
em etapas de elaboração e reelaboração.

Arte
A tridimensionalidade nas linguagens artísticas
• Diferenciação entre o espaço bi e o tridimensional
• O som no espaço: melodia-ritmo
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• Forma tridimensional do corpo em movimento, com ênfase nos eixos vertical
(altura),horizontal (lateralidade) e sagital (profundidade)

O espaço no território das linguagens artísticas
• Escultura, assemblage, ready-made, parangolé; objeto, instalação, intervenções
urbanas, site specific, land art, web art etc.
• Cenografia e a cena contemporânea; topologia de cena
• Linguagem das danças clássica, moderna e contemporânea
• A mesma melodia em diferentes harmonizações; densidade e intensidade
• A dimensão artística do espaço no decorrer dos tempos: percursos de pesquisa na
História da Arte

Luz: suporte, ferramenta e matéria pulsante na Arte
• O claro e o escuro, a sombra e a luz, o foco, a atmosfera e a luz na construção de
sentido
• A luz e a contraluz na dança, no teatro e nas artes visuais
• A luz e a sombra no teatro de sombras
• O som em diferentes espaços, estereofonia e gravação bináurea
• As relações entre luz e cor; a dimensão simbólica da luz e da cor
• A materialidade da luz nas linguagens artísticas

Olhares sobre a matéria da arte
• Suportes, ferramentas, matérias
• Corpos perceptivos; improvisação, intuição, imaginação criadora, coleta sensorial;
vigília criativa; repertório pessoal e cultural; poética pessoal; pensamento visual;
pensamento corporal e cinestésico; pensamento musical
• Percurso de experimentação; perseguir ideias; esboços; séries; cadernos de
anotações; estudo e pesquisa; apropriações; combinações; processo colaborativo
• O corpo e a voz como suporte e matéria da arte
• Conceitos, procedimentos e conteúdos investigados durante o ano
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O desenho e a potencialidade do registro nas linguagens artísticas
• Desenho de observação, de memória, de imaginação; o desenho como esboço, o
desenho como obra
• Desenho de cenário; planta baixa como desenho do espaço cênico; desenho como
croqui de figurino
• Desenho coreográfico que o olho vê
• Partituras não convencionais
• A linha e a forma como elemento e registro nas linguagens artísticas

A forma como elemento e registro na arte
• A linha como um dos elementos formais da visualidade
• O desenho e a manipulação de marionetes, teatro de animação, teatro de bonecos,
mamulengo; a forma tornando visível a singularidade da personagem
• A forma como registro: notações em dança e em música
• A dimensão artística da forma no decorrer dos tempos
O “trans-formar” matérico em materialidade na arte
• A apropriação de matéria e ferramentas no fazer arte
• A produção de instrumentos e a materialidade do timbre
• A qualidade do movimento do corpo que dança: espaço, tempo, força, ritmo
• Os objetos do cotidiano; as relações entre matéria, forma simbólica e imaginário
poético no teatro de objetos
• O papel como matéria: colagem, papelagem, papel machê
• As linguagens da arte: ampliações de referências a partir do diálogo com a
materialidade

Experimentação: uma fresta para respirar o poético
• Improvisação, acaso, ludicidade, espontaneidade
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criativa, repertório pessoal e cultural, poética pessoal, pensamentos visual, musical,
corporal e sinestésico
• Percurso de experimentação, perseguir ideias, esboços, séries, cadernos de
anotação, estudo e pesquisa, apropriações, combinações, processo coletivo e
colaborativo
• Linguagens da Arte e procedimentos criativos de experimentação
• Conceitos, procedimentos e conteúdos investigados durante o ano letivo

O suporte na materialidade da arte
• Diferenciação, na música, entre instrumentos tradicionais e instrumentos elétricos e
eletrônicos; samplers, música no computador; sintetizadores
• O corpo como suporte físico da dança; leveza; peso; flexões; ritmos; objetos
cênicos
• O corpo como suporte físico do teatro; a ação física como elemento da
expressividade no palco
• Diferenciação entre suportes tradicionais, não convencionais, imateriais; suporte
flexível ou rígido; xerox; computador; grandes formatos; corpo

A ruptura das tradições nas linguagens artísticas
• A linguagem da música, paisagem sonora; o rádio como mídia sonora; música
produzida pelos DJs
• A linguagem do happening e da perform ance; a linguagem do teatro com a
tecnologia; a linguagem do teatro-dança
• A linguagem da capoeira, do hip-hop, do balé clássico, da dança moderna, da
dança contemporânea
• Do chassi para o papel, a tela ou a obra diretamente sobre a parede; do pedestal
para o objeto, a instalação e o site specific; o livro de artista; as performances; as
obras interativas
• Processos de criação: intenção criativa, escolha e diálogo com a matéria, repertório
pessoal e cultural, imaginação criadora, poética pessoal
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Reflexos e reflexões da vida na Arte – as temáticas no território de formaconteúdo
• Temáticas que se revelam pelas formas
• Temas que se fazem forma pela observação e imitação de corporeidades
• Relações entre imagem-forma e conteúdo de figuras cênicas
• Relações potenciais entre temáticas, épocas e culturas
• Temáticas idealizadas, realistas, expressionistas, surreais, abstratas; temas
históricos,
questões políticas, religiosas, de natureza; o ser humano, sua identidade, seu
anonimato; a visão feminina; o corpo; a complexidade formal etc.
• Temáticas contemporâneas: arte e vida; histórias de vida; cenas de rua
“Misturança” étnica: marcas no patrimônio cultural, rastros na cultura popular
• Heranças culturais; patrimônios culturais imaterial e material
• Arte indígena
• Arte afro-brasileira
• Poéticas contemporâneas
• Conceitos, procedimentos e conteúdos investigados durante o ano

Processos de criação nas linguagens artísticas
• Procedimentos criativos na construção de obras visuais, sonoras e cênicas
• Ação inventiva; corpo perceptivo; imaginação criadora; coleta sensorial; vigília
criativa; percurso de experimentação; esboços; séries; cadernos de anotações;
apropriações; processo colaborativo; pensamentos visual, corporal, musical
• Repertórios pessoal e cultural; poética pessoal
• O diálogo com a matéria visual, sonora e cênica em processos de criação

Materialidade e gramática das linguagens artísticas
• Matéria e significação
• O corpo como suporte físico na dança e no teatro
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• Suportes, ferramentas e procedimentos técnicos

• Elementos básicos da linguagem da dança; música; teatro e artes visuais
• Temáticas que impulsionam a criação

Fusão, mistura, contaminação de linguagens
• Design, moda, mobiliário, desenho industrial
• Fusão entre as linguagens teatral e cinematográfica
• Ballet de repertório; dança moderna do início século XX; dança teatral
• Música de cinema; som sincronizado; som fabricado
• Hibridismo das relações entre forma-cont eúdo nas várias linguagens; elementos
básicos da visualidade e suas ampliações no design; elementos básicos da
linguagem híbrida do cinema e elementos básicos das linguagens do teatro, da
dança e da música

Travessia poética: do fazer artístico ao ritual de passagem
• Arte e documentação
• Exposição ou apresentação artística e o registro como documentação
• Modos de documentar a arte
• Conceitos, procedimentos e conteúdos investigados durante o ano
Habilidades

Habilidades

Espera-se que ao completar este bimestre os alunos desenvolvam as seguintes
habilidades
• Estabelecer diferenciações entre o espaço bi e o tridimensional
• Reconhecer e interpretar a linguagem tridimensional em produções artísticas
• Operar com a tridimensionalidade na criação de ideias na linguagem da Arte:
• Reconhecer, interpretar e estabelecer diferenciações entre as linguagens artísticas
tendo o espaço como foco
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criação de ideias na linguagem da Arte

• Operar o pensamento analítico na distinção dos modos de utilizar o espaço nas
diferentes linguagens da Arte no decorrer do tempo
• Operar a luz como elemento, ferramenta e matéria presente nas diferentes
linguagens artísticas
• Identificar a dimensão simbólica da luz como geradora de sentido e de múltiplas
significações na Arte
• Reconhecer luz e sombra como qualidade estética e expressiva na obra de arte
• Distinguir a sonoridade provocada por fontes distintas
• Manejar e utilizar suportes, ferramentas e materiais em processos de criação em
arte
• Experimentar e reconhecer as potencialidades do corpo como suporte e matéria
das artes cênicas
• Experimentar e reconhecer as potencialidades da voz como suporte e matéria da
música
• Identificar conceitos e procedimentos estudados e experimentados em Arte durante
o ano letivo
• Distinguir e utilizar conceitos sobre a linguagem do desenho e suas conexões com
as diferentes linguagens artísticas
• Relacionar e interpretar as potencialidades do desenho como registro
• Considerar o desenho como modo de pensar, perceber, observar, imaginar,
projetar e expressar-se nas diferentes linguagens artísticas
• Ler a forma e suas potenciais significações nas diversas linguagens da Arte
• Interpretar e relacionar as potencialidades da forma como elemento básico das
linguagens artísticas
• Operar com a forma para tornar visíveis ideias nas diferentes linguagens da Arte
• Operar com a forma na criação de notações na dança e na música
• Produzir trabalhos partindo de diálogos exploratórios entre matérias, ferramentas e
linguagens artísticas
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• Reconhecer e utilizar a matéria e as ferramentas na construção poética como
materialidade da obra de arte
• Operar com diferentes materialidades, fazendo relações entre forma e imaginário
poético
• Distinguir, nos processos de criação, a construção de linguagem da Arte por meio
da improvisação, do acaso, da intuição, da ação lúdica e do espontâneo
• Operar com percursos de experimentação nos processos de criação de linguagens
artísticas
• Interpretar e relacionar, na leitura de obras de arte, a diferenciação de suportes
convencionais, não convencionais e imateriais usados no fazer arte
• Manejar diferentes suportes na criação de ideias na linguagem da Arte
• Reconhecer e utilizar o suporte como matéria de construção poética na
materialidade da obra de arte
• Distinguir suportes materiais e imateriais nas produções artísticas
• Investigar as linguagens da arte que são inventadas a partir da ruptura de suportes
convencionais, lendo e produzindo com suportes não convencionais e imateriais
usados no fazer Arte
• Pesquisar processos de criação pessoal e de artistas, ampliando o conceito de
poética e de processo de criação no fazer artístico
• Ampliar repertórios pessoais e culturais, analisando sua importância em processos
de criação nas várias áreas de conhecimento humano
• Operar com suportes, imagens, ideias e sentimentos por meio da especificidade
dos processos de criação em Arte, gerando sua expressão em artes visuais, música,
teatro ou dança
• Identificar temáticas em obras de arte por meio da relação entre forma e conteúdo
• Experimentar e reconhecer diferentes modos de construção e solução estética a
partir de temáticas
• Reconhecer a relação entre arte e vida presente nas poéticas artísticas
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• Investigar a arte e as práticas culturais como patrimônio cultural
• Reconhecer o patrimônio cultural, a memória coletiva, os bens simbólicos materiais
e imateriais
• Distinguir e relacionar as culturas formadoras da cultura popular brasileira
• Reconhecer os conceitos, procedimentos e conteúdos investigados e
experimentados em Arte durante o ano
• Investigar processos de criação pessoais e de artistas, ampliando o conceito de
poéticas e de processo de criação
• Analisar repertórios pessoais e culturais, reconhecendo sua importância em
processos de criação nas várias áreas de conhecimento humano
• Pesquisar o diálogo entre a materialidade e os processos de criação, analisando a
escolha da matéria, as ferramentas, os suportes e os procedimentos técnicos
• Operar com imagens, ideias e sentimentos por meio da especificidade dos
processos de criação em Arte, gerando sua expressão em artes visuais, música,
teatro ou dança
• Investigar a potência da matéria, dos suportes e procedimentos técnicos nas
linguagens da Arte
• Pesquisar o diálogo entre a intenção criativa, a materialidade e as conexões entre
forma-conteúdo
• Operar com os elementos da forma em Arte, com temáticas e com a materialidade,
gerando sua expressão em artes visuais, música, teatro ou dança
• Analisar o modo como se fundem e se contaminam as linguagens da Arte,
originando hibridismos nas artes visuais, na música, no teatro e na dança
• Experimentar procedimentos artísticos para gerar linguagens híbridas
• Operar, na leitura de obras de arte e no fazer artístico, com a ideia de obra de arte
sem a rigidez dos cânones e definições tradicionais
• Reconhecer as múltiplas formas híbridas da linguagem da Arte
• Elaborar, realizar, mostrar e documentar um projeto poético individual ou
colaborativo
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em Arte durante o ano

Educação Física
Tema 1 – Jogo e esporte: competição e cooperação
Jogos populares, cooperativos e pré-desportivos
Esporte coletivo: princípios gerais
• Ataque
• Defesa
• Circulação da bola
Tema 2 – Organismo humano, movimento e saúde
Capacidades físicas: noções gerais
• Agilidade, velocidade e flexibilidade
• Alongamento e aquecimento
Tema 1 – Esporte
Modalidade coletiva: futebol ou handebol
• Princípios técnicos e táticos
• Principais regras
• Processo histórico
Tema 2 – Organismo humano, movimento e saúde
Capacidades físicas: noções gerais
• Resistência e força
• Postura
Tema 1 – Esporte
Modalidade individual: ginástica artística (GA) ou ginástica rítmica (GR)
• Principais gestos técnicos
• Principais regras
• Processo histórico
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Tema 1 – Esporte
Modalidade coletiva: handebol ou futebol
• Princípios técnicos e táticos
• Principais regras
• Processo histórico
Tema 2 – Atividade rítmica
Noções gerais sobre ritmo
Jogos rítmicos
Tema 1 – Esporte
Modalidade individual: atletismo (corridas e saltos)
• Princípios técnicos e táticos
• Principais regras
• Processo histórico
Tema 2 – Atividade rítmica
Manifestações e representações da cultura rítmica nacional
• Danças folclóricas/regionais
• Processo histórico
• A questão do gênero
Tema 3 – Organismo humano, movimento e saúde
Capacidades físicas: aplicações no atletismo e na atividade rítmica
Tema 1 – Esporte
Modalidade coletiva: basquetebol ou voleibol
• Princípios técnicos e táticos
• Principais regras
• Processo histórico
Tema 2 – Organismo humano, movimento e saúde
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Tema 1 – Esporte
Modalidade individual: ginástica artística (GA) ou ginástica rítmica (GR)
• Principais gestos técnicos
• Principais regras
• Processo histórico
Tema 2 – Ginástica
Ginástica geral
• Fundamentos e gestos
• Processo histórico: dos métodos ginásticos clássicos à ginástica contemporânea
Tema 1 – Esporte
Modalidade coletiva: basquetebol ou voleibol
• Princípios técnicos e táticos
• Principais regras
• Processo histórico
Tema 2 – Luta
Princípios de confronto e oposição
Classificação e organização
A questão da violência
Tema 1 – Esporte
Atletismo (corridas, arremessos e lançamentos)
• Princípios técnicos e táticos, principais regras, processo histórico
Tema 2 – Luta
Judô, caratê, tae kwon do, boxe ou outra
• Princípios técnicos e táticos, principais regras, processo histórico
Tema 3 – Organismo humano, movimento e saúde
Capacidades físicas: aplicações no atletismo e na luta
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• Técnicas e táticas como fatores de aumento da complexidade do jogo
• Noções de arbitragem
Tema 2 – Ginástica
Práticas contemporâneas: ginástica aeróbica, ginástica localizada e/ou outras
• Princípios orientadores
• Técnicas e exercícios
Tema 1 – Atividade rítmica
Manifestações e representações da cultura rítmica de outros países: o zouk
• Danças folclóricas
• Processo histórico
• A questão do gênero
Tema 2 – Ginástica
Práticas contemporâneas: ginásticas de academia
Padrões de beleza corporal, ginástica e saúde
Tema 3 – Organismo humano, movimento e saúde
Princípios e efeitos do treinamento físico
Tema 1 – Esporte
Modalidade individual ou coletiva (ainda não contemplada)
• Princípios técnicos e táticos
• Principais regras
• Processo histórico
Tema 2 – Organismo humano, movimento e saúde
• Atividade física/exercício físico
• Implicações na obesidade e no emagrecimento
Substâncias proibidas
• Doping e anabolizantes
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• Capoeira como luta, jogo e esporte
• Princípios técnicos e táticos
• Processo histórico
Tema 2 – Atividade rítmica
As manifestações rítmicas de diferentes grupos socioculturais
As manifestações rítmicas na comunidade escolar e em seu entorno: espaços,
tempos e interesses
Manifestações rítmicas ligadas à cultura jovem: hip-hop, street dance e/ou outras
• Diferentes estilos como expressão sociocultural
• Principais passos/movimentos
Tema 1 – Esporte
Modalidade coletiva: a escolher
• Técnicas e táticas como fatores de aumento da complexidade do jogo
• Noções de arbitragem
O esporte na comunidade escolar e em seu entorno
Espaços, tempos e interesses
Espetacularização do esporte e o esporte profissional
• O esporte na mídia
• Os grandes eventos esportivos
Tema 2 – Atividade rítmica
Manifestações rítmicas ligadas à cultura jovem: hip-hop e street dance
• Coreografias

Habilidades
Espera-se que ao completar este bimestre os alunos desenvolvam as seguintes
habilidades:
• Identificar diferentes tipos de jogos e reconhecer seus significados socioculturais
• Identificar semelhanças e diferenças entre jogo e esporte

PLANO DE GESTÃO

82
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
DIRETORIA DE ENSINO - REGIÃO DE FERNANDÓPOLIS

EE. SÍLVIO MIOTTO
Av. São Paulo, 1163 – Centro – Estrela d’Oeste – SP – CEP. 15650-000
Telefones: 17-3833-1275 (fax) – 17-3833-1963. E-mail: e026918a@see.sp.gov.br

• Identificar Fone/Fax
princípios
competição
e 3833-1963
de cooperação em diferentes tipos de jogos
(0XX17)de
3833-1275
– Fone (0XX17)
email- e026918a@see.sp.gov.br

• Identificar princípios comuns do esporte coletivo

• Identificar as capacidades físicas de velocidade, agilidade e flexibilidade presentes
nas atividades do cotidiano e em algumas manifestações da cultura de movimento
• Reconhecer a importância e as características do aquecimento
• Relacionar as capacidades físicas de velocidade, agilidade e flexibilidade às
práticas de aquecimento e alongamento
• Reconhecer o uso das principais regras da modalidade trabalhada no bimestre e
fazer uso delas
• Identificar a dinâmica básica do futsal (ou handebol) como esporte coletivo
• Identificar e aplicar em situações-problema os princípios técnico-táticos do futsal
(ou handebol)
• Recorrer aos conhecimentos dos sistemas de jogo e de táticas como recursos para
a prática do futsal (ou handebol)
• Discriminar as diferentes formas de manifestação da força e resistência muscular,
bem como seus fatores determinantes
• Identificar a capacidade física/força acionada nas atividades do cotidiano e em
algumas manifestações da cultura de movimento
• Discriminar as diferentes formas de manifestação metabólica da resistência
(aeróbia e anaeróbia), com destaque para o futsal (ou handebol)
• Identificar as consequências para a saúde de hábitos posturais cotidianos
inadequados
• Identificar e relacionar diferentes movimentos do cotidiano com a GA (ou GR)
• Identificar e nomear os gestos e os movimentos da GA (ou GR), associando-os aos
exercícios e aparelhos obrigatórios
• Reconhecer a importância de condutas colaborativas na execução dos movimentos
da GA (ou GR) e recorrer a elas
• Identificar as próprias estruturas corporais utilizadas na GR
• Associar exercícios de flexibilidade e força às articulações e aos músculos
• Identificar o objetivo do handebol (ou futebol) e sua dinâmica básica
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• Identificar a origem do handebol (ou futebol) e fases de seu processo de difusão
pelo mundo
• Realizar os princípios operacionais do esporte coletivo aplicados a situações
específicas do handebol (ou futebol)
• Elaborar pensamento tático individual e coletivo
• Praticar situações reduzidas do handebol (ou futebol)
• Identificar o ritmo dos movimentos baseados em compassos binário, ternário e
quaternário
• Relacionar os diferentes compassos ao ritmo de algumas músicas e danças
• Identificar a importância da corrida em atividades da vida cotidiana
• Distinguir as diferentes modalidades de saltos
• Identificar as principais fases do processo histórico das manifestações e
representações da cultura rítmica nacional
• Criar e identificar atividades rítmicas que contemplem diferentes sentidos e
intencionalidades
• Analisar a questão do gênero na dança
• Identificar as capacidades físicas acionadas nas provas de corrida e saltos do
atletismo
• Identificar as capacidades físicas acionadas nas manifestações rítmicas nacionais
• Identificar alguns exercícios específicos que mobilizam as capacidades físicas
acionadas no atletismo e nas danças folclóricas e regionais
• Reconhecer e fazer uso das principais regras da modalidade estudada no bimestre
• Identificar a dinâmica básica do basquetebol (ou voleibol) como esporte coletivo
• Identificar e aplicar em situações-problema os princípios técnico-táticos do
basquetebol (ou voleibol)
• Recorrer aos conhecimentos dos sistemas de jogo e de táticas como recursos para
a prática da modalidade
• Discriminar as diferentes formas de manifestação metabólica da resistência
(aeróbia e anaeróbia), com destaque para o basquetebol (ou voleibol)
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• Identificar e relacionar as características individuais e coletivas na composição dos
principais gestos da GR (ou da GA)
• Identificar os principais gestos técnicos e relacioná-los com as regras específicas
da GR (ou da GA)
• Reconhecer os gestos técnicos e relacioná-los com os aparelhos específicos da
GR (ou da GA)
• Relacionar o processo histórico de desenvolvimento da GR (ou da GA) com o de
outras modalidades esportivas
• Identificar e reconhecer os movimentos característicos de modalidades gímnicas
esportivas e de modalidades gímnicas de participação
• Identificar e reconhecer movimentos presentes em diferentes manifestações da
cultura de movimento para atribuir significado à ginástica geral
• Reconhecer a estrutura básica da modalidade trabalhada no bimestre
• Identificar e aplicar em situações-problema os princípios técnicos e táticos do
voleibol (basquetebol)
• Identificar e analisar as diferentes possibilidades de sistemas táticos no voleibol
(basquetebol)
• Identificar e caracterizar os movimentos e gestos de equilíbrio e desequilíbrio em
diferentes posições de lutas
• Reconhecer a importância de se equilibrar e de desequilibrar o oponente nas lutas
• Estabelecer estratégias para manter-se em equilíbrio durante certo tempo e
esquivar-se das investidas de ataque do oponente e recorrer a elas
• Identificar diferentes possibilidades de saltar obstáculos e relacioná-las com a
evolução das técnicas das corridas atuais
• Identificar ajustes na corrida e posicionamento do corpo para ultrapassar barreiras
e obstáculos em diferentes alturas
• Identificar e explicar princípios técnicos relacionados às provas de corridas com
barreiras e obstáculos
• Identificar os princípios técnicos relacionados às provas de arremesso e
lançamentos
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• Reconhecer diferenças e semelhanças entre as três modalidades de lançamentos
• Comparar as diferentes modalidades de luta
• Reconhecer as diferentes etapas do processo histórico de desenvolvimento do
caratê (ou outras modalidades de luta)
• Identificar exercícios específicos que mobilizem as capacidades físicas acionadas
no atletismo
• Identificar as implicações das capacidades físicas predominantes nas provas de
barreiras e obstáculos, arremessos e lançamentos
• Identificar alguns exercícios específicos que mobilizem as capacidades físicas
mencionadas no caratê (ou outras modalidades de luta)
• Identificar e comparar os diferentes grupos musculares mobilizados nas
sequências de movimentos do caratê (ou outras modalidades de luta)
• Identificar os procedimentos necessários para a prática do esporte coletivo
• Reconhecer as ações técnico-táticas do esporte coletivo
• Identificar os sistemas e as principais regras de jogo do esporte coletivo
• Identificar as principais características do alongamento, da ginástica aeróbica e da
ginástica localizada
• Reconhecer a ginástica como uma possibilidade do Se Movimentar
• Discriminar os diversos tipos de ginástica
• Identificar as principais características de algumas variações das ginásticas,
aeróbica e localizada, e de algumas ginásticas “alternativas”
• Identificar as partes de uma sessão de ginástica aeróbica ou ginástica localizada
• Identificar manifestações rítmicas de outros países
• Comparar manifestações rítmicas, percebendo semelhanças e diferenças entre
elas e o zouk
• Identificar a marcação rítmica no zouk, seus passos ou movimentos principais
• Analisar as questões de gênero que permeiam a dança no zouk
• Identificar os interesses e as motivações envolvidos na prática das ginásticas de
academia
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• Associar os
discursos
sobre– as
de academia às manifestações de busca
Fone/Fax
(0XX17) 3833-1275
Fone ginásticas
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de padrões de beleza corporal

email- e026918a@see.sp.gov.br

• Estabelecer relações entre as ginásticas de academia, a busca de padrões de
beleza corporal e os parâmetros de saúde
• Identificar os princípios de treinamento envolvidos na elaboração de um programa
de exercícios
• Relacionar os princípios de treinamento com um programa de exercícios para
melhoria da flexibilidade e resistência muscular
• Identificar os efeitos do treinamento nos aspectos fisiológicos, morfológicos e
psicossociais
• Relacionar os efeitos percebidos no treinamento com as características do
programa de exercícios realizado
• Identificar a dinâmica da modalidade escolhida e suas principais regras
• Identificar o processo histórico da modalidade escolhida e sua dinâmica
• Identificar o desempenho tático das equipes durante uma partida da modalidade
escolhida
• Identificar as regras da modalidade escolhida e as ações dos árbitros durante uma
partida
• Realizar ações táticas coerentes com o resultado buscado na partida
• Identificar a relação entre níveis de atividade física, aptidão cardiovascular e
predisposição à obesidade
• Identificar a relação entre níveis de atividade física, aptidão cardiovascular e
controle do peso corporal
• Reconhecer o significado de doping, os possíveis efeitos “positivos” sobre o
treinamento e os efeitos negativos à saúde
• Identificar os efeitos negativos do uso de substâncias anabolizantes: GH –
hormônio do crescimento –, insulina e esteróides anabolizantes
• Identificar os movimentos característicos da capoeira
• Identificar costumes e elementos ritualísticos da capoeira
• Elaborar movimentos, associando-os aos da capoeira
• Identificar fases do processo histórico da capoeira
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• Identificar Fone/Fax
e adaptar
utilizados
(0XX17)instrumentos
3833-1275 – Fone (0XX17)
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• Identificar os diferentes elementos constitutivos do hip-hop (ou de outra
manifestação rítmica)
• Reconhecer características do contexto sociocultural do hip-hop (ou de outra
manifestação rítmica) e suas manifestações rítmicas
• Identificar e nomear passos e movimentos característicos da manifestação rítmica
trabalhada no bimestre
• Reconhecer as ações técnico-táticas da modalidade trabalhada no bimestre
• Identificar e analisar o modo de construção do discurso da televisão sobre o
esporte
• Identificar as fases do processo histórico de desenvolvimento dos diferentes estilos
de street dance
• Identificar e nomear passos/movimentos característicos de street dance
• Criar coreografias de street dance

História

Sistemas sociais e culturais de notação de tempo ao longo da história
As linguagens das fontes históricas
A vida na Pré-história e a escrita
Os suportes e os instrumentos da escrita
Civilizações do Oriente Próximo
• O Egito Antigo e a Mesopotâmia
África, o “berço da humanidade” Heranças culturais da China e trocas culturais em
diferentes épocas
A vida na Grécia Antiga
• Sociedade, vida cotidiana, mitos, religião, cidades-estado, pólis, democracia e
cidadania
A vida na Roma Antiga
• Vida urbana e sociedade, cotidiano, república, escravismo, militarismo e direito
O fim do Império Romano
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• As migrações
bárbaras
e o cristianismo
Fone/Fax
(0XX17) 3833-1275
– Fone (0XX17) 3833-1963
email- e026918a@see.sp.gov.br

As civilizações do Islã (sociedade e cultura)

• A expansão islâmica e sua presença na Península Ibérica
Império Bizantino e o Oriente no imaginário medieval
O Feudalismo
• Relações sociais, econômicas, políticas e religiosas
As Cruzadas e os contatos entre as sociedades européias e orientais
Renascimento Comercial e Urbano
Renascimento Cultural e Científico
Formação das Monarquias Nacionais Europeias Modernas (Portugal, Espanha,
Inglaterra e França)
Os fundamentos teóricos do Absolutismo e as práticas das Monarquias Absolutistas
Reforma e Contrarreforma
Expansão marítima nos séculos XV e XVI
As sociedades maia, asteca e inca
Conquista espanhola na América
Sociedades indígenas no território brasileiro
O encontro dos portugueses com os povos indígenas
Tráfico negreiro e escravismo africano no Brasil
Ocupação holandesa no Brasil
Mineração e vida urbana
Crise do Sistema Colonial
O Iluminismo
A colonização inglesa e a independência dos Estados Unidos da América (EUA)
A colonização espanhola e a independência da América espanhola
A Revolução Industrial inglesa
Revolução Francesa e expansão napoleônica
A família real no Brasil
A independência do Brasil
Primeiro Reinado no Brasil
Período Regencial no Brasil
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MovimentosFone/Fax
sociais
e políticos
na (0XX17)
Europa
no século XIX
(0XX17)
3833-1275 – Fone
3833-1963
email- e026918a@see.sp.gov.br

• As ideias socialistas, comunistas e anarquistas nas associações de trabalhadores
O liberalismo e o nacionalismo
A expansão territorial dos EUA no século XIX
Segundo Reinado no Brasil
• Política interna
Economia cafeeira
Escravidão e abolicionismo
• Formas de resistência (os quilombos), o fim do tráfico e da escravidão
Industrialização, urbanização e imigração
• As transformações econômicas, políticas e sociais no Brasil
Proclamação da República
Imperialismo e Neocolonialismo no século XIX
Primeira Guerra Mundial (1914-1918)
Revolução Russa e stalinismo
A República no Brasil
Nazifascismo
Crise de 1929
Segunda Guerra Mundial
O Período Vargas
Os nacionalismos na África e na Ásia e as lutas pela independência
Guerra Fria
• Contextualização e consequências para o Brasil
Populismo e ditadura militar no Brasil
Redemocratização no Brasil
Os Estados Unidos da América após a Segunda Guerra Mundial
• Movimentos sociais e culturais nas décadas de 1950, 1960 e 1970
Fim da Guerra Fria e Nova Ordem Mundial
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Habilidades
Fone/Fax (0XX17) 3833-1275 – Fone (0XX17)
3833-1963
email- e026918a@see.sp.gov.br

• Compreender fenômenos de natureza histórica
• Reconhecer os acontecimentos históricos em sua temporalidade, estabelecendo
relações de anterioridade e posterioridade
• Reconhecer as diferentes formas histórico-sociais de marcação do tempo
• Compreender que a construção do conhecimento histórico está vinculada a
informações de natureza variada
• Identificar a existência das diferentes linguagens das fontes históricas
• Reconhecer a importância da escrita, identificando seus diferentes suportes ao
longo da história
• Elaborar o conceito de memória, reconhecendo sua importância para a construção
do conhecimento histórico
• Desenvolver o espírito investigativo e a autonomia ao buscar dados e informações
Reconhecer a importância do trabalho humano, a partir de registros sobre as formas
de sua organização em diferentes contextos histórico-sociais
• Reconhecer a importância do trabalho escravo para as sociedades antigas
• Identificar a importância dos recursos naturais para a organização do espaço
histórico-geográfico
• Estabelecer relações entre a ação humana e as transformações do espaço natural
• Identificar os principais traços da organização política da sociedade, reconhecendo
o papel das leis em sua estruturação e organização
• Identificar nos códigos legais a presença e a preservação das desigualdades que
caracterizam as sociedades ao longo da história
• Reconhecer a África como o lugar de surgimento da humanidade a partir de dados
e vestígios arqueológicos
• Reconhecer a importância da cultura material para a construção do conhecimento
histórico
• Identificar as características e os conceitos relacionados às várias temporalidades
históricas
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• Reconhecer
a (0XX17)
importância
práticas
de religiosidade para a construção das
Fone/Fax
3833-1275 – das
Fone (0XX17)
3833-1963
identidades socioculturais

email- e026918a@see.sp.gov.br

• Reconhecer a importância das manifestações do pensamento para identificar os
modos de vida das sociedades ao longo da história
• Estabelecer relações entre as manifestações culturais do presente e as raízes
históricas de sua constituição
• Identificar as principais contribuições das culturas antigas – em seus múltiplos
aspectos – para a conformação das sociedades contemporâneas
• Estabelecer relações entre pontos de vista diversos sobre determinada questão
histórica, visando à elaboração de argumentação consistente
• Analisar textos históricos a partir das estratégias de estudo dirigido à leitura
• Compreender a historicidade dos conceitos históricos a partir do estudo das
sociedades antigas
• Identificar as características essenciais das relações sociais de trabalho ao longo
da história
• Compreender a importância da cidade para o estabelecimento e a organização das
instituições sociais ao longo da história
• Compreender os processos históricos e sociais de formação das instituições
políticas e sociais
• Reconhecer a importância da preservação da memória para o conhecimento da
história da humanidade
Reconhecer as características históricas dos fluxos populacionais
• Identificar as principais causas e características dos movimentos de migração que
caracterizaram o processo histórico de ocupação territorial
• Identificar fenômenos e fatos histórico-sociais em suas dimensões espaciais e
temporais
• Identificar e valorizar a diversidade do patrimônio cultural, reconhecendo suas
manifestações e inter-relações em diferentes sociedades
• Reconhecer a importância do patrimônio étnico-cultural para a preservação da
memória e da identidade dos variados grupos sociais
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• Reconhecer
os (0XX17)
elementos
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Fone/Fax
3833-1275socioculturais
– Fone (0XX17) 3833-1963
estudo das questões de alteridade
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• Reconhecer a importância de valorizar a diversidade nas práticas de religião e
religiosidade dos indivíduos e grupos sociais
• Identificar, nas manifestações atuais de religião e religiosidade, os processos
históricos de sua constituição
• Reconhecer as formas históricas das sociedades como resultado das relações de
poder entre as nações
• Identificar, a partir de mapas e documentos iconográficos, as principais
características das formações sociais
• Identificar as principais características do sistema de trabalho na Idade Média
européia;
• Classificar cronologicamente os principais períodos que dividem a história das
sociedades ocidentais
• Reconhecer a importância das fontes iconográficas para a construção do
conhecimento histórico;
• Reconhecer os principais elementos conformadores das relações sociais no
cotidiano;
• Identificar processos históricos relativos às atividades econômicas, responsáveis
pela formação e ocupação territorial
• Estabelecer relações entre os principais elementos que caracterizam o processo de
formação das instituições políticas e sociais ao longo da história, aplicando conceitos
de permanência e ruptura
• Reconhecer a importância do patrimônio étnico-cultural para a preservação da
memória e o conhecimento da história
• Estabelecer relações entre as manifestações culturais do presente e as raízes
históricas de sua constituição
• Identificar os principais fundamentos religiosos e sociais das Cruzadas medievais
• Reconhecer que a formação das sociedades contemporâneas é resultado de
interações e conflitos de caráter econômico, político e cultural
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• Analisar a importância da Cidade para o estabelecimento e a organização das
instituições sociais ao longo da história
• Identificar os principais fatores que possibilitaram o crescimento urbano na Europa
Ocidental a partir da Baixa Idade Média
• Estabelecer relações entre dados e informações contidos em documentos de
variada natureza
• Identificar as características essenciais das relações sociais de trabalho ao longo
da história
• Reconhecer a importância das manifestações artísticas e literárias para o
conhecimento histórico
• Identificar as principais características do Renascimento (antropocentrismo,
racionalismo, naturalismo, individualismo, mecenato e recuperação de valores da
Antiguidade clássica greco-latina)
• Estabelecer relações entre a invenção da imprensa na Europa ocidental e a
circulação e o desenvolvimento do conhecimento em suas variadas formas
• Identificar os principais resultados culturais da longa permanência dos árabes na
Península Ibérica
• Estabelecer relações entre o processo de reconquista da Península Ibérica e a
formação de Portugal
• Reconhecer os principais elementos formadores das teorias absolutistas
• Estabelecer relações entre o absolutismo e a teoria de direito divino dos reis
• Identificar os principais fatores que levaram ao enfraquecimento do poder da Igreja
Católica no início dos Tempos Modernos
• Identificar os principais fundamentos das transformações religiosas ocorridas na
Europa no final da Idade Média (Reforma e Contrarreforma)
• Reconhecer as principais características da Reforma Protestante
• Reconhecer as principais características da Contrarreforma Católica
• Identificar as principais características do Iluminismo, relacionando-o às questões
do poder real
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• Identificar os principais objetivos e características do processo europeu de
expansão e conquista a partir dos séculos XV-XVI
• Identificar, a partir de mapas e documentos escritos e iconográficos, as principais
características das sociedades pré-colombianas (maias, astecas e incas)
• Reconhecer a importância do estudo das questões de alteridade para compreender
as relações de caráter histórico-cultural
• Reconhecer as formas atuais das sociedades como resultado das lutas pelo poder
entre as nações
• Reconhecer e valorizar a diversidade dos patrimônios etnoculturais e artísticos,
identificando-a em suas manifestações e representações ao longo da história
• Reconhecer a importância da cultura material para a construção do conhecimento
histórico
• Relacionar a ocupação do território brasileiro ao longo da história à transformação
e/ou destruição das sociedades indígenas
• Identificar as principais características e consequências das relações ampliadas ou
estabelecidas entre os europeus e os povos de outros continentes, como África, Ásia
e América
• Reconhecer a importância do trabalho humano, identificando e interpretando
registros sobre as formas de sua organização em diferentes contextos históricos
• Identificar as principais características do trabalho escravo no engenho açucareiro
e nas minas
• Identificar processos históricos relativos às atividades econômicas responsáveis
pela formação e ocupação territorial
• Identificar as formas de resistência dos africanos e afrodescendentes visando à
extinção do trabalho escravo, com ênfase para os quilombos
• Reconhecer que a formação das sociedades contemporâneas é resultado de
interações e conflitos de caráter econômico, político e cultural
• Identificar as principais revoltas e rebeliões do período regencial, suas
características, objetivos e resultados
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• Analisar os processos sócio-históricos de formação das instituições políticas e
sociais
• Identificar as principais características do pensamento iluminista e os valores por
ele defendidos
• Identificar os principais campos da atividade humana influenciados pelo Iluminismo
• Reconhecer as principais influências do pensamento iluminista na organização
política da sociedade ocidental
• Relacionar a ruptura dos EUA com a metrópole à crise do Antigo Regime
• Identificar o papel de cada grupo social no processo de independência dos EUA
• Identificar, a partir de documentos, índios e negros como excluídos após a
independência dos EUA
• Identificar as influências do pensamento iluminista nos textos declaratórios da
independência dos EUA
• Identificar os principais fatos e acontecimentos que podem estabelecer um
encadeamento cronológico relativo ao processo de independência dos EUA
• Reconhecer os motivos que levaram os EUA a conquistar sua emancipação
política
• Reconhecer, no processo de independência dos EUA, a convivência entre o ideal
de liberdade política e a manutenção da escravidão
• Identificar as principais características das formas de trabalho introduzidas na
América pelos europeus
• Identificar as principais formas de resistência das populações ameríndias às
relações de exploração de trabalho introduzidas pelos espanhóis
• Estabelecer relações entre as formas de colonização portuguesa, espanhola e
inglesa, identificando suas semelhanças e diferenças
• Reconhecer a importância de analisar textos de época para melhor compreensão
de temas e conteúdos históricos
• Identificar o sentido do direito de encomienda no processo de colonização
espanhola, relacionando-o à catequese dos indígenas
• Identificar o sentido dos repartimientos nas colônias espanholas da América
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• Estabelecer relações entre a Revolução Industrial e o processo de urbanização e
crescimento demográfico
• Identificar as características essenciais das relações sociais de trabalho ao longo
da história
• Estabelecer relações entre o uso de máquinas e o controle do tempo do
trabalhador industrial
• Reconhecer a importância da divisão do trabalho para o processo de Revolução
Industrial
• Identificar o significado e as consequências da divisão do trabalho para o
trabalhador industrial
• Estabelecer relações entre a exploração do trabalho infantil à época da Revolução
Industrial e nas sociedades contemporâneas, inclusive no Brasil
• Identificar, a partir do estudo sobre o trabalho infantil e o da mulher, as
permanências na dinâmica do processo histórico
• Identificar os principais valores propugnados pela Declaração dos Direitos do
Homem e do Cidadão, de 1789, estabelecendo relações entre sua formulação e o
contexto histórico em que foi produzida
• Identificar as principais influências da Declaração dos Direitos do Homem e do
Cidadão, de 1789, nas formas características das sociedades contemporâneas
• Identificar os principais conceitos necessários à compreensão da Revolução
Francesa (sociedade estamental, burguesia, nobreza, Antigo Regime, Iluminismo,
revolução burguesa, Constituição, Assembleia Constituinte, sufrágio censitário,
sufrágio universal, cidadania, direitos humanos e liberalismo)
• Reconhecer a importância da existência de um documento que estabeleça quais
são os principais direitos humanos
• Identificar, na sociedade contemporânea, práticas e situações de desrespeito aos
direitos humanos
• Estabelecer relações entre a Revolução Francesa e a expansão napoleônica
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liberais que inspiraram a Revolução Francesa (por exemplo, a igualdade jurídica
entre as pessoas e a proteção do direito à propriedade privada)
• Reconhecer a importância do uso de obras de arte para a construção do
conhecimento histórico, especialmente para períodos anteriores à invenção da
fotografia
• Reconhecer, pelo estudo de obras de arte, a importância da presença dos viajantes
estrangeiros para a “redescoberta do Brasil”
• Estabelecer relações entre a vinda da Família Real Portuguesa para o Brasil, em
1808, a expansão napoleônica e o bloqueio continental
• Reconhecer a importância dos interesses dos ingleses para a transferência da
Corte portuguesa para o Brasil
• Estabelecer relações entre as principais decorrências da transferência da Corte
portuguesa para o Brasil (abertura dos portos brasileiros às Nações Amigas; Tratado
de Comércio e Navegação; Tratado de Paz, Aliança e Amizade; Reino Unido de
Portugal, Brasil e Algarves) e o processo de independência política do Brasil
• Identificar as principais características dos regimes políticos denominados
Monarquia e República
• Reconhecer a independência do Brasil como um processo que resultou no
estabelecimento de um Estado adequado aos interesses da elite agrária e escravista
• Estabelecer relações passado–presente no estudo das permanências e rupturas
que caracterizam a dinâmica do processo histórico
• Reconhecer a importância do voto para o exercício da cidadania plena
• Identificar as principais revoltas e rebeliões do Período Regencial, suas
características, seus objetivos e seus resultados
• Reconhecer a importância de considerar o respeito aos valores humanos e à
diversidade sociocultural nas análises de fatos e processos histórico-sociais
• Reconhecer que os processos de formação e transformação das instituições
político-sociais são resultado das lutas coletivas
• Reconhecer a importância dos movimentos sociais pela melhoria das condições de
vida e trabalho ao longo da história
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europeus do século XIX e suas influências nas posições político-partidárias da
atualidade
• Comparar organizações políticas, econômicas e sociais no mundo contemporâneo,
reconhecendo propostas que visem a reduzir as desigualdades sociais
• Identificar, a partir de mapas, os principais movimentos históricos de ocupação
territorial
• Identificar processos históricos relativos às atividades econômicas, responsáveis
pelos movimentos populacionais
• Reconhecer que a formação das sociedades contemporâneas é resultado de
interações e conflitos de caráter econômico e cultural
• Identificar diferentes formas de representação de fatos econômico-sociais
expressos em diferentes linguagens
• Analisar o processo histórico de formação das instituições políticas brasileiras
• Compreender a questão da terra no Brasil, identificando as diversas formas de
propriedade ao longo da história, bem como a organização fundiária e os
movimentos sociais a ela ligados
• Identificar as formas de resistência dos africanos e afrodescendentes visando à
extinção do trabalho escravo, com ênfase para os quilombos
• Relacionar a Lei de Terras, de 1850, ao processo de substituição da mão de obra
escrava pela dos imigrantes europeus
• Identificar os principais traços da organização política das sociedades,
reconhecendo o papel das leis em sua estruturação e organização
• Identificar as características essenciais das relações sociais de trabalho ao longo
da história
• Analisar, a partir de textos, os processos de transformação histórica, identificando
suas principais características econômicas, políticas e sociais
• Analisar criticamente o significado da construção dos diferentes marcos
relacionados à formação histórica da sociedade brasileira
• Analisar historicamente as principais características e dinâmicas dos fluxos
populacionais ocorridos no Brasil
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em documentos de natureza variada

• Identificar as características fundamentais de fontes históricas de natureza variada
• Reconhecer a importância do uso de obras de arte para a construção do
conhecimento histórico
• Identificar, a partir de mapas, os principais movimentos históricos de ocupação
territorial
• Reconhecer a importância do Imperialismo como componente essencial do
processo de construção das desigualdades socioeconômicas entre o conjunto das
potências capitalistas e o mundo dos países pobres
• Analisar as justificativas ideológicas apresentadas pelas grandes potências para
interferir nas várias regiões do planeta
• Identificar os significados históricos das relações de poder entre as nações e suas
decorrências nos conflitos armados
• Estabelecer relações entre a expansão imperialista durante o século XIX e a
necessidade de novos mercados consumidores para as potências industrializadas
comercializarem sua produção industrial
• Estabelecer relações entre o combate ao tráfico de escravos e os interesses das
potências européias na manutenção da mão de obra africana naquele continente
• Estabelecer relações entre os avanços tecnológicos da indústria bélica às perdas
humanas ocorridas na Primeira Guerra Mundial
• Reconhecer as formas históricas das sociedades como resultado das relações de
poder entre as nações
• Relacionar as condições de vida dos trabalhadores aos movimentos sociais por
eles desenvolvidos
• Comparar organizações políticas, econômicas e sociais no mundo contemporâneo,
reconhecendo propostas que visem a reduzir as desigualdades sociais
• Reconhecer que as relações de dominação, subordinação e resistência fazem
parte da construção das instituições políticas, sociais e econômicas
• Reconhecer a importância dos movimentos coletivos e de resistência para as
conquistas sociais e a preservação dos direitos dos cidadãos ao longo da história
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sociocultural às análises de fatos e processos histórico-sociais
• Reconhecer a importância de valorizar e respeitar as diferenças de variadas
naturezas, que caracterizam os indivíduos e os grupos sociais
• Reconhecer a importância do estudo das questões de alteridade para compreender
as relações de caráter histórico-cultural a partir da compreensão dos elementos
culturais que constituem as identidades
• Identificar e caracterizar os principais movimentos de contestação ao Império e sua
influência na proclamação da República no Brasil
• Reconhecer as principais características dos regimes Monárquico e Republicano
no Brasil
• Reconhecer as principais características dos vários períodos da República no
Brasil
• Reconhecer o papel da propaganda de massa nas sociedades históricas
• Valorizar e respeitar as diferenças de variadas naturezas que caracterizam os
indivíduos e os grupos sociais
• Reconhecer o respeito aos valores humanos e à diversidade sociocultural como
fundamento da vida social
• Reconhecer a liberdade de práticas de religião e religiosidade dos indivíduos e
grupos sociais como um direito básico da cidadania
• Reconhecer a importância dos documentos visuais para a construção do
conhecimento histórico
• Identificar diferentes formas de representação de fatos econômico-sociais
expressos em diferentes linguagens
• Reconhecer que os processos de formação e transformação das instituições
político-sociais são resultado das lutas coletivas
• Reconhecer os principais movimentos nacionalistas na África e na Ásia envolvidos
nas lutas pela independência
• Identificar os principais valores de defesa ao direito de autodeterminação dos
povos
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• Reconhecer as formas históricas das sociedades como resultado das relações de
poder entre as nações
• Reconhecer, a partir de textos de natureza diversa, as principais características do
período da Guerra Fria
• Estabelecer relações entre a Guerra Fria e os golpes militares na América Latina
• Reconhecer a importância dos movimentos coletivos e de resistência para as
conquistas sociais e a preservação dos direitos dos cidadãos ao longo da história
• Analisar o processo histórico de formação das instituições políticas brasileiras
• Identificar as principais características do Estado brasileiro em diferentes períodos
da República
• Identificar as principais características dos governos populistas no Brasil
• Caracterizar os governos militares instalados no Brasil a partir de 1964,
considerando especialmente a supressão das liberdades e a repressão à oposição
• Identificar os principais movimentos de resistência aos governos militares, até a
deflagração da campanha das “Diretas Já”
• Estabelecer relações entre a supressão da censura à imprensa e o processo de
redemocratização do Brasil
• Reconhecer os principais movimentos rurais e urbanos de contestação aos
sistemas políticos e econômicos ao longo da história
• Reconhecer que o processo histórico não decorre apenas da ação dos chamados
grandes personagens
• Reconhecer a importância dos movimentos coletivos e de resistência para as
conquistas sociais e a preservação dos direitos dos cidadãos ao longo da história
• Reconhecer a importância dos mapas para o estudo da história
• Identificar a influência da cultura norte-americana nos hábitos culturais da
sociedade brasileira atual
• Estabelecer relações a partir da seleção e organização de informações registradas
em documentos de natureza variada
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• Identificar as principais tecnologias que caracterizam a vida cotidiana na sociedade
Contemporânea
des
Geografia
Paisagem
O tempo da natureza
• Os objetos naturais
O tempo histórico
• Os objetos sociais
A leitura de paisagens
Escalas da Geografia
As paisagens captadas pelos satélites
• Extensão e desigualdades
Memória e paisagens
As paisagens da Terra
O mundo e suas representações
Exemplos de representações
• Arte e fotografia
Introdução à história da cartografia
A linguagem dos mapas
Orientação relativa
• A rosa dos ventos
Coordenadas geográficas
Os atributos dos mapas
Mapas de base e mapas temáticos
Representação cartográfica
• Qualitativa e quantitativa
Os ciclos da natureza e a sociedade
A história da Terra e os recursos minerais
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Natureza e sociedade na modelagem do relevo
O clima, o tempo e a vida humana

As atividades econômicas e o espaço geográfico
Os setores da economia e as cadeias produtivas
A agropecuária e os circuitos do agronegócio
A sociedade de consumo
O território brasileiro
A formação territorial do Brasil
Limites e fronteiras
A federação brasileira • Organização política e administrativa
A regionalização do território brasileiro
Critérios de divisão regional
As regiões do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), os complexos
regionais e a região concentrada
Domínios naturais do Brasil
Biomas e domínios morfoclimáticos do Brasil
O patrimônio ambiental e a sua conservação
Políticas ambientais no Brasil
O Sistema Nacional de Unidades de Conservação (SNUC)
Brasil: população e economia
A população e os fluxos migratórios
A revolução da informação e a rede de cidades
O espaço industrial • Concentração e descentralização
O espaço agrário e a questão da terra
Representação cartográfica
Visão de mundo e suas tecnologias
Globalização em três tempos
O meio técnico e o encurtamento das distâncias
O meio técnico-científico-informacional e a globalização
O processo de globalização e as desigualdades internacionais
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Matrizes energéticas
• Da lenha ao átomo
Perspectivas energéticas
A matriz energética mundial
A matriz energética brasileira
A crise ambiental
A apropriação desigual dos recursos naturais
Poluição ambiental e efeito estufa
Do Clube de Roma ao desenvolvimento sustentável
Alterações climáticas e desenvolvimento
Consumo sustentável
Geografia comparada da América
Peru e México
• A herança pré-colombiana
Brasil e Argentina
• As correntes de povoamento
Colômbia e Venezuela
• Entre os Andes e o Caribe
Haiti e Cuba
• As revoluções
A produção do espaço geográfico global
Globalização e regionalização
As doutrinas do poderio dos Estados Unidos da América
Os blocos econômicos supranacionais
A nova “desordem” mundial
A Organização das Nações Unidas (ONU)
A Organização Mundial do Comércio (OMC)
O Fórum Social Mundial
• Um outro mundo é possível?
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Estrutura e padrões populacionais
As migrações internacionais
Populações e cultura
• Mundo árabe e mundo islâmico
Redes urbanas e sociais
Cidades
• Espaços relacionais e espaços de conexão
As cidades e a irradiação do consumo
Turismo e consumo do lugar
As redes da ilegalidade

Habilidades
• Construir e aplicar o conceito de paisagem
• Descrever elementos constitutivos de uma paisagem
• Relacionar informações que permitam identificar os diferentes elementos
constitutivos da paisagem
• Elaborar hipóteses para explicar as mudanças ocorridas na paisagem com base na
observação de imagens
• Descrever elementos constitutivos de mudanças e permanências em uma dada
paisagem
• Identificar e descrever, nas paisagens, os elementos mais duráveis e os mais
suscetíveis a mudanças na temporalidade humana
• Interpretar e produzir textos simples acerca das transformações observáveis no
tempo e no espaço
• Identificar, a partir de iconografias, diferentes formas de desigualdade social
impressas na paisagem
• Comparar e diferenciar mapas e imagens de satélites
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• Reconhecer o significado da seletividade na representação cartográfica e a
distinção entre mapas e imagens de satélites
• Identificar os pontos cardeais e colaterais e aplicar técnicas de orientação relativa
• Aplicar o sistema de coordenadas geográficas para determinar a posição absoluta
dos lugares
• Reconhecer a diferença entre a escala gráfica e a escala numérica
• Inferir título mais adequado para uma representação cartográfica
• Reconhecer o significado da legenda para a representação dos fenômenos
geográficos
• Reconhecer a diferença entre mapas de base e mapas temáticos
• Reconhecer técnicas de representação utilizadas na cartografia temática
• Identificar e descrever os diferentes usos dos recursos naturais realizados pela
sociedade
• Identificar e caracterizar diferentes formas de relevo terrestre
• Conceituar rocha e relacionar os tipos de rochas à presença de minérios na face da
Terra
• Identificar e caracterizar as distintas esferas da Terra (litosfera, atmosfera,
hidrosfera, biosfera)
• Descrever a importância da força dos ventos na transformação do relevo na escala
do lugar
• Descrever a ação da água no modelado do relevo terrestre
• Analisar os impactos produzidos pela ação humana no modelado do relevo
• Descrever o movimento de rotação da Terra e identificar sua consequência na
sucessão de dias e noites
• Descrever o movimento de translação da Terra e identificar seus efeitos na
sucessão das estações do ano
• Identificar nas diversas manifestações das estações do ano suas consequências
no clima que se manifesta na escala do lugar
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humanas que se desenvolvem na escala do lugar

• Identificar os elementos formadores do clima e os fatores que nele interferem
• Identificar e descrever a dinâmica climática e seus ritmos, segundo os tempos da
natureza e a temporalidade social
• Reconhecer e aplicar o conceito de cadeia produtiva
• Analisar as etapas constituintes de diferentes cadeias produtivas
• Caracterizar formas espaciais criadas pelas sociedades, no processo de formação
e organização do espaço geográfico, que contemplem a dinâmica entre a cidade e o
campo
• Identificar, por meio de textos ou imagens, elementos constituintes e
representativos da paisagem rural e urbana
• Identificar alterações provocadas no mundo do trabalho, a partir do advento de
novas tecnologias
• Identificar características e dinâmicas dos fluxos de produção industrial e
agropecuária,

relacionando-os

com

a

constituição

do

espaço

geográfico

contemporâneo
• Descrever e identificar características específicas do setor de serviços e sua
influência no mundo contemporâneo
• Avaliar, por meio de diferentes imagens ou textos jornalísticos, formas de
propagação de hábitos de consumo que induzam a sistemas produtivos predatórios
• Identificar, em mapas de divisão política, as principais demarcações do território
brasileiro em relação à América do Sul
• Identificar, em mapas de divisão política, as demarcações dos Estados brasileiros
• Interpretar mapas históricos para entender a dinâmica da formação do território e
do estabelecimento de fronteiras
• Diferenciar e aplicar os conceitos de limite e fronteira, posicionando-se diante de
situações reais
• Identificar, a partir da leitura de textos e mapas, o processo de formação territorial e
o estabelecimento das fronteiras nacionais
• Ler e interpretar cartas medievais e portulanas
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formação do território brasileiro e os deslocamentos e as modificações de fronteiras
• Identificar, em registros histórico-geográficos, as diferentes formas de organização
político-administrativa do Brasil
• Identificar, em mapas de divisão regional, as demarcações das grandes regiões
brasileiras
• Elaborar e interpretar mapas temáticos de indicadores sociais das unidades
federadas
• Ler, extrair e organizar tabelas com indicadores socioeconômicos dos Estados
brasileiros
• Identificar, em registros histórico-geográficos, representações cartográficas, textos
e documentos, as diferentes formas de regionalização do Brasil
• Reconhecer atividades econômicas na organização e na regionalização do espaço
geográfico
• Identificar as características e dinâmicas geográficas dos fluxos de produção
industrial em associação com a organização e a regionalização do espaço brasileiro
• Identificar características e dinâmicas geográficas da produção agropecuária na
organização e regionalização do espaço brasileiro
• Agrupar os Estados brasileiros a partir da comparação de seus indicadores
socioeconômicos
• Confeccionar, em uma base cartográfica, mapas temáticos e elaborar propostas de
divisão regional, levando em consideração dados e informações disponíveis
• Classificar os Estados brasileiros segundo as condições apresentadas em
indicadores socioeconômicos
• Reconhecer, em representações cartográficas e em gráficos, as diferenças e
desigualdades dos Estados brasileiros segundo indicadores socioeconômicos
• Reconhecer e aplicar os conceitos de bioma, domínio morfoclimático, ecossistema
e recursos naturais
• Reconhecer as generalidades e singularidades que caracterizam os biomas
brasileiros, considerando os impactos oriundos das diferentes formas de intervenção
humana e levando em consideração o diacronismo dos eventos
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sociedade

• Analisar as relações entre sociedade e natureza na produção do espaço geográfico
• Identificar os processos de formação das instituições sociais e políticas que
regulamentam o patrimônio ambiental brasileiro
• Identificar e caracterizar a diversidade morfoclimática do território brasileiro,
compreendendo sua importância na distribuição dos recursos naturais
•

Identificar

geograficamente

características

e

dinâmicas

dos

fluxos

populacionais,relacionando-os com a constituição do espaço
• Interpretar, por meio de diferentes linguagens, o processo de ocupação territorial e
a formação da sociedade brasileira
• Descrever e aplicar o conceito de densidade demográfica
• Descrever e aplicar o conceito de fluxos populacionais (processos migratórios) em
associação com a produção do espaço contemporâneo e do Brasil
• Identificar, por meio de mapa, a distribuição da população brasileira segundo as
diferentes regiões
• Associar o processo de concentração demográfica ao processo de urbanização
• Identificar e discutir as transformações que ocorreram nas formas de uso e
apropriação do espaço agrário e industrial ao longo da história brasileira
• Ler e interpretar representações cartográficas históricas do mundo conhecido
• Visualizar, por meio de mapas, fenômenos geográficos resultantes da ação
humana nas diversas escalas
• Visualizar, interpretar e comparar formas de representação cartográfica de
fenômenos quantitativos e ordenados na escala global
• Identificar situações representativas do processo de globalização
• Interpretar situações acerca das manifestações sociais da globalização a partir de
textos, gráficos ou mapas
• Comparar dados sobre produção, circulação e consumo relativos a diferentes
lugares
• Identificar no espaço geográfico a trama dos objetos que propiciam a circulação de
fluxos econômicos e de informações
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representativos dos espaços globalizados

• Confrontar argumentos e ideias de diferentes autores em textos que discutem as
diferentes manifestações da globalização
• Selecionar e ordenar argumentos embasados em fundamentações geográficas
representativas da relação espaço-tempo
• Identificar e descrever elementos (econômicos e culturais) do processo de
globalização como um fenômeno de ampliação da escala geográfica das relações
humanas
• Identificar as novas condições geográficas vinculadas ao desenvolvimento da
tecnologia de transportes e comunicação, essenciais no processo de globalização
• Construir e aplicar conceitos de fontes de energia e de matriz energética
• Comparar dados para a produção de informações geográficas relevantes acerca
das diferentes fontes de energia
• Identificar e analisar informações textuais e visuais relativas à produção mundial de
energia e à sua distribuição geográfica
• Identificar e analisar dados em tabelas, gráficos e mapas relativos ao uso das
fontes de energia
• Identificar e descrever, por meio de mapas, desequilíbrios na produção e no uso
das diversas formas de energia no mundo
• Analisar relações conflituosas no mundo em razão de interesses contraditórios
entre produtores e usuários das formas de energia e recursos naturais em geral
• Analisar dados em diversas fontes que digam respeito às consequências
ambientais da atividade energética global e no Brasil
• Identificar e analisar dados em tabelas, gráficos e mapas relativos ao uso, forma e
consequência ambiental da atividade energética global
• Comparar dados para a produção de informações geográficas relevantes acerca
das diferentes fontes de energia
• Extrair informações de diferentes fontes para exemplificar e explicar formas de
utilização e consequências do uso indiscriminado das distintas fontes de energia
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com vistas a identificar áreas do planeta suscetíveis a danos ambientais decorrentes
da extração e do uso de fontes energéticas
• Elaborar e interpretar mapas temáticos e gráficos relativos às questões energéticas
• Identificar a presença de recursos naturais na organização do espaço geográfico
relacionada a transformações naturais e à intervenção humana
• Aplicar conceitos de recursos naturais segundo as diversas esferas da natureza
(litosfera, hidrosfera, atmosfera, biosfera)
• Identificar, por meio de gráficos ou mapas, a distribuição e a apropriação desigual
dos recursos naturais
• Identificar e analisar criticamente as implicações socioambientais resultantes das
formas predatórias de utilização dos recursos naturais
• Identificar áreas do planeta suscetíveis a danos ambientais decorrentes da ação
antrópica
• Compreender o significado e a importância da água e de seu ciclo para a
sociedade, em sua relação com condições socioambientais, sabendo qualificar
diferentes formas de uso resultantes da intervenção humana
• Comparar documentos e ações propostas por diferentes instituições sociais e
políticas para o enfrentamento de problemas de caráter ambiental
• Analisar, de forma qualitativa ou quantitativa, situações-problema referentes à
poluição atmosférica, identificando fonte, transporte e destino dos poluentes e
reconhecendo suas transformações e efeitos ambientais, notadamente aqueles
responsáveis pelo aumento do efeito estufa.
• Identificar, com critérios geográficos, áreas do planeta suscetíveis aos danos
ambientais decorrentes da extração e do uso de fontes energéticas.
• Identificar elementos histórico-geográficos representativos da herança précolombiana
• Comparar a formação territorial de países latino-americanos levando em
consideração a influência pré-colombiana e colonial
• Comparar a formação territorial e social do Peru e do México levando em
consideração a influência cultural pré-colombiana e colonial
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• Diferenciar as correntes de povoamento que caracterizam a formação territorial da
Argentina e do Brasil
• Analisar histórica e geograficamente os processos de formação política e
econômica de Cuba e do Haiti estabelecendo relações destes com a situação atual
dos dois países
• Aplicar conceitos de espaço geográfico, lugar, região, fazendo uso da linguagem
científica de forma adequada ao nível de estudo.
• Identificar e caracterizar fatos, situações, fenômenos e lugares representativos do
processo de globalização, nas dimensões econômica, cultural e espacial.
• Identificar, no funcionamento da sociedade capitalista, elementos que estimulam e
aceleram o processo de globalização.
• Apresentar possíveis soluções para situações-problema representativas de conflito
resultante da ação de forças hegemônicas globais
• Confrontar argumentos e ideias de diversos autores em textos que discutem as
diferentes manifestações da globalização
• Reconhecer, localizar, descrever e comparar fatos, problemas, fenômenos,
situações, lugares que expressem as diversidades e desigualdades regionais na
escala global, como meio para compreender as disparidades que as envolvem.
• Explicar e compreender causas e efeitos que permitam reconhecer a globalização
como produto do funcionamento do regime capitalista, assim como analisar as
condições para sua reprodução.
• Interpretar fatos, dados, situações, problemas ou fenômenos apresentados em
forma de textos, gráficos ou mapas, para compreender as diferentes formas de
expressão e manifestação social na escala global.
• Identificar, em textos e situações-problema, os fundamentos da cidadania e da
democracia.
• Identificar situações nas quais os direitos básicos dos cidadãos não são usufruídos
por todos os segmentos da sociedade
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passado, aos valores éticos e morais na vida cotidiana

• Reconhecer o significado histórico e geográfico da ONU
• Analisar propostas apresentadas pela ONU com vistas à melhoria da qualidade de
vida da população mundial
• Identificar os elementos essenciais da organização econômica das sociedades
contemporâneas
• Identificar e descrever a base espacial de redes geográficas que constroem o
espaço econômico mundial
• Identificar os fundamentos políticos e técnicos de organizações econômicas
multilaterais nas sociedades contemporâneas
• Descrever e compreender o papel da OMC como reguladora das relações
comerciais na escala mundial
• Analisar criticamente as regras que regulam os fluxos internacionais de
mercadorias
• Analisar as formas de organização política e econômica das sociedades
contemporâneas, para elaborar propostas de intervenção solidária na realidade
• Aplicar e reconhecer, em textos, os fundamentos defendidos na Declaração
Universal dos Direitos Humanos
• Reconhecer e aplicar conceitos demográficos para análise dos processos
populacionais
• Agrupar diferentes realidades em classes com critérios comuns, como meio de
organizar informações e buscar coerência em relação a dados demográficos
• Distinguir demografia de geografia das populações
• Reconhecer a geografia das populações como uma discussão da espacialidade
básica, na superfície terrestre, das populações humanas do planeta.
• Interpretar e elaborar representações cartográficas relativas à geografia das
populações
•

Relacionar

processos

econômicos

considerados essenciais

na

dinâmica

populacional
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populacional e da produção de alimentos

• Identificar elementos culturais como fatores relevantes na dinâmica demográfica
• Relacionar o desenvolvimento social com a forma de organização demográfica das
populações
• Comparar realidades nacionais diversas que se expressam na escala mundial, com
o intuito de identificar e comparar o perfil populacional de cada região.
• Associar padrões populacionais distintos (estrutura etária, em especial) com as
condições de desenvolvimento econômico e social dos países.
• Comparar países de perfil populacional distinto, identificar padrões e analisar a
transição demográfica de um padrão para o outro.
• Definir e interpretar os processos migratórios internacionais
• Relacionar dimensões sociais resultantes da distribuição populacional no espaço
geográfico
• Identificar características histórico-geográficas que diferenciem o mundo árabe do
mundo islâmico
• Relacionar situações da vida cotidiana a preconceitos étnicos, culturais, religiosos
e de qualquer outra natureza.
• Reconhecer e aplicar o conceito de cidade e urbanização
• Identificar as características das redes urbanas
• Identificar as características dos processos responsáveis pela hierarquia urbana
• Identificar e distinguir configurações espaciais representativas das redes
geográficas e das cidades globais
• Analisar as implicações sociais decorrentes das atividades turísticas com relação à
participação econômica e preservação ambiental em diferentes partes do mundo
• Analisar criticamente implicações sociais e econômicas resultantes da ampliação
das redes de narcotráfico no mundo
• Estabelecer relações entre as diferentes redes de atividades ilegais com estruturas
econômicas e de poder

PLANO DE GESTÃO

115
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
DIRETORIA DE ENSINO - REGIÃO DE FERNANDÓPOLIS

EE. SÍLVIO MIOTTO
Av. São Paulo, 1163 – Centro – Estrela d’Oeste – SP – CEP. 15650-000
Telefones: 17-3833-1275 (fax) – 17-3833-1963. E-mail: e026918a@see.sp.gov.br
Fone/Fax (0XX17) 3833-1275 – Fone (0XX17)Ciências
3833-1963

email- e026918a@see.sp.gov.br

Vida e ambiente
Meio ambiente / Ambiente natural
• Os seres vivos e os fatores não vivos do ambiente
• Tipos de ambiente e de especificidade, como caracterização, localização
geográfica, biodiversidade, proteção e conservação dos ecossistemas brasileiros
• O ar, a água, o solo e a interdependência dos seres vivos
• O ciclo hidrológico do planeta
• A formação dos solos e a produção de alimentos
• O fluxo de energia nos ambientes e ecossistemas – transformação da energia
luminosa do Sol em alimento
• Relações alimentares – produtores, consumidores e decompositores.

Ciência e tecnologia
Materiais no cotidiano e no sistema produtivo / Fontes, obtenção e uso de materiais
• Visão geral de propriedades dos materiais, como cor, dureza, brilho, temperaturas
de fusão e de ebulição, permeabilidade e suas relações com o uso dos materiais no
cotidiano e no sistema produtivo
• Reconhecimento de fontes, obtenção e propriedades da água e seu uso
residencial, agropecuário, industrial, comercial e público
• Minerais, rochas e solo – características gerais e importância para a obtenção de
materiais como metais, cerâmicas, vidro, cimento e cal
Materiais obtidos de vegetais
• A fotossíntese e seus produtos
• A tecnologia da madeira – produtos de sua transformação, como carvão vegetal,
fibras e papel
• Consequências ambientais do desmatamento indiscriminado; importância da
reciclagem do papel
• Tecnologia da cana – açúcar e álcool
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• A saúde individual, coletiva e ambiental
Poluição do ar e do solo: fontes e efeitos sobre a saúde
• O que é poluição
• Os automóveis e a poluição do ar
• A agricultura intensiva e a transformação da paisagem original
• Agricultura convencional × agricultura orgânica
• Defensivos agrícolas e a poluição do solo
A poluição da água e a importância do saneamento básico
• Tratamento da água e do esgoto
• O uso consciente da água
• Caracterização e prevenção de doenças transmitidas por água contaminada
A produção de resíduos e o destino dos materiais no ambiente
• A coleta e os destinos do lixo: coleta seletiva, lixões, aterros, incineração,
reciclagem e reaproveitamento de materiais
• O consumo consciente e a importância dos 3Rs (reduzir, reutilizar e reciclar

Terra e Universo
Planeta Terra
• Características e estrutura
Dimensão e estrutura do planeta Terra
• Representações da Terra – lendas, mitos e crenças religiosas
• Representações de nosso planeta – fotos, planisférios e imagens
• Estimativas do tamanho
• Modelo da estrutura interna e medidas que o sustentam
• Modelos de fenômenos naturais como vulcões, terremotos e tsunamis
• Modelos de placas tectônicas
Rotação da Terra
• A rotação e as diferentes intensidades de iluminação solar
• Ciclo dia/noite e sombra como medida do tempo
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• Evolução nas medidas do tempo – relógios de água e de areia, mecânicos e
eletrônicos
• Ciclo dia/noite e atividade humana e animal
• Fusos horários e saúde
Terra e Universo – Olhando para o céu
Elementos astronômicos visíveis
• O Sol, a Lua, os planetas, as estrelas e as galáxias
• Localização de estrelas e constelações
• Cultura e constelações
• Movimentos dos astros relativos à Terra – de leste a oeste e a identificação da
direção norte/sul
Elementos do Sistema Solar
• O Sol e os planetas no espaço
• Forma, tamanho, temperatura, rotação, translação, massa e atmosfera dos
integrantes do Sistema Solar
• Distâncias e tamanhos na dimensão do Sistema Solar e representação em escala
Vida e ambiente – Os seres vivos
Origem e evolução dos seres vivos
• Origem da vida – teorias, representações e cultura
• Evolução – transformações dos seres vivos ao longo do tempo
• Fósseis – registros do passado
Características básicas dos seres vivos
• Organização celular
• Subsistência – obtenção de matéria e energia e transferência de energia entre
seres vivos
• Reprodução
• Classificação – agrupar para compreender a enorme variedade de espécies
• Os reinos dos seres vivos
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• A distinção entre esqueleto interno e esqueleto externo
• Animais com e sem coluna vertebral
• Aspectos comparativos dos diferentes grupos de vertebrados
• Aspectos comparativos dos diferentes grupos de invertebrados
• Diversidade das plantas e dos fungos
• Aspectos comparativos dos diferentes grupos de plantas
• As funções dos órgãos vegetais
• A reprodução dos vegetais – plantas com ou sem flores
• O papel das folhas na produção de alimentos – fotossíntese
• Características gerais dos fungos
Ciência e tecnologia – A tecnologia e os seres vivos
Produtos obtidos de seres vivos
• O uso de seres e de processos biológicos para a produção de alimentos
• Os seres vivos mais simples e sua relação com a conservação dos alimentos
Ciência, tecnologia e subsistência
• Recuperação de ambientes aquáticos, aéreos e terrestres degradados
Ser humano e saúde – Saúde: um direito da cidadania
O que é saúde
• Saúde como bem-estar físico, mental e social e seus condicionantes, como
alimentação, moradia e lazer
• Saúde individual e coletiva – a responsabilidade de cada um
Parasitas humanos e os agravos à saúde
• Os ectoparasitas e os endoparasitas
• Vírus – características, transmissão e prevenção de doenças da região
• Bactérias – características, transmissão e prevenção de doenças da região
• Principais doenças causadas por protozoários (amebíase, leishmaniose, doença de
Chagas e malária)
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• Verminoses (esquistossomose, teníase, cisticercose, ascaridíase, ancilostomíase
(amarelão), filariose (elefantíase) e bicho
- geográfico) e medidas preventivas para as mais comuns na região
Ser humano e saúde – Manutenção do organismo
Os nutrientes e suas funções no organismo
• Nutrientes e suas funções
• Necessidades diárias de alimentos; dieta balanceada = alimentação variada
• Conteúdo calórico e peso corpóreo – distúrbios alimentares
Estrutura, funcionamento e inter-relações dos sistemas
• Os sistemas de nutrição: digerir, respirar, circular e excretar
• Digestão – processamento dos alimentos e absorção dos nutrientes
• Respiração – movimentos respiratórios e trocas gasosas; distúrbios do sistema
respiratório
• Circulação sistêmica e circulação pulmonar – o sangue e suas funções; distúrbios
do sistema cardiovascular
• Excreção – a estrutura do sistema urinário; a produção da urina
A manutenção da integridade do organismo
• Sistemas de defesa do organismo – sistema imunológico
• Antígenos e anticorpos – vacinas e soros
Vida e ambiente – Manutenção das espécies
Tipos de reprodução
• Estratégias reprodutivas – corte e acasalamento
• Reprodução sexuada e assexuada
• Fertilização externa e interna
• Desenvolvimento de ovíparos e vivíparos
Sexualidade, reprodução humana e saúde reprodutiva
• Puberdade – mudanças físicas, emocionais e hormonais no amadurecimento
sexual de adolescentes
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• Doenças sexualmente transmissíveis – prevenção e tratamento
• Métodos anticoncepcionais e gravidez na adolescência
Terra e Universo – Nosso planeta e sua vizinhança cósmica
As estações do ano
• Translação da Terra em torno do Sol
• Translação da Terra e as estações do ano
• Estações do ano e as variações climáticas
• O ano como medida de tempo
• Calendários em diversas culturas
• Horário de verão, saúde e preservação de energia
O sistema Sol, Terra e Lua
• A Lua e o Sol vistos em diferentes culturas
• Movimentos da Lua relativos à Terra – fases da Lua
• Modelo descritivo dos movimentos do sistema Sol, Terra e Lua
• Eclipses solar e lunar
Nossa vizinhança cósmica
• O Sol como estrela e as estrelas como sóis
• O conceito de galáxia
• O movimento do Sol na galáxia e o movimento galático
• O grupo local e outros aglomerados galáticos
Ciência e tecnologia – Energia no cotidiano e no sistema produtivo
Fontes, obtenção, usos e propriedades da energia
• Usos cotidianos da eletricidade no país e no mundo
• Estimativas de consumo elétrico doméstico e sua relação com os tipos de
aparelhos
• Circuito elétrico residencial e equipamentos simples
• Risco e segurança no uso da eletricidade – choques e alta tensão
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• Impactos ambientais na produção de eletricidade e sustentabilidade
Materiais como fonte de energia
• Petróleo, carvão, gás natural e biomassa como recursos energéticos
• Transformações na produção de energia
• Diferentes energias usadas em transportes – a história dos transportes
Ciência e tecnologia – Constituição, interações e transformações dos materiais
Visão macroscópica e fenomenológica dos materiais
• Propriedades dos materiais em sua interação com luz, calor, eletricidade e tensões
mecânicas
• Distinção entre substâncias químicas e misturas no cotidiano e no sistema
produtivo
• Reconhecimento de transformações químicas por meio de diferenças de
propriedades entre reagentes e produtos
Visão interpretativa e microscópica dos materiais
• Substâncias simples, compostas e seus constituintes – os elementos químicos
• Representação de elementos, substâncias e transformações químicas – linguagem
química
Ser humano e saúde – Coordenação das funções orgânicas
Sistema nervoso
• As relações entre o encéfalo, a medula espinhal e o sistema nervoso periférico
• Atos voluntários e atos reflexos
• A sinapse nervosa
Sistema endócrino
• Sistema endócrino e controle de funções do corpo
• Glândulas exócrinas e endócrinas
• Principais hormônios e suas funções
• Hormônios sexuais e puberdade
As drogas e a preservação do organismo
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Vida e ambiente – Relações com o ambiente
Os órgãos dos sentidos
• Olfato e paladar
• O sentido do tato
• O olho – aparelho que decodifica imagens; a propagação da luz; defeitos da visão
e lentes
de correção
• Ampliação da visão – luneta, periscópio, telescópio e microscópio
• O ouvido, a propagação do som e o ultrassom
• Os cinco sentidos e a terceira idade
Tecnologia e sociedade
Usos tecnológicos das radiações
Características das radiações
• Radiação – propagação de energia, espectro de radiações e usos cotidianos
• Luz, radiação visível, luz e cor, cor-pigmento
• Cores e temperatura
Aplicações das radiações
• Ondas eletromagnéticas e sistemas de informação e comunicação
• Radiações e seus usos em medicina, agricultura, indústria e artes (radiografia,
gamagrafia e tomografia)
• Efeitos biológicos das radiações

Habilidades
• Construir e aplicar o conceito de que os seres vivos estão relacionados aos
ambientes em que são encontrados
• Identificar, em ambientes (ou em textos descritivos de ambientes), elementos
essenciais à manutenção da vida dos organismos que neles se desenvolvem
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• Descrever, com base na observação de figuras e ilustrações, animais e vegetais
típicos dos principais ecossistemas brasileiros: Floresta Amazônica, Mata Atlântica,
Cerrado, Caatinga, Pantanal, Campos Sulinos (Pampas)
• Associar figuras ou ilustrações de animais e vegetais representativos da
biodiversidade brasileira aos seus respectivos ecossistemas
• Reconhecer a presença, em cadeias e teias alimentares, de produtores,
consumidores e decompositores
• Reconhecer e descrever variações na população de determinadas espécies de um
ambiente, sob o impacto da extinção de determinadas populações e/ou introdução
de novas espécies
• Reconhecer causas e consequências de desequilíbrios em cadeias e teias
alimentares, com base em situações descritas em textos ou ilustrações
• Identificar as formas de obtenção de energia e o fluxo de energia nos ambientes
• Reconhecer as transformações do estado físico da água, associando-as às
respectivas mudanças de temperatura
• Construir e aplicar o conceito de ciclo hidrológico, de maneira a interpretar os
diversos caminhos da água no ambiente
• Reconhecer e valorizar ações que promovam o uso racional da água
• Identificar características dos materiais, utilizando-as para classificá-los de acordo
com suas propriedades específicas
• Reconhecer usos de diferentes materiais no cotidiano e no sistema produtivo, com
base em textos e ilustrações
• Identificar e caracterizar os múltiplos usos da água, reconhecendo as propriedades
que permitem que ela seja usada dessa ou daquela maneira
• Reconhecer aspectos relevantes no uso e na preservação da água, como a
manutenção da vida e a produção de alimentos
• Identificar e caracterizar os métodos de obtenção para os materiais mais
comumente utilizados em nosso cotidiano (metais, plásticos etc.)
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utilizados em nosso cotidiano, como metais, plásticos etc., para constituírem
produtos diversos (parafusos, máquinas, lâminas etc.)1
• Distinguir recursos renováveis de não renováveis
• Reconhecer medidas que concorram para o uso racional de recursos materiais
• Identificar as principais substâncias envolvidas na fotossíntese, reconhecendo o
papel desse processo na sobrevivência dos vegetais e dos animais
• Identificar e caracterizar as principais consequências ambientais do desmatamento
• Propor estratégias para resolver o problema do desmatamento associado à
produção de papel com emprego de madeira
• Indicar e caracterizar processos de separação de corantes e óleos a partir de
substâncias produzidas por vegetais
• Indicar e caracterizar o uso da madeira como matéria-prima para a obtenção de
papel, de carvão vegetal e para a indústria de móveis
• Identificar e caracterizar as consequências do uso indiscriminado da madeira
• Elaborar argumentos consistentes para debater e enfrentar situações-problema
relativas ao uso do álcool como combustível
• Identificar vantagens e desvantagens do processo de produção em escala do
álcool combustível
• Ler e interpretar textos científicos ou notícias sobre poluição do ar ou do solo
• Reconhecer e/ou representar, por meio de diferentes linguagens, características de
locais ou de ambientes poluídos
• Identificar e caracterizar os principais poluentes químicos do ar, das águas e do
solo, destacando seus efeitos sobre a saúde individual e coletiva
• Identificar características da agricultura convencional e da orgânica, ressaltando as
vantagens e desvantagens de cada uma dessas modalidades em relação à
preservação ambiental, à saúde humana e ao atendimento à demanda por alimentos
• Indicar e caracterizar medidas que reduzem a poluição ambiental do ar, das águas
e do solo
• Identificar e caracterizar os elementos que entram na composição do solo,
reconhecendo os tipos mais adequados ao cultivo de vegetais
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• Reconhecer a importância do saneamento público (tratamento da água e do
esgoto) e sua relação com a prevenção e promoção da saúde
• Identificar e caracterizar as principais fases no tratamento da água, com base em
textos, esquemas ou situações experimentais
• Reconhecer medidas que possam reduzir o consumo individual e coletivo de água
• Identificar e caracterizar os principais métodos de coleta e de destinação do lixo
• Identificar e argumentar sobre as vantagens e desvantagens dos principais
métodos de coleta e de destinação de lixo, tendo como parâmetro a preservação
ambiental e a saúde coletiva
• Identificar as condições que facilitam (ou dificultam) o processo da reciclagem do
lixo, bem como as vantagens ambientais do reaproveitamento dos materiais nele
presentes
• Ler e interpretar imagens e modelos representativos do planeta Terra, fazendo
estimativas de suas dimensões
• Reconhecer a diversidade histórico-cultural das representações da Terra
elaboradas em diferentes épocas e por diferentes culturas
• Pesquisar e comparar representações do planeta Terra em diferentes épocas,
culturas e civilizações
• Identificar representações da Terra em fotos, planisférios e imagens televisivas
• Reconhecer e identificar as principais características físicas, a composição e a
estrutura interna da Terra5
• Representar em escala, por meio de desenhos e esquemas, as diferentes camadas
da Terra
• Reconhecer, em textos ou ilustrações, os modelos científicos que explicam a
ocorrência de fenômenos naturais, como terremotos, vulcões e tsunamis
• Associar diferentes intensidades de iluminação solar ao movimento de rotação da
Terra
• Observar sombras de objetos variados, como edifícios, árvores, postes e pessoas,
e associar suas formas e seus tamanhos às posições do Sol ao longo do dia
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• Calcular e realizar medidas de tempo do cotidiano e de pequenos e grandes
intervalos de tempo
• Localizar historicamente e comparar diferentes medidores de tempo, como relógios
de sol, de água, de areia, mecânicos e elétricos
• Organizar e registrar informações sobre a duração do dia em diferentes épocas do
ano e sobre os horários de nascimento e ocaso do Sol
• Realizar observações e formular hipóteses sobre o movimento aparente do Sol
para explicar o ciclo dia/noite, registrando-as por meio de desenhos, esquemas ou
textos
• Compreender e explicar por que os pólos terrestres são mais frios do que as
regiões equatoriais, com base em ilustrações e modelos explicativos do movimento
aparente do Sol
• Identificar, em um mapa-múndi, horários em localidades que ficam em diferentes
fusos, reconhecendo o impacto desse sistema sobre a vida humana
• Ler e interpretar informações relacionadas ao céu apresentadas em diferentes
linguagens, como música, dicionário, desenhos, textos e cartas celestes
• Descrever e/ou interpretar relatos de fenômenos ou de acontecimentos que
envolvam conhecimentos a respeito do céu
• Diferenciar fenômenos astronômicos de fenômenos não astronômicos
• Identificar os pontos cardeais, com base em bússola caseira ou tomando como
referência o movimento aparente do Sol
• Reconhecer e utilizar as coordenadas para localizar objetos no céu
• Observar e identificar algumas constelações no céu e em cartas celestes
• Reconhecer e empregar linguagem científica na denominação de astros, como
planeta, planeta anão, asteróides, satélites, cinturão de asteróides etc.
• Comparar tamanhos e distâncias relativas entre astros pertencentes ao Sistema
Solar, com base em figuras e ilustrações
• Construir um modelo em escala do Sistema Solar, interpretando as relações entre
tamanho e distância dos astros que o integram
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grandes dimensões do Sistema Solar em relação à pequena parcela ocupada pela
Terra
• Reconhecer a construção do conhecimento científico relativo às observações do
céu como um processo histórico e cultural, com base na análise de textos e/ou
modelos
• Ler e interpretar diferentes representações sobre a origem da vida, expressas em
textos de natureza diversa
• Relacionar as informações presentes em textos que tratam da origem dos seres
vivos com os contextos em que foram produzidos
• Confrontar interpretações diversas dadas ao fenômeno do surgimento da vida no
planeta, comparando diferentes pontos de vista, identificando os pressupostos de
cada interpretação e analisando a validade dos argumentos utilizados
• Reconhecer que os fósseis são evidências da evolução dos seres vivos, com base
em textos e/ou ilustrações
• Reconhecer a organização celular como uma característica fundamental das
formas vivas
• Identificar e caracterizar as funções vitais básicas das formas vivas
• Representar estruturas celulares básicas por meio da construção de modelos
tridimensionais
• Utilizar conceitos biológicos na caracterização de seres vivos: unicelular,
pluricelular, autótrofo e heterótrofo, entre outros
• Comparar diferentes critérios que podem ser utilizados na classificação biológica
• Ler e interpretar diferentes informações referentes à extinção das espécies em
textos, gráficos e ilustrações
• Construir, apresentar e reconhecer argumentação plausível para a defesa da
preservação da biodiversidade
• Identificar e explicar as principais causas de destruição dos ecossistemas
• Reconhecer a importância da biodiversidade para preservação da vida, destacando
de que maneira ela pode ser ameaçada por condições climáticas e pela intervenção
humana
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ambientes em que vivem, com base em textos e/ou ilustrações
• Identificar e descrever a participação de microrganismos na fabricação de
determinados alimentos (pão, queijo, leite, iogurte etc.), com base na leitura de
textos
•

Identificar

e

descrever

a

participação

de

microrganismos

na

conservação/deterioração de determinados alimentos (carne, leite, iogurte etc.), com
base na leitura de textos ou em análise de resultados de experimentação
• Reconhecer a etiologia e a profilaxia do botulismo a partir da leitura de texto ou
ilustração do processo de transmissão
• Reconhecer procedimentos utilizados em casas ou residências para a conservação
de alimentos a partir da leitura de textos e/ou ilustrações
• Reconhecer procedimentos utilizados pela indústria para a conservação de
alimentos a partir da leitura de textos e/ou ilustrações
• Identificar e descrever as fases principais nos processos de esterilização do leite e
as transformações químicas para a obtenção de seus derivados
• Associar a fermentação biológica ao processo de obtenção de energia realizado
por microrganismos, identificando os reagentes e produtos desse processo
• Ler e interpretar gráficos sobre a ocorrência e a distribuição de acidentes de
derramamento de petróleo
• Identificar e descrever prejuízos ambientais e para a saúde coletiva causados pelos
episódios de derramamento de petróleo a partir da leitura de texto e/ou ilustração
• Identificar e descrever situações em que microrganismos podem ser utilizados para
recuperar ambientes contaminados por petróleo ou outros poluentes, com base em
textos
• Reconhecer a saúde como bem-estar físico, mental e social, e não apenas como
ausência de doenças
• Ler e interpretar indicadores de saúde apresentados na forma de tabelas e gráficos
simples
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moradia, saneamento, meio ambiente, renda, trabalho, educação, transporte, lazer
etc.), com base em textos e/ou ilustrações
• Propor ações para melhorar a qualidade de vida de uma determinada população,
conhecidos os seus indicadores básicos de saúde
• Reconhecer argumentos e propostas que expressem a visão de que saúde é um
bem pessoal que deve ser promovido por meio de diferentes ações (individuais,
coletivas e governamentais), com base em textos
• Explicar a transmissão e as medidas de prevenção das principais doenças
causadas por vírus
• Explicar a transmissão e as medidas de prevenção das principais doenças
causadas por bactérias
• Representar e/ou explicar fenômenos que aparecem nos ciclos de transmissão das
verminoses mais comuns (esquistossomose, teníase, cisticercose, ascaridíase,
ancilostomíase, filariose e bicho-geográfico), bem como as medidas para preveni-las
• Reconhecer a relação entre os ectoparasitas e os endoparasitas e a saúde
humana
• Identificar os ciclos de transmissão das principais doenças causadas por
protozoários (leishmaniose, doença de Chagas e malária)
• Reconhecer episódios de endemia e/ou epidemia, com base na leitura de textos
• Identificar e explicar condições ambientais e climáticas que favorecem (ou
dificultam) a disseminação de algumas doenças, com base na leitura de textos
• Identificar diferentes necessidades nutricionais segundo idade, sexo e atividades
diárias das pessoas
• Identificar os principais tipos de nutrientes presentes nos alimentos mais comuns
da dieta diária
• Identificar e explicar as diferentes funções que os nutrientes têm no organismo
• Ler e interpretar rótulos de alimentos, julgando sua adequação a dietas
predeterminadas (hiper e hipocalóricas, sem colesterol etc.)
• Identificar e explicar as causas das principais doenças relacionadas à alimentação,
bem como as suas consequências no desenvolvimento do indivíduo
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• Identificar e explicar a integração existente entre os sistemas digestório,
respiratório, cardiovascular e excretor durante o processo de nutrição
• Identificar as causas do ganho de peso excessivo, bem como as estratégias que
favorecem o emagrecimento saudável
• Identificar e explicar as funções básicas e as principais doenças do sistema
cardiovascular
• Identificar hábitos de vida e/ou fatores que afetam a saúde do sistema
cardiovascular, como hipertensão, sedentarismo, colesterol, diabetes, obesidade,
tabagismo e estresse
• Identificar e explicar mecanismos de defesa (barreiras mecânicas e sistema
imunológico) utilizados pelo organismo para se proteger da ação de agentes
externos, mantendo a sua integridade
• Identificar e explicar formas pelas quais o sangue se relaciona às defesas corporais
internas do organismo
• Identificar, em textos e ilustrações, exemplos de reprodução sexuada e de
reprodução assexuada
• Identificar e explicar as principais diferenças entre as reproduções - sexuada e
assexuada
• Reconhecer a principal diferença entre os tipos de fertilização, identificando as
circunstâncias em que cada tipo ocorre preferencialmente
• Reconhecer e nomear, em ilustrações ou modelos anatômicos, as partes do
sistema reprodutor feminino e masculino
• Identificar e explicar as funções dos órgãos principais do sistema reprodutor
masculino e feminino
• Reconhecer as principais mudanças corporais que ocorrem em ambos os sexos da
espécie humana durante a puberdade, com base em textos ou ilustrações
• Reconhecer as principais características da adolescência, com base em texto
• Identificar e explicar os efeitos dos principais hormônios sexuais

PLANO DE GESTÃO

131
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
DIRETORIA DE ENSINO - REGIÃO DE FERNANDÓPOLIS

EE. SÍLVIO MIOTTO
Av. São Paulo, 1163 – Centro – Estrela d’Oeste – SP – CEP. 15650-000
Telefones: 17-3833-1275 (fax) – 17-3833-1963. E-mail: e026918a@see.sp.gov.br

•
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correlacionando-os com os hormônios neles envolvidos

• Identificar e explicar métodos contraceptivos e de proteção contra doenças
sexualmente transmissíveis (DSTs)
• Reconhecer vantagens e desvantagens dos diferentes métodos contraceptivos
• Identificar e explicar meios de contágio e de prevenção da síndrome da
imunodeficiência adquirida (aids) e das DSTs
• Identificar regularidades e invariantes na análise experimental de fenômenos
físicos, como o movimento de um pião ou a rotação da Terra
• Identificar e explicar aspectos da vida terrestre influenciados pelas estações do ano
• Recorrer a modelos explicativos para explicar o que é um ano
• Comparar diversos calendários, explicitando o princípio que orienta a elaboração
de cada um deles
• Identificar e explicar princípios básicos do funcionamento do calendário gregoriano
• Reconhecer e representar o movimento de translação da Terra em torno do Sol,
percebendo a invariância do seu eixo de rotação
• Identificar regularidades e invariantes na análise do movimento orbital da Lua
• Utilizar modelos explicativos para explicar as fases da Lua
• Interpretar e analisar textos referentes às diferentes interpretações culturais sobre
o Sol e a Lua
• Relacionar a inclinação do eixo de rotação da Terra em relação ao plano de seu
movimento à existência das estações do ano; associar o clima em diferentes regiões
do mundo e do país às diferentes latitudes
• Ler e interpretar textos que utilizam dados referentes às estrelas e galáxias
• Reconhecer a natureza cíclica de movimentos da Terra, do Sol e da Lua,
associando-os a fenômenos naturais, ao calendário e a influências na vida humana
• Relacionar períodos de translação dos planetas a suas distâncias em relação ao
Sol e à duração dos seus anos
• Explicar o significado do horário de verão e seu impacto sobre a economia de
energia e sobre a saúde humana
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• Relacionar as diferentes fases da Lua com as diferentes posições da Terra e da
Lua em relação ao Sol
• Identificar a posição do Sol pela análise da iluminação da Lua
• Reconhecer e representar, em desenhos e esquemas, as diferentes fases da Lua
• Explicar e representar em esquemas os eclipses da Lua e do Sol
• Identificar diferentes formas de utilização de energia elétrica no cotidiano, na
cidade e no país
• Classificar as tecnologias que utilizam eletricidade em função de seus usos
• Identificar símbolos e outras representações características de aparelhos elétricos,
como potência e tensão, em suas chapinhas de fabricação
• Analisar qualitativamente dados referentes à potência elétrica de aparelhos,
utilizando corretamente a nomenclatura e a unidade de potência
• Identificar e representar circuitos elétricos simples em instalações domésticas e em
diferentes aparelhos
• Identificar e explicar as funções dos circuitos elétricos em instalações domésticas e
em diferentes aparelhos
• Desenvolver modelos explicativos para componentes de um circuito elétrico
simples
• Identificar variáveis relevantes para a interpretação e a análise de experimentos
sobre eletricidade
• Identificar e diferenciar materiais condutores de materiais isolantes de eletricidade
• Identificar e explicar os riscos relativos aos usos da eletricidade, bem como os
procedimentos para evitá-los
• Identificar e explicar o percurso da eletricidade desde as usinas geradoras até as
residências, a partir de esquemas ou textos
• Ler e interpretar textos, folhetos e manuais simples de equipamentos e circuitos
elétricos
• Ler e interpretar informações contidas em uma conta de energia elétrica residencial
e desenvolver conceitos para o uso racional dessa energia
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• Comparar origens, usos, vantagens e desvantagens de recursos energéticos como
petróleo, carvão, gás natural e biomassa, com base em textos
• Analisar problemas decorrentes do uso de petróleo e de outros combustíveis
fósseis, propondo formas de reduzi-los
• Reconhecer vantagens do uso de fontes renováveis de energia no mundo atual,
com base em textos
• Ler e interpretar tabelas simples de fontes e consumo de energia na cidade ou no
país
• Comparar capacidade, velocidade, potência e consumo energético de diferentes
meios de transporte e identificar os mais adequados às condições de operação
• Identificar e propor soluções para problemas ambientais provocados em
decorrência dos meios de transporte
• Medir volumes de sólidos e determinar as densidades de substâncias e misturas
• Identificar comportamentos diferenciados de materiais resultantes da interação
entre forças mecânicas e a luz
• Reconhecer a natureza corpuscular da matéria, propondo explicações para o
comportamento dos materiais, com base em modelos interpretativos simples
• Associar os resultados de interações entre os materiais ao comportamento das
partículas que os constituem
• Comparar substâncias químicas e misturas de substâncias químicas a partir de
medidas de densidade expressas em tabela de dados
• Determinar densidades de misturas e substâncias químicas sólidas
• Identificar evidências diretas e indiretas da ocorrência de transformações químicas
em textos e ilustrações
• Descrever transformações químicas que ocorrem no cotidiano
• Identificar evidências da existência de proporção entre quantidades de substâncias
utilizadas em transformações químicas
• Relacionar observações feitas experimentalmente com a descrição das
transformações químicas realizadas em indústrias e que ocorrem no cotidiano
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• Propor modelos explicativos para diferenciar substâncias simples e compostas
• Representar substâncias químicas por meio de símbolos dos elementos que as
constituem
• Comparar condutibilidades elétricas de diferentes materiais
• Reconhecer limitações do modelo de partículas para interpretar diferenças de
condutibilidade elétrica
• Interpretar texto sobre experimento histórico
• Reconhecer que os sistemas - nervoso e endócrino - atuam integradamente na
coordenação das diversas partes do corpo, a partir de textos ou de esquemas
• Distinguir ação nervosa de ação hormonal
• Identificar e explicar a diferença entre atos voluntários e reflexos
• Classificar exemplos de atos comuns do cotidiano em voluntários e reflexos
• Associar os principais hormônios às glândulas que os produzem, identificando suas
funções nos órgãos sobre os quais atuam e no organismo em geral
• Identificar e explicar as principais doenças metabólicas associadas ao excesso ou
à falta dos principais hormônios que atuam no organismo humano
• Reconhecer o papel dos hormônios da hipófise na regulação das demais glândulas
• Identificar e explicar as principais ocorrências hormonais da puberdade e o seu
impacto no organismo humano
• Reconhecer que estímulos externos, como abuso de drogas, automedicação e uso
inadequado de hormônios, entre outros, afetam o delicado equilíbrio entre o estado
de saúde e o estado de doença
• Identificar os principais efeitos das drogas no organismo humano
• Diferenciar drogas lícitas de ilícitas, bem como as estimulantes das depressoras
• Identificar e explicar os efeitos e os riscos do uso de anabolizantes
• Identificar e explicar os mecanismos básicos pelos quais os cheiros são percebidos
e os gostos são sentidos, com base em textos e procedimentos experimentais
• Identificar e explicar as contribuições das diferentes estruturas da língua na
percepção dos diferentes sabores
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• Identificar as diferentes estruturas responsáveis pelo tato
• Estabelecer relações entre o sistema nervoso, a recepção de estímulos pelos
órgãos dos sentidos, os impulsos nervosos e as reações, com base em textos ou
esquemas
• Identificar e explicar os processos de reflexão e absorção da luz na superfície do
organismo humano e a ação da melanina na proteção das células da pele
• Reconhecer o princípio de funcionamento dos filtros solares e a validade de
argumentos que defendem o seu uso
• Reconhecer procedimentos que concorrem para reduzir o risco de incidência de
câncer de pele
• Compreender a propagação retilínea da luz no funcionamento de um espelho e de
uma câmara escura e fazer analogia entre a câmara e o olho humano
• Identificar e explicar os mecanismos básicos de funcionamento do olho humano,
fazendo uma analogia entre suas partes e as de uma máquina fotográfica
• Identificar e explicar os principais defeitos da visão, bem como os efeitos das lentes
na correção desses defeitos
• Explicar o funcionamento básico de instrumentos e aparelhos que ampliam a visão
humana, como luneta, periscópio, telescópio e microscópio
• Explicar o funcionamento básico do sistema auditivo, destacando os possíveis
problemas que podem causar a surdez
• Identificar as partes principais da orelha humana, relacionando-as com o papel que
exercem no processo de propagação dos sons
• Reconhecer zonas de ruído que podem provocar problemas auditivos, com base
em textos
• Propor alternativas para minimizar o nível de ruído em zonas urbanas, melhorando
a qualidade de vida das populações
• Identificar e reconhecer o impacto do envelhecimento sobre o funcionamento dos
órgãos dos sentidos
• Identificar os usos que são feitos das radiações no cotidiano
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• Reconhecer e saber utilizar corretamente a nomenclatura e a unidade de
frequência das radiações
• Ler e interpretar informações sobre ondas apresentadas em diferentes linguagens
e representações
• Diferenciar as radiações de acordo com suas frequências
• Fazer uso de escalas apropriadas para a representação do espectro
eletromagnético
• Descrever e representar qualitativamente fenômenos de transmissão de
informações por meio das ondas eletromagnéticas
• Relacionar fenômenos de blindagem das ondas, observados experimentalmente, a
fenômenos semelhantes identificados no dia a dia
• Interpretar mudanças entre os diferentes modelos explicativos para a luz e a visão,
com base em leitura de textos
• Construir e interpretar um experimento para verificar o fenômeno da decomposição
da luz
• Reconhecer e explicar os fenômenos de formação de cores a partir das cores
primárias
• Identificar e explicar as diferenças entre as misturas de cor-luz e cor-pigmento
• Interpretar imagens simples de radiografia
• Descrever e identificar procedimentos relativos ao exame de radiografia utilizando
conhecimentos físicos
• Identificar no espectro eletromagnético a faixa de frequência correspondente à luz
visível, relacionando-a com as demais faixas de frequência
• Reconhecer os diferentes usos que são feitos das radiações eletromagnéticas de
alta frequência, a partir de textos
• Identificar os efeitos das radiações eletromagnéticas sobre a saúde humana e o
ambiente
• Reconhecer que, se por um lado, a tecnologia melhora a qualidade de vida, por
outro, ela pode trazer efeitos que precisam ser ponderados e avaliados
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Matemática
Números
Números naturais
• Múltiplos e divisores
• Números primos
• Operações básicas (+, –, . , ÷)
• Introdução as potencias
Frações
• Representação
• Comparação e ordenação
• Operações

Números/Relações
Números decimais
• Representação
• Transformação em fração decimal
• Operações
Sistemas de medida
• Medidas de comprimento, massa e capacidade
• Sistema métrico decimal: múltiplos e submúltiplos da unidade
Geometria/Relações
Formas geométricas
• Formas planas
• Formas espaciais
Perímetro e área
• Unidades de medida
• Perímetro de uma figura plana
• Cálculo de área por composição e decomposição
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Estatística
• Leitura e construção de gráficos e tabelas
• Media aritmética
• Problemas de contagem
Números
Sistemas de numeração
• Sistemas de numeração na Antiguidade
• O sistema posicional decimal
Números negativos
• Representação
• Operações
Números racionais
• Representação fracionaria e decimal
• Operações com decimais e frações (complementos)
Geometria
Geometria
• Ângulos
• Polígonos
• Circunferência
• Simetrias
• Construções geométricas
• Poliedros
Relações
Proporcionalidade
• Variação de grandezas direta ou inversamente proporcionais
• Conceito de razão
• Porcentagem
• Razões constantes na Geometria: p
• Construção de gráficos de setores
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Números
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Álgebra
• Uso de letras para representar um valor desconhecido
• Conceito de equação
• Resolução de equações
• Equações e problemas
Números
Números racionais
• Transformação de decimais finitos em fração
• Dízimas periódicas e fração geratriz
Potenciação
• Propriedades para expoentes inteiros
• Problemas de contagem
Números/Relações
Expressões algébricas
• Equivalências e transformações
• Produtos notáveis
• Fatoração algébrica
Números/Relações
Equações
• Resolução de equações de 1º grau
• Sistemas de equações e resolução de problemas
• Inequações de 1º grau
Gráficos
• Coordenadas: localização de pontos no plano cartesiano

Geometria
Geometria
• Teorema de Tales
• Teorema de Pitágoras
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• Área de polígonos
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Habilidades
• Compreender as principais características do sistema decimal: significado da base
e do valor posicional
• Conhecer as características e propriedades dos números naturais: significado dos
números primos, de múltiplos e de divisores.
• Saber realizar operações com números naturais de modo significativo (adição,
subtração, multiplicação, divisão, potenciação)
• Compreender o significado das frações na representação de medidas não inteiras
e da equivalência de frações
• Saber realizar as operações de adição e subtração de frações de modo
significativo
• Compreender o uso da notação decimal para representar quantidades não inteiras,
bem como a ideia de valor posicional
• Saber realizar e compreender o significado das operações de adição e subtração
de números decimais
• Saber transformar frações em números decimais e vice-versa
• Saber realizar medidas usando padrões e unidades não convencionais; conhecer
diversos sistemas de medidas
• Conhecer as principais características do sistema métrico decimal: unidades de
medida (comprimento, massa, capacidade) e transformações de unidades
Saber identificar e classificar formas planas e espaciais em contextos concretos e
por meio de suas representações em desenhos e em malhas
• Saber planificar figuras espaciais e identificar figuras espaciais a partir de suas
planificações
• Compreender a noção de área e perímetro de uma figura, sabendo calculá-los por
meio de recursos de contagem e de decomposição de figuras
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• Compreender
a ideia
de
simetria,
sabendo reconhece-la em construções
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geométricas e artísticas, bem como utiliza-la em construções geométricas
elementares
• Compreender informações transmitidas em tabelas e gráficos
• Saber construir gráficos elementares (barras, linhas, pontos) utilizando escala
adequada
• Saber calcular, interpretar e utilizar informações relacionadas às medidas de
tendência central (media, mediana, moda)
• Saber utilizar diagramas de arvore para resolver problemas simples de contagem
• Compreender a ideia do principio multiplicativo de contagem
• Compreender o funcionamento de sistemas decimais e não decimais de
numeração e realizar cálculos simples com potencias
• Compreender a relação entre uma fração e a representação decimal de um
número, sabendo realizar de modo significativo as operações de adição, subtração,
multiplicação e divisão com decimais
• Saber realizar operações de adição, subtração, multiplicação e divisão de frações,
compreendendo o significado das operações realizadas
• Compreender o significado dos números negativos em situações concretas, bem
como das operações com negativos
• Saber realizar de modo significativo as operações de adição, subtração,
multiplicação e divisão de números negativos
• Compreender a ideia de medida de um ângulo (em grau), sabendo operar com
medidas de ângulos e usar instrumentos geométricos para construir e medir ângulos
• Compreender e identificar simetria axial e de rotação nas figuras geométricas e nos
objetos do dia a dia
• Saber calcular a soma das medidas dos ângulos internos de um triângulo e
estender tal cálculo para polígonos de n lados
• Saber aplicar os conhecimentos sobre a soma das medidas dos ângulos de um
triângulo e de um polígono em situações práticas
• Saber identificar elementos de poliedros e classificar os poliedros segundo diversos
pontos de vista
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• Saber reconhecer situações que envolvem proporcionalidade em diferentes
contextos,

compreendendo

a

idéia

de

grandezas

direta

e

inversamente

proporcionais
• Saber resolver problemas variados, envolvendo grandezas direta e inversamente
proporcionais.
• Reconhecer e saber utilizar o conceito de razão em diversos contextos
(proporcionalidade, escala, velocidade, porcentagem etc.), bem como na construção
de gráficos de setores.
• Conhecer o significado do numero p como uma razão constante da Geometria,
sabendo utiliza-lo para realizar cálculos simples envolvendo o comprimento da
circunferência ou de suas partes
• Saber resolver problemas simples envolvendo a ideia de probabilidade
(porcentagem que representa possibilidades de ocorrência).
• Compreender o uso de letras para representar valores desconhecidos, em
particular, no uso de fórmulas.
• Saber fazer a transposição entre a linguagem corrente e a linguagem algébrica
• Compreender o conceito de equação a partir da ideia de equivalência, sabendo
caracterizar cada equação como uma pergunta
• Saber traduzir problemas expressos na linguagem corrente em equações
• Conhecer alguns procedimentos para a resolução de uma equação: equivalência e
operação inversa
• Compreender a ideia de numero racional em sua relação com as frações e as
razoes
• Conhecer as condições que fazem com que uma razão entre inteiros possa se
expressar por meio de dízimas periódicas; saber calcular a geratriz de uma dízima.
• Compreender a utilidade do uso da linguagem das potencias para representar
números muito grandes e muito pequenos
• Conhecer as propriedades das potencias e saber realizar de modo significativo às
operações com potencias (expoentes inteiros)
• Realizar operações simples com monômios e polinômios
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outra, particularmente no caso dos produtos notáveis.

• Saber atribuir significado a fatoração algébrica e como utiliza-la na resolução de
equações e em outros contextos
• Compreender o significado de expressões envolvendo números naturais por meio
de sua representação simbólica e de seu significado geométrico (2n e um número
par, 2n + 1 e um número impar, a soma dos n primeiros números naturais e_ n_(_n_
+__ 1__) 2 etc.)
• Compreender situações que envolvem proporcionalidade, sabendo representá-las
por meio de equações ou Inequações
• Saber expressar de modo significativo a solução de equações e Inequações de
1ºgrau
• Saber explorar problemas simples de matemática discreta, buscando soluções
inteiras de equações lineares com duas incógnitas
• Saber resolver sistemas lineares de duas equações e duas incógnitas pelos
métodos da adição e da substituição, sabendo escolher de forma criteriosa o
caminho mais adequado em cada situação
• Compreender e usar o plano cartesiano para a representação de pares ordenados,
bem como para a representação das soluções de um sistema de equações lineares

- ATIVIDADES CURRICULARES DESPORTIVAS – ACDs

A Escola conta com duas turmas de Atividades Curriculares Desportivas ACDs, sendo uma turma de voleibol feminino categoria infantil e uma turma de futsal
masculino categoria mirim.
As turmas de ACDs é considerada parte integrante da proposta pedagógica
desta Unidade Escolar que visa a valorização da participação dos alunos em
atividades esportivas tanto competitivas como recreativas, bem como formar e
desenvolver hábitos saudáveis proporcionados pelo esporte, além da oportunidade
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do relacionamento
com
alunos
de outras
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3833-1963 escolas durante os campeonatos ou
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organização de jogos inter-escolares.

As ACDs, são desenvolvidas sempre em período diverso ao das aulas
regulares, e será:
1º) objeto de controle e freqüência dos alunos;
2º) acompanhadas em seu desenvolvimento pela coordenação pedagógica da
escola;
3º)

submetida

à

avaliação

devidamente

formalizada

em

relatórios

circunstanciados, a serem encaminhados semestralmente à Diretoria de Ensino, a
fim de se constituírem em indicadores responsáveis pela sua manutenção ou
interrupção.
As ACDs busca intensificar a valorização da prática esportiva como elemento
fundamental para o pleno desenvolvimento do ser humano para melhoria da
qualidade de vida, por meio de atividades como:
-

sistemas táticos ofensivos e defensivos, de acordo com as habilidades
motoras e apreensão de conhecimentos específicos dos alunos;

-

aprofundamento das regras desportivas;

-

jogos de treinamento e preparação para competições;

-

atividades que requerem níveis diferenciados de aptidões físicas dos
educandos sempre visando a coletividade entre os participantes nas
atividades práticas de – jogos esportivos.

D- COMPETÊNCIAS DAS ÁREAS DE CONHECIMENTOS DO ENSINO
FUNDAMENTAL
LÍNGUA PORTUGUESA:
No processo ensino-aprendizagem do ciclo II do ensino fundamental, esperase que o aluno amplie o domínio ativo do discurso nas diversas situações
comunicativas, sobretudo nas instâncias públicas de uso da linguagem, de modo a
possibilitar sua inserção efetiva no mundo da escrita, ampliando suas possibilidades
de participação social no exercício da cidadania.
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organizar
um conjunto
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possibilite os alunos a:
-

utilizar a linguagem na escuta e produção de textos orais e na leitura e
produção de textos escritos de modo a atender a múltiplas demandas sociais,
responder a diferentes propósitos comunicativos e expressivos, e considerar
as diferentes condições de produção do discurso;

-

utilizar a linguagem para estruturar a experiência e explicar a realidade,
operando sobre as representações construídas em várias áreas do
conhecimento:


sabendo como proceder para ter acesso, compreender e fazer uso de
informações contidas nos textos, reconstruindo o modo pelo qual se
organizam em sistemas coerentes;



sendo capaz de operar sobre o conteúdo representacional dos textos,
identificando aspectos relevantes, organizando notas, elaborando
roteiros, resumos, índices, esquemas etc.;



aumentando

e

aprofundando

seus

esquemas

cognitivos

pela

ampliação do léxico e de suas respectivas redes semânticas;


analisar criticamente os diferentes discursos, inclusive o próprio,
desenvolvendo a capacidade de avaliação do texto;



contrapondo sua interpretação da realidade a diferentes opiniões;



inferindo as possíveis intenções do autor marcadas no texto;



percebendo os processos de convencimento utilizados para atuar
sobre o interlocutor/leitor;



identificando e repensando juízos de valor tanto socioideológicos
(preconceituosos

ou

não)

quando

histórico-culturais

(inclusive

estéticos) associados à linguagem e à língua;


reafirmando sua identidade pessoal e social;



conhecer

e

valorizar

as

diferentes

variedades

do

Português,

procurando combater o preconceito lingüístico;
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-

reconhecer
e valorizar
a linguagem
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adequado e eficiente na comunicação cotidiana, na elaboração artística e
mesmo nas interações com pessoas de outros

grupos sociais que se

expressem por meio de outras variedades;
-

usar os conhecimentos adquiridos por meio da prática de análise lingüística
para expandir sua capacidade de monitoração das possibilidades de uso da
linguagem, ampliando a capacidade de análise crítica.

HISTÓRIA - Ao final do ciclo II do ensino fundamental espera-se que o aluno seja
capaz de:
-

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

-

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;

-

utilizar conceitos para explicar relações sociais, econômicas e políticas de
realidades históricas singulares, com destaque para a questão da cidadania;

-

reconhecer as diferentes formas de relações de poder inter e intragrupos
sociais;

-

identificar e analisar lutas sociais, guerras e revoluções na História do Brasil
e do mundo;

-

conhecer as principais características do processo de formação e das
dinâmicas dos Estados Nacionais;

-

refletir sobre as grandes transformações tecnológicas e os impactos que elas
produzem na vida das sociedades;
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-
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critérios

de

anterioridade,

posterioridade

e

simultaneidade;
-

debater idéias e expressá-las por escrito e por outras formas de comunicação;

-

utilizar fontes históricas em suas pesquisas escolares;

-

ter iniciativas e autonomia na realização de trabalhos individuais e coletivo.

GEOGRAFIA:
É através do estudo do meio, do trabalho com imagens e da representação dos
lugares próximos e distantes, por meio dos quais os alunos serão 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 admiram ao longo da
escolaridade são parte 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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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 estudos e as atividades de Ciências Naturais serão 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;

-

valorizar a disseminação de informações socialmente relevantes aos
membros da sua comunidade;

-

valorizar o cuidado com o próprio corpo, com a 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;
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-

elaborar,
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registros a cerca do tema em estudo, considerando informações obtidas por
meio de observação, experimentação, textos ou outras fontes;
-

confrontar as diferentes explicações individuais e coletivas, inclusive as de
caráter histórico, para reelaborar suas 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 ecossistema brasileiros;

-

interpretar situações de equilíbrio e desequilíbrio 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 as atividades humanas essenciais hoje e
no passado;

-

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 científico ou, no sentido inverso, beneficiam-se desse
conhecimento;
-

compreender as relações de mão dupla entre o processo social e a evolução
das 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
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elaborar individualmente e em grupo relatos orais, escritos, 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 mediante tabelas, gráficos, esquemas, textos ou
maquetes;

-

compreender como as teorias geocêntrica e heliocêntrica explicam os
movimentos dos corpos celestes, relacionando 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;

-

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
-

No ensino de Matemática o aluno deverá visar ao desenvolvimento do
pensamento

numérico,

por

meio

da

exploração

de

situações

de

aprendizagem que levem o aluno a:


ampliar e construir novos significado para os números – naturais,
inteiros e racionais a partir dos diferentes usos no contexto sociais e
matemáticos e reconhecer que existem números não racionais;
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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,
igualdade 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;



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;
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para cálculos 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 nãoconvencionais e convencionais, como as regras de três.

- Do raciocínio estatístico e probabilístico, por meio da exploração de situações
de aprendizagem que levem o aluno a:


construir tabelas e freqüência 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
princípio multiplicativo ou simulações, para estimar a probabilidade de
sucesso de um dos eventos.

EDUCAÇÃO FÍSICA
Na aprendizagem e ensino da cultura corporal de movimento no final do Ciclo
II, espera-se que os alunos sejam capazes de:
-

participar de atividades de natureza relacional, reconhecendo e respeitando
suas características físicas e de desempenho motor, bem como a de seus
colegas, sem discriminar por características pessoais,
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habilidades motoras próprias das situações relacionadas, aplicando-os com
discernimento em situações-problema que surjam no cotidiano;
-

adotar atitudes de respeito mútuo, dignidade e solidariedade na prática dos
jogos, lutas e dos esportes, buscando encaminhar os conflitos de forma nãoviolenta, pelo diálogo, e prescindindo da figura do árbitro. Saber diferenciar
os contextos amador, recreativo, escolar e o profissional, reconhecendo e
evitando o caráter excessivamente competitivo em quaisquer desses
contextos;

-

conhecer e valorizar, apreciar e desfrutar de algumas das diferentes
manifestações da cultura corporal, adotando uma postura despojada de
preconceitos ou discriminações por razões sociais, sexuais ou culturais.
Reconhecer e valorizar as diferenças de desempenho, linguagem e
expressividade decorrentes, inclusive, dessas mesmas diferenças culturais,
sexuais e sociais. Relacionar a diversidade de manifestações da cultura
corporal de seu ambiente e de outros, com o contexto em que são produzidos
e valorizados;

-

aprofundar-se no conhecimento dos limites e das possibilidades do próprio
corpo de forma a poder controlar algumas de suas posturas e atividades
corporais com autonomia e a valorizá-las como recurso para melhoria de
suas aptidões físicas. Aprofundar as noções conceituais de esforço,
intensidade e freqüência por meio de planejamento e sistematização de suas
práticas corporais. Buscar informações para o seu aprofundamento teórico de
forma a construir e adaptar alguns sistemas de melhoria de sua aptidão física;

-

organizar e praticar atividades corporais, valorizando-as como recurso para
usufruto do tempo disponível, bem como ter a capacidade de alterar ou
interferir nas regras convencionais, com o intuito de torná-las

mais

adequadas ao momento do grupo, favorecendo a inclusão dos praticantes.
Analisar, compreender e manipular os elementos que compõem as regras
como instrumentos de criação e transformação;
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cotidiano, e compreender sua inserção no contexto sociocultural em que são
produzidos, despertando para o senso crítico e relacionado-os com as
práticas da cultura corporal de movimento;
-

conhecer, organizar e interferir no espaço de forma autônoma, bem como
reivindicar locais adequados para promoção de atividades corporais e de
lazer, reconhecendo-as como uma necessidade do ser humano e um direito
do cidadão, em busca de uma melhor qualidade de vida.

ARTE
As aulas de arte devem ajudar os jovens a aprender e ter experiências sobre:
-

expressar, representar idéias, emoções, sensações por meio da articulação
poéticas pessoais, desenvolvendo trabalhos individuais e grupais;

-

construir, expressar e comunicar-se em artes plásticas e visuais articulando a
percepção, a imaginação, a memória, a sensibilidade e a reflexão,
observando o próprio percurso de criação e suas conexões com o de outros;

-

interagir com variedades de materiais naturais e fabricados, multimeios
(computador, vídeo, holografia, cinema, fotografia), percebendo, analisando e
produzindo trabalhos de arte;

-

reconhecer, diferenciar e saber utilizar com propriedade diversas técnicas de
arte, com procedimento de pesquisa, experimentação e comunicação
próprios;

-

desenvolver uma relação de autoconfiança com a produção artística pessoal,
relacionando a própria produção com a de outros, valorizando e respeitando a
diversidade estética, artística e de gênero;

-

identificar a diversidade e inter-relações de elementos da linguagem visual
que se encontram em múltiplas realidades (vitrines, cenário, roupas,
adereços,

objetos

domésticos,

movimentos

corporais,

meios

de

comunicação), perceber e analisá-los criticamente;
-

conhecer, relacionar, apreciar objetos, imagens, concepções artísticas e
estéticas –

na sua dimensão material e de significação – , criados por
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e virtuais, observando a conexão entre essas produções e a experiência
artística pessoal e cultural do aluno;
-

compreender, analisar e observar as relações entre as artes visuais com
outras modalidades artísticas e também com outras áreas de conhecimento
humano,

-

(Educação Física, Matemática, Ciências, Filosofia, etc.), estabelecendo as
conexões entre elas e sabendo utilizar tais áreas nos trabalhos individuais e
coletivos;

-

freqüentar e saber utilizar as fontes de documentação de arte, valorizando os
modos de preservação, conservação e restauração dos acervos das imagens
e objetos presentes em variados meios culturais,

-

físicos e virtuais, museus, praças, galerias, ateliês de artistas, centro de
cultura, oficinas populares, feiras, mercados;

-

conhecer e situar profissões e os profissionais de Artes Visuais, observando o
momento presente, as transformações históricas já ocorridas e pensar sobre
o cenário profissional do futuro.

LÍNGUA ESTRANGEIRA
Ao longo dos quatro anos do ensino fundamental, Ciclo II, espera-se que o
aluno seja capaz de:
-

identificar no universo que o cerca as língua estrangeiras que cooperam nos
sistemas de comunicação, percebendo-se como parte integrante de um
mundo plurilíngüe e compreendendo o papel hegemônico

que

algumas

língua desempenham em determinado
momento histórico;
-

vivenciar uma experiência de comunicação humana pelo uso de uma língua
estrangeira, no que se refere as novas maneiras de se expressar e de ver o
mundo refletindo sobre os costumes ou maneiras de agir e interagir e as
visões do seu próprio mundo, possibilitando maior entendimento de um
mundo plural e de seu próprio papel como cidadão de seu país e do mundo;
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acesso a bens culturais da humanidade construídos em outras partes do
mundo;
-

construir conhecimento sistêmico, sobre a organização textual e sobre como e
quando utilizar a linguagem nas situações de comunicação, tendo como base
os conhecimentos da língua materna;

-

construir consciência lingüística e consciência crítica dos usos que se fazem
da língua estrangeira que está aprendendo;

-

ler e valorizar a leitura como fonte de informação e prazer, utilizando-a como
meio de acesso ao mundo do trabalho e dos estudos avançados;

-

utilizar outras habilidades comunicativas de modo a poder atuar em situações
diversas.

ENSINO RELIGIOSO

Através do ensino religioso, a escola pretende mostrar aos educando a
importância de respeitar e saber sobre as diversidades culturais e religiosas do
mundo, portanto, pretende-se que o aluno saiba:
-

proporcionar o conhecimento dos elementos básicos que compõem o
fenômeno religioso a partir das experiências religiosas percebidas no
seu contexto e com isso compreender que todas as pessoas precisam
sentir-se respeitadas e exigir delas respeito;

-

formular o questionamento existencial em profundidade, para dar sua
resposta devidamente informada nas situações cotidianas;

-

analisar o papel das tradições religiosas na estruturação e manutenção
das diferentes culturas e manifestações socioculturais dentro da sua trajetória
histórica;

-

facilitar a compreensão do significado das afirmações e verdades de fé das
tradições religiosas valorizando todas as religiões;
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e expressão da consciência e da resposta pessoal e comunitária do ser
humano;
-

compreender progressivamente sobre si e seu sentido de existência;

-

esclarecer sobre o direito à diferença na construção de estruturas religiosas
que têm na liberdade de seu valor inalienável.

Ensino Religioso
Religião e diversidade
 História e religiosidade
 Função e valores culturais e religiosos
 Diversidade religiosa como parte da cultura
 Tradição religiosa e ética

Os Livros Sagrados
 As análises dos textos sagrados
 O pluralismo religioso cristão
 Origens do cristianismo

A Contra Reforma Católica no século XVI
 Diversidade crista a reforma
 Tolerância uma ação afirmativa
 Uma raiz profunda
-O candomblé
- Reconhecer as diferenças

A Questão da Tolerância
 Pluralismo e diversidade
 A força das mudanças
Habilidades
 Compreender a sociedade, sua gênese e transformação;
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identidade;

 Compreender a produção e o papel histórico das instituições sociais, políticas
e econômicas;
 Perceber que as instituições são construídas por diferentes sujeitos sociais;
 Traduzir os conhecimentos sobre a pessoa, a sociedade, a economia, as
práticas sociais e culturais com problematizações diante de situações novas
ou questão da vida pessoal;
 Construir sua autonomia intelectual rompendo com verdades absolutas ou
deterministas;
 Ser capaz de trabalhar com diferentes interpretações com impactos sociais
desenvolvimentos dos conhecimentos como sujeitos sociais;
 Processar e comunicar de forma ampla informação e conhecimentos;
 Entender a importância das tecnologias contemporânea de comunicação e
informação para planejamento, gestão, organização e fortalecimento do
trabalho em equipe.

OBJETIVOS DO ENSINO MÉDIO

O Ensino Médio, etapa final da educação básica, com duração mínima de três
anos, tem como finalidade a consolidação e o aprofundamento dos conhecimentos
adquiridos no ensino fundamental, possibilitando o prosseguimento de estudos e a
preparação básica para o trabalho e a cidadania do educando, para aprender a
conhecer, aprender a fazer, aprender a viver com os outros e aprender a ser, de
modo a ser capaz de adaptar-se com flexibilidade a novas condições de ocupação
ou aperfeiçoamento posteriores, visando o

aprimoramento do educando como

pessoa humana, incluindo a formação ética e o desenvolvimento da autonomia
intelectual e do pensamento crítico.
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tecnológicos dos processos produtivos, relacionando a teoria com a prática, no
ensino de cada disciplina.
O currículo do ensino médio e suas diretrizes destacarão a educação
tecnológica básica, a compreensão do significado da ciência, das letras e das artes;
o processo histórico de transformação da sociedade e da cultura; a língua
portuguesa como instrumento de comunicação, acesso ao conhecimento e exercício
da cidadania.

INTEGRAÇÃO E SEQÜÊNCIA DOS COMPONENTES CURRICULARES DO
ENSINO MÉDIO

As diretrizes gerais para a organização dos currículos do Ensino Médio,
devem abranger obrigatoriamente, o estudo das linguagens, códigos e suas
tecnologias, ciências da natureza, matemática e suas tecnologias e ciências
humanas e suas tecnologias para completar a formação geral dos educandos, para
a vida pessoal e cultural.
O ensino médio deve partir das vivências dos alunos, dos seus contatos com
a cultura, de seus conhecimentos prévios, organizado de forma a permitir à
abordagem de conceitos essenciais e estruturantes.

-

SÍNTESE DOS CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS DO ENSINO MÉDIO

LINGUAGENS, CÓDIGOS E SUAS TECNOLOGIAS:
Ensino Médio

Língua Portuguesa e Literatura

Esferas de atividades sociais da linguagem
As diferentes mídias
A língua e a constituição psicossocial do indivíduo
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Lusofonia e história da língua portuguesa
A exposição artística e o uso da palavra
Comunicação e relações sociais
Discurso e valores pessoais e sociais
Literatura e Arte como instituições sociais
Variedade linguística: preconceito lingüístico
A literatura como sistema intersemiótico
O eu e o outro: a construção do diálogo e do conhecimento
A construção do caráter dos enunciadores
A palavra: profissões e campo de trabalho
O texto literário e o tempo
A linguagem e a crítica de valores sociais
A palavra e o tempo: texto e contexto social
Como fazer para gostar de ler literatura?
O estatuto do escritor na sociedade
Os sistemas de arte e de entretenimento
O século XIX e a poesia
Literatura e seu estatuto
O escritor no contexto social-político-econômico do século XIX
O indivíduo e os pontos de vista e valores sociais
Romantismo e Ultrarromantismo
Valores e atitudes culturais no texto literário
Ética, sexualidade e linguagem
Literatura e seu estatuto
O escritor no contexto social-político-econômico do século XIX
As propostas pós-românticas e a literatura realista e naturalista
Literatura e realidade social
Comunicação, sociedade e poder
Ruptura e diálogo entre linguagem e tradição
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A literatura Fone/Fax
e a construção
da–modernidade
e do moderno
(0XX17) 3833-1275
Fone (0XX17) 3833-1963
email- e026918a@see.sp.gov.br

Linguagem e o desenvolvimento do olhar crítico
A crítica de valores sociais no texto literário
Adequação linguística e ambiente de trabalho

A literatura e a construção da modernidade e do Modernismo
A língua portuguesa e o mundo do trabalho
África e Brasil: relações hipersistêmicas (cultura, língua e sociedade)
Diversidade e linguagem
Trabalho, linguagem e realidade brasileira
Literatura modernista e tendências do pós-modernismo
Linguagem e projeto de vida

Leitura e expressão escrita
Estratégias de pré-leitura
• Relações de conhecimento sobre o gênero do texto e antecipação de sentidos a
partir de diferentes indícios
Estruturação da atividade escrita
• Projeto de texto
• Construção do texto
• Revisão
Textos prescritivos (foco: escrita)
Projeto de atividade midiática (reportagem fotográfica, propaganda, documentário
em vídeo, entre outros)
Texto lírico (foco: leitura)
Poema: diferenças entre verso e prosa
Texto narrativo (foco: leitura)
Conto tradicional
Texto argumentativo (foco: escrita)
• Opiniões pessoais
Texto expositivo (foco: leitura e escrita)
• Tomada de notas
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• Resumo de
texto
audiovisual
(novela
televisiva, filme, documentário, entre outros)
Fone/Fax
(0XX17)
3833-1275 – Fone
(0XX17) 3833-1963
• Legenda

email- e026918a@see.sp.gov.br

Relato (foco: leitura e escrita)
• Notícia
Informação, exposição de ideias e mídia impressa
Intencionalidade comunicativa
Estratégias de pós-leitura
Organização da informação e utilização das habilidades desenvolvidas em novos
contextos de leitura
Estratégias de pré-leitura
• Conhecimento sobre o gênero do texto e a antecipação de sentidos a partir de
diferentes indícios
Estruturação da atividade escrita
• Projeto de texto
• Construção do texto
• Revisão
Texto prescritivo (foco: escrita)
• Projeto de atividade extracurricular
Texto narrativo (foco: leitura)
• Crônica
Texto teatral (foco: leitura)
Diferenças entre texto teatral e texto espetacular
• Fábula
Texto lírico (foco: leitura)
• Poema
Texto expositivo (foco: leitura e escrita)
• Folheto
• Resumo
O texto literário e a mídia impressa
Texto prescritivo (foco: escrita)
• Projeto de texto
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Texto argumentativo
(foco:
leitura
e escrita)
Fone/Fax (0XX17)
3833-1275
– Fone (0XX17)
3833-1963
• Estrutura tipológica

email- e026918a@see.sp.gov.br

Texto expositivo (foco: leitura e escrita)
• Fôlder
• Entrevista
Texto lírico (foco: leitura)
• O poema e o contexto histórico
Texto narrativo (foco: leitura)
• O conto
• Comédia e tragédia (semelhanças e diferenças)
As entrevistas e a mídia impressa
Relações entre literatura e outras expressões da Arte
Intencionalidade comunicativa
Texto narrativo (foco: leitura)
• Prosa literária: comparação entre diferentes gêneros de ficção
• Cordel
• Epopeia
Texto argumentativo (foco: leitura e escrita)
Ethos e produção escrita
A opinião crítica e a mídia impressa
Estratégias de pós-leitura
• Organização da informação e utilização das habilidades desenvolvidas em novos
contextos de leitura
Intencionalidade comunicativa
Estratégias de pré-leitura
• Relações de conhecimento sobre o gênero do texto e antecipação de sentidos a
partir de diferentes indícios
Estruturação da atividade escrita
• Planejamento
• Construção do texto
• Revisão
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Texto prescritivo
escrita)
Fone/Fax (foco:
(0XX17) 3833-1275
– Fone (0XX17) 3833-1963
• Projeto de texto

email- e026918a@see.sp.gov.br

Texto narrativo (foco: leitura e escrita)
• Romance
• Conto fantástico
Texto lírico (foco: leitura)
• Poema: a denúncia social
Texto argumentativo (foco: leitura e escrita)
• Artigo de opinião
Argumentação, expressão de opiniões e mídia impressa
Intencionalidade comunicativa
Estratégias de pós-leitura
• Organização da informação e utilização das habilidades desenvolvidas em novos
contextos de leitura
Estratégias de pré-leitura
• Relações de conhecimento sobre o gênero do texto e antecipação de sentidos a
partir de diferentes indícios
Estruturação da atividade escrita
• Planejamento
• Construção do texto
• Revisão
Texto prescritivo (foco: escrita)
• Projeto de texto
Texto expositivo (foco: leitura e escrita)
• Reportagem
• Correspondência
Texto narrativo (foco: leitura)
• O símbolo e a moral
Texto lírico (foco: leitura)
• O símbolo e a moral
• Poema: a ruptura e o diálogo com a tradição
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Relato (foco:
escrita)
Fone/Fax
(0XX17) 3833-1275 – Fone (0XX17) 3833-1963
• Ensaio ou perfil biográfico

email- e026918a@see.sp.gov.br

A expressão de ideias e conhecimentos e a mídia impressa
Intencionalidade comunicativa
Estratégias de pós-leitura
• Organização da informação e utilização das habilidades desenvolvidas em novos
contextos de leitura
Estratégias de pré-leitura
• Relações de conhecimento sobre o gênero do texto e antecipação de sentidos a
partir de diferentes indícios
Estruturação da atividade escrita
• Planejamento
• Construção do texto
• Revisão
Texto literário (foco: leitura)
• Conto: a ruptura com a tradição
• Poema: subjetividade e objetividade
Texto expositivo (foco: leitura e escrita)
• Entrevista
Relato (foco: leitura e escrita)
• Reportagem
Texto informativo (foco: leitura e escrita)
• Fôlder ou prospecto
A expressão de opiniões pela instituição jornalística
Intencionalidade comunicativa
Estratégias de pós-leitura
• Organização da informação e utilização das habilidades desenvolvidas em novos
contextos de leitura
Estratégias de pré-leitura
• Relações de conhecimento sobre o gênero do texto e antecipação de sentidos a
partir de diferentes indícios
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Estruturação
da atividade
escrita
Fone/Fax
(0XX17) 3833-1275
– Fone (0XX17) 3833-1963
• Planejamento

email- e026918a@see.sp.gov.br

• Construção do texto
• Revisão
Textos prescritivos (foco: escrita)
• Projeto de texto
Texto narrativo (foco: leitura e escrita)
• A narrativa moderna
• Cartum ou HQ
Texto lírico (foco: leitura)
• A lírica moderna
Texto argumentativo (foco: leitura e escrita)
• Resenha crítica
Argumentação, crítica e mídia impressa
Intencionalidade comunicativa
Estratégias de pós-leitura
• Organização da informação e utilização das habilidades desenvolvidas em novos
contextos de leitura
Estratégias de pré-leitura
• Relações de conhecimento sobre o gênero do texto e antecipação de sentidos a
partir de diferentes indícios
Estruturação da atividade escrita
• Planejamento
• Construção do texto
• Revisão
Texto prescritivo (foco: escrita)
• Projeto de texto
Texto narrativo (foco: leitura)
• Romance de tese
Texto lírico (foco: leitura)
• Poesia e crítica social
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Texto argumentativo
(foco:
escrita)
Fone/Fax (0XX17)
3833-1275
– Fone (0XX17) 3833-1963
• Dissertação escolar

email- e026918a@see.sp.gov.br

Mundo do trabalho e mídia impressa
Intencionalidade comunicativa
Estratégias de pós-leitura
• Organização da informação e utilização das habilidades desenvolvidas em novos
contextos de leitura
Estratégias de pré-leitura
• Relações de conhecimento sobre o gênero do texto e antecipação de sentidos a
partir de diferentes indícios
Estruturação da atividade escrita
• Planejamento
• Construção do texto
• Revisão
Texto literário (foco: leitura e escrita)
• Análise crítica
Texto argumentativo (foco: escrita)
• Dissertação escolar
Texto prescritivo (foco: leitura e escrita)
• Exames de acesso ao Ensino Superior ou de seleção profissional
Texto expositivo (foco: oral e escrita)
• Discurso
Intencionalidade comunicativa
Estratégias de pós-leitura
• Organização da informação e utilização das habilidades desenvolvidas em novos
contextos de leitura

Conhecimentos da linguagem
Revisão dos principais conteúdos

Funcionamento da língua
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Análise estilística:
verbo,
adjetivo
e substantivo
Fone/Fax (0XX17)
3833-1275
– Fone (0XX17)
3833-1963
email- e026918a@see.sp.gov.br

Aspectos linguísticos específicos da construção do gênero
Construção da textualidade

Identificação das palavras, sinonímia e ideias-chave em um texto
Lexicografia: dicionário, glossário, enciclopédia
Visão crítica do estudo da gramática
Análise estilística: verbo
Intertextualidade: interdiscursiva, intergenérica e referencial, temática
O conceito de gênero textual
Polissemia
Construção linguística da superfície textual: coesão
Intersemioticidade
Análise estilística: pronomes, artigos e numerais
Conhecimentos linguísticos e de gênero textual
Relações entre os estudos de literatura e linguagem
Estratégias de pré-leitura
• Relações de conhecimento sobre o gênero do texto e antecipação de sentidos a
partir de diferentes indícios
Estruturação da atividade escrita
• Projeto de texto
• Construção do texto
• Revisão
Texto narrativo (foco: leitura)
• Textos em prosa: romance
• Comédia
Textos prescritivos (foco: escrita)
• Projeto de texto
Texto lírico (foco: leitura)
Poema: visão temática
Texto argumentativo (foco: leitura e escrita)
• Artigo de opinião
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• Anúncio publicitário
Fone/Fax (0XX17) 3833-1275 – Fone (0XX17) 3833-1963
email- e026918a@see.sp.gov.br

Argumentação, expressão de opiniões e mídia impressa
Intencionalidade comunicativa
Estratégias de pós-leitura

• Organização da informação e utilização das habilidades desenvolvidas em novos
contextos de leitura
• Análise estilística: advérbio e metonímia
• Aspectos linguísticos específicos da construção do gênero
• Coesão e coerência com vistas à construção da textualidade
Interação entre elementos literários e linguísticos
Intertextualidade: interdiscursiva, intergenérica, referencial, temática
Processos interpretativos inferenciais: metáfora
A sequencialização dos parágrafos
Análise estilística: preposição
Aspectos linguísticos específicos da construção do gênero
Coesão e coerência com vistas à construção da textualidade
Períodos simples e composto
Valor expressivo do período simples
Análise estilística: orações coordenadas e subordinadas
A sequencialização dos parágrafos
Conhecimentos linguísticos e de gênero textual
A Língua Portuguesa e os exames de acesso ao Ensino Superior
Aspectos formais do uso da língua: ortografia e concordância
Aspectos linguísticos específicos da construção do gênero: uso do numeral
Categorias da narrativa: personagem, espaço e enredo
Construção da textualidade
Identificação das palavras e ideias-chave em um texto
Intertextualidade: interdiscursiva, intergenérica, referencial e temática
Linguagem e adequação vocabular
Valor expressivo do vocativo
O problema do eco em textos escritos
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Resolução de
problemas
de oralidade
produção do texto escrito
Fone/Fax
(0XX17) 3833-1275
– Fone (0XX17) na
3833-1963
Adequação linguística e trabalho

email- e026918a@see.sp.gov.br

Análise estilística: nível sintático
Conhecimentos linguísticos e de gênero textual
Construção da textualidade
Construção

linguística

da

superfície

textual:

paralelismos,

coordenação

e

subordinação
Estrutura sintática e construção da tese
Intertextualidade: interdiscursiva, intergenérica, referencial e temática
Lexicografia: dicionário, glossário, enciclopédia
Estratégias de pré-leitura
• Relações de conhecimento sobre o gênero do texto e antecipação de sentidos a
partir de diferentes indícios
Estruturação da atividade escrita
• Planejamento
• Construção do texto
• Revisão
• Texto prescritivo (foco: escrita)
• Projeto de texto
Texto argumentativo (foco: escrita)
• Dissertação escolar
Texto literário narrativo e lírico (foco: leitura e escrita)
• Análise crítica de texto literário
• A prosa, a poesia, a paródia, a modernidade e o mundo atual
Texto prescritivo (foco: leitura e escrita)
• Exames de acesso ao Ensino Superior ou de seleção profissional
Mundo do trabalho e mídia impressa
Intencionalidade comunicativa
Estratégias de pós-leitura
• Organização da informação e utilização das habilidades desenvolvidas em novos
contextos de leitura
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EstratégiasFone/Fax
de fala
e escuta
(0XX17)
3833-1275 – Fone (0XX17) 3833-1963
Expressão de opiniões pessoais

email- e026918a@see.sp.gov.br

Compreensão e discussão oral
A oralidade nos textos escritos
Discussão de pontos de vista: Literatura e Arte
Expressão oral e tomada de turno
Discussão de pontos de vista em textos literários
Expressão de opiniões pessoais
Situação comunicativa: contexto e interlocutores
Hetero e autoavaliação
Estratégias de escuta
Análise estilística: conectivos
Aspectos linguísticos específicos da construção da textualidade
Construção linguística da superfície textual: uso de conectores
Coordenação e subordinação
Formação do gênero
Intertextualidade: interdiscursiva, intergenérica, referencial e temática
Lexicografia: dicionário, glossário, enciclopédia
Discussão de pontos de vista em textos criativos (publicitário)
Concatenação de ideias
Expressão de opiniões pessoais
Intencionalidade comunicativa
A importância da tomada de turno
Expressão de opiniões pessoais
Identificação de estruturas e funções
Conhecimentos linguísticos e de gênero textual
Construção da textualidade
Construção linguística da superfície textual: reformulação, paráfrase e estilização
Intertextualidade: interdiscursiva, intergenérica, referencial e temática
Lexicografia: dicionário, glossário, enciclopédia
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O clichê e oFone/Fax
chavão
(0XX17) 3833-1275 – Fone (0XX17) 3833-1963
email- e026918a@see.sp.gov.br

Habilidades
Espera-se que, tendo como principal referência as esferas de atividades
relacionadas com o estudo, bem como a construção semiótico-cultural do conceito
de literatura, em situações de aprendizagem orientadas por atividades de leitura e
escrita, os alunos façam uso de diferentes tipos textuais, priorizando, contudo, a
tipologia expositiva, e desenvolvam as seguintes habilidades:
• Relacionar o uso da norma-padrão às diferentes esferas de atividade social
• Identificar ideias-chave em um texto, concatenando-as na elaboração de uma
síntese
• Elaborar projetos escritos para executar atividades
• Elaborar sínteses de textos verbo-visuais, compreendendo a linguagem como
realização cotidiana em circulação social por meio de gêneros textuais de diferentes
tipologias
• Reconhecer os elementos básicos da narrativa literária
• Reconhecer a língua portuguesa como realidade histórica, social e geográfica,
como manifestação do pensamento, da cultura e identidade de um indivíduo, de um
povo e de uma comunidade
• Elaborar estratégias de leitura e de produção de textos diversos (verbais e não
verbais),respeitando

as

suas

diferentes

características

de

gênero

e

os

procedimentos de coesão e coerência textuais
• Relacionar linguagem verbal literária com linguagem não verbal
• Construir sentido pela comparação entre textos a partir de diferentes relações
intertextuais
• Analisar os efeitos semânticos e expressivos produzidos pelo uso das diferentes
classes morfológicas estudadas no bimestre: verbo, adjetivo, substantivo
• Adaptar textos em diferentes linguagens, levando em conta aspectos linguísticos,
históricos e sociais
• Reconhecer características básicas do texto dramático teatral
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• Localizar Fone/Fax
informações
visando
a resolver
(0XX17) 3833-1275
– Fone (0XX17)
3833-1963 problemas, no campo das instituições
email- e026918a@see.sp.gov.br

lingüística e literária, em dicionários, enciclopédias, gramáticas, internet etc.
• Avaliar a própria expressão oral ou a alheia durante ou após situações de
interação, fazendo, quando possível, os ajustes necessários
• Analisar textos que transcrevem a fala ou que fazem interagir linguagens verbais e
não verbal, tais como as relações entre legenda e fotografia etc.
• Distinguir as marcas próprias do texto literário e estabelecer relações entre o texto
literário e o momento de sua produção, situando aspectos do contexto histórico,
social e político
• Relacionar informações sobre concepções artísticas e procedimentos de
construção do texto literário com os contextos de produção, para atribuir significados
de leituras críticas em diferentes situações
• Estabelecer relações entre as informações do texto lido com outras de
conhecimento prévio
• Identificar em textos o uso de tempos verbais no eixo do presente ou do pretérito
para reconhecer eventos anteriores e posteriores a esses tempos
• Analisar os efeitos semânticos e expressivos produzidos pelo uso do verbo
• Utilizar procedimentos iniciais para a elaboração do texto: estabelecer o tema;
pesquisar ideias e dados; planejar a estrutura; formular projeto de texto
• Construir um conceito de Literatura a partir de sua dimensão semiótica,
compreendendo-o como sistema intersemiótico
• Analisar, em um texto, os mecanismos linguísticos utilizados na sua construção
• Reconhecer diferentes elementos internos e externos que estruturam uma
entrevista, apropriando-se deles no processo de construção do sentido
• Reconhecer marcas da alteridade do coenunciador presentes no texto
• Identificar e explicar as diferenças entre comédia e tragédia
• Reconhecer, em contos, entrevistas e poemas, marcas linguísticas que
singularizam os diferentes gêneros
• Identificar os efeitos de sentido resultantes do uso de determinados recursos
expressivos, em contos, entrevistas e poemas
• Reconhecer características básicas do poema lírico
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• Analisar os efeitos semânticos e expressivos produzidos pelo uso das diferentes
classes morfológicas e discursivas: verbo e conectores
• Analisar os efeitos semânticos e expressivos produzidos pelo uso das diferentes
classes morfológicas: verbo, artigos e numerais
• Identificar e analisar mecanismos de ruptura no texto narrativo tradicional
• Reconhecer as principais diferenças e semelhanças entre gêneros literários
narrativos
• Reconhecer e analisar a expressão literária popular, estabelecendo diálogos
intertextuais com a produção literária erudita
• Analisar os efeitos semânticos e expressivos produzidos pelo uso das diferentes
classes morfológicas: verbo, pronomes, artigos e numerais
• Construir sentido pela comparação entre textos a partir de diferentes relações
intertextuais
• Distinguir as diferenças entre leitura de distração e leitura literária, atentando para
o valor estético do texto ficcional

Espera-se que, pelo uso de diferentes tipos textuais, tendo como principal referência
as esferas de atividades relacionadas com a mídia, bem como as relações temporais
entre linguagem
e indivíduo, em situações de aprendizagem orientadas por atividades de leitura e
escrita, e priorizando a tipologia argumentativa, os estudantes desenvolvam as
seguintes habilidades
• Sintetizar opiniões
• Distinguir enunciados objetivos e enunciados subjetivos
• Reconhecer, em textos, os procedimentos de convencimento utilizados pelo
enunciador
• Reconhecer o impacto social das diferentes tecnologias de comunicação e
informação
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• Analisar os efeitos semânticos e expressivos, em um texto, produzidos tanto pelo
uso de períodos simples ou compostos como pelo uso das conjunções
• Analisar os efeitos semânticos e expressivos produzidos pela coordenação e
subordinação de períodos na construção de textos argumentativos
• Distinguir notícia de artigo de opinião
• Relacionar – em artigos de opinião e anúncios publicitários – opiniões, temas,
assuntos, recursos linguísticos, identificando o diálogo entre as ideias e o embate
dos interesses existentes na sociedade
• Reconhecer as características que definem o gênero literário romance
• Estabelecer relações lógico-discursivas, analisando o valor argumentativo dos
conectivos
• Inferir o sentido de palavras ou expressões em textos literários do século XIX,
considerando o contexto que as envolve
• Contextualizar histórica e socialmente o texto literário produzido no século XIX
• Reconhecer diferentes elementos que estruturam o texto narrativo (personagens,
marcadores de tempo e de localização, sequência lógica dos fatos) na construção
do sentido do romance e do conto do século XIX, apropriando-se deles no processo
de elaboração do sentido
• Formular opinião sobre determinado fato artístico, científico ou social, defendendoa por meio de argumentação lógica91
• Estabelecer relação entre a tese e os argumentos apresentados para defendê-la ou
refutá-la
• Inferir tese, tema ou assunto principal nos gêneros textuais: artigo de opinião,
romance, conto fantástico e poema
• Reconhecer recursos prosódicos e expressivos frequentes em texto poético (rima,
ritmo, assonância, aliteração), estabelecendo relações entre eles e o tema do poema
• Reconhecer o texto literário produzido no século XIX como fator de promoção dos
direitos e valores humanos atualizáveis na contemporaneidade
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• Identificar o valor expressivo da metáfora e da metonímia na construção coesiva de
um texto
• Confrontar um texto produzido antes do século XX com outros textos, opiniões e
informações, posicionando-se criticamente, levando em conta os diferentes modos
de ver o mundo presente
• Diferenciar ideias centrais e secundárias de um texto
• Relacionar diferentes produções textuais aos valores próprios da sexualidade e
contemporaneidade
• Relacionar a produção textual presente à herança cultural acumulada pela língua
portuguesa nos processos de continuidade e ruptura
• Organizar adequadamente os parágrafos de um texto visando a atingir a proposta
enunciativa
• Elaborar estratégias de produção de textos expositivos e argumentativos
• Inferir tese, tema ou assunto principal nos diferentes gêneros: reportagem,
correspondência, poema, ensaio e/ou perfil biográfico
• Concatenar ideias na estruturação de um texto argumentativo
• Relacionar a construção da subjetividade à expressão literária em textos do século
XIX
• Analisar e revisar o próprio texto em função dos objetivos estabelecidos, da
intenção comunicativa e do leitor a que se destina
• Analisar os efeitos semânticos e expressivos produzidos pelo uso dos elementos
de linguagem (preposição e conectivos) em textos variados
• Usar adequadamente os conectores na construção coesiva de um texto
• Relacionar a produção textual presente à herança cultural acumulada pela língua
portuguesa nos processos de continuidade e ruptura
• Relacionar a dimensão persuasiva da linguagem às diferentes vivências sociais
visando a polemizar preconceitos e incoerências
• Concatenar adequadamente as diferentes frases de um texto visando à construção
da textualidade
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• Relacionar o gênero textual conto à construção de expectativas de leitura
• Reconhecer processos linguísticos para romper com a tradição literária anterior ao
século XX, na Literatura
• Analisar o uso da linguagem na produção de entrevistas em interface com a
construção da identidade social
• Analisar os efeitos semânticos e expressivos produzidos pelo uso de orações
coordenadas e subordinadas em textos variados
• Analisar os efeitos semânticos e expressivos produzidos pelo uso de conectores
em entrevistas
Espera-se que, tendo como principal referência a esfera de atividade
profissões e o conceito semiótico-cultural de modernidade, em situações de
aprendizagem orientadas por atividades
de leitura e escrita e centradas em diferentes tipos textuais, priorizando, contudo, a
tipologia argumentativa, os estudantes desenvolvam as seguintes habilidades:
• Relacionar as culturas produzidas, em língua portuguesa, em Portugal, na África e
no Brasil
• Construir um conceito de modernidade que explique fenômenos culturais e
literários contemporâneos, relacionando, a partir desse conceito, as diferentes
produções culturais contemporâneas
• Relacionar diferentes produções artísticas e culturais contemporâneas com outras
obras do passado, procurando aproximações de tema e sentido
• Analisar os efeitos semânticos e expressivos produzidos pelo uso do vocativo em
textos e frases
• Resolver problemas de oralidade na produção do texto escrito visando a adequar o
texto à intencionalidade comunicativa
• Adequar o registro escrito e oral a situações formais de uso da linguagem
• Identificar e analisar características próprias da linguagem literária da modernidade
• Identificar a tese e ideias-chave em um texto argumentativo
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marcadores de tempo e de localização, sequência lógica dos fatos) visando a
resolver questões de acesso ao Ensino Superior
• Usar adequadamente a norma -padrão formal da língua portuguesa na elaboração
de respostas e textos dissertativos que atendam às solicitações de exames de
acesso ao Ensino Superior e/ou seleções e entrevistas de emprego
• Contextualizar histórica e socialmente o texto literário
• Projetar dissertações escolares
• Relacionar contexto sociocultural a uma determinada obra literária produzida na
segunda metade do século XX
• Analisar o paralelismo, particularmente como ele se manifesta na construção dos
períodos do texto nos processos de coordenação e subordinação
• Identificar, no texto, marcas de uso de variação linguística
• Comparar as características de diferentes gêneros sobre a apresentação de um
mesmo tema
• Considerar indícios de valores presentes na contemporaneidade manifestos na
urdidura textual
• Analisar as intenções enunciativas dos textos literários na escolha dos temas, das
estruturas e dos estilos, como procedimentos argumentativos
• Elaborar a revisão de texto produzido seguindo procedimentos aprendidos na série
• Relacionar, como realidade cultural lusófona, as produções, em língua portuguesa,
na África e no Brasil
• Identificar o papel de categorias da enunciação – pessoa, tempo e espaço – na
construção de sentidos para o texto
• Usar conhecimentos de terceiros (citação) na produção de projeto de texto próprio,
mantendo autoria
• Relacionar, em produção textual, informações veiculadas pela mídia impressa
sobre a esfera de atividades “trabalho e emprego” na produção de um texto
dissertativo
• Analisar criticamente as relações entre poesia da modernidade e a construção do
mundo atual
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reformulação na construção do sentido de um texto

• Relacionar criticamente, na produção de um texto de acesso ao Ensino Superior,
informações das diferentes áreas do saber: Filosofia, Economia, Sociologia,
Literatura, Arte, entre outras;
• Posicionar-se criticamente diante da realidade fazendo interagir conceitos, valores
ideológicos e elementos lingüísticos;
• Considerar indícios de valores presentes na contemporaneidade manifestos na
urdidura textual;
• Analisar as intenções enunciativas dos textos literários na escolha dos temas, das
estruturas e dos estilos, como procedimentos argumentativos
• Localizar informações relevantes do texto para solucionar determinado problema
apresentado
• Identificar os elementos pertinentes a um projeto de vida mantendo, por meio da
atividade linguística, o sentido de interdependência com o mundo
• Mobilizar informações, conceitos e procedimentos na produção escrita de um
projeto de vida
• Identificar e avaliar as características próprias da apresentação de um discurso de
orador
• Relacionar conhecimentos do uso da norma-padrão da língua portuguesa à
construção de um discurso de orador
• Avaliar as habilidades do outro seguindo critérios específicos preestabelecidos
• Relacionar criticamente, na produção de um texto, informações das diferentes
áreas do saber: Filosofia, Economia, Sociologia, Literatura, Arte, entre outras

Língua Estrangeira Moderna (LEM)- Inglês

Informação no mundo globalizado

Anglofonia
• Mapeamento dos países que usam a língua inglesa como língua materna
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• Reconhecimento das variantes linguísticas da língua inglesa
• Conectivos: consequently, when, before
• Expressões com preposições (verbo + preposição, adjetivo + preposição)
Textos para leitura e escrita em língua inglesa
• Páginas da internet, depoimentos, emails
Produção
• Página da internet com programa de intercâmbio para alunos estrangeiros que
desejam estudar no Brasil
O jornal
• Reconhecimento da estrutura geral de um jornal (seções e seus objetivos)
• A primeira página de um jornal e suas manchetes
• Opinião do leitor (localização de informações explícitas e reconhecimento do tema)
• Abreviações em classificados
• Voz passiva, presente e passado
• Pronomes relativos (who, that, which, where)
Textos para leitura e escrita em língua inglesa
• Opinião do leitor, primeira página, classificados, notas de correção
Produção
• Manchetes para notícias de um jornal de classe ou da escola
Caderno de entretenimento
• Sinonímia, antonímia e definições em palavras cruzadas
• Tempos verbais (futuro e presente)
• Pronomes interrogativos (o quê, quando, onde, como)
Textos para leitura e escrita
• Horóscopos, cruzadinhas e informes de lazer e cultura
Produção
• Caderno de entretenimento para um jornal de classe ou de escola (horóscopos,
cruzadinhas e informes de lazer e cultura)

Notícias e leads
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A organização de um lead (lead paragraphs)

• Localização de informações em leads: o quê, quem, quando, onde, por quê
• Notícias (reconhecimento do tema)
• Voz passiva, passado, passado contínuo e presente
Textos para leitura e escrita
• Notícias e leads
Produção
• Leads para notícias e montagem de jornal com os textos produzidos durante o ano

Intertextualidade e cinema

Filmes e programas de TV
• Profissionais do cinema e da televisão
• Etapas na produção de um filme
• Formação de palavras por sufixação e prefixação
• O uso de diferentes tempos verbais
• O uso das conjunções (contraste, adição, conclusão e concessão) e dos
marcadores sequenciais
Textos para leitura e escrita
• Sinopses e resenhas críticas
Produção
• Resenha crítica de filme

Propaganda e consumo
• Relações entre cultura e consumo
• Mensagens implícitas em anúncios ou propagandas (linguagens verbal e não
verbal)
• Identificação de propagandas de produtos implícitas em filmes
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• O uso dos graus dos adjetivos nas propagandas
• O uso do imperativo
Textos para leitura e escrita
• Propagandas publicitárias, roteiros e entrevistas
Produção
• Roteiro de anúncio publicitário e/ou propaganda

Cinema e preconceito
• Estereótipos sociais e preconceitos
• Construção de opinião
• Verbos modais para dar conselhos: should, must, might
• Orações condicionais: tipo 1 e tipo 2
Textos para leitura e escrita
• Entrevistas, seção de revistas para jovens (“Pergunte ao especialista”), legendas
de filmes
Produção
• Carta para seção de revista juvenil (“Pergunte ao especialista”)
Cinema e literatura
• Cinema, literatura e identidade cultural
• O enredo no texto literário e sua adaptação para o cinema
• Organização do texto narrativo
• Identificação e descrição de personagens
• O uso de diferentes tempos verbais
• Discursos direto e indireto
• O uso de linking words (palavras de ligação)
Textos para leitura e escrita
• Paródias e contos literários
Produção
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O mundo do trabalho

Trabalho voluntário
• Características do trabalho voluntário
• Trabalho voluntário × emprego
• Habilidades e oportunidades de aprendizagem no trabalho voluntário
• Construção de opinião
• O uso dos tempos verbais: presente e presente perfeito
Textos para leitura e escrita
• Relatos de experiência, páginas de internet, boletins informativos
Produção
• Depoimento de experiência de trabalho voluntário (testimonial)

Primeiro emprego
• As características e a organização de um anúncio
• Identificação das diferentes habilidades solicitadas de um candidato em um
anúncio de emprego
• A importância da qualificação profissional
• O uso e o significado das abreviações
• Verbos que indicam diferentes habilidades
Textos para leitura e escrita
• Anúncios de empregos e textos informativos
Produção
• Anúncio pessoal (fictício ou real) para candidatar-se a um emprego

Profissões do século XXI
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• A escolha de uma carreira: experiências pessoais e perspectivas
• O uso dos tempos verbais: futuro (will, going to)
• O uso dos verbos modais: may, might
• O uso dos marcadores textuais que indicam opções: either ... or, neither ... nor
• Orações condicionais (tipo 1), passado simples e presente perfeito (retomada)
Textos para leitura e escrita
• Depoimentos e livretos de apresentação de cursos universitários
Produção
• Depoimento pessoal sobre planos profissionais para o futuro

Construção do curriculum vitae
• Tipos de currículo
• Características e organização de um currículo
• Etapas no processo de colocação profissional (do anúncio à entrevista)
• Edição de currículo (informações pessoais, formação, habilidades e objetivos)
• O uso e significado das abreviações
Textos para leitura e escrita
• Currículo e boletins informativos
Produção
• Currículo contendo informações pessoais, formação, habilidades e objetivos

Habilidades

Espera-se que ao completar este bimestre os alunos desenvolvam as seguintes
habilidades:
• Ler, compreender, analisar e interpretar: páginas da internet sobre programas de
intercâmbio, depoimentos, emails, piadas, adivinhas, verbetes de dicionário e
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• Identificar os países que utilizam o inglês como língua materna e a influência dessa
língua no Brasil
• Identificar informações sobre os países cuja língua oficial é o inglês e compará-las
com as de países de expressão em língua portuguesa
• Compreender os conceitos de língua estrangeira e de língua franca e refletir sobre
o papel da aprendizagem de línguas estrangeiras no mundo
• Deduzir uma regra gramatical com base na análise de exemplos
• Reconhecer o uso do simple present em textos informativos
• Reconhecer os usos de algumas preposições em contexto: respect for, based on,
in the world, adopted at, threatened by
• Reconhecer o uso dos conectivos consequently, when e before
• Usar formas verbais do presente simples e do passado simples em um texto
informativo
• Reconhecer os usos dos pronomes interrogativos
• Produzir um texto informativo para um programa de intercâmbio cultural voltado a
estudantes que queiram estudar português no Brasil, compreendendo a produção
como um processo em etapas de elaboração e reelaboração
• Ler, compreender, analisar e interpretar: opinião do leitor, classificados, primeira
página, notas de correção, piadas, adivinhas e diálogos, inferindo seus traços
característicos, bem como suas finalidades e usos sociais
• Relacionar definições às palavras ligadas ao tema (jornal e jargão jornalístico)
• Relacionar os nomes das seções de um jornal em língua portuguesa aos nomes
em língua inglesa
• Relacionar conteúdos de manchetes às suas respectivas seções em um jornal
• Identificar as características de organização de uma manchete e de uma nota de
correção em um jornal
• Inferir o significado de abreviações apoiando-se em pistas presentes no texto e na
mobilização de conhecimentos prévios
• Reconhecer os usos do passado simples e da voz passiva em um texto informativo
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• Reconhecer
os(0XX17)
usos3833-1275
de pronomes
interrogativos e de pronomes relativos (who,
Fone/Fax
– Fone (0XX17) 3833-1963
that, where, when)

email- e026918a@see.sp.gov.br

• Produzir um anúncio classificado, observando suas características de organização
• Escrever notas de correção, observando suas características de organização
• Ler, compreender, analisar e interpretar: informes de lazer, programação de
entretenimento, horóscopos, palavras cruzadas, piadas, adivinhas e diálogos,
inferindoseus traços característicos, bem como suas finalidades e usos sociais
• Identificar a tradução, a definição, a antonímia e a sinonímia como diferentes
processos pelos quais é possível expressar o significado de uma palavra
• Identificar os usos dos pronomes interrogativos
• Reconhecer, identificar e usar o futuro (will) para fazer previsões
• Utilizar os conhecimentos de língua e de gênero para participar de projeto de
montagem de jornal de classe
• Contribuir em momentos coletivos de tomada de decisão e de produção escrita
• Produzir pistas para resolver palavras cruzadas
• Produzir previsões para diferentes signos do zodíaco
• Produzir texto para a coluna de sugestões de lazer e cultura em um jornal,
compreendendo a produção como um processo em etapas de elaboração e
reelaboração
• Ler, compreender, analisar e interpretar: notícias, lead, piadas, adivinhas e
diálogos, inferindo seus traços característicos, bem como suas finalidades e usos
sociais
• Comparar gêneros de textos distintos, identificando suas características
• Usar formas verbais do presente simples e do passado simples (voz ativa ou
passiva) em um texto informativo
• Reconhecer e utilizar os pronomes interrogativos
• Escrever uma manchete, observando suas características de organização
• Elaborar leads
• Utilizar os conhecimentos de língua e de gênero para participar de projeto de
montagem de jornal de classe
• Contribuir em momentos coletivos de tomada de decisão e de produção escrita
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roteiros, piadas, adivinhas e diálogos, inferindo seus traços característicos, bem
como suas finalidades e usos sociais
• Comparar gêneros de textos distintos, identificando suas características
• Comparar conteúdos em gêneros diferentes
• Reconhecer a diferença entre sinopse e resenha crítica
• Identificar as situações de uso de diferentes tempos verbais
• Identificar conjunções (contraste, adição, conclusão e concessão) e marcadores
sequenciais
• Reconhecer o processo de formação de palavras: prefixação e sufixação
• Reconhecer expressões que mostram uma opinião contrária e as que mostram a
continuidade de acontecimentos
• Produzir uma resenha crítica de filme, compreendendo a produção como um
processo em etapas de elaboração e reelaboração
• Ler, compreender, analisar e interpretar: roteiros, anúncios ou propagandas
publicitárias, piadas, adivinhas e diálogos, inferindo seus traços característicos, bem
como suas finalidades e usos sociais
• Reconhecer diferentes objetivos das propagandas
• Reconhecer e analisar os recursos linguísticos presentes em uma propaganda para
que ela atinja seus objetivos
• Reconhecer e analisar a organização textual de um roteiro de propaganda para TV
• Reconhecer a diferença entre propagandas veiculadas em diferentes meios de
comunicação
• Reconhecer mensagens implícitas em anúncios ou propagandas (linguagens
verbal e não verbal)
• Identificar as situações de uso de diferentes tempos verbais
• Reconhecer e usar os graus do adjetivo
• Identificar diferentes usos do imperativo
• Elaborar um breve roteiro de anúncio publicitário para TV, compreendendo a
produção como um processo em etapas de elaboração e reelaboração
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(revista juvenil), legendas de filmes, piadas, adivinhas e diálogos, inferindo seus
traços característicos, bem como suas finalidades e usos sociais
• Reconhecer estereótipos sociais e preconceitos em textos
• Identificar as situações de uso de diferentes tempos verbais
• Identificar as situações de uso de verbos modais should, must, might
• Reconhecer as situações de uso de orações condicionais para falar de relações de
causa e consequência (tipo 1) e suposições (tipo 2)
• Inferir o significado de palavras por meio da análise de sua estrutura e de
comparação com a língua portuguesa
• Produzir uma carta para a seção de revista juvenil, compreendendo a produção
como um processo em etapas de elaboração e reelaboração
• Ler, compreender, analisar e interpretar: conto literário, piadas, adivinhas e
diálogos,inferindo seus traços característicos, bem como suas finalidades e usos
sociais
• Identificar os diferentes elementos que estruturam o texto narrativo: personagens,
marcadores de tempo e de localização, o conflito gerador do enredo, sequência
lógica dos fatos, modos de narrar (1a e 3a pessoas); adjetivação na caracterização
de personagens, cenários e objetos; modos de marcar o discurso alheio (discursos
direto e indireto)
• Discutir a relação entre cinema, literatura e identidade cultural com base na leitura
de textos
• Analisar e comparar o enredo no texto literário com sua adaptação para o cinema
• Identificar as situações de uso de diferentes tempos verbais
• Identificar conjunções (contraste, adição, conclusão e concessão) e marcadores
sequenciais
• Identificar as situações de uso dos discursos direto e indireto
• Produzir um roteiro para dramatização de esquete com base em um filme ou livro,
compreendendo a produção como um processo em etapas de elaboração e
reelaboração
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internet, boletins informativos, piadas, adivinhas, verbetes de dicionário e diálogos,
inferindo seus traços característicos, bem como suas finalidades e usos sociais
• Avaliar o contexto em que o candidato a uma vaga se apresenta
• Trocar informações pessoais
• Identificar as situações de uso de diferentes tempos verbais
• Localizar e interpretar informações em um texto para apresentar uma opinião e
construir argumentação
• Identificar diferentes usos do presente perfeito (expressar continuidade de ações,
falar de experiência de vida, dar notícias)
• Produzir um depoimento de experiência de trabalho voluntário, compreendendo a
produção como um processo em etapas de elaboração e reelaboração
• Ler, compreender, analisar e interpretar: anúncios, boletins informativos, guias de
orientação, piadas, adivinhas e diálogos, inferindo seus traços característicos, bem
como suas finalidades e usos sociais
• Inferir o significado de abreviações, apoiando-se em pistas presentes no texto e na
mobilização de conhecimentos prévios
• Reconhecer as características e a organização de um anúncio de emprego
• Identificar, em um anúncio de emprego, as diferentes habilidades solicitadas de um
candidato
• Antecipar a ordem de importância de informações mencionadas em uma pesquisa
sobre qualificação profissional
• Reconhecer e usar verbos que indicam diferentes habilidades
• Identificar o significado de verbos característicos de anúncios de emprego,
categorizá-los e usá-los em contexto
• Produzir um anúncio oferecendo-se para um emprego (“Ofereço-me para...”),
compreendendo a produção como um processo em etapas de elaboração e
reelaboração
• Ler, compreender, analisar e interpretar: depoimentos, livreto de apresentação de
cursos universitários (índice, carta de boas-vindas, tabelas com cursos, resumo dos
cursos, relatos
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de experiência,
informativo-descritivos,
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diálogos, inferindo seus traços característicos, bem como suas finalidades e usos
sociais
• Identificar o uso dos marcadores textuais que indicam opções (either ... or, neither
... nor)
• Identificar as situações de uso de estruturas verbais para indicar ações no futuro:
will,going to
• Identificar as situações de uso dos verbos modais: may, might
• Produzir depoimento pessoal sobre planos profissionais para o futuro,
compreendendo a produção como um processo em etapas de elaboração e
reelaboração
• Ler, compreender, analisar e interpretar: currículo, boletins informativos, piadas,
adivinhas e diálogos, inferindo seus traços característicos, bem como suas
finalidades e usos sociais
• Comparar gêneros de textos distintos, identificando suas características
• Comparar conteúdos em gêneros diferentes
• Reconhecer as características e a organização de um currículo
• Identificar o uso e o significado de abreviações em currículo
• Produzir um currículo contendo informações pessoais, formação, habilidades e
objetivos, compreendendo a produção como um processo em etapas de elaboração
e reelaboração

Arte

Arte, cidade e patrimônio cultural
• Heranças culturais; patrimônio cultural imaterial e material; estética do cotidiano;
tradição e ruptura; ligação arte e vida; arte contemporânea
• Preservação e restauro; políticas culturais; educação patrimonial
• Arte pública; intervenções urbanas; grafite; pichação; monumentos históricos
• Paisagem sonora; músicos da rua; videoclipe; música contemporânea
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• Escola deFone/Fax
samba;
jongo; roda de samba; frevo; forró; dança
(0XX17)tambor
3833-1275 –de
Fonecrioula;
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• Artes circenses; circo tradicional; famílias circenses; circo contemporâneo; escolas
de circo; palhaço clown e a tradição cômica; folia de reis; palhaços de hospital

In[ter]venção em arte: projetos poéticos na escola
• Intervenção em Arte
• Modos de intervenção artística e seus processos de criação em artes visuais,
música, teatro e dança
• Ações de intervenção e mediação cultural por meio de projetos poéticos individuais
ou colaborativos

In[ter]venção na escola: arte e ação
• Suportes, ferramentas e procedimentos técnicos e inventivos
• O corpo como suporte físico na dança e no teatro
• O corpo do teatro; o corpo do ator/atriz em expressão cênica
• Matéria sonora e significação; o som da palavra; música coral; o som dos textos e
das bandas na escola; parâmetros sonoros, timbre
•

Corpo

espetacular;

intervenção

em

espaços

não

convencionais;

texto/escritura/temas de intervenção cênica
• Visualidade da forma-conteúdo em conexão com a materialidade e os processos
de criação

In[ter]venção: instantâneos poéticos na escola
• A intervenção e seu registro como documentação
• Modos de documentação em Arte
• Conceitos, procedimentos e conteúdos investigados durante o ano

O encontro entre a arte e o público
• Espaços expositivos, modos de expor, salões de arte, bienais e feiras de arte
• Festivais de teatro, espaços promotores de leitura dramática, mostra universitária

PLANO DE GESTÃO

192
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
DIRETORIA DE ENSINO - REGIÃO DE FERNANDÓPOLIS

EE. SÍLVIO MIOTTO
Av. São Paulo, 1163 – Centro – Estrela d’Oeste – SP – CEP. 15650-000
Telefones: 17-3833-1275 (fax) – 17-3833-1963. E-mail: e026918a@see.sp.gov.br
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• Festivais de música, espaços para concerto, espaços alternativos de música:
coretos, as ruas

Poéticas pessoais e processos colaborativos em arte
• A potencialidade e a singularidade poética nas linguagens artísticas
• As linguagens das linguagens da Arte
• A operação poética de levantamento de hipóteses, escolha e testes de elementos
da gramática das linguagens artísticas
• O revelar das temáticas
• Projetos de poética pessoal ou colaborativa

Tempo de fazer, gestando o mostrar
• A construção de jingles
• O desenho de animação
• A improvisação teatral
• A dança e suas modalidades
• O festival e o salão como modo de mostrar a produção
H
O mostrar anunciado: a produção poética na escola
• Amostra poética: festival, salão
• Modos de divulgação em Arte: cartaz, fôlder, programa
• Conceitos, procedimentos e conteúdos investigados em Arte durante o ano

Habilidades
Espera-se que ao completar este bimestre os alunos desenvolvam as seguintes
habilidades:
• Investigar a arte e as práticas culturais como patrimônio cultural no contexto da
cultura urbana
• Identificar o patrimônio cultural, a memória coletiva, os bens simbólicos materiais e
imateriais
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processos de criação em Arte, gerando sua expressão em artes visuais, música,
teatro ou dança
• Operar com esboços de projetos individuais ou colaborativos visando à intervenção
e à mediação cultural na escola e na cidade
• Construir critérios para analisar a intervenção em Arte
• Articular imagens, ideias e sentimentos por meio da especificidade dos processos
de criação nas linguagens das artes visuais, da música, do teatro ou da dança,
gerando projetos de intervenção na escola
• Analisar o lugar-espaço-escola como modo de fazer uma leitura-sondagem
detonadora de questões propositoras para a intervenção
• Utilizar conhecimentos sobre a intervenção em artes visuais, música, teatro ou
dança para elaborar e realizar na escola projetos individuais ou colaborativos
visando à mediação cultural na escola
• Ampliar a compreensão sobre a intervenção em Arte
• Analisar a materialidade em Arte e utilizar suas possibilidades em processos de
criação e forma-conteúdo na linguagem das artes visuais, da música, do teatro ou da
dança
• Analisar os processos já realizados no 1º e no 2º bimestres como um modo de
leitura-sondagem para a continuidade dos projetos de intervenção, individuais ou
colaborativos
• Elaborar, realizar e documentar intervenções na escola
• Investigar o encontro entre arte e público na dimensão da mediação cultural, como
experiência estética a ser compartilhada
• Identificar espaços e formas de integração entre arte e público
• Analisar a mediação cultural, como abertura de possíveis canais de interação
comunicativa e de diálogo entre o público e as artes visuais, a música, o teatro ou a
dança
• Esboçar projetos individuais ou colaborativos como condutores de espaço para a
apresentação do fazer artístico da comunidade escolar e/ou do seu entorno
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• Produzir poéticas
pessoais,
e/ou colaborativas por meio de percursos de
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experimentação

• Reconhecer a invenção poética durante o fazer da construção artística, inventando
seu modo de fazer
• Investigar as potencialidades das relações entre linguagens artísticas e formaconteúdo
• Inventar e elaborar a escrita de pré-projetos individuais ou colaborativos como
condutores de espaço para a realização do fazer artístico da comunidade escolar
e/ou do seu entorno, no segundo semestre
• Analisar a materialidade em Arte e utilizar suas possibilidades em processos de
criação e forma-conteúdo nas linguagens das artes visuais, da música, do teatro ou
da dança
• Operar com diferentes procedimentos artísticos na criação de poéticas pessoais ou
processos colaborativos
• Pesquisar festivais e salões como formas de mostrar a produção artística
• Analisar processos já realizados nos bimestres anteriores para dar continuidade
aos projetos individuais ou colaborativos
• Elaborar, realizar, mostrar e documentar um projeto poético
• Reconhecer conceitos, procedimentos e conteúdos investigados e experimentados
em Arte durante o ano letivo

Educação Física
Tema 1 – Esporte
Sistemas de jogo e táticas em uma modalidade coletiva já conhecida dos alunos
• A importância dos sistemas de jogo e táticas no desempenho esportivo e na
apreciação do esporte como espetáculo
Tema 2 – Corpo, saúde e beleza
Padrões e estereótipos de beleza corporal
Indicadores que levam à construção de representações sobre corpo e beleza
• Medidas e avaliação da composicão corporal
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• Índice de massa
corpórea
(IMC)
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• Alimentação, exercício físico e obesidade
Tema 1 – Atividade rítmica

Ritmo vital e ritmo como organização expressiva do movimento
Tempo e acento rítmico
O ritmo no esporte, na luta, na ginástica e na dança
Tema 2 – Esporte
Modalidade individual: ginástica artística (GA) ou ginástica rítmica (GR)
Tema 3 – Corpo, saúde e beleza
Corpo e beleza em diferentes períodos históricos
• Padrões de beleza e suas relações com contextos históricos
Tema 1 – Esporte
Sistemas de jogo e táticas em uma modalidade coletiva ainda não conhecida dos
alunos
Tema 2 – Corpo, saúde e beleza
Conceitos: atividade física, exercício físico e saúde
Tema 1 – Ginástica
Práticas contemporâneas: ginásticas aeróbica, localizada e/ou outras
• Princípios orientadores
• Técnicas e exercícios
Tema 2 – Luta
Princípios orientadores, regras e técnicas de uma luta ainda não conhecida dos
alunos

Habilidades
Espera-se que ao completar este bimestre os alunos desenvolvam as seguintes
habilidades:
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• Analisar, Fone/Fax
do ponto
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técnico-tático,
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bimestre transmitido pela televisão ou assistido presencialmente
• Vivenciar sistemas de jogo e preceitos táticos inerentes à modalidade trabalhada
no bimestre
• Identificar sistemas defensivos e ofensivos da modalidade trabalhada no bimestre
• Reconhecer a importância e a utilidade dos sistemas de jogo e táticas no
desempenho esportivo
• Elaborar estratégias táticas para a modalidade trabalhada no bimestre
• Identificar padrões e estereótipos de beleza presentes nas mídias
• Reconhecer e criticar o impacto dos padrões e estereótipos de beleza corporal
sobre si e seus pares
• Identificar indicadores que levam à construção de representações culturais sobre o
corpo e a beleza
• Selecionar, relacionar e interpretar informações e conhecimentos sobre padrões e
estereótipos de beleza
• Selecionar indicadores de composição corporal para construir argumentação
consistente e coerente sobre estereótipos de beleza
• Identificar contribuições da alimentação e do exercício no desenvolvimento e no
controle da obesidade
• Estimar valores calóricos relacionados ao consumo de alimentos e ao gasto com
exercícios físicos
• Reconhecer a importância do ritmo no esporte, na luta, na ginástica e na dança
• Identificar características do ritmo em vivências do esporte, da luta, da ginástica e
da dança
• Reconhecer e analisar as técnicas da GR (ou da GA)
• Realizar e combinar diferentes movimentos da ginástica rítmica (ou da GA)
• Identificar padrões e estereótipos de beleza nos diferentes contextos históricos e
culturais
• Identificar representações da beleza em seu grupo sociocultural
• Identificar recursos voltados à obtenção de padrões de beleza corporal
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exercícios físicos, produtos e práticas alimentares

• Reconhecer riscos e benefícios que a utilização de produtos, práticas alimentares e
programas de exercícios podem trazer à saúde
• Identificar os sistemas, ofensivo e defensivo, da modalidade esportiva trabalhada
no bimestre
• Reconhecer aspectos táticos em situações-problema típicas da modalidade
esportiva trabalhada no bimestre
• Identificar e diferenciar atividade física e exercício
• Diferenciar saúde individual de saúde coletiva
• Identificar a relação entre condições socioeconômicas e acesso a programas e
espaços para a exercitação física
• Identificar as características do exercício aeróbio, em termos de intensidade,
frequência e duração
• Relacionar o exercício aeróbio ao desenvolvimento da capacidade física, da
resistência, da melhoria do sistema cardiorrespiratório e da diminuição ou controle
da gordura corporal
• Identificar seu próprio ritmo de caminhada em função da intensidade exigida na
exercitação aeróbia
• Associar os princípios gerais da ginástica aeróbica ao conceito de exercício aeróbio
• Identificar princípios, exercícios e técnicas comuns às várias modalidades de
ginástica aeróbica
• Reconhecer suas sensações de esforço, motivação, facilidades e dificuldades na
prática da ginástica aeróbica
• Selecionar, relacionar e interpretar informações e conhecimentos para construir
argumentação consistente e coerente que justifique a preferência por uma
modalidade de ginástica
• Reconhecer características do esporte na ginástica aeróbica esportiva
• Identificar e comparar os princípios e exercícios da ginástica aeróbica esportiva
com a ginástica aeróbica tradicional
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• Reconhecer e valorizar as técnicas e táticas no desempenho esportivo e na
apreciação do espetáculo esportivo

História
Pré-história • A Pré-história sul-americana, brasileira e regional
O Oriente Próximo e o surgimento das primeiras cidades
• Egito e Mesopotâmia
• Hebreus, fenícios e persas
Civilização grega
• A constituição da cidadania clássica e o regime democrático ateniense
• Os excluídos do regime democrático
Democracia e escravidão no mundo antigo e no mundo contemporâneo
O Império de Alexandre e a fusão cultural do Oriente com o Ocidente
A civilização romana e as migrações bárbaras
Império Bizantino e o mundo árabe
Os Francos e o Império de Carlos Magno
Sociedade Feudal
• Características sociais, econômicas, políticas e culturais
Renascimento comercial e urbano e formação das monarquias nacionais
Expansão europeia nos séculos XV e XV
• Características econômicas, políticas, culturais e religiosas
Sociedades africanas da região subsaariana até o século XV
A vida na América antes da conquista européia
• As sociedades maia, inca e asteca
Renascimento
Reforma e Contrarreforma
Formação dos Estados Absolutistas Europeus
Encontros entre europeus e as civilizações da África, da Ásia e da América
Sistemas coloniais europeus
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Iluminismo
Independência dos Estados Unidos da América
Revolução Francesa e Império Napoleônico
Processos de independência e formação territorial na América Latina
A Revolução Industrial inglesa
A luta por direitos sociais no século XIX
• Socialismo, comunismo e anarquismo
Estados Unidos da América no século XIX
• Expansão para o oeste e guerra civil
Segundo Reinado no Brasil
• Abolição da escravatura e imigração europeia para o Brasil
O imaginário republicano
Imperialismos, Gobineau e o racismo
Primeira Guerra Mundial
Revolução Russa
Nazismo e racismo
A crise econômica de 1929 e seus efeitos mundiais
A Guerra Civil Espanhola
Segunda Guerra Mundial
O Período Vargas
• Olga Benário e Luís Carlos Prestes
O mundo pós-Segunda Guerra e a Guerra Fria
Movimentos sociais e políticos na América Latina e no Brasil nas décadas de 1950 e
1960
• Revolução Cubana
• Movimento operário no Brasil
Golpes militares no Brasil e na América Latina
• Tortura e direitos humanos
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O papel da sociedade civil e dos movimentos sociais na luta pela redemocratização
brasileira • O Movimento das “Diretas Já”
• A questão agrária na Nova República
O neoliberalismo no Brasil

Habilidades
• Analisar processos histórico-sociais aplicando conhecimentos de várias áreas do
saber
• Identificar características e conceitos relacionados às várias temporalidades
históricas
• Reconhecer a diversidade dos processos históricos e das experiências humanas
• Reconhecer a importância de submeter à crítica o conceito de Pré-história, com
base na crítica ao viés eurocêntrico e à delimitação pela ausência da escrita
• Reconhecer a importância da escrita para o desenvolvimento histórico da
humanidade, identificando seus diferentes suportes
• Identificar as diferentes linguagens das fontes históricas, para a compreensão de
fenômenos histórico-sociais
• Reconhecer o papel dos diferentes meios de comunicação na construção do
conhecimento histórico
• Estabelecer relações espaciais e temporais, relativas ao surgimento da
humanidade e ao povoamento de diferentes espaços geográficos
• Analisar os processos de formação das instituições sociais e políticas, a partir de
diferentes formas de regulamentação das sociedades ao longo da história
• Comparar diferentes explicações para fatos e processos histórico-sociais
• Relacionar sociedade e natureza, analisando suas interações na organização das
sociedades
• Identificar as principais características do processo histórico de constituição da
Cidade, analisando sua importância e significados ao longo do tempo
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• Analisar os processos de formação histórica das instituições sociais, políticas e
econômicas, relacionando-os às práticas dos diferentes grupos e agentes sociais
• Identificar os principais traços da organização política das sociedades,
reconhecendo o papel das leis em sua estruturação e organização
• Identificar os instrumentos para ordenar os eventos históricos, relacionando-os a
fatores econômicos, políticos e culturais
• Identificar, a partir de mapas, fenômenos e fatos histórico-sociais, considerando
suas dimensões temporais e espaciais
• Confrontar formas de interações culturais, sociais e econômicas em diferentes
contextos históricos
• Identificar os significados históricos das relações de poder entre as nações e as
civilizações ao longo da história
• Valorizar a diversidade do patrimônio cultural e artístico, identificando suas
manifestações e representações em diferentes sociedades
• Analisar as práticas e o pensamento democrático grego
• Identificar a historicidade das interpretações históricas
• Analisar, a partir de textos, os processos de transformação histórica, identificando
suas principais características econômicas, políticas e sociais
• Reconhecer a dinâmica da organização dos movimentos sociais, relacionando-os
às transformações do contexto histórico
• Reconhecer fenômenos e fatos histórico-sociais a partir da análise comparada de
mapas, considerando suas dimensões temporais e espaciais
• Identificar as principais características do processo histórico de constituição,
transformação e uso dos espaços urbanos
• Comparar diferentes pontos de vista sobre situações de natureza histórico-cultural,
identificando os pressupostos de cada interpretação e analisando a validade dos
argumentos utilizados
• Identificar as principais causas e características dos movimentos de migração que
caracterizaram o processo histórico de ocupação territorial
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• Identificar e valorizar a diversidade do patrimônio cultural, reconhecendo suas
manifestações e inter-relações em diferentes sociedades
• Reconhecer a importância do patrimônio étnico-cultural para a preservação da
memória e da identidade dos variados grupos sociais
• Desenvolver a compreensão dos elementos socioculturais que constituem as
identidades, a partir do estudo das questões de alteridade
• Reconhecer a importância de valorizar a diversidade nas práticas de religião e
religiosidade dos indivíduos e grupos sociais
• Identificar, nas manifestações atuais de religião e religiosidade, os processos
históricos de sua constituição
• Reconhecer as formas históricas das sociedades como resultado das relações de
poder entre as nações
• Identificar as principais características do sistema de trabalho na Idade Média
europeia
• Identificar as características do Império Bizantino e do mundo árabe na Idade
Média
• Classificar cronologicamente os principais períodos que dividem a história das
sociedades ocidentais
• Reconhecer os principais elementos conformadores das relações sociais nos
ambientes cotidianos
• Interpretar processos de transformação histórica, a partir da construção e aplicação
de conceitos de diversas áreas do conhecimento
• Analisar as formas de circulação da cultura em diferentes momentos da história
• Analisar processos sociais utilizando conhecimentos históricos e geográficos
• Reconhecer e valorizar a diversidade dos patrimônios étnico-culturais e artísticos
de diferentes sociedades
• Identificar propostas que reconheçam a importância do patrimônio étnico-cultural e
artístico para a preservação das memórias e das identidades nacionais

PLANO DE GESTÃO

203
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
DIRETORIA DE ENSINO - REGIÃO DE FERNANDÓPOLIS

EE. SÍLVIO MIOTTO
Av. São Paulo, 1163 – Centro – Estrela d’Oeste – SP – CEP. 15650-000
Telefones: 17-3833-1275 (fax) – 17-3833-1963. E-mail: e026918a@see.sp.gov.br

• Compreender
a (0XX17)
gênese
e a –transformação
das diferentes organizações territoriais e
Fone/Fax
3833-1275
Fone (0XX17) 3833-1963
email- e026918a@see.sp.gov.br

os múltiplos fatores que nelas intervêm como produtos das relações de poder
• Identificar os principais objetivos e características do processo de expansão e
conquista desenvolvido pelos europeus a partir dos séculos XV-XVI
• Identificar, a partir de documentos de variada espécie, as principais características
das sociedades pré-colombianas (maias, astecas e incas)
• Reconhecer a importância do estudo das questões de alteridade para compreender
as relações de caráter histórico-cultural
• Reconhecer as formas atuais das sociedades como resultado das lutas pelo poder
entre as nações
• Reconhecer e valorizar a diversidade dos patrimônios étnico-culturais e artísticos,
identificando-a em suas manifestações e representações ao longo da história
• Reconhecer a importância da cultura material para a construção do conhecimento
histórico
• Associar as manifestações culturais do presente aos processos históricos de sua
constituição
• Valorizar a diversidade dos patrimônios étnico-culturais e artísticos, identificandoos em suas manifestações e representações em diferentes sociedades
• Comparar diferentes pontos de vista sobre situações de natureza histórico-cultural,
identificando os pressupostos de cada interpretação e analisando a validade dos
argumentos utilizados
• Correlacionar textos analíticos e interpretativos sobre diferentes processos
histórico-sociais
• Identificar as principais características dos modelos de representação cartográfica
e artística do mundo
• Identificar as principais características do Renascimento (antropocentrismo,
racionalismo, naturalismo, individualismo, mecenato e recuperação de valores da
Antiguidade clássica greco-latina)
• Reconhecer a importância do estudo das questões de alteridade para compreender
as relações de caráter histórico-cultural a partir da compreensão dos elementos
culturais que constituem as identidades
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confrontando formas de interação cultural, social e econômica, em contextos
históricos específicos
• Identificar as principais características do encontro entre os europeus e as
diferentes civilizações da Ásia, da África e da América
• Reconhecer a importância de valorizar a diversidade nas práticas de religião e
religiosidade dos indivíduos e grupos sociais
• Reconhecer que a liberdade nas práticas de religião e religiosidade dos indivíduos
e grupos sociais representa um direito humano fundamental
• Identificar nas manifestações atuais de religião e religiosidade os processos
históricos de sua constituição
• Relacionar as manifestações do pensamento e da criação artístico-literária aos
seus contextos históricos específicos
• Comparar processos de formação socioeconômica, relacionando-os com seus
contextos histórico e geográfico
• Comparar diferentes processos de produção e analisar suas implicações históricosociais
• Relacionar sociedade e natureza, reconhecendo suas interações na organização
do espaço, em diferentes contextos histórico-geográficos
• Associar as manifestações do ideário político contemporâneo às influências
históricas
• Compreender e valorizar os fundamentos da cidadania e da democracia, do
presente e do passado, de forma a favorecer a atuação consciente e o
comportamento ético do indivíduo na sociedade
• Identificar os significados das relações de poder na sociedade
• Estabelecer relações entre as instituições políticas e a organização econômica das
sociedades
• Estabelecer relações entre as formas de colonização portuguesa, espanhola e
inglesa, identificando suas semelhanças e diferenças
• Estabelecer relações entre as manifestações do pensamento e da criação artísticoliterária aos seus contextos históricos específicos
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modos de vida das sociedades ao longo da história

• Estabelecer relações entre as manifestações culturais do presente e as raízes
históricas de sua constituição
• Reconhecer a importância de utilizar criticamente as fontes e informações
históricas, independentemente de sua natureza
• Analisar os processos de formação das instituições políticas, econômicas e sociais
como resultado da atuação dos diferentes grupos e atores sociais ao longo da
história
• Confrontar proposições e refletir sobre processos de transformação política,
econômica e social a partir de situações históricas diferenciadas no tempo e no
espaço
• Identificar os principais conceitos necessários à compreensão da Revolução
Francesa (sociedade estamental, burguesia, nobreza, Antigo Regime, Iluminismo,
revolução burguesa, Constituição, Assembleia Constituinte, sufrágio censitário,
sufrágio universal,cidadania, direitos humanos e liberalismo)
• Relacionar os princípios iluministas à ocorrência da Revolução Francesa
• Identificar os principais valores propugnados pela Declaração dos Direitos do
Homem e do Cidadão, de 1789, estabelecendo relações entre sua formulação e o
contexto histórico em que foi produzida
• Identificar as principais influências da Declaração dos Direitos do Homem e do
Cidadão, de 1789, nas formas características das sociedades contemporâneas
• Reconhecer a importância da existência de um documento que estabeleça quais
são os principais direitos humanos
• Ordenar os eventos históricos que caracterizam o processo da Revolução
Francesa, relacionando-os a fatores econômicos, políticos e sociais
• Problematizar conceitos como direito, igualdade e liberdade no contexto da
Revolução Francesa
• Analisar as mudanças ocorridas na França em função do processo revolucionário,
com destaque para as mudanças ocorridas na lógica social
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liberais que inspiraram a Revolução Francesa (por exemplo, a igualdade jurídica
entre as pessoas e a proteção do direito à propriedade privada)
• Reconhecer o conceito de imperialismo com base na caracterização da expansão
napoleônica
• Estabelecer relações entre a Revolução Francesa e o processo de expansão
napoleônica, analisando as consequências políticas para os povos da Europa
• Identificar os principais conceitos e influências do ideário dos movimentos
revolucionários europeus dos séculos XVII e XVIII para a identificação das posições
político-partidárias da atualidade
• Localizar historicamente as lutas sociais em defesa da cidadania e da democracia
em diferentes contextos históricos
• Identificar os principais traços da organização política das sociedades,
reconhecendo o papel das leis em sua estruturação e organização
• Reconhecer as principais características dos processos de independência das
colônias europeias na América
• Reconhecer a importância da divisão do trabalho para o processo de Revolução
Industrial
• Identificar o significado e as consequências da divisão do trabalho para o
trabalhador industrial
• Reconhecer que os processos de formação e transformação das instituições
político-sociais são resultado de lutas coletivas
• Reconhecer a importância dos movimentos sociais pela melhoria das condições de
vida e trabalho ao longo da história
• Identificar os principais conceitos do ideário dos movimentos revolucionários
europeus do século XIX e suas influências nas posições político-partidárias da
atualidade
• Identificar, a partir de análise cartográfica comparada, o processo de formação
territorial das sociedades contemporâneas
• Analisar historicamente as principais características e dinâmicas dos fluxos
populacionais
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• Identificar, a partir de documentos, índios e negros como excluídos após a
independência dos Estados Unidos da América
• Compreender as características essenciais das relações sociais de trabalho ao
longo da história
• Reconhecer que os processos de formação e transformação das instituições
político-sociais são resultado de lutas coletivas
• Identificar as formas de resistência dos africanos e afrodescendentes visando à
extinção do trabalho escravo, com ênfase para os quilombos
• Relacionar a Lei de Terras, de 1850, ao processo de substituição da mão de obra
escrava pela dos imigrantes europeus
• Analisar, a partir de textos, os processos de transformação histórica, identificando
suas principais características econômicas, políticas e sociais
• Analisar criticamente o significado da construção dos diferentes marcos
relacionados à formação histórica da sociedade brasileira
• Analisar criticamente as justificativas ideológicas apresentadas pelas grandes
potências para interferir nas várias regiões do planeta (sistemas modernos de
colonização, imperialismo, conflitos atuais)
• Relacionar o princípio de respeito aos valores humanos e à diversidade
sociocultural, nas análises de fatos e processos histórico-sociais
• Comparar pontos de vista expressos em diferentes fontes sobre um determinado
aspecto da cultura
• Interpretar realidades histórico-sociais a partir de conhecimentos sobre a economia
e as práticas sociais e culturais
• Posicionar-se criticamente sobre os processos de transformações políticas,
econômicas e sociais
• Reconhecer alternativas de intervenção em conflitos sociais e crises institucionais
que respeitem os valores humanos e a diversidade sociocultural
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inimigo e o papel da pesquisa científica para elevar a eficácia destruidora das
guerras tecnológicas
• Identificar os significados históricos das relações de poder entre as nações e suas
decorrências nos conflitos armados
• Comparar as novas tecnologias e as modificações nas relações da vida social e no
mundo do trabalho
• Relacionar as implicações socioambientais do uso das tecnologias de produção
industrial em diferentes contextos sociais
• Identificar as principais características dos regimes totalitários
• Discutir situações da vida cotidiana relacionadas a preconceitos étnicos, culturais,
religiosos e de qualquer outra natureza
• Reconhecer o papel da propaganda de massa nas sociedades históricas
• Reconhecer a importância de aplicar os conteúdos aprendidos na escola a
intervenções solidárias na realidade, com o objetivo de garantir o respeito aos
valores humanos
• Analisar fatores socioeconômicos e ambientais associados ao desenvolvimento, às
condições de vida e à saúde de populações humanas, por meio de diferentes
indicadores
• Identificar diferentes formas de representação de fatos econômico-sociais
expressos em diferentes linguagens
• Caracterizar formas de circulação de informação, capitais, mercadorias e serviços
no tempo e no espaço
• Analisar os efeitos da globalização da economia e os processos de
interdependência entre as economias nacionais acentuados por esse processo
• Analisar o papel histórico das instituições sociais, políticas e econômicas,
associando-as às práticas dos diferentes agentes e forças sociais
• Identificar os processos históricos de formação das instituições sociais e políticas
regulamentadoras da sociedade brasileira
• Investigar criticamente o significado dos diferentes marcos relacionados à
formação histórica da sociedade brasileira
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Reconhecer, a partir de textos de natureza diversa, as principais características do
período da Guerra Fria
• Estabelecer relações entre a Guerra Fria e os golpes militares na América Latina
• Reconhecer a importância dos movimentos coletivos e de resistência para as
conquistas sociais e a preservação dos direitos dos cidadãos ao longo da história
• Analisar o processo histórico da formação das instituições políticas brasileiras
• Identificar as principais características do Estado brasileiro em diferentes períodos
da República
• Reconhecer as principais características dos governos populistas no Brasil
• Caracterizar os governos militares instalados no Brasil a partir de 1964,
considerando especialmente a supressão das liberdades e a repressão à oposição
• Reconhecer os principais movimentos rurais e urbanos de contestação aos
sistemas político-econômicos ao longo da história
• Reconhecer que o processo histórico não decorre apenas da ação dos chamados
grandes personagens
• Identificar em diferentes documentos históricos os principais movimentos sociais
brasileiros e seu papel na transformação da realidade
• Comparar organizações políticas, econômicas e sociais no mundo contemporâneo,
reconhecendo propostas que visem a reduzir as desigualdades sociais
• Confrontar proposições e refletir sobre processos de transformação política,
econômica e social a partir de situações históricas diferenciadas no tempo e no
espaço
• Identificar propostas para a superação dos desafios sociais, políticos e econômicos
enfrentados pela sociedade brasileira na construção de sua identidade nacional
• Caracterizar as lutas sociais em defesa da cidadania e da democracia, em
diferentes momentos históricos
• Analisar a questão da terra no Brasil, identificando as diversas formas de
propriedade ao longo da história, bem como a organização fundiária e os
movimentos sociais a ela ligados

PLANO DE GESTÃO

210
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
DIRETORIA DE ENSINO - REGIÃO DE FERNANDÓPOLIS

EE. SÍLVIO MIOTTO
Av. São Paulo, 1163 – Centro – Estrela d’Oeste – SP – CEP. 15650-000
Telefones: 17-3833-1275 (fax) – 17-3833-1963. E-mail: e026918a@see.sp.gov.br

• IdentificarFone/Fax
em diferentes
documentos
históricos os fundamentos da cidadania e da
(0XX17) 3833-1275
– Fone (0XX17) 3833-1963
email- e026918a@see.sp.gov.br

democracia em diversos momentos históricos

• Estabelecer relações entre consumismo e alienação e entre consumismo e
negação da solidariedade
• Interpretar os significados de diferentes manifestações populares como
representação do patrimônio regional e cultural
• Avaliar propostas para a superação dos desafios sociais, políticos e econômicos
enfrentados pelas sociedades contemporâneas
• Analisar o significado histórico das instituições sociais, considerando as relações
de poder, a partir de situação dada
• Discutir situações em que os direitos do cidadão foram conquistados, mas não
usufruídos por todos os segmentos sociais
• Reconhecer a importância do voto para o exercício da cidadania
• Compreender os processos de formação e transformação das instituições políticosociais como resultado de lutas coletivas
• Identificar as principais características e a intensidade dos movimentos sociais do
Brasil no século XX
• Estabelecer relações entre a conjuntura econômica do Brasil no século XX e os
movimentos sociais ocorridos no período
• Comparar propostas e ações das instituições sociais e políticas para o
enfrentamento de problemas de ordem econômico-social
• Identificar os significados históricos das relações de poder entre as nações
• Identificar, a partir de documentos de natureza diversa, o processo de globalização
da economia e seus principais efeitos sobre a sociedade brasileira
• Estabelecer relações entre os processos históricos de formação das instituições
nacionais e a organização política e econômica das sociedades contemporâneas

Geografia

Cartografia e poder
Os elementos dos mapas
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As projeções
cartográficas
Fone/Fax
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As técnicas de sensoriamento remoto

Geopolítica do mundo contemporâneo
O papel dos Estados Unidos da América e a nova “desordem” mundial
Conflitos regionais e os deserdados da nova ordem mundial
Os sentidos da globalização
As mudanças das distâncias geográficas e os processos migratórios
A globalização e as redes geográficas
A economia global
Organismos econômicos internacionais
As corporações transnacionais
Os fluxos do comércio mundial
Fluxos econômicos na escala mundial
Natureza e riscos ambientais
Estruturas e formas do planeta Terra
O relevo terrestre
• Agentes internos: os movimentos da crosta
• Agentes externos: clima e intemperismo
Riscos de catástrofes em um mundo desigual
• A prevenção de riscos
Globalização e urgência ambiental
Os biomas terrestres
• Clima e cobertura vegetal
A nova escala dos impactos ambientais
Os tratados internacionais sobre meio ambiente
Território brasileiro
A gênese geoeconômica do território brasileiro
As fronteiras brasileiras
Do “arquipélago” ao “continente”
O Brasil no sistema internacional
Mercados internacionais e agenda externa brasileira
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O espaço industrial brasileiro

email- e026918a@see.sp.gov.br

O espaço agropecuário brasileiro
Redes e hierarquias urbanas
A formação e a evolução da rede urbana brasileira
A revolução da informação e as cidades
Dinâmicas demográficas
Matrizes culturais do Brasil
A transição demográfica
Dinâmicas sociais
O trabalho e o mercado de trabalho
A segregação socioespacial e a exclusão social
Recursos naturais e gestão do território
A placa tectônica sul-americana e o modelado do relevo brasileiro
Os domínios morfoclimáticos e as bacias hidrográficas
Gestão pública dos recursos naturais
Regionalização do espaço mundial
As regiões da Organização das Nações Unidas (ONU)
O conflito Norte e Sul
Globalização e regionalização econômica
Choque de civilizações?
Geografia das religiões
A questão étnico-cultural
América Latina?
A África no mundo global
O continente africano
África: sociedade em transformação
África e Europa
África e América
Geografia das redes mundiais
Os fluxos materiais
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Uma geografia do crime
O terror e a guerra global
A globalização do crime

Habilidades
• Reconhecer, na linguagem cartográfica e nos produtos do sensoriamento remoto,
formas indispensáveis para visualizar fenômenos naturais e humanos segundo
localizações geográficas
• Interpretar o mapa segundo os elementos que o compõem, considerando projeção,
escala métricas e linguagem
• Aplicar recursos cartográficos na leitura e na confecção de mapas, como meio de
visualização sintética da relação entre realidades geográficas distintas
• Analisar códigos e símbolos da linguagem cartográfica, utilizando recursos gráficos
de qualificação, de quantificação e de ordenação, de modo a evitar falsas imagens e
erros cartográficos
• Analisar a cartografia e as imagens do sensoriamento remoto como
representações que dão acesso a interpretações da realidade, mas que não são
cópias da realidade
• Relacionar a construção de mapas às suas intencionalidades e discutir a influência
da cartografia como instrumento de poder
• Utilizar variáveis visuais de qualificação, quantificação, ordenação e movimento, de
modo a evitar erros cartográficos
• Identificar as funções dos produtos do sensoriamento remoto como meios para a
realização do geoprocessamento e da produção cartográfica
• Aplicar o conceito de ordem mundial considerando as diferentes formas de poder
entre as nações
• Identificar, definir e classificar as diferentes potências e superpotências e seu papel
na ordem mundial
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fenômenos e lugares representativos do mundo globalizado

• Analisar as raízes histórico-geográficas do conceito de geopolítica
• Analisar situações representativas da ordem mundial contemporânea e do papel
exercido pelas potências hegemônicas na manutenção do sistema mundial vigente
• Aplicar os conceitos de fluxos e redes geográficas
• Analisar a influência da globalização na acentuação dos fluxos migratórios globais
• Analisar as desigualdades relativas ao conhecimento técnico e tecnológico
produzido pelas diversas sociedades em diferentes circunstâncias espaço-temporais
• Definir e descrever os órgãos multilaterais e seu papel na ordenação das relações
conflituosas, como o comércio
• Descrever a organização econômica contemporânea como um fenômeno de escala
mundial, responsável por reduzir a escala local a uma mera variável do sistema
• Reconhecer a liderança de regiões do planeta (EUA, Europa e Extremo Oriente)
nos fluxos econômicos globais
• Reconhecer e descrever a importância do papel das corporações transnacionais na
ordem econômica mundial contemporânea e sua estruturação em redes geográficas
• Analisar a globalização e os processos de interdependência e de concentração
econômica vinculados ao domínio de novas tecnologias
• Analisar o papel dos organismos multilaterais na regulamentação dos fluxos de
comércio mundial
• Identificar, em textos ou iconografias, a relatividade dos conhecimentos científicos,
sua evolução linear e as rupturas revolucionárias, que alteraram o curso das
ciências, notadamente na Geologia e na Geofísica
• Reconhecer os domínios naturais como a reunião das esferas inorgânicas
(litosfera, hidrosfera, atmosfera) da superfície terrestre
• Reconhecer o meio ambiente como a soma da vida nos domínios naturais
• Explicar processos geológicos e geofísicos constituintes da crosta terrestre
responsáveis por sua dinâmica interna, nas escalas pertinentes
• Identificar hipóteses e evidências que expliquem a configuração do relevo terrestre
por meio de marcas e constatações geológicas decorrentes de teorias científicas
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• Associar padrões de desenvolvimento econômico e social às maneiras de realizar
o controle preventivo de situações de risco naturais
• Classificar as diferentes manifestações do modelado do relevo terrestre
considerando as forças endógenas e exógenas que atuam no planeta
• Identificar as formas de manifestação de fenômenos naturais na superfície terrestre
segundo diversas escalas geográficas
• Selecionar, organizar, relacionar e interpretar dados e informações, representados
de diferentes formas, para tomar decisões com vistas à prevenção de situações de
risco naturais
• Identificar os domínios naturais associando-os aos principais biomas e às questões
relativas à biodiversidade
•

Comparar

características

geográficas

dos

diferentes

domínios

naturais

estabelecendo relações entre os biomas
• Associar situações climáticas do presente e do passado às condições atuais dos
domínios naturais e do meio ambiente na escala mundial, como elemento que influi
na biodiversidade do tempo presente
• Compreender o caráter sistêmico do planeta e reconhecer a importância da
biodiversidade para a preservação da vida, relacionando condições do meio e
intervenção humana
• Utilizar e interpretar diferentes escalas de tempo para situar e descrever
transformações antrópicas responsáveis pelas alterações climáticas globais
• Identificar os pontos principais relacionados à crise ambiental, considerando
mudanças climáticas, contaminação das águas, desmatamento e perda da
biodiversidade
• Interpretar mapas de impactos ambientais em diferentes escalas geográficas
• Analisar criticamente situações-problema representativas da aceleração do
processo de humanização do meio natural, resultantes da relação contemporânea
das sociedades com a natureza
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legislações e ações de proteção ao ambiente

• Relacionar sociedade e natureza, reconhecendo suas interações na organização
do espaço, em diferentes contextos histórico-geográficos
• Relacionar as implicações socioambientais do uso das tecnologias em diferentes
contextos histórico-geográficos
• Discutir ações representativas das relações entre sociedade e ambiente
• Propor formas de atuação para conservação do ambiente e desenvolvimento
sustentável
• Analisar situações-problema relativas a perturbações ambientais, em diferentes
biomas, identificando ações e interesses e reconhecendo suas transformações
• Prever efeitos nos ecossistemas resultantes de ações predatórias, identificando
interesses e propondo formas de intervenção para reduzir e controlar a extinção de
diferentes espécies
• Localizar agentes e ações responsáveis pela crise ambiental e identificar os
principais pontos de acordos e tratados internacionais, que procuram reverter o atual
estágio da crise ambiental
• Ler e interpretar mapas e gráficos para extrair informações que permitam identificar
singularidades e distinções das diversas etapas da formação territorial do Brasil
• Identificar dados, representações e informações encontradas em cartas e mapas
para comparar as diferentes etapas do processo de formação territorial do Brasil
• Comparar as diferentes formas de regionalização do Brasil
• Extrair informações implícitas e/ou explícitas em mapas e gráficos acerca da
situação socioeconômica brasileira
• Estabelecer a diferenciação entre os objetivos e as funções dos diferentes
organismos econômicos internacionais
• Ler e interpretar mapas e gráficos para extrair informações que permitam identificar
singularidades e distinções acerca da participação do Brasil e de outros países no
comércio internacional
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para identificar e comparar o papel de cada país no processo de integração
econômica da América Latina, notadamente no Cone Sul
• Identificar elementos representativos das diferentes fases da industrialização
brasileira
• Reconhecer fatos e/ou situações representativas das etapas do modelo industrial
brasileiro
• Analisar fatores histórico-geográficos responsáveis pela concentração da atividade
industrial no Sudeste brasileiro
• Ler e interpretar mapas da distribuição da atividade industrial no Brasil
• Comparar dados e informações, expressos em diferentes linguagens, acerca do
atual estágio da industrialização brasileira
• Interpretar fatores que permitam explicar o impacto das novas tecnologias no
processo de desterritorialização da produção industrial e agrícola
• Identificar a distribuição da atividade agropecuária brasileira pelo território
• Reconhecer as diferenças e as transformações que determinaram as várias formas
de uso e apropriação dos espaços agrário e urbano
• Analisar o papel do meio técnico-científico-informacional nas mudanças dos
processos de hierarquização urbana no Brasil
• Analisar a composição da rede urbana brasileira
• Analisar o papel de São Paulo como grande metrópole nacional e como cidade
global
• Relacionar a dinâmica dos fluxos populacionais à organização do espaço
geográfico urbano no Brasil
• Diferenciar os conceitos de rede urbana e de regiões metropolitanas
• Identificar problemas socioespaciais e ambientais urbanos, caracterizando-os e
propondo ações para a melhoria das condições de vida nas cidades brasileiras
• Associar as manifestações culturais dos diferentes grupos étnicos que compõem a
matriz brasileira do presente aos processos históricos de sua formação cultural
• Identificar elementos culturais representativos das diferentes matrizes étnicas
brasileiras
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• Analisar criticamente dados e informações disponibilizados pelo IBGE acerca da
composição étnica brasileira
• Analisar os diferentes períodos de crescimento da população brasileira
relacionando-os com os processos históricos correspondentes
• Reconhecer e aplicar os conceitos de crescimento vegetativo, taxa de mortalidade,
taxa de natalidade, taxa de mortalidade infantil e taxa de fecundidade
• Analisar a estrutura etária brasileira identificando em diferentes pirâmides etárias
os períodos de crescimento populacional, assim como os de estabilidade
demográfica
• Reconhecer e aplicar o conceito de População Economicamente Ativa (PEA)
• Identificar os diferentes setores da economia
• Relacionar a dinâmica dos fluxos populacionais à organização do espaço
geográfico brasileiro
• Identificar referenciais que possibilitem constatar diferentes formas de exclusão
socioespacial no Brasil
• Analisar a pirâmide etária brasileira comparando-a com a de outros países
• Analisar as formas de circulação da informação, da riqueza e dos produtos em
diferentes momentos da história brasileira
• Analisar a situação das famílias brasileiras com relação à distribuição de renda e
inserção no mercado de trabalho formal
• Analisar a situação das mulheres no mercado de trabalho brasileiro
• Analisar dados representativos da participação das mulheres na estrutura
demográfica brasileira
• Ler, interpretar e comparar mapas relativos aos índices de pobreza e exclusão no
Brasil
• Compreender e interpretar, em textos ou iconografias, formas de atuação geológica
da placa sul-americana, identificando suas consequências, notadamente as que
justificam a configuração do modelado do relevo brasileiro
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por meio de marcas e constatações geológicas decorrentes de distintas eras
geológicas
• Ler, interpretar e comparar mapas dos diferentes domínios morfoclimáticos e das
bacias hidrográficas do Brasil
• Reconhecer, identificar e caracterizar os distintos biomas brasileiros, considerando
diferentes escalas geográficas
• Reconhecer a importância de organizações e movimentos sociais na defesa de
legislações e ações de proteção ao ambiente nacional
• Relacionar sociedade e natureza, reconhecendo suas interações na organização
do espaço brasileiro, em diferentes contextos histórico-geográficos
• Propor formas de atuação para conservação dos diferentes domínios florestados e
defender políticas que considerem formas de desenvolvimento sustentável
• Analisar situações-problema relativas a perturbações ambientais nos diferentes
biomas brasileiros, identificando ações e interesses e reconhecendo suas
transformações
• Prever efeitos nos ecossistemas resultantes de ações predatórias, identificando
interesses e propondo formas de intervenção para reduzir e controlar a extinção de
espécies ameaçadas
• Compreender o caráter sistêmico do planeta e reconhecer a importância da
biodiversidade para preservação da vida, relacionando condições do meio e
intervenção humana
• Utilizar e interpretar diferentes escalas de tempo para situar e descrever
transformações antrópicas responsáveis pelas alterações climáticas globais
• Comparar e diferenciar os critérios de regionalização mundial, considerando as
intencionalidades sociais, políticas e econômicas que as envolvem
• Aplicar e diferenciar os conceitos de ordem mundial, bipolaridade e multipolaridade
• Identificar e descrever os principais elementos que configuram o conceito de ordem
mundial, considerando questões geopolíticas, econômicas e culturais
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de pessoas refugiadas para identificar as distintas assimetrias e integrações na
ordem mundial
• Analisar situações representativas da ordem mundial contemporânea e do papel
exercido pelas potências hegemônicas na manutenção do sistema mundial vigente
• Identificar os processos de integração regional na ordem mundial contemporânea,
apontando o papel dos órgãos multilaterais na integração latino-americana
• Analisar o contexto de surgimento e o significado da expressão “choque de
civilizações” no mundo contemporâneo
• Analisar os principais elementos de identificação e distinção entre as religiões
mundiais
• Identificar os principais fundamentos histórico-geográficos e a distribuição das
principais religiões monoteístas e politeístas em escala mundial
• Identificar elementos histórico-geográficos que expliquem o desencadeamento de
inúmeros conflitos étnico-culturais no mundo contemporâneo
• Ler e interpretar mapas e gráficos relativos à distribuição e à manifestação das
principais áreas de conflitos étnico-religiosos no mundo
• Analisar elementos histórico-geográficos que permitam diagnosticar diferentes
argumentações socioculturais para explicar o conceito de América Latina
• Identificar as principais áreas de tensão da América Latina na atualidade e
estabelecer a relação entre essas áreas e as consequências do processo de
colonização na região
• Identificar e analisar o papel dos principais atores sociais envolvidos em conflitos
recentes na América Latina
• Extrair informações de textos e imagens sobre a distribuição espacial dos países
africanos
• Ler, interpretar e relacionar evidências espaciais em mapas temáticos sobre clima,
precipitação e vegetação do continente africano, de modo a compreender as
características dos biomas, identificando as relações de causa e efeito entre os
aspectos
físicos citados
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África em dois grandes conjuntos de países: parcialmente industrializados e de
economia tradicional
• Descrever a expansão do islamismo na África, de modo a identificar a
diferenciação espacial de aspectos culturais e religiosos fundamentais para o
entendimento do agrupamento regional de países do continente
• Ler e interpretar mapas temáticos sobre o número de adultos e crianças vivendo
com HIV, estimativas de novos casos de contágio por HIV e de mortos por Aids
• Elaborar textos descritivos a partir da leitura e interpretação de mapas temáticos e
gráficos, em particular sobre a variação e os impactos ocasionados pela epidemia de
Aids
nos índices de esperança de vida ao nascer dos países africanos
• Ler e interpretar gráfico sobre a esperança de vida ao nascer da África
Subsaariana e em outras regiões do mundo
• Distinguir, por meio de mapas, a espacialidade das rotas transatlânticas do tráfico
negreiro entre os séculos XVI e XIX, como também as dimensões e destinos, de
modo a identificar sua influência na evolução demográfica da África no mesmo
período
• Ler e interpretar, de maneira associada, mapas temáticos sobre a distribuição da
riqueza mundial e o número de pessoas refugiadas para identificar as assimetrias
entre a África e a Europa e formular hipóteses sobre as razões que levam governos
e autoridades dos
países do Norte a evitarem o uso da expressão “refugiados econômicos”
• Identificar, por meio da caracterização gráfica e cartográfica dos fluxos comerciais
e econômicos entre a África e outras regiões mundiais, a posição proeminente da
Europa, da Ásia e da América do Norte nas exportações e nas importações do
continente africano
• Reconhecer e aplicar os conceitos de recursos e fluxos materiais e imateriais
• Reconhecer e aplicar o conceito de redes geográficas
• Extrair informações sobre a distribuição das principais redes de fluxos materiais,
indicando suas áreas de concentração e de distribuição
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informações, analisando as condições histórico-geográficas para a sua reprodução
• Extrair informações relevantes de mapas temáticos e anamorfoses para identificar
e localizar as denominadas cidades globais e suas áreas de influência
• Ler e interpretar textos que distingam o conceito de terrorismo e identifiquem as
suas principais formas e áreas de atuação
• Ler e interpretar mapa sobre a atuação de redes terroristas, identificando áreas de
atuação e interesses que as envolvem
• Ponderar razões histórico-geográficas e socioeconômicas que justifiquem e
expliquem a ampliação da atuação das redes criminosas em escala global
• Destacar fatores responsáveis pela ampliação das redes criminosas globais e suas
diferentes formas de atuação a partir dos usos das tecnologias da informação

Filosofia

Por que estudar Filosofia?
As áreas da Filosofia
A Filosofia e outras formas de conhecimento
• Mito, Cultura, Religião, Arte, Ciência
Introdução à Filosofia Política
Teorias do Estado
• Socialismo, anarquismo e liberalismo
Filosofia Política
• Democracia e cidadania: origens, conceitos e dilemas
• Desigualdade social e ideológica
• Democracia e justiça social
• Os direitos humanos
• Participação política
Introdução à ética
• O eu racional
• Autonomia e liberdade
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• Identificar diferentes conceitos de liberdade com base em algumas teorias
filosóficas
• Relacionar liberdade à solidariedade
• Desenvolver habilidades de leitura, escrita e planejamento investigativo para
autonomia intelectual
• Relacionar ética e moral
Introdução à Teoria do Indivíduo
• John Locke, Jeremy Bentham e Stuart Mill
Tornar-se indivíduo
• Paul Ricoeur e Michel Foucault
Condutas massificadas
Alienação moral
Filosofia, Política e Ética
• Humilhação, velhice e racismo
• Homens e mulheres
• Filosofia e educação
Desafios éticos contemporâneos
• A Ciência e a condição humana
Introdução à Bioética
O que é Filosofia
• Superação de preconceitos em relação à Filosofia e definição e importância para a
cidadania
O homem como ser de natureza e de linguagem
Características do discurso filosófico
• Comparação com o discurso religioso
O homem como ser político
A desigualdade entre os homens como desafio da política
Características do discurso filosófico
• Comparação com o discurso científico
Três concepções de liberdade
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Características do discurso filosófico

• Comparação com o discurso da literatura
Valores contemporâneos que cercam o tema da felicidade e das dimensões
pessoais e sociais da felicidade

Habilidades
• Identificar movimentos associados ao processo de conhecimento, compreendendo
etapas da reflexão filosófica para desenvolver o pensamento autônomo e
questionador
• Reconhecer a importância do uso de diferentes linguagens para elaborar o
pensamento e a expressão em processos reflexivos
• Identificar informações em textos filosóficos
• Identificar características de argumentação em diferentes gêneros textuais
• Reconhecer manifestações históricas e sociais do pensamento filosófico
• Relacionar questões atuais a questões da História da Filosofia
• Praticar escuta atenta e atitudes de cooperação no trabalho em equipe
• Praticar negociações abrindo mão de suas propostas diante de propostas mais
adequadas a objetivos que beneficiem a todos
• Expressar por escrito e oralmente conceitos relativos ao funcionamento do intelecto
• Criticar a concepção de conhecimento científico como verdade absoluta
• Identificar e realizar procedimentos de pesquisa, tais como: observação,
entrevistas, elaboração de roteiros para entrevistas e observações, registros,
classificações, interpretações
• Refletir sobre a importância do conceito de alteridade para a análise de diferentes
culturas
• Relacionar práticas de cidadania ao respeito às diferenças
• Discutir a condição estética e existencial dos seres humanos
• Questionar o conceito de etnocentrismo no contexto da reflexão sobre relações
entre diferentes culturas
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• Expressar escrita e oralmente o conceito de Estado

• Construir argumentos que expressem reflexão crítica sobre o conceito de Estado
• Identificar características e ações da organização estatal brasileira nas próprias
experiências de vida
• Identificar e discutir problemas do Estado brasileiro
• Analisar a relação entre Estado e sociedade a partir da compreensão dos conceitos
centrais do anarquismo e do socialismo
• Analisar o mundo do trabalho e da política a partir de teorias filosóficas
• Reconhecer a condição de pobreza material como questão social importante
• Analisar a questão da pobreza no âmbito da reflexão sobre justiça social
• Expressar escrita e oralmente a relevância dos direitos humanos
• Identificar diferentes conceitos de democracia e sua relação com a igualdade
efetiva entre os cidadãos
• Reconhecer e planejar práticas de participação política na relação com autoridades
locais
• Identificar e discutir fenômenos históricos, sociais, culturais e artísticos no exercício
de reflexão filosófica.
• Sistematizar informações levantadas em pesquisa e apresentadas pelo professor e
pelos colegas
• Identificar, selecionar e problematizar informações em textos filosóficos.
• Elaborar textos-síntese a partir dos conteúdos filosóficos estudados
• Relacionar informações, representadas de diferentes formas, e conhecimentos
disponíveis em diferentes situações, para construir argumentação consistente.
• Refletir sobre a ética na perspectiva do indivíduo que se percebe como parte da
natureza e da sociedade
• Refletir sobre as perspectivas de pertencimento e de responsabilidade por si
mesmo e pelas demais pessoas e seres da natureza
• Identificar diferentes concepções de indivíduo
• Identificar as subjetividades como resultado de construção social
• Identificar processos sociais merecedores de crítica
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aprofundada dos conceitos de indústria cultural e alienação moral
• Identificar e criticar práticas de humilhação social
• Construir argumentação crítica sobre as práticas sociais de discriminação e
preconceitos
• Analisar a condição dos seres humanos a partir de reflexão filosófica sobre
diferenças e igualdades entre homens e mulheres
• Identificar e questionar práticas de racismo
• Expressar por escrito e oralmente a relevância da educação para a superação de
preconceitos e desigualdades sociais
• Reconhecer a relevância da reflexão filosófica para a análise dos temas que
emergem dos problemas das sociedades contemporâneas
• Expressar por escrito e oralmente questionamentos sobre o avanço tecnológico, o
pensamento tecnicista e as consequências para a vida no planeta
• Discutir questões do campo da Bioética, distinguindo o papel da reflexão filosófica
para o seu enfrentamento
• Identificar e problematizar valores sociais e culturais da sociedade contemporânea
• Identificar, selecionar e problematizar informações em textos filosóficos
• Elaborar textos-síntese a partir dos conteúdos filosóficos estudados no bimestre
• Relacionar informações, representadas de diferentes formas, e conhecimentos
disponíveis em diferentes situações para construir argumentação consistente
• Identificar situações de preconceito, particularmente em relação à Filosofia e aos
filósofos
• Reconhecer a dimensão política do preconceito diante da Filosofia e se posicionar
em relação a ela
• Desenvolver habilidades de escrita, leitura e expressão oral na abordagem de
temas filosóficos
• Elaborar hipóteses e questões a partir das leituras e debates realizados
• Identificar a presença da Filosofia no cotidiano
• Estabelecer a distinção entre o “filosofar” espontâneo, próprio do senso comum, e
o “filosofar” propriamente dito, típico dos filósofos especialistas
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• Distinguir diferenças e aproximações entre linguagem e língua
• Relacionar pensamento, linguagem e língua
• Identificar a importância da língua para a produção e preservação de saberes
coletivos, bem como para representar o real e imaginar diferentes realidades
• Identificar marcas dos discursos filosófico, mitológico e religioso
• Elaborar hipóteses e questões a partir de leituras e debates realizados
• Identificar situações de desigualdade social, sobretudo no Brasil, e abordá-las de
uma perspectiva problematizadora e crítica
• Desenvolver habilidades de escrita, leitura e expressão oral na abordagem de
temas filosóficos
• Reconhecer o caráter insatisfatório, ingênuo e mesmo ideológico de certas
explicações normalmente aceitas pelo senso comum para o problema da
desigualdade
• Identificar aspectos do pensamento de Platão e operar com os conceitos platônicos
trabalhados
• Distinguir a perspectiva de Platão (natureza) da concepção de Rousseau
(convenção) acerca da desigualdade social
• Distinguir a argumentação de Rousseau acerca da origem da desigualdade e de
como superá-la por meio do contrato social
• Questionar o papel social do Estado e das leis
• Distinguir questões associadas ao tema “liberdade” no contexto da contribuição
filosófica
• Distinguir diferentes concepções sobre a ideia de liberdade
• Relacionar liberdade à política por meio da mediação do conceito de democracia
• Desenvolver habilidades de escrita, leitura e expressão oral na abordagem de
temas filosóficos
• Elaborar hipóteses e questões a partir de leituras e debates realizados
• Discutir o conceito de liberdade, destacando questões associadas a diferentes
entendimentos sobre o ser livre
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• Refletir sobre o tema felicidade no contexto da contribuição filosófica
• Distinguir relações mantidas por pessoas de diferentes culturas com a ideia de
felicidade
• Distinguir abordagens pessoais e sociais a respeito da ideia de felicidade
• Ler, compreender e interpretar textos filosóficos
• Desenvolver habilidades de leitura e escrita, bem como de expressão oral na
abordagem de temas filosóficos
• Elaborar hipóteses e questões a partir de leituras e debates realizados
• Identificar diferentes conceitos de felicidade, destacando questões associadas a
diferentes entendimentos contemporâneos sobre “ser feliz”
• Relacionar a ideia de felicidade a uma ética solidária

Sociologia

O aluno na sociedade e a Sociologia
Sociologia e o trabalho do sociólogo
O processo de desnaturalização ou estranhamento da realidade
Como pensar diferentes realidades
O homem como ser social
O que permite ao aluno viver em sociedade?
Inserção em grupos sociais
• Família, escola, vizinhança, trabalho
Relações e interações sociais
Socialização e o processo de construção da identidade
O que nos une como humanos? O que nos diferencia?
Conteúdo simbólico dos relacionamentos sociais
• A unidade do Homem e as diferenças entre os homens: o que nos diferencia como
humanos
Conteúdos simbólicos da vida humana
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O que nos desiguala como humanos?
Conteúdo simbólico dos relacionamentos sociais
• Da diferença à desigualdade: comparação entre os dois conceitos • Etnias, classes
sociais, gêneros e gerações
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
Qual a importância da cultura na vida social?
• Cultura, consumo, consumismo e comunicação de massa
• Construção da identidade pelos jovens
Qual a importância do trabalho na vida social brasileira?
O trabalho como mediação
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
O aluno em meio aos significados da violência no Brasil
O que é violência
Violências simbólicas, físicas e psicológicas
Diferentes formas de violência
• Doméstica, sexual e na escola
Razões para a violência
O que é cidadania?
O significado de ser cidadão ontem e hoje
Direitos civis, políticos, sociais e humanos

PLANO DE GESTÃO

230
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
DIRETORIA DE ENSINO - REGIÃO DE FERNANDÓPOLIS

EE. SÍLVIO MIOTTO
Av. São Paulo, 1163 – Centro – Estrela d’Oeste – SP – CEP. 15650-000
Telefones: 17-3833-1275 (fax) – 17-3833-1963. E-mail: e026918a@see.sp.gov.br

O processoFone/Fax
de constituição
da– Fone
cidadania
no Brasil
(0XX17) 3833-1275
(0XX17) 3833-1963
• A Constituição Brasileira de 1988

email- e026918a@see.sp.gov.br

• Direitos e deveres do cidadão • A expansão da cidadania para grupos especiais:
crianças e adolescentes, idosos e mulheres
Qual a importância da participação política?
Formas de participação popular na história do Brasil
Movimentos sociais contemporâneos
• Movimento operário e sindical
• Movimentos populares urbanos
• Movimento dos Trabalhadores Sem-Terra
• “Novos” movimentos sociais: negro, feminista, ambientalista, GLBT (gays,
lésbicas, bissexuais e transgêneros)
A cidade como lugar de contradições e conflitos
• Associativismo e democracia
• O direito à cidade
Qual é a organização política do Estado brasileiro?
Estado e governo
Formas e sistemas de governo
Organização dos poderes
• Executivo, Legislativo e Judiciário
Eleições e partidos políticos
O que é não cidadania?
Desumanização e coisificação do outro
Reprodução da violência e da desigualdade social
O papel social e politicamente transformador da esperança e do sonho

Habilidades
• Desenvolver o espírito crítico e a capacidade de observação da sociedade
• Desenvolver habilidades de leitura, produção de textos contínuos e expressão oral
• Iniciar a construção de um olhar sociológico sobre a realidade
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• Distinguir o conhecimento de senso comum do conhecimento científico
• Distinguir Sociologia de Filosofia e Assistência Social
• Compreender o papel da Revolução Industrial e da urbanização no nascimento da
Sociologia
• Compreender o que faz um sociólogo
• Compreender o que permite ao homem viver em sociedade
• Produzir uma reflexão sobre o processo de socialização
• Compreender as dinâmicas de interação e relações sociais
• Distinguir a inserção nos diversos grupos sociais de origem e convivência cotidiana
• Desenvolver a concepção de onde, quando e como vivemos: a noção de
comportamento e sociabilidade
• Compreender, de maneira geral, como se dá o processo de construção identitária
• Reconhecer que a construção identitária é um processo contínuo e que vem da
relação entre indivíduo e sociedade, ou seja, dos grupos sociais por meio dos quais
ele interage e participa da vida em sociedade
• Desenvolver a sensibilidade sociológica para observar as relações sociais entre os
Indivíduos
• Reconhecer que a unidade entre todos os seres humanos é o fato de que o homem
é um ser cultural
• Compreender a ideia de cultura de um ponto de vista antropológico
• Reconhecer o caráter social e culturalmente construído da humanidade
• Distinguir instinto de cultura
• Reconhecer o papel da cultura e do instinto na vida dos homens
• Compreender que a humanidade só existe na diferença
• Identificar as características da cultura
• Reconhecer e analisar formas de manifestação da desigualdade social
• Compreender a desigualdade na construção social de gênero
• Compreender criticamente a ideia de raça e etnia
• Distinguir as diferentes abordagens sociológicas do conceito de classe social
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• Refletir sobre a questão da diversidade nacional de forma crítica
• Desenvolver habilidades de leitura, produção de textos contínuos e expressão oral
• Ler e interpretar tabelas que expressam a diversidade nacional em seus diferentes
aspectos
• Distinguir emigração e imigração e identificá-los como elementos constitutivos da
diversidade nacional
• Estabelecer uma reflexão sobre as razões da migração
• Desenvolver uma visão sociológica da figura do estrangeiro
• Compreender e operar com os conceitos de assimilação e aculturação
• Apreender o significado da relação entre estabelecidos e outsiders
• Sensibilizar-se em relação às tensões que ocorreram na formação da diversidade
brasileira
• Compreender a noção de cultura e diferenciá-la da de cultura de massa
• Desenvolver habilidades de leitura, produção de textos contínuos e expressão oral
• Distinguir a ideia de sociedade do conceito de cultura
• Refletir criticamente a respeito da produção em massa
• Questionar a noção de juventude
• Compreender de que maneiras os jovens se relacionam com a sociedade de
consumo e a produção de cultura
• Estabelecer uma reflexão crítica sobre a apropriação de elementos para consumo
de massa na produção da identidade juvenil
• Identificar o trabalho como mediação entre o homem e a natureza
• Estabelecer uma reflexão sobre divisão do trabalho, processo de trabalho e
relações de trabalho
• Compreender como Karl Marx, Émile Durkheim e Max Weber pensaram o trabalho
na vida social do homem
• Compreender os conceitos de fetichismo da mercadoria e alienação no processo
de produção capitalista
• Identificar as transformações no mundo do trabalho: as mudanças no processo e
na organização do trabalho
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• Identificar o perfil daqueles que são mais atingidos pelo desemprego no Brasil
• Reconhecer as causas do desemprego na atualidade
• Compreender criticamente a problemática da violência no contexto brasileiro
• Reconhecer a existência de diferentes formas de violência: simbólica, física e
psicológica
• Identificar e compreender de forma crítica como a violência doméstica, a violência
sexual e a violência na escola são exercidas em suas diversas formas (simbólica,
física e psicológica)
• Estabelecer uma reflexão sobre os processos de produção e reprodução da
violência
• Desenvolver um olhar sociológico sobre os fatores sociais, econômicos, históricos
e contextuais que contribuem para explicar os fenômenos violentos
• Desenvolver um questionamento quanto ao papel de cada um na produção e
reprodução da violência escolar (bullying)
• Compreender o significado e as origens das palavras “cidadão” e “cidadania”
• Distinguir e reconhecer o que são direitos civis, políticos, sociais e humanos
• Desenvolver uma compreensão inicial sobre a relação entre a formação do Estado
brasileiro e a constituição dos direitos civis, políticos, sociais e humanos no Brasil
• Analisar criticamente as condições de exercício da cidadania no Brasil ao longo da
história
• Compreender de que maneiras a cidadania está formalmente concebida na
Constituição Brasileira de 1988
• Ler, interpretar e analisar o texto original da Constituição Brasileira
• Estabelecer uma reflexão crítica sobre a formalização dos direitos da cidadania e
as suas possibilidades de efetivação
• Ler, interpretar e analisar trechos do Estatuto da Criança e do Adolescente, do
Código de Defesa do Consumidor e do Estatuto do Idoso
• Estabelecer uma reflexão crítica sobre os direitos e os deveres do cidadão
• Interpretar e analisar criticamente fatos e eventos históricos brasileiros

PLANO DE GESTÃO

234
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
DIRETORIA DE ENSINO - REGIÃO DE FERNANDÓPOLIS

EE. SÍLVIO MIOTTO
Av. São Paulo, 1163 – Centro – Estrela d’Oeste – SP – CEP. 15650-000
Telefones: 17-3833-1275 (fax) – 17-3833-1963. E-mail: e026918a@see.sp.gov.br

• Reconhecer
diferentes
formas
de atuação
Fone/Fax
(0XX17) 3833-1275
– Fone (0XX17)
3833-1963 política da população nas revoltas e
email- e026918a@see.sp.gov.br

movimentos populares dos séculos XIX e XX

• Compreender a importância da participação política da população nos movimentos
operário, sindical e dos sem-terra
• Desenvolver o espírito crítico em relação à historicidade da condição feminina
• Estabelecer relações entre a luta feminina e a ampliação dos direitos civis
• Estabelecer uma reflexão sobre o significado e a importância do movimento
feminista na luta pelos direitos das mulheres
• Reconhecer e identificar algumas das principais reivindicações dos movimentos
sociais contemporâneos
• Desenvolver o espírito crítico em relação aos conflitos sociais, a desigualdade, o
racismo, o preconceito, a diferença e a questão ambiental a partir das experiências
cotidianas do jovem
• Compreender o conceito geral de Estado e suas formas
• Distinguir o conceito de Estado da concepção de governo e identificar as principais
formas de governo (monarquia e república) e suas características
• Identificar e reconhecer diferentes sistemas de governo (presidencialismo,
parlamentarismo, semipresidencialismo)
• Compreender a organização interna dos poderes (Executivo, Legislativo e
Judiciário), sua natureza e funções
• Identificar os componentes do poder Legislativo, compreender o sistema de
representação proporcional e o papel de senadores e deputados no âmbito federal
• Desenvolver noções claras sobre o funcionamento das eleições no Brasil, a
formação dos partidos, a importância do voto e o papel do eleitor no sistema
democrático
• Estabelecer uma reflexão crítica sobre a atuação do cidadão no controle da
representação política na relação entre eleitores e representantes eleitos
• Abordar a problemática da reprodução da violência por meio de sua banalização
• Questionar o lugar do ser humano em meio ao conflito social, à intolerância
religiosa, ao racismo e à desigualdade social
• Reconhecer os problemas da individualização na sociedade contemporânea
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os fatores que contribuem para esses fenômenos

• Resgatar a especificidade da condição humana e dos direitos fundamentais à vida,
à liberdade, à dignidade, à pessoa e às condições mínimas de sobrevivência
• Estabelecer uma reflexão crítica acerca da importância do sonho e da esperança
como motivadores da ação transformadora da realidade social.

Biologia
A interdependência da vida – Os seres vivos e suas interações
Manutenção da vida, fluxos de energia e matéria
• Cadeia e teia alimentares
• Níveis tróficos
• Ciclos biogeoquímicos – deslocamentos do carbono, oxigênio e nitrogênio
Ecossistemas, populações e comunidades
• Características básicas de um ecossistema
• Ecossistemas terrestres e aquáticos
• Densidade de populações
• Equilíbrio dinâmico de populações
• Relações de competição e de cooperação
A interdependência da vida – A intervenção humana e os desequilíbrios
ambientais
Fatores de problemas ambientais
• Densidade e crescimento da população
• Mudança nos padrões de produção e de consumo
• Interferência nos ciclos naturais – efeito estufa, mudanças climáticas, uso de
fertilizantes
Problemas ambientais contemporâneos
• Poluidores do ar, da água e do solo
• Condição do solo, da água e do ar nas regiões do Brasil
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• Ações individuais, coletivas e oficiais que minimizam a interferência humana
• Contradições entre conservação ambiental e interesses econômicos
• Tecnologias para a sustentabilidade ambiental
• Conferências internacionais e compromissos de recuperação de ambientes
Qualidade de vida das populações humanas – A saúde individual e coletiva
O que é saúde
• Saúde como bem-estar físico, mental e social; seus condicionantes, como
alimentação, moradia, saneamento, meio ambiente, renda, trabalho, educação,
transporte e lazer
A distribuição desigual da saúde
• Condições socioeconômicas e qualidade de vida em diferentes regiões do Brasil e
do mundo
• Indicadores de desenvolvimento humano e de saúde pública, como mortalidade
infantil, esperança de vida, saneamento e acesso a serviços
Qualidade de vida das populações humanas – A saúde coletiva e ambiental
Agressões à saúde das populações
• Principais doenças no Brasil de acordo com sexo, renda e idade
• Doenças infectocontagiosas, parasitárias, degenerativas, ocupacionais, carenciais,
sexualmente transmissíveis e por intoxicação ambiental
• Gravidez na adolescência como risco à saúde
• Medidas de promoção da saúde e prevenção de doenças
• Impacto de tecnologias na melhoria da saúde – vacinas, medicamentos, exames,
alimentos enriquecidos, adoçantes etc.
Saúde ambiental
• Saneamento básico e impacto na mortalidade infantil e em doenças contagiosas e
parasitárias
• Tecnologias para aperfeiçoar o saneamento básico
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Identidade dos seres vivos – Organização celular e funções vitais básicas
A organização celular da vida
• A organização celular como característica fundamental de todas as formas vivas
• A organização e o funcionamento dos tipos básicos de células
As funções vitais básicas
• O papel da membrana na interação entre célula e ambiente – tipos de transporte
• Processos de obtenção de energia pelos seres vivos – fotossíntese e respiração
celular
• Mitose, mecanismo básico de reprodução celular
• Cânceres, mitoses descontroladas
• Prevenção contra o câncer e tecnologias de seu tratamento
Transmissão da vida e mecanismos de variabilidade genética – Variabilidade
genética e hereditariedade
Mecanismos de variabilidade genética
• Reprodução sexuada e processo meiótico
Os fundamentos da hereditariedade
• Características hereditárias congênitas e adquiridas
• Concepções pré-mendelianas e as leis de Mendel
• Teoria cromossômica da herança
• Determinação do sexo e herança ligada ao sexo
• Cariótipo normal e alterações cromossômicas, como Down, Turner e Klinefelter
Genética humana e saúde
• Grupos sanguíneos (ABO e Rh) – transfusões e incompatibilidade
• Distúrbios metabólicos – albinismo e fenilcetonúria
• Tecnologias na prevenção de doenças metabólicas
• Transplantes e doenças autoimunes
• Importância e acesso ao aconselhamento genético
DNA – A receita da vida e seu código
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• Modelo de duplicação do DNA e história de sua descoberta
• RNA – a tradução da mensagem
• Código genético e fabricação de proteínas
DNA – Tecnologias de manipulação
Tecnologias de manipulação do DNA – Biotecnologia
Tecnologias de transferência • ência do DNA – enzimas de restrição, vetores e
clonagem molecular
• Engenharia genética e produtos geneticamente modificados – alimentos, produtos
médico-farmacêuticos, hormônios
• Riscos e benefícios de produtos geneticamente modificados – a legislação
brasileira
Diversidade da vida – O desafio da classificação biológica
Bases biológicas da classificação
• Critérios de classificação, regras de nomenclatura e categorias taxonômicas
reconhecidas
• Taxonomia e conceito de espécie
• Os cinco reinos – níveis de organização, obtenção de energia, estruturas,
importância econômica e ecológica
• Relações de parentesco entre seres – árvores filogenéticas

Diversidade da vida e especificidades dos seres vivos
Biologia das plantas
• Aspectos comparativos da evolução das plantas
• Adaptação das angiospermas quanto à organização, ao crescimento, ao
desenvolvimento e à nutrição
Biologia dos animais
• Padrões de reprodução, crescimento e desenvolvimento
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• Funções vitais do organismo humano
• Sexualidade
Origem e evolução da vida – Hipóteses e teorias
A origem da vida
• Hipóteses sobre a origem da vida
• Vida primitiva
Ideias evolucionistas e evolução biológica
• As ideias evolucionistas de Darwin e de Lamarck
• Mecanismos da evolução das espécies – mutação, recombinação gênica e seleção
natural
• Fatores que interferem na constituição genética das populações – migração,
seleção e deriva genética
• Grandes linhas da evolução dos seres vivos – árvores filogenéticas
Origem e evolução da vida – Evolução biológica e cultural
A origem do ser humano e a evolução cultural
• A árvore filogenética dos hominídeos
• Evolução do ser humano – desenvolvimento da inteligência, da linguagem e da
capacidade de aprendizagem
• A transformação do ambiente pelo ser humano e a adaptação de espécies animais
e vegetais a seus interesses
• O futuro da espécie humana
Intervenção humana na evolução
• Processos de seleção animal e vegetal
• Impactos da medicina, agricultura e farmacologia no aumento da expectativa de
vida
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• Distinguir matéria orgânica viva de matéria orgânica morta
• Diferenciar matéria orgânica originária de animais da matéria orgânica originária de
vegetais
• Identificar as substâncias necessárias tanto para a produção de matéria orgânica
nos produtores como nos consumidores
• Reconhecer que os produtores de matéria orgânica não são apenas as plantas,
mas todos os organismos clorofilados, assim como os consumidores não se
restringem a animais
• Identificar e explicar as condições e as substâncias necessárias à realização da
Fotossíntese
• Associar a fotossíntese aos produtores e à matéria orgânica produzida que
alimenta a teia alimentar
• Identificar níveis tróficos em cadeias e teias alimentares representadas em
esquemas ou descritas em textos
• Reconhecer, nos esquemas que representam cadeias e teias alimentares, que o
sentido das setas indica como se dá a circulação dos materiais na natureza
• Descrever as relações alimentares que se estabelecem entre os seres vivos que
participam de cadeias e teias alimentares
• Comparar os processos pelos quais animais e vegetais utilizam a energia da
matéria orgânica
• Associar a produção de matéria orgânica pelos seres clorofilados à transformação
de energia luminosa em energia química
• Descrever como ocorre a circulação de energia ao longo das cadeias alimentares,
identificando as perdas de energia que ocorrem de um nível trófico para outro
• Comparar os diferentes tipos de pirâmide (de número, de massa e de energia),
identificando o que cada uma representa
• Identificar as etapas principais dos ciclos biogeoquímicos (água, carbono, oxigênio
e nitrogênio)
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• Identificar os níveis tróficos em uma cadeia alimentar, reconhecendo carnívoros,
herbívoros e onívoros
• Descrever as relações alimentares que se processam entre os seres vivos de teias
e cadeias alimentares
• Identificar, em situações concretas, habitat e nicho ecológico dos organismos
envolvidos
• Relacionar as atividades econômicas mais importantes no cenário nacional às
principais alterações nos ecossistemas brasileiros
• Interpretar gráficos e tabelas que contenham dados sobre crescimento e densidade
de uma dada população
• Identificar e caracterizar as maneiras pelas quais uma população pode alterar a
vida de outra, e como organismos de uma mesma comunidade podem se relacionar
entre si,com base na análise de situações concretas
• Identificar as variações na densidade de populações, em razão de mudanças
ambientais ou de alterações nos fatores bióticos, com base em textos ou gráficos
• Identificar fatores que controlam o tamanho de uma população
• Estimar a variação na densidade da população de predadores como resultado da
flutuação na densidade de suas presas
• Reconhecer que a ação de fatores bióticos e abióticos promove o equilíbrio
dinâmico das populações, mantendo relativamente estáveis as características dos
ecossistemas
• Correlacionar alterações climáticas da cidade de São Paulo com desmatamento e
crescimento populacional
• Identificar os fatores que provocaram o desmatamento na Mata Atlântica ao longo
do tempo e aqueles responsáveis pelo desmatamento atual
• Identificar e caracterizar o processo de poluição das águas por matéria orgânica e
detergentes, bem como propostas que permitem reduzi-la
• Identificar usos e procedimentos que causam poluição da água
• Relacionar a morte de peixes à falta de oxigênio, e não à “sujeira” na água
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população em situação de despejo de esgoto na água

• Identificar os riscos do descarte irregular de produtos que contenham substâncias
tóxicas não biodegradáveis
• Identificar estratégias diversas de tratamento do lixo, reconhecendo vantagens e
desvantagens em cada uma delas
• Propor estratégias para minimizar ou resolver o problema do lixo urbano
• Reconhecer fatores que concorrem para gerar o efeito estufa
• Identificar os gases que vêm contribuindo para produzir o efeito estufa, hoje e
antes da Revolução Industrial, reconhecendo possíveis consequências desse
fenômeno
• Identificar e caracterizar as fontes de emissão de gás carbônico que contribuíram
para intensificar o aquecimento global
• Analisar medidas que permitem controlar e/ou resolver os principais problemas
ambientais,

tais

como

efeito

estufa,

destruição

da

camada

de

ozônio,

desaparecimento de espécies animais e vegetais, alteração no regime das chuvas e
poluição do ar, da água e do solo
• Relacionar informações sobre indicadores de saúde apresentadas em gráficos e
tabelas
• Identificar o significado de “esperança de vida ao nascer”, relacionando esse
indicador a outros, como a mortalidade infantil
• Identificar as relações entre os diversos acontecimentos que levaram ao conceito
de vacina e imunidade
• Reconhecer a importância da vacinação no combate às doenças, a partir da
análise de estatísticas
• Identificar tendências em séries de dados temporais sobre a evolução da
esperança de vida
• Identificar as fragilidades que acompanham o processo de envelhecimento,
propondo estratégias para melhorar a qualidade de vida dos idosos
• Reconhecer os fatores que influenciam a saúde no Brasil
• Construir gráficos representativos da situação de saúde de diferentes regiões
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do país e do mundo, com base na análise de indicadores como mortalidade infantil,
esperança de vida ao nascer e mortalidade por causa
• Inferir sobre o nível de desenvolvimento e de saúde de regiões ou Estados
brasileiros com base em suas respectivas condições de acesso a saneamento
básico
• Apresentar conclusões baseadas em argumentos sobre o impacto positivo das
tecnologias na melhoria da qualidade da saúde das populações (vacinas,
medicamentos, exames diagnósticos, alimentos enriquecidos etc.)
• Reconhecer os riscos diferenciados que uma mesma causa de morte apresenta
para diferentes faixas etárias, a partir de estatísticas de saúde
• Identificar as causas mais frequentes de mortalidade entre jovens, discutindo
estratégias para reduzir o risco de óbito
• Agrupar diferentes causas de morte segundo semelhança
• Reconhecer a gravidez na adolescência como um risco à saúde, a partir de
estatísticas de saúde
• Reconhecer o impacto de uma gravidez na adolescência nos projetos pessoais e
profissionais dos envolvidos
• Reconhecer práticas sexuais que envolvem riscos de gravidez
• Identificar diferentes métodos contraceptivos e avaliar sua eficácia e acessibilidade
• Reconhecer a gravidez na adolescência como um risco à saúde individual e como
um problema de saúde pública
• Elaborar, apresentar e discutir hipóteses sobre a alta prevalência de gravidez entre
adolescentes
• Reconhecer situações de risco de contrair aids, propondo estratégias para redução
desse risco
• Identificar as diferentes formas de preconceito contra portadores do vírus da
imunodeficiência adquirida (HIV), propondo estratégias para minimizar essa situação
• Reconhecer ambiguidades e imprecisões em textos explicativos sobre prevenção
de DSTs e aids
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• Relacionar as funções vitais das células a seus respectivos componentes
• Reconhecer e explicar diferenças entre células eucarióticas e procarióticas
• Reconhecer e explicar diferenças entre células animais e vegetais
• Reconhecer e explicar as diferentes funções da membrana celular
• Associar a divisão celular mitótica à reprodução dos seres unicelulares e ao
crescimento e regeneração dos tecidos dos seres multicelulares
• Relacionar a gênese de tumores e cânceres a processos descontrolados de divisão
celular
• Reconhecer hábitos de vida que guardam estreita relação com determinados tipos
de cânceres e indicar as maneiras mais adequadas de prevenção
• Identificar e diferenciar características genéticas, hereditárias, congênitas e
adquiridas
• Identificar os aspectos históricos das concepções sobre hereditariedade à luz da
época em que foram propostas
• Elaborar e testar hipóteses sobre composição genética de indivíduos
• Propor e testar hipóteses sobre herança, aplicando as ideias de Mendel
• Interpretar dados apresentados em esquemas, tabelas e gráficos a partir de
conhecimentos sistematizados sobre transmissão das características hereditárias
• Prever os resultados de cruzamentos genéticos baseados nas leis de Mendel
• Conceituar gene, alelo, homozigoto, heterozigoto, dominante, recessivo, genótipo e
fenótipo
• Identificar e caracterizar os principais eventos que ocorrem na meiose
• Identificar e caracterizar o paralelismo entre o comportamento dos cromossomos
na meiose e o dos genes na formação dos gametas
• Construir e analisar heredogramas
• Identificar e caracterizar os mecanismos básicos envolvidos na determinação do
sexo dos organismos em geral
• Identificar e caracterizar o mecanismo de transmissão das características ligadas
aos cromossomos sexuais
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nucleotídeos) repetidas ao longo da molécula

• Reconhecer o significado da repetição de unidades para o papel desempenhado
pela molécula do DNA
• Elaborar esquemas explicativos do processo de duplicação do DNA
• Reconhecer o emparelhamento específico entre as bases nitrogenadas que
compõem o DNA
• Relacionar a duplicação do DNA com a complementaridade das bases que o
compõem
• Relacionar a duplicação do DNA ao processo de divisão celular
• Identificar o papel da enzima DNA polimerase na duplicação do DNA
• Interpretar gráficos e figuras relativos à duplicação do DNA
• Reconhecer as semelhanças e diferenças entre o DNA e o RNA
• Relacionar os diferentes tipos de RNA ao processo de síntese de proteínas
• Descrever o processo de síntese de proteínas por meio de texto ou esquemas
explicativos
• Reconhecer a existência de um código genético universal, por meio do qual a
sequência de bases do DNA é traduzida em uma sequência de aminoácidos na
proteína
• Correlacionar os conceitos mendelianos aos conhecimentos sobre a estrutura e
função do DNA
• Relacionar as técnicas usadas em Biotecnologia aos principais conceitos de
Genética e Biologia Molecular
• Reconhecer as aplicações da engenharia genética na medicina, entre elas a
terapia gênica
• Reconhecer a importância dos testes de DNA na determinação da paternidade, na
investigação criminal e na identificação de indivíduos
• Distinguir o papel dos diferentes tipos de RNA no processo de síntese de proteínas
• Avaliar as razões que explicam as contribuições dos eventos da divisão meiótica
para a variabilidade das espécies
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geneticamente modificados disponíveis no mercado
• Escrever e reconhecer nomes científicos

• Reconhecer as categorias taxonômicas utilizadas na classificação dos seres vivos
• Criar sistemas de classificação com base em características dos seres vivos
• Utilizar chaves dicotômicas de identificação de seres vivos
• Identificar os critérios que orientaram as diferentes teorias classificatórias,
comparando-os entre si
• Caracterizar espécie
• Reconhecer indivíduos que pertencem a uma mesma espécie, a partir de critérios
predeterminados
• Caracterizar o que são híbridos e como são gerados
• Identificar e comparar os grandes grupos de seres vivos a partir de características
distintivas
• Construir e interpretar árvores filogenéticas
• Reconhecer relações de parentesco evolutivo entre grupos de seres vivos
• Diferenciar a classificação lineana da classificação filogenética
• Reconhecer características gerais dos principais representantes dos reinos
Monera, Protista, Fungi, Plantae e Animalia
• Reconhecer as principais características do desenvolvimento das angiospermas
• Comparar os diferentes grupos vegetais com base nas respectivas aquisições
evolutivas
• Associar as características morfofuncionais dos grandes grupos vegetais aos
diferentes habitats por eles ocupados
• Relacionar o movimento das plantas às condições de luminosidade
• Identificar os grandes grupos de seres vivos a partir de características distintivas
• Comparar características gerais dos grandes grupos de seres vivos
•

Identificar

e

caracterizar

os

padrões

de

reprodução,

crescimento

desenvolvimento nos diferentes grupos de animais
• Reconhecer as características dos principais filos do reino animal
• Identificar características comuns aos animais vertebrados
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• Identificar as principais características da respiração humana
• Identificar as principais características da circulação humana
• Associar estrutura e função dos componentes do sistema reprodutor humano
(feminino e masculino)
• Identificar o princípio básico de funcionamento dos métodos anticoncepcionais
mais disseminados
• Selecionar dietas adequadas a demandas energéticas e faixas etárias
predeterminadas
• Interpretar concepções religiosas e científicas para a origem da vida e dos seres
vivos
• Identificar e caracterizar as evidências da evolução biológica
• Identificar os mecanismos geradores (mutação e recombinação) e os fatores
orientadores (seleção natural) da grande variabilidade dos seres vivos
• Identificar o papel dos isolamentos geográfico e reprodutivo na formação de novas
espécies
• Reconhecer as principais etapas da evolução dos grandes grupos de organismos
• Identificar evidências do processo de evolução biológica (fósseis, órgãos análogos,
homólogos e vestigiais)
• Interpretar a história da vida na Terra com base em escala temporal, indicando os
principais eventos (surgimento da vida, das plantas, do homem etc.)
• Identificar as ideias evolucionistas de Darwin e de Lamarck com base na leitura de
textos históricos
• Inferir que o resultado da seleção natural é a preservação e a transmissão para os
descendentes das variações orgânicas favoráveis à sobrevivência da espécie no
ambiente
• Analisar as ideias sobre a origem da vida a partir da leitura de textos históricos
• Estabelecer a relação entre as condições da Terra primitiva e a origem dos
primeiros seres vivos
• Identificar por comparação as conquistas evolutivas de um grupo de seres vivos
em relação a outros
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relações de parentesco entre os seres vivos

• Ler e interpretar imagens relativas à evolução dos hominídeos
• Identificar e explicar aspectos da interação entre os mecanismos biológicos e
culturais na evolução humana
• Identificar as principais etapas da evolução humana com base em textos ou na
análise de árvores filogenéticas
• Estabelecer relações de parentesco em árvores filogenéticas de hominídeos
•

Analisar criticamente

a

relação

homem–meio,

em

situações

concretas,

reconhecendo a espécie humana como parte integrante de um processo no qual ela
modifica e é modificada pelo ambiente em que vive
• Reconhecer os impactos da intervenção humana na evolução, nos campos da
medicina, da agricultura e da farmacologia, e a relação com o aumento da
esperança de vida
• Interpretar o processo evolutivo humano como resultado da interação entre
mecanismos biológicos e culturais
• Avaliar as implicações evolutivas dos processos de seleção artificial de espécies
animais e vegetais
• Avaliar os impactos da transformação e adaptação do ambiente aos interesses da
espécie humana.

Física
Movimentos – Grandezas, variações e conservações
Identificação, caracterização e estimativa de grandezas do movimento
• Observação de movimentos do cotidiano – distância percorrida, tempo, velocidade,
massa etc.
• Sistematização dos movimentos segundo trajetórias, variações de velocidade etc.
• Estimativas e procedimentos de medida de tempo, percurso, velocidade média etc.
Quantidade de movimento linear, variação e conservação
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• Variação de movimentos relacionada à força aplicada e ao tempo de aplicação, a
exemplo de freios e dispositivos de segurança
• Conservação da quantidade de movimento em situações cotidianas
Leis de Newton
• As leis de Newton na análise do movimento de partes de um sistema mecânico
• Relação entre as leis de Newton e as leis de conservação
Movimentos – Grandezas, variações e conservação
Trabalho e energia mecânica
• Trabalho de uma força como medida da variação do movimento, como numa
frenagem
• Energia mecânica em situações reais e práticas, como em um bate-estaca, e
condições de conservação
• Estimativa de riscos em situações de alta velocidade
Equilíbrio estático e dinâmico
• Condições para o equilíbrio de objetos e veículos no solo, na água ou no ar,
caracterizando pressão, empuxo e viscosidade
• Amplificação de forças em ferramentas, instrumentos e máquinas
• O trabalho mecânico em ferramentas, instrumentos e máquinas, de alicates a
prensas hidráulicas
• Evolução do trabalho mecânico em transportes e máquinas

Universo, Terra e vida
Constituintes do Universo
• Massas, tamanhos, distâncias, velocidades, grupamentos e outras características
de planetas, sistema solar, estrelas, galáxias e demais corpos astronômicos
• Comparação de modelos explicativos da origem e da constituição do Universo em
diferentes culturas
Interação gravitacional
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• Movimentos junto à superfície terrestre – quedas, lançamentos e balística
• Conservação do trabalho mecânico
• Conservação das quantidades de movimentos lineares e angulares em interações
astronômicas

Universo, Terra e vida
Sistema solar
• Da visão geocêntrica de mundo à visão heliocêntrica, no contexto social e cultural
em que essa mudança ocorreu
• O campo gravitacional e as leis de conservação no sistema de planetas e satélites
e no movimento de naves espaciais
• A inter-relação Terra–Lua–Sol
Universo, evolução, hipóteses e modelos
• Teorias e hipóteses históricas e atuais sobre a origem, constituição e evolução do
Universo
• Etapas de evolução estelar – da formação à transformação em gigantes, anãs ou
buracos negros
• Estimativas do lugar da vida no espaço e no tempo cósmicos
• Avaliação da possibilidade de existência de vida em outras partes do Universo
• Evolução dos modelos de Universo – matéria, radiações e interações fundamentais
• O modelo cosmológico atual – espaço curvo, inflação e big bang

Calor, ambiente e usos de energia
Calor, temperatura e fontes
• Fenômenos e sistemas cotidianos que envolvem trocas de calor
• Controle de temperatura em sistemas e processos práticos
• Procedimentos e equipamentos para medidas térmicas
• Procedimentos para medidas de trocas de energia envolvendo calor e trabalho
Propriedades térmicas
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• Quantificação de trocas térmicas em processos reais
• Modelos explicativos de trocas térmicas na condução, convecção ou irradiação
Clima e aquecimento
• Ciclos atmosféricos e efeitos correlatos, como o efeito estufa
• Avaliação de hipóteses sobre causas e consequências do aquecimento global

Calor, ambiente e usos de energia
Calor como energia
• Histórico da unificação calor–trabalho mecânico e da formulação do princípio de
conservação da energia
• A conservação de energia em processos físicos, como mudanças de estado, e em
máquinas mecânicas e térmicas
Propriedades térmicas
• Operação de máquinas térmicas em ciclos fechados
• Potência e rendimento em máquinas térmicas reais, como motores de veículos
• Impacto social e econômico com o surgimento das máquinas térmicas – Revolução
Industrial
Entropia e degradação da energia
• Fontes de energia da Terra – transformações e degradação
• O ciclo de energia no Universo e as fontes terrestres de energia
• Balanço energético nas transformações de uso e na geração de energia
• Necessidades energéticas e o problema da degradação

Som, imagem e comunicação
Som – características físicas e fontes
• Ruídos e sons harmônicos – timbres e fontes de produção
• Amplitude, frequência, comprimento de onda, velocidade e ressonância de ondas
mecânicas
• Questões de som no cotidiano contemporâneo
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Luz – características físicas e fontes

• Formação de imagens, propagação, reflexão e refração da luz
• Sistemas de ampliação da visão, como lupas, óculos, telescópios e microscópios

Som, imagem e comunicação
Luz e cor
• A diferença entre a cor das fontes de luz e a cor de pigmentos
• O caráter policromático da luz branca
• As cores primárias (azul, verde e vermelho) no sistema de percepção e nos
aparelhos e equipamentos
• Adequação e conforto na iluminação de ambientes
Ondas eletromagnéticas
• A interpretação do caráter eletromagnético da luz
• Emissão e absorção de luz de diferentes cores
• Evolução histórica da representação da luz como onda eletromagnética
Transmissões eletromagnéticas
• Produção, propagação e detecção de ondas eletromagnéticas
• Equipamentos e dispositivos de comunicação, como rádio e TV, celulares e fibras
ópticas
• Evolução da transmissão de informações e seus impactos sociais

Equipamentos elétricos
Circuitos elétricos
• Aparelhos e dispositivos domésticos e suas especificações elétricas, como
potência e tensão de operação
• Modelo clássico de propagação de corrente em sistemas resistivos
• Avaliação do consumo elétrico residencial e em outras instalações; medidas de
economia
• Perigos da eletricidade e medidas de prevenção e segurança
Campos e forças eletromagnéticas
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• Valores de correntes, tensões, cargas e campos em situações de nosso cotidiano

Equipamentos elétricos
Campos e forças eletromagnéticas
• Interação elétrica e magnética, o conceito de campo e as leis de Oersted e da
indução de Faraday
• A evolução das leis do eletromagnetismo como unificação de fenômenos antes
separados
Motores e geradores
• Constituição de motores e de geradores, a relação entre seus componentes e as
transformações de energia
Produção e consumo elétricos
• Produção de energia elétrica em grande escala em usinas hidrelétricas,
termelétricas e eólicas; estimativa de seu balanço custo–benefício e de seus
impactos ambientais
• Transmissão de eletricidade em grandes distâncias
• Evolução da produção e do uso da energia elétrica e sua relação com o
desenvolvimento econômico e social

Matéria e radiação

Matéria, propriedades e constituição
• Modelos de átomos e moléculas para explicar características macroscópicas
mensuráveis
• A matéria viva e sua relação/distinção com os modelos físicos de materiais
inanimados
• Os modelos atômicos de Rutherford e Bohr
Átomos e radiações
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• A dualidade onda–partícula
• As radiações do espectro eletromagnético e seu uso tecnológico, como a
iluminação incandescente, a fluorescente e o laser
Núcleo atômico e radiatividade
• Núcleos estáveis e instáveis, radiatividade natural e induzida
• A intensidade da energia no núcleo e seus usos médico, industrial, energético e
bélico
• Radiatividade, radiação ionizante, efeitos biológicos e radioproteção

Matéria e radiação
Partículas elementares
• Evolução dos modelos para a constituição da matéria – dos átomos da Grécia
Clássica aos quarks
• A diversidade das partículas subatômicas, elementares ou não
• A detecção e a identificação das partículas
• A natureza e a intensidade das forças nas transformações das partículas
Eletrônica e informática
• Propriedades e papéis dos semicondutores nos dispositivos microeletrônicos
• Elementos básicos da microeletrônica; armazenamento e processamento de dados
(discos magnéticos, CDs, DVDs, leitoras e processadores)
• Impacto social e econômico contemporâneo da automação e da informatização

Habilidades
• Identificar movimentos que se realizam no dia a dia e as grandezas relevantes que
os caracterizam
• Reconhecer características comuns aos movimentos e sistematizá-las segundo
trajetórias, variações de velocidade e outras variáveis

PLANO DE GESTÃO

255
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
DIRETORIA DE ENSINO - REGIÃO DE FERNANDÓPOLIS

EE. SÍLVIO MIOTTO
Av. São Paulo, 1163 – Centro – Estrela d’Oeste – SP – CEP. 15650-000
Telefones: 17-3833-1275 (fax) – 17-3833-1963. E-mail: e026918a@see.sp.gov.br

• Fazer estimativas,
realizar
medidas e escolher procedimentos para
Fone/Fax (0XX17)
3833-1275 –ou
Foneinterpretar
(0XX17) 3833-1963
email- e026918a@see.sp.gov.br

caracterizar deslocamentos, tempos de percurso e variações de velocidade em
situações reais
• Identificar diferentes formas de representar movimentos, como trajetórias, gráficos,
funções etc.
• Reconhecer causas da variação de movimentos associadas a forças e ao tempo de
duração das interações
• Identificar as interações nas formas de controle das alterações do movimento
• Reconhecer a conservação da quantidade de movimento, a partir da observação,
análise e experimentação de situações concretas, como quedas, colisões, jogos ou
movimentos de automóveis
• Comparar modelos explicativos das variações no movimento pelas leis de Newton
• Reconhecer que tanto as leis de conservação das quantidades de movimento
como as leis de Newton determinam valores e características dos movimentos em
sistemas físicos
• Identificar a presença de fontes de energia nos movimentos no dia a dia, tanto nas
translações como nas rotações, nos diversos equipamentos e máquinas e em
atividades físicas e esportivas
• Classificar as fontes de energia que produzem ou alteram movimentos
• Identificar energia potencial elástica e energia cinética como componentes da
energia mecânica
• Identificar a variação da energia mecânica pelo trabalho da força de atrito
• Reconhecer o trabalho de uma força como medida da variação de um movimento,
inclusive em situações que envolvem forças de atrito
• Reconhecer variáveis que caracterizam a energia mecânica no movimento de
translação
• Identificar a energia potencial gravitacional e sua transformação em energia
cinética
• Identificar o trabalho da força gravitacional na transformação de energia potencial
gravitacional em energia cinética; por exemplo, em projéteis ou quedas-d'água
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• Estabelecer critérios para manter distância segura numa estrada em função da
velocidade, avaliando os riscos de altas velocidades
• Determinar parâmetros do movimento, utilizando a conservação da energia
mecânica
• Reconhecer a evolução histórica e implicações na sociedade de processos de
utilização de trabalho mecânico, como no desenvolvimento de meios de transporte
ou de máquinas mecânicas
• Distinguir situações de equilíbrio daquelas de não equilíbrio, diante de situações
naturais ou em artefatos tecnológicos
• Identificar as condições necessárias para a manutenção do equilíbrio estático e
dinâmico de objetos no ar ou na água, avaliando pressão e empuxo
• Reconhecer, representar e classificar processos de ampliação de forças em
diferentes ferramentas, máquinas e instrumentos
• Identificar e caracterizar diferentes elementos que compõem o Universo
• Reconhecer e comparar modelos explicativos sobre a origem e a constituição do
Universo segundo diferentes culturas ou em diferentes épocas
• Identificar e interpretar situações, fenômenos e processos conhecidos, envolvendo
interações gravitacionais na Terra e no Universo
• Compreender as interações gravitacionais entre objetos na superfície da Terra ou
entre astros no Universo, identificando e relacionando variáveis relevantes nessas
interações
• Elaborar hipóteses e fazer previsões sobre lançamentos oblíquos na superfície
terrestre
• Identificar e relacionar variáveis relevantes e estratégias para resolver situaçõesproblema envolvendo movimentos na superfície terrestre
• Reconhecer e utilizar a conservação da quantidade de movimento linear e angular
em interações astronômicas para fazer previsões e solucionar problemas
• Descrever, representar e comparar os modelos geocêntrico e heliocêntrico do
Sistema Solar
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heliocêntrica, relacionando-a às mudanças sociais da época

• Identificar campos, forças e relações de conservação para descrever movimentos
no sistema planetário e de outros astros, naves e satélites
• Reconhecer a natureza cíclica de movimentos do Sol, Terra e Lua e suas
interações, associando-a a fenômenos naturais e ao calendário, e suas influências
na vida humana
• Reconhecer os modelos atuais propostos para a origem, evolução e constituição
do
Universo, os debates entre eles e os limites de seus resultados9
• Relacionar ordens de grandeza de medidas astronômicas de espaço e tempo para
fazer estimativas e cálculos
• Utilizar ordens de grandeza de medidas astronômicas para situar temporal e
espacialmente a vida em geral e a vida humana em particular
• Identificar condições essenciais para a existência da vida, tal como é hoje
conhecida na Terra
• Formular e debater hipóteses e explicações científicas acerca da possibilidade de
vida fora da Terra
• Identificar as principais características do modelo cosmológico atual
• Identificar as diferentes formas pelas quais os modelos explicativos do Universo se
relacionam com a cultura ao longo da história da humanidade
• Identificar fenômenos, fontes e sistemas que envolvem calor para a escolha de
materiais apropriados a diferentes usos e situações
• Identificar e caracterizar a participação do calor nos processos naturais ou
tecnológicos
• Reconhecer as propriedades térmicas dos materiais e sua influência nos processos
de troca de calor
• Reconhecer o calor como energia em trânsito
• Estimar a ordem de grandeza de temperatura de elementos do cotidiano
• Propor procedimentos em que sejam realizadas medidas de temperatura
• Identificar e caracterizar o funcionamento dos diferentes termômetros
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• Explicar as propriedades térmicas das substâncias, associando-as ao conceito de
temperatura e à sua escala absoluta, utilizando o modelo cinético das moléculas
• Identificar as propriedades térmicas dos materiais nas diferentes formas de
controle da temperatura
• Relacionar mudanças de estado da matéria em fenômenos naturais e em
processos tecnológicos com as variações de energia térmica e de temperatura
• Explicar fenômenos térmicos cotidianos, com base nos conceitos de calor
específico e capacidade térmica
• Identificar a ocorrência da condução, convecção e irradiação em sistemas naturais
e tecnológicos
• Explicar as propriedades térmicas das substâncias e as diferentes formas de
transmissão de calor, com base no modelo cinético das moléculas
• Comparar a energia liberada na combustão de diferentes substâncias
• Analisar a relação entre energia liberada e fonte nutricional dos alimentos
• Identificar os processos de troca de calor e as propriedades térmicas das
substâncias, explicando fenômenos atmosféricos ou climáticos
• Identificar e caracterizar os processos de formação de fenômenos climáticos como
chuva, orvalho, geada e neve
• Identificar e caracterizar as transformações de estado no ciclo da água
• Identificar e caracterizar as diferentes fontes de energia e os processos de
transformação para produção social de energia
• Analisar o uso de diferentes combustíveis, considerando seu impacto no meio
ambiente
• Caracterizar efeito estufa e camada de ozônio, sabendo diferenciá-los
• Debater e argumentar sobre avaliações e hipóteses acerca do aquecimento global
e suas consequências ambientais e sociais
• Reconhecer a evolução histórica do modelo de calor, a unificação entre trabalho
mecânico e calor e o princípio de conservação da energia
• Avaliar a conservação de energia em sistemas físicos, como nas trocas de calor
com mudanças de estado físico, e nas máquinas mecânicas e a vapor
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• Reconhecer a evolução histórica do uso de máquinas térmicas
• Reconhecer os limites e possibilidades de uma máquina térmica que opera em
ciclo
• Explicar e representar os ciclos de funcionamento de diferentes máquinas térmicas
• Reconhecer os princípios fundamentais da termodinâmica que norteiam a
construção e o funcionamento das máquinas térmicas
• Analisar e interpretar os diagramas P x V de diferentes ciclos das máquinas
térmicas
• Estimar ou calcular a potência e o rendimento de máquinas térmicas reais, como
turbinas e motores a combustão interna
• Comparar e analisar a potência e o rendimento de diferentes máquinas térmicas a
partir de dados reais
• Compreender o ciclo de Carnot e a impossibilidade de existência de uma máquina
térmica com 100% de rendimento
• Identificar as diferentes fontes de energia na Terra, suas transformações e sua
degradação
• Reconhecer o ciclo de energia no Universo e sua influência nas fontes de energia
terrestre
• Compreender os balanços energéticos de alguns processos de transformação da
energia na Terra
• Identificar e caracterizar a conservação e as transformações de energia em
diferentes processos de geração e uso social, e comparar diferentes recursos e
opções energéticas
• Reconhecer a constante presença das ondas sonoras no dia a dia, identificando
objetos, fenômenos e sistemas que produzem sons
• Associar diferentes características de sons a grandezas físicas, como frequência e
intensidade, para explicar, reproduzir, avaliar e controlar a emissão de sons por
instrumentos musicais e outros sistemas
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de onda, frequência, velocidade de propagação e ressonância) a partir de exemplos
de músicas e de sons cotidianos
• Reconhecer escalas musicais e princípios físicos de funcionamento de alguns
instrumentos
• Explicar o funcionamento da audição humana para monitorar os limites de conforto,
deficiências auditivas e poluição sonora
• Reconhecer e argumentar sobre problemas decorrentes da poluição sonora para a
saúde humana e possíveis formas de controlá-los
• Identificar objetos, sistemas e fenômenos que produzem, ampliam ou reproduzem
imagens no cotidiano
• Reconhecer o papel da luz, suas propriedades e fenômenos que envolvem a sua
propagação, como formação de sombras, reflexão, refração etc.
• Associar as características de obtenção de imagens a propriedades físicas da luz
para explicar, reproduzir, variar ou controlar a qualidade das imagens produzidas
• Reconhecer diferentes instrumentos ou sistemas que servem para ver, melhorar e
ampliar a visão, como olhos, óculos, lupas, telescópios, microscópios etc., visando à
sua utilização adequada
• Reconhecer aspectos e influências culturais nas formas de apreciação de imagens
• Identificar a luz branca como composição de diferentes cores
• Associar a cor de um objeto a formas de interação da luz com a matéria (reflexão,
refração, absorção)
• Estabelecer diferenças entre cor-luz e cor-pigmento
• Identificar as cores primárias e suas composições no sistema de percepção de
cores do olho humano e de equipamentos
• Utilizar informações para identificar o uso adequado de iluminação em ambientes
do cotidiano
• Utilizar o modelo eletromagnético da luz como uma representação possível das
cores na natureza
• Identificar a luz no espectro de ondas eletromagnéticas, diferenciando as cores de
acordo com as frequências
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• Identificar e caracterizar modelos de explicação da natureza da luz ao longo da
história humana, seus limites e embates
• Reconhecer o atual modelo científico utilizado para explicar a natureza da luz
• Identificar os principais meios de produção, propagação e detecção de ondas
eletromagnéticas no cotidiano
• Explicar o funcionamento básico de equipamentos e sistemas de comunicação,
como rádio, televisão, telefone celular e fibras ópticas, com base nas características
das ondas eletromagnéticas
• Reconhecer a evolução dos meios de comunicação e informação, assim como
seus impactos sociais, econômicos e culturais
• Acompanhar e debater criticamente notícias e artigos sobre aspectos
socioeconômicos, científicos e tecnológicos
• Identificar a presença da eletricidade no dia a dia, tanto em equipamentos elétricos
como em outras atividades
• Classificar equipamentos elétricos do cotidiano segundo a sua função
• Caracterizar os aparelhos elétricos a partir das especificações dos fabricantes
sobre suas características (voltagem, potência, frequência etc.), reconhecendo os
símbolos relacionados a cada grandeza
• Relacionar informações fornecidas pelos fabricantes de aparelhos elétricos a
propriedades e modelos físicos para explicar seu funcionamento
• Identificar e caracterizar os principais elementos de um circuito elétrico simples
• Relacionar as grandezas mensuráveis dos circuitos elétricos com o modelo
microscópico da eletricidade no interior da matéria
• Compreender o choque elétrico como resultado da passagem da corrente elétrica
pelo corpo humano, avaliando efeitos, perigos e cuidados no manuseio da
eletricidade
• Diferenciar um condutor de um isolante elétrico em função de sua estrutura,
avaliando o uso de diferentes materiais em situações diversas

PLANO DE GESTÃO

262
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
DIRETORIA DE ENSINO - REGIÃO DE FERNANDÓPOLIS

EE. SÍLVIO MIOTTO
Av. São Paulo, 1163 – Centro – Estrela d’Oeste – SP – CEP. 15650-000
Telefones: 17-3833-1275 (fax) – 17-3833-1963. E-mail: e026918a@see.sp.gov.br

• Compreender
significados
das 3833-1963
redes de 110 V e 220 V, calibre de fios,
Fone/Fax os
(0XX17)
3833-1275 – Fone (0XX17)
email- e026918a@see.sp.gov.br

disjuntores e fios terra para analisar o funcionamento de instalações elétricas
domiciliares
• Dimensionar o gasto de energia elétrica de uma residência, compreendendo as
grandezas envolvidas nesse consumo
• Dimensionar circuitos elétricos domésticos em função das características das
residências
• Propor estratégias e alternativas seguras de economia de energia elétrica
doméstica
• Relacionar o campo elétrico com cargas elétricas e o campo magnético com cargas
elétricas em movimento
• Reconhecer propriedades elétricas e magnéticas da matéria e suas formas de
interação por meio de campos
• Estimar a ordem de grandezas de fenômenos ligados a grandezas elétricas, como
a corrente de um raio; carga acumulada num capacitor e tensão numa rede de
transmissão
• A partir de observações ou de representações, formular hipóteses sobre a direção
do campo magnético em um ponto ou região do espaço, utilizando informações de
outros pontos ou regiões
• Identificar as linhas do campo magnético e reconhecer os polos magnéticos de um
ímã, por meio de figuras desenhadas, malhas de ferro ou outras representações
• Representar o campo magnético de um ímã utilizando linguagem icônica de
pontos, traços ou linhas
• Identificar a relação entre a corrente elétrica e o campo magnético correspondente
em termos de intensidade, direção e sentido
• Relacionar a variação do fluxo do campo magnético com a geração de corrente
elétrica
• Reconhecer a relação entre fenômenos elétricos e magnéticos a partir de
resultados de observações ou textos históricos
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eletromagnetismo,contextualizando as informações e comparando-as com as
informações científicas atuais
• Explicar o funcionamento de motores e geradores elétricos e seus componentes e
os correspondentes fenômenos e interações eletromagnéticos
• Reconhecer as transformações de energia envolvidas em motores e geradores
elétricos
• Identificar critérios que orientam a utilização de aparelhos elétricos, como as
especificações do Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade
Industrial
(Inmetro), riscos, eficiência energética e direitos do consumidor
• Identificar semelhanças e diferenças entre os processos físicos em sistemas que
geram energia elétrica, como pilhas, baterias, dínamos, geradores ou usinas
• Identificar fases e/ou características da transformação de energia em usinas
geradoras de eletricidade
• Identificar e caracterizar os diversos processos de produção de energia elétrica
• Representar por meio de esquemas a transmissão de eletricidade das usinas até
os pontos de consumo
• Relacionar a produção de energia com os impactos ambientais e sociais desses
processos
• Estimar perdas de energia ao longo do sistema de transmissão de energia elétrica,
reconhecendo a necessidade de transmissão em alta-tensão
• Identificar quantitativamente as diferentes fontes de energia elétrica no Brasil
• Relacionar a evolução da produção de energia com o desenvolvimento econômico
e a qualidade de vida
• Identificar e estimar ordens de grandeza de espaço em escala subatômica, nelas
situando fenômenos conhecidos
• Explicar características macroscópicas observáveis e propriedades dos materiais,
com base em modelos atômicos
• Explicar a absorção e a emissão de radiação pela matéria, recorrendo ao modelo
de quantização da energia
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• Interpretar a estrutura, as propriedades e as transformações dos materiais com
base em modelos quânticos
• Identificar diferentes radiações presentes no cotidiano, reconhecendo sua
sistematização no espectro eletromagnético e sua utilização por meio das
tecnologias a elas associadas (rádio, radar, forno de micro-ondas, raios X,
tomografia, laser etc.)
• Reconhecer a presença da radioatividade no mundo natural e em sistemas
tecnológicos, discriminando características e efeitos
• Reconhecer a natureza das interações e a dimensão da energia envolvida nas
transformações nucleares para explicar seu uso na geração de energia elétrica, na
indústria, na agricultura e na medicina
• Explicar diferentes processos de geração de energia nuclear (fusão e fissão),
reconhecendo-os em fenômenos naturais e em sistemas tecnológicos
• Caracterizar o funcionamento de uma usina nuclear, argumentando sobre seus
possíveis riscos e as vantagens de sua utilização em diferentes situações
• Pesquisar e argumentar acerca do uso de energia nuclear no Brasil e no mundo
• Avaliar e debater efeitos biológicos e ambientais da radiatividade e das radiações
ionizantes, assim como medidas de proteção
• Reconhecer os principais modelos explicativos dos fundamentos da matéria ao
longo da história, dos átomos da Grécia Clássica aos quarks
• Identificar a existência e a diversidade das partículas subatômicas
• Reconhecer e caracterizar processos de identificação e detecção de partículas
subatômicas
• Reconhecer, na história da ciência, relações entre a evolução dos modelos
explicativos da matéria e da pesquisa com aspectos sociais, políticos e econômicos
• Reconhecer a natureza das interações e a relação massa–energia nos processos
nucleares e nas transformações de partículas subatômicas
• Identificar a presença de componentes eletrônicos, como semicondutores, e suas
propriedades em equipamentos do mundo contemporâneo
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armazenamento de informações (processadores, microcomputadores, discos
magnéticos, CDs etc.)
• Identificar e caracterizar os novos materiais e processos utilizados no
desenvolvimento da informática
• Avaliar e debater os impactos de novas tecnologias na vida contemporânea,
analisando as implicações da relação entre ciência e ética

Química

Transformação química na natureza e no sistema produtivo
Transformações químicas no dia a dia
Evidências; tempo envolvido; energia envolvida; revertibilidade
Descrição das transformações em diferentes • entes linguagens e representações
• Diferentes intervalos de tempo para a ocorrência das transformações
• Reações endotérmicas e exotérmicas
• Transformações que ocorrem na natureza e em diferentes sistemas produtivos
• Transformações que podem ser revertidas
Alguns materiais usados no dia a dia
Caracterização de reagentes e produtos das transformações em termos de suas
propriedades; separação e identificação das substâncias
• Propriedade das substâncias, como temperatura de fusão e de ebulição,
densidade, solubilidade
• Separação de substâncias por filtração, flotação, destilação, sublimação,
recristalização
• Métodos de separação no sistema produtivo

Transformação química na natureza e no sistema produtivo
Combustíveis – transformação química, massas envolvidas e produção de energia
Reagentes e produtos – relações em massa e energia
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Conservação da massa e proporção entre • e as massas de reagentes e produtos
nas transformações químicas
• Relação entre massas de reagentes e produtos e a energia nas transformações
químicas
• Formação de ácidos e outras implicações socioambientais da produção e do uso
de diferentes combustíveis
Primeiras ideias sobre a constituição da matéria
Modelo de Dalton sobre a constituição da matéria
• Conceitos de átomo e de elemento segundo Dalton
• Suas ideias para explicar transformações e relações de massa
• Modelos explicativos como construções humanas em diferentes contextos sociais

Transformação química na natureza e no sistema produtivo
Metais – processos de obtenção
Representação de transformações químicas
Processos de obtenção de ferro e de cobre; linguagem simbólica da Química; tabela
periódica; balanceamento e interpretação das transformações químicas; equação
química – relação entre massa, número de partículas e energia
Transformações químicas na produção de ferro e de cobre
• Símbolos dos elementos e equações químicas
• Balanceamento das equações químicas
• Organização dos elementos de acordo com suas massas atômicas na tabela
periódica
• Equações químicas dos processos de produção de ferro e de cobre
• Importância do ferro e do cobre na sociedade atual

Transformação química na natureza e no sistema produtivo
Metais – processos de obtenção e relações quantitativas
Relações quantitativas envolvidas na transformação química
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• Massa molar e quantidade de matéria (mol)

• Cálculo estequiométrico – massas, quantidades de matéria e energia nas
transformações
• Cálculos estequiométricos na produção do ferro e do cobre
• Impactos socioambientais na extração mineral e na produção do ferro e do cobre

Materiais e suas propriedades
Água e seu consumo pela sociedade
Propriedades da água para consumo humano
Água pura e água potável; dissolução de materiais em água e mudança de
propriedades; concentração de soluções
• Concentração de soluções em massa e em quantidade de matéria (g.L–1, mol.L–1,
ppm,% em massa)
• Alguns parâmetros de qualidade da água–concentração de materiais dissolvidos
Relações quantitativas envolvidas nas transformações químicas em soluções
Relações estequiométricas; solubilidade de gases em água; potabilidade da água
para consumo humano
• Relações quantitativas de massa e de quantidade de matéria (mol) nas
transformações químicas em solução, de acordo com suas concentrações
• Determinação da quantidade de oxigênio dissolvido nas águas (Demanda
Bioquímica de Oxigênio – DBO)
• Uso e preservação da água no mundo
• Fontes causadoras da poluição da água
• Tratamento de água por filtração, flotação, cloração e correção de pH

Materiais e suas propriedades
O comportamento dos materiais e os modelos de átomo
As limitações das ideias de Dalton para explicar o comportamento dos materiais; o
modelo de Rutherford-Bohr; ligações químicas iônicas, covalentes e metálicas;
energia de ligação das transformações químicas
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• O modelo de Rutherford e a natureza elétrica dos materiais
• O modelo de Bohr e a constituição da matéria

• O uso do número atômico como critério para organizar a tabela periódica
• Ligações químicas em termos de forças elétricas de atração e repulsão
• Transformações químicas como resultantes de quebra e formação de ligações
• Previsões sobre tipos de ligação dos elementos a partir da posição na tabela
periódica
• Cálculo da entalpia de reação pelo balanço energético resultante da formação e
ruptura de ligações
• Diagramas de energia em transformações endotérmicas e exotérmicas

Materiais e suas propriedades
O comportamento dos materiais
Relações entre propriedades das substâncias e suas estruturas
Interações interpartículas e intrapartículas e algumas propriedades dos materiais
• Polaridade das ligações covalentes e das moléculas
• Forças de interação entre as partículas – átomos, íons e moléculas – nos estados
sólido, líquido e gasoso
• Interações inter e intrapartículas para explicar as propriedades das substâncias,
como temperatura de fusão e de ebulição, solubilidade e condutibilidade elétrica
• Dependência da temperatura de ebulição dos materiais com a pressão atmosférica

Materiais e suas propriedades
Metais e sua utilização em pilhas e na galvanização
Relação entre a energia elétrica e as estruturas das substâncias em transformações
químicas
Reatividade de metais; explicações qualitativas sobre as transformações químicas
que produzem ou demandam corrente elétrica; conceito de reações de oxirredução
• Reatividade dos metais em reações com ácidos e íons metálicos
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• As ideias de estrutura da matéria para explicar oxidação e redução
• Transformações químicas na geração industrial de energia
• Implicações socioambientais das transformações químicas que envolvem
eletricidade
• Diferentes usos sociais dos metais

Atmosfera como fonte de materiais para uso humano
Extração de materiais úteis da atmosfera; produção da amônia e estudos sobre a
rapidez e a extensão das transformações químicas; compreensão da extensão das
transformações químicas; o nitrogênio como matéria-prima para produzir alguns
materiais
• Liquefação e destilação fracionada do ar para obtenção de matérias-primas
(oxigênio, nitrogênio e gases nobres)
• Variáveis que podem interferir na rapidez das transformações (concentração,
temperatura, pressão, estado de agregação e catalisador)
• Modelos explicativos da velocidade das transformações químicas
• Estado de equilíbrio químico – coexistência de reagentes e produtos em certas
transformações químicas
• Processos químicos em sistemas naturais e produtivos que utilizam nitrogênio –
avaliação de produção, consumo e utilização social

Hidrosfera como fonte de materiais para uso humano
Extração de materiais úteis da atmosfera; acidez e alcalinidade de águas naturais –
conceito de Arrhenius; força de ácidos e de bases – significado da constante de
equilíbrio; perturbação do equilíbrio químico; reação de neutralização
• Composição das águas naturais
• Processos industriais que permitem a obtenção de produtos a partir da água do
mar
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• Conceito de dissociação iônica e de ionização e a extensão das transformações
químicas
– equilíbrio químico
• Constante de equilíbrio para expressar a relação entre as concentrações de
reagentes e produtos numa transformação química
• Influência da temperatura, da concentração e da pressão em sistemas em
equilíbrio químico
• Equilíbrios químicos envolvidos no sistema CO2/H2O na natureza
• Transformações ácido–base e sua utilização no controle do pH de soluções
aquosas

Biosfera como fonte de materiais para uso humano
Extração de materiais úteis da biosfera; recursos vegetais para a sobrevivência
humana – carboidratos, lipídios e vitaminas; recursos animais para a sobrevivência
humana – proteínas
e lipídios; recursos fossilizados para a sobrevivência humana – gás natural, carvão
mineral e petróleo
• Os componentes principais dos alimentos (carboidratos, lipídios e proteínas), suas
propriedades e funções no organismo
• Biomassa como fonte de materiais combustíveis
• Arranjos atômicos e moleculares para explicar a formação de cadeias, ligações,
funções orgânicas e isomeria
• Processos de transformação do petróleo, carvão mineral e gás natural em
materiais e substâncias utilizados no sistema produtivo – refino do petróleo,
destilação seca do carvão e purificação do gás
• Produção e uso social dos combustíveis fósseis

O que o ser humano introduz na atmosfera, hidrosfera e biosfera
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Poluição atmosférica; poluição das águas por efluentes urbanos, domésticos,
industriais e agropecuários; perturbação da biosfera pela produção, uso e descarte
de materiais e sua relação com a sobrevivência das espécies vivas; ciclos
biogeoquímicos e desenvolvimento sustentável
• Desequilíbrios ambientais pela introdução de gases na atmosfera, como SO2,
CO2, NO2 e outros óxidos de nitrogênio
• Chuva ácida, aumento do efeito estufa e redução da camada de ozônio – causas e
consequências
• Poluição das águas por detergentes, praguicidas, metais pesados e outras causas,
e contaminação por agentes patogênicos
• Perturbações na biosfera por pragas, desmatamentos, uso de combustíveis
fósseis, indústrias, rupturas das teias alimentares e outras causas
• Ciclos da água, do nitrogênio, do oxigênio e do gás carbônico e suas inter-relações
• Impactos ambientais na óptica do desenvolvimento sustentável
• Ações corretivas e preventivas e busca de alternativas para a sobrevivência no
planeta.

Habilidades
• Identificar matérias-primas empregadas e produtos obtidos em diferentes
processos industriais
• Identificar a formação de novas substâncias a partir das evidências macroscópicas
(mudanças de cor, desprendimento de gás, mudanças de temperatura, formação de
precipitado, emissão de luz etc.)
• Reconhecer a ocorrência de transformações químicas no dia a dia e no sistema
produtivo
• Identificar formas de energia envolvidas nas transformações químicas
• Descrever as transformações químicas em linguagem discursiva
• Reconhecer o estado físico dos materiais a partir de suas temperaturas de fusão e
de ebulição
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• Comparar o tempo necessário para que transformações químicas ocorram
(rapidez)
• Classificar transformações químicas como fenômenos endotérmicos e exotérmicos
• Classificar transformações químicas como revertíveis ou não revertíveis
• Realizar cálculos e estimativas e interpretar dados de solubilidade, densidade,
temperatura de fusão e de ebulição para identificar e diferenciar substâncias em
misturas
• Avaliar aspectos gerais que influenciam nos custos (ambiental e econômico) da
produção de diferentes materiais
• Avaliar e escolher métodos de separação de substâncias (filtração, destilação,
decantação etc.) com base nas propriedades dos materiais
• Identificar os reagentes e produtos e aspectos energéticos envolvidos em reações
de combustão
• Reconhecer a conservação de massa em transformações químicas
• Reconhecer que nas transformações químicas há proporções fixas entre as
massas de reagentes e produtos
• Reconhecer os impactos socioambientais decorrentes da produção e do consumo
de carvão vegetal e mineral e de outros combustíveis
• Reconhecer a importância e as limitações do uso de modelos explicativos na
ciência
• Descrever as principais ideias sobre a constituição da matéria a partir das ideias de
Dalton (modelo atômico de Dalton)
• Realizar cálculos e fazer estimativas relacionando massa de combustível, calor
produzido e poder calorífico
• Interpretar figuras, diagramas e textos referentes à formação da chuva ácida e ao
efeito estufa
• Interpretar transformações químicas e mudanças de estado físico a partir das
ideias de Dalton sobre a constituição da matéria
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• Aplicar as leis de conservação de massa e proporções fixas para prever massas de
reagentes ou produtos
• Analisar critérios como poder calorífico, custo de produção e impactos ambientais
de combustíveis para julgar a melhor forma de obtenção de calor em uma dada
situação
• Aplicar o modelo atômico de Dalton na interpretação das transformações químicas
• Aplicar o modelo atômico de Dalton na interpretação da lei de conservação de
massa
• Reconhecer e localizar os elementos químicos na tabela periódica
• Representar substâncias usando fórmulas químicas
• Representar transformações químicas usando equações químicas balanceadas
• Identificar os reagentes e produtos envolvidos na metalurgia do ferro e do cobre
• Reconhecer algumas aplicações de metais no cotidiano
• Calcular massas moleculares das substâncias a partir das massas atômicas dos
elementos químicos constituintes
• Interpretar fórmulas químicas de substâncias
• Interpretar equações químicas em termos de quantidades de partículas de
reagentes e produtos envolvidos137
• Aplicar a ideia de conservação de átomos nas transformações químicas para
balancear equações químicas
• Relacionar as massas moleculares de reagentes e produtos e as massas
mensuráveis
(gramas, quilogramas, toneladas) dessas substâncias
• Prever massas de reagentes e produtos usando suas massas moleculares
• Relacionar as propriedades específicas dos metais a suas aplicações tecnológicas
e seus usos cotidianos
• Avaliar aspectos sociais, tecnológicos, econômicos e ambientais envolvidos na
produção, no uso e no descarte de metais
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• Representar as quantidades de substâncias em termos de quantidade de matéria
(mol)
• Calcular massas molares das substâncias
• Realizar cálculos envolvendo massa, massa molar, quantidade de matéria e
número de partículas
• Prever as quantidades de reagentes e produtos envolvidos nas transformações
químicas em termos de massas e quantidade de matéria (mol)
• Avaliar os impactos ambientais decorrentes da extração e da metalurgia de
minérios de ferro e de cobre
• Reconhecer como a solubilidade e o calor específico da água possibilitam a vida no
planeta
• Reconhecer as unidades de concentração expressas em g/L, % em massa, em
volume e em mol/L
• Preparar soluções a partir de informações de massas, quantidade de matéria e
volumes e a partir de outras soluções mais concentradas
• Refletir sobre o significado do senso comum de água “pura” e água potável
• Interpretar dados apresentados em gráficos e tabelas relativos ao critério brasileiro
de potabilidade da água
• Interpretar dados relativos à solubilidade e aplicá-los em situações do cotidiano
• Expressar e inter-relacionar as composições de soluções (em g.L–1 e mol.L –1 ,
ppm e % em massa)
• Avaliar a qualidade de diferentes águas por meio da aplicação do conceito de
concentração (g.L–1 e mol.L–1)
• Identificar e explicar os procedimentos envolvidos no tratamento da água
• Definir Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO)
• Interpretar dados de DBO para entender a importância do oxigênio dissolvido no
meio aquático
• Aplicar o conceito de DBO para entender problemas ambientais
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química para compreender os processos envolvidos no tratamento da água para
consumo humano
• Realizar cálculos envolvendo concentrações de soluções e de DBO e aplicá-los
para reconhecer problemas relacionados à qualidade da água para consumo
• Avaliar a necessidade do uso consciente da água, interpretando informações sobre
o seu tratamento e consumoi
• Reconhecer a natureza elétrica da matéria e a necessidade de modelos que a
expliquem
• Utilizar a linguagem química para descrever átomos em termos de núcleo e
eletrosfera
• Relacionar o número atômico com o número de prótons e o número de massa com
o número de prótons e nêutrons
• Reconhecer que há energia envolvida na quebra e formação de ligações químicas
• Conceituar transformações químicas como quebra e formação de ligações
• Explicar a estrutura da matéria com base nas ideias de Rutherford e de Bohr
• Relacionar a presença de íons em materiais com a condutibilidade elétrica
• Compreender a tabela periódica a partir dos números atômicos dos elementos
• Construir o conceito de ligação química em termos das atrações e repulsões entre
elétrons e núcleos
• Identificar possíveis correlações entre os modelos de ligações químicas (iônica,
covalente e metálica) e as propriedades das substâncias (temperatura de fusão e de
ebulição, solubilidade, condutibilidade e estado físico à temperatura e pressão
ambientes)
• Compreender e saber construir diagramas que representam a variação de energia
envolvida em transformações químicas
• Fazer previsões sobre modelos de ligação química baseadas na tabela periódica e
na eletronegatividade
• Fazer previsões a respeito da energia envolvida numa transformação química,
considerando a ideia de quebra e formação de ligações e os valores das energias de
ligação
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• Reconhecer os estados sólido, líquido e gasoso em função das interações
eletrostáticas entre átomos, íons e moléculas
• Representar sólidos iônicos por meio de arranjos tridimensionais dos íons
constituintes
• Estabelecer diferenciações entre as substâncias a partir de suas propriedades
• Reconhecer ligações covalentes em sólidos e macromoléculas
• Reconhecer as forças de interação intermoleculares (forças de London e ligações
de hidrogênio)
• Relacionar as propriedades macroscópicas das substâncias às ligações químicas
entre seus átomos, moléculas ou íons
• Interpretar em nível microscópico a dissolução de sais em água
• Interpretar a dependência da temperatura de ebulição das substâncias em função
da pressão atmosférica
• Fazer previsões a respeito de propriedades dos materiais a partir do entendimento
das interações químicas inter e intra partículas
• Fazer previsões sobre o tipo de ligação química de uma substância a partir da
análise de suas propriedades
• Analisar informações sobre impactos ambientais, econômicos e sociais da
produção e dos usos dos materiais estudados
• Reconhecer as evidências das transformações químicas que ocorrem entre metais
e ácidos e entre metais e íons metálicos
• Identificar transformações químicas que ocorrem com o envolvimento de energia
elétrica
• Relacionar a energia elétrica produzida e consumida na transformação química
com os processos de oxidação e de redução
• Estabelecer uma ordem de reatividade dos metais em reações com ácidos e íons
metálicos
• Descrever o funcionamento de uma pilha galvânica
• Interpretar os processos de oxidação e de redução a partir de ideias sobre a
estrutura da matéria
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ocorrem com o envolvimento de energia elétrica

• Avaliar os impactos ambientais causados pelo descarte de pilhas galvânicas e
baterias
• Reconhecer o ar atmosférico como formado por uma mistura de gases
• Optar pelo processo de destilação fracionada para separar substâncias com
temperaturas de ebulição próximas
• Reconhecer que existem transformações químicas que não se completam,
atingindo um estado chamado de equilíbrio químico, em que reagentes e produtos
coexistem
• Reconhecer e explicar como funcionam as variáveis (estado de agregação,
temperatura, pressão, concentração e catalisador) que podem modificar a
velocidade (rapidez) de uma transformação química
• Reconhecer a orientação e a energia de colisão como fatores determinantes para
que ocorra uma colisão efetiva
• Reconhecer que transformações químicas podem ocorrer em mais de uma etapa e
identificar a etapa lenta de uma transformação química como a determinante da
velocidade com que ela ocorre
• Identificar transformações químicas que entraram em equilíbrio químico pela
comparação

entre

dados

tabelados

referentes

ao

rendimento

real

e

o

estequiometricamente previsto dessas transformações
• Relacionar a energia de ativação da etapa lenta da transformação química com a
velocidade com que ela ocorre
• Aplicar os conhecimentos referentes às influências da pressão e da temperatura na
rapidez e na extensão de transformações químicas de equilíbrio para escolher
condições reacionais mais adequadas
• Fazer previsões qualitativas sobre como composições de variáveis podem afetar as
velocidades de transformações químicas, usando modelos explicativos
• Identificar métodos utilizados em escala industrial para a obtenção de produtos a
partir da água do mar: obtenção do cloreto de sódio por evaporação, do gás cloro e
do sódio metálico por eletrólise ígnea, do hidróxido de sódio e do gás cloro por
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potável por destilação e por osmose reversa

• Reconhecer o processo de auto ionização da água pura no nível microscópico
como responsável pela condutibilidade elétrica por ela apresentada
• Reconhecer que se podem obter soluções neutras e a formação de sais a partir de
reações entre soluções ácidas e básicas
• Reconhecer os fatores que alteram os estados de equilíbrio químicos: temperatura,
pressão e mudanças na concentração de espécies envolvidas no equilíbrio148
Extrair dados de esquemas relativos a subprodutos do cloreto de sódio e a alguns
de seus processos de obtenção
• Utilizar valores da escala de pH para classificar soluções aquosas como ácidas,
básicas e neutras (a 25 ºC)
• Interpretar reações de neutralização entre ácidos fortes e bases fortes como
reações entre H+ e OH–
• Interpretar a constante de equilíbrio como uma relação que indica as
concentrações relativas de reagente e produtos que coexistem em equilíbrio
dinâmico
• Saber construir a equação representativa da constante de equilíbrio de uma
transformação química a partir de sua equação química balanceada
• Prever modificações no equilíbrio químico causadas por alterações de temperatura,
observando as entalpias das reações direta e inversa
• Prever como as alterações nas pressões modificam equilíbrios envolvendo fases
líquidas e gasosas (solubilidade de gases em líquidos)
• Valorizar o uso responsável da água levando em conta sua disponibilidade e os
custos ambientais e econômicos envolvidos em sua captação e distribuição
• Avaliar a importância dos produtos extraídos da água do mar como matéria-prima e
para consumo direto (cloreto de sódio, principalmente)
• Calcular valores de pH a partir das concentrações de H+ e vice-versa
• Saber prever a quantidade (em massa, em quantidade de matéria e em volume) de
base forte que deve ser adicionada a um ácido forte para que a solução obtida seja
neutra, dadas as concentrações das soluções
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dados empíricos

• Avaliar, entre diferentes transformações químicas, a que apresenta maior
extensão,

dadas

as

equações

químicas

e

as

constantes

de

equilíbrio

correspondentes
• Reconhecer os processos de transformação do petróleo, carvão mineral e gás
natural em materiais e substâncias utilizados no sistema produtivo
• Reconhecer a importância econômica e ambiental da purificação do gás natural
• Reconhecer a biomassa como recurso renovável da biosfera
• Escrever fórmulas estruturais de hidrocarbonetos a partir de sua nomenclatura e
vice-versa
• Classificar substâncias como isômeras, dadas suas nomenclaturas ou fórmulas
estruturais
• Reconhecer que isômeros (com exceção dos isômeros ópticos) apresentam
diferentes fórmulas estruturais, diferentes propriedades físicas (como temperaturas
de fusão, de ebulição e densidade) e mesmas fórmulas moleculares
• Analisar e classificar fórmulas estruturais de aminas, amidas, ácidos carboxílicos,
ésteres, éteres, aldeídos, cetonas, alcoóis e gliceróis quanto às funções
• Avaliar vantagens e desvantagens do uso da biomassa como fonte alternativa (ao
petróleo e ao gás natural) de materiais combustíveis
• Reconhecer os gases SO2, CO2 e CH4 como os principais responsáveis pela
intensificação do efeito estufa e identificar as principais fontes de emissão desses
gases
• Reconhecer os gases SO2, NOx e CO2 como os principais responsáveis pela
intensificação de chuvas ácidas e identificar as principais fontes de emissão desses
gases
• Reconhecer a diminuição da camada de ozônio como resultado da atuação de
clorofluorcarbonetos (CFCs) no equilíbrio químico entre ozônio e oxigênio
• Reconhecer agentes poluidores de águas (esgotos residenciais, industriais e
agropecuários, detergentes, praguicidas)
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das águas

• Reconhecer perturbações na biosfera causadas pela poluição de águas e do ar,
além de outras ocasionadas pelo despejo direto de dejetos sólidos
• Reconhecer que a poluição atmosférica está relacionada com o tempo de
permanência e com a solubilidade dos gases poluentes, assim como com as
reações envolvendo esses gases
• Relacionar as propriedades dos gases lançados pelos seres humanos na
atmosfera para entender alguns prognósticos sobre possíveis consequências
socioambientais do aumento do efeito estufa, da intensificação de chuvas ácidas e
da redução da camada de ozônio
• Interpretar e explicar os ciclos da água, do nitrogênio, do oxigênio e do gás
carbônico, suas inter-relações e os impactos gerados por ações humanas
• Aplicar conceitos de concentração em ppm, de solubilidade, de estrutura molecular
e
de equilíbrio químico para entender a bioacumulação de pesticidas ao longo da
cadeia alimentar
• Avaliar custos e benefícios sociais, ambientais e econômicos da transformação e
da utilização de materiais obtidos pelo extrativismo
•

Organizar

conhecimentos

e

aplicá-los

para

avaliar

situações-problema

relacionadas a desequilíbrios ambientais e propor ações que busquem minimizá-las
ou solucioná-las

COMPETÊNCIAS DAS ÁREAS DE CONHECIMENTOS DO ENSINO MÉDIO
LINGUAGENS, CÓDIGOS E SUAS TECNOLOGIAS.
- Língua Portuguesa:
-

Oferecer aos educandos oportunidades de: compreender e usar a
Língua Portuguesa como língua materna, geradora de significação e
integradora da organização do mundo e da própria identidade;

-

analisar os recursos expressivos da linguagem verbal, relacionando textos e
contextos, mediante a natureza, função, organização, estrutura, de acordo
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interlocutores participantes da criação e da propagação de idéias e escolhas,
tecnologias disponíveis).
-

Considerar a Língua Portuguesa como fonte de legitimação de acordos e
condutas sociais e como representação simbólica de experiências humanas,
manifestas nas formas de sentir, pensar e agir na vida social.

- Língua Estrangeira Moderna:
Oferecer aos educandos oportunidades de:
-

utilizar linguagem nos três

níveis, interativa, gramatical e textual lendo e

interpretando ;
-

colocar-se como protagonista na produção, análise, síntese, recepção,
correlação, integração, identidade e classificação dos textos;

-

usar a metalinguagem dos textos de informação versos redundância e
hipertextos;

-

analisar e interpretar no contexto de interlocução reconhecendo os recursos
expressivos das linguagens e identificando manifestações culturais no eixo
temporal, reconhecendo momentos de tradição e ruptura;

-

emitir juízo crítico sobre as manifestações culturais aplicando as tecnologias
da informação em situações relevantes;

-

usar as diferentes linguagens nos eixos da representação simbólica
analisando e identificando as linguagens geradoras de acordo sociais e fontes
de legitimação desses acordos, usufruindo do patrimônio cultural nacional e
internacional;

-

contextualizar, comparar e entender o patrimônio mundial e o uso das
tecnologias da informação.

- Educação Física:
Oferecer aos educandos oportunidades de:
-

demonstrar autonomia na elaboração de atividades corporais, assim como
capacidade para discutir e modificar regras, reunindo elementos de várias
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conhecimentos adquiridos sobre a cultura corporal;
-

assumir uma postura ativa na prática das atividades físicas, e consciente da
importância delas na vida do cidadão;

-

participar de atividades em grandes e pequenos grupos, compreendendo as
diferenças individuais e procurando colaborar para que possa atingir os
objetivos a que se propôs;

-

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;

-

interessar-se pelo surgimento das múltiplas variações da atividade física
enquanto objeto de pesquisa e área de interesse social e de mercado de
trabalho promissor;

-

compreender o funcionamento do organismo humano de forma a reconhecer
e modificar as atividades corporais, valorizando-as como melhoria de suas
aptidões físicas;

-

desenvolver as noções conceituadas de esforço, intensidade e freqüência,
aplicando-as em suas práticas corporais;

-

refletir sobre as informações específicas da cultura corporal, sendo capaz de
discerni-las e reinterpretá-las

em bases científicas adotando uma postura

autônoma, na seleção de atividades e procedimentos para a manutenção ou
aquisição de saúde;
-

compreender as diferentes manifestações da cultura corporal, reconhecendo
e valorizando as diferenças de desempenho, linguagem e expressão.

- Arte:
Oferecer aos educandos oportunidades de:
-

utilizar linguagens nos níveis de competência interativa, gramatical e textual
nas linguagens da arte;

-

ler e interpretar, colocando-se como protagonista na produção, recepção,
análise e síntese, aplicando as tecnologias de informação em situações
relevantes;
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expressivos da linguagem artística e identificando manifestações culturais no
eixo temporal, reconhecendo assim os momentos de tradição e os de ruptura,
emitindo juízo crítico sobre essas manifestações;
-

identificar-se como usuário e interlocutor de linguagem que estruturam uma
identidade cultural própria, usando as diferentes linguagens no eixos da
representação simbólica (expressão, comunicação e informação) analisando
as linguagens como geradoras de acordo sociais e fontes de
legitimação desse acordos, identificando a motivação social dos produtos
culturais na sua perspectiva sincrônica e diacrônica;

-

usufruir

do

patrimônio

nacional

e

internacional

contextualizado-o

e

comparando esse patrimônio, respeitando as visões de mundo nele implícita,
entendendo e analisando criticamente o uso e o impacto das tecnologias de
informação.

CIÊNCIAS DA NATUREZA, MATEMÁTICA E SUAS TECNOLOGIAS

Biologia:
Oferecer aos educandos oportunidades de:
-

reconhecer e utilizar adequadamente, na forma escrita e oral, símbolos,
códigos e nomenclatura da linguagem científica;

-

ler, articular e interpretar símbolos e códigos em diferentes linguagens:
(sentenças, equações, esquemas, gráficos e representações geométricas);

-

consultar, analisar e interpretar textos e

comunicações de ciência e

tecnologia veiculados por diferentes meios, elaborando assim comunicações
orais ou escritas para relatar, analisar e sistematizar eventos, fenômenos,
experimentos, questões, entrevistas, visitas e correspondências;
-

analisar, argumentar e posicionar-se criticamente em relação a temas de
ciência e tecnologia, identificando em dada situação-problema as informações
ou variáveis relevantes e possíveis estratégias para resolvê-la;
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naturais
ou grandezas em dado domínio do
Fone/Fax (0XX17)
3833-1275 – Fone
(0XX17) 3833-1963
email- e026918a@see.sp.gov.br

conhecimento científico e estabelecer relações, identificar regularidades
invariantes e transformações;
-

selecionar e utilizar instrumentos de medição e de cálculo, utilizar escalas,
fazer estimativas, elaborar hipóteses e interpretar resultados;

-

reconhecer, utilizar, interpretar e propor modelos explicativos para fenômenos
ou sistemas naturais ou tecnológicos;

-

articular, integrar e sistematizar fenômenos e teorias dentro de uma ciência,
entre as várias ciências e áreas de conhecimento;

-

compreender o conhecimento científico e o tecnológico como resultados de
uma construção humana, inseridos em um processo histórico e social;

-

compreender a ciência e a tecnologia como partes integrantes da cultura
humana contemporânea;

-

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 e avaliar o caráter ético do conhecimento científico e tecnológico
e utilizar esses conhecimentos no exercício da cidadania.

-

Física:
Oferecer aos educandos oportunidades de:

-

reconhecer e utilizar adequadamente, na forma oral e escrita, símbolos,
códigos e nomenclatura da linguagem científica;

-

ler, articular e interpretar símbolos e códigos em diferentes linguagens e
representações: - sentenças, equações, esquemas, diagramas, tabelas,
gráficos e representações geométricas, analisando e interpretando texto de
comunicações de ciência e tecnologia veiculados por diferentes meios;

-

consultar, analisar e interpretar textos e

comunicações de ciência e

tecnologia veiculados por diferentes meios, elaborando assim comunicações
orais ou escritas para relatar, analisar e sistematizar eventos, fenômenos,
experimentos, questões, entrevistas, visitas e correspondências;
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-

analisar,
posicionar-se
Fone/Faxargumentar
(0XX17) 3833-1275 e
– Fone
(0XX17) 3833-1963 criticamente em relação a temas de
email- e026918a@see.sp.gov.br

ciência e tecnologia, identificando em dada situação-problema as informações
ou variáveis relevantes e possíveis estratégias para resolvê-la;
-

identificar fenômenos naturais ou grandezas em dado domínio do
conhecimento científico e estabelecer relações, identificar regularidades
invariantes e transformações;

-

selecionar e utilizar instrumentos de medição e de cálculo, utilizar escalas,
fazer estimativas, elaborar hipóteses e interpretar resultados;

-

reconhecer, utilizar, interpretar e propor modelos explicativos para fenômenos
ou sistemas naturais ou tecnológicos;

-

articular, integrar e sistematizar fenômenos e teorias dentro de uma ciência,
entre as várias ciências e áreas de conhecimento;

-

compreender o conhecimento científico e o tecnológico como resultados de
uma construção humana, inseridos em um processo histórico e social;

-

compreender a ciência e a tecnologia como partes integrantes da cultura
humana contemporânea;

-

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 e avaliar o caráter ético do conhecimento científico e tecnológico
e utilizar esses conhecimentos no exercício da cidadania.

- Química:
Oferecer aos educandos oportunidades de:
-

reconhecer e utilizar adequadamente, na forma oral e escrita, símbolos,
códigos e nomenclatura da linguagem científica;

-

ler, articular e interpretar símbolos e códigos em diferentes linguagens e
representações: - sentenças, equações, esquemas, diagramas, tabelas,
gráficos e representações geométricas, analisando e interpretando texto de
comunicações de ciência e tecnologia veiculados por diferentes meios;
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-

consultar,
analisar
e – Fone
interpretar
textos e
Fone/Fax (0XX17)
3833-1275
(0XX17) 3833-1963

comunicações de ciência e

email- e026918a@see.sp.gov.br

tecnologia veiculados por diferentes meios, elaborando assim comunicações
orais ou escritas para relatar, analisar e sistematizar eventos, fenômenos,
experimentos, questões, entrevistas, visitas e correspondências;
-

analisar, argumentar e posicionar-se criticamente em relação a temas de
ciência e tecnologia, identificando em dada situação-problema as informações
ou variáveis relevantes e possíveis estratégias para resolvê-la;

-

identificar fenômenos naturais ou grandezas em dado domínio do
conhecimento científico e estabelecer relações, identificar regularidades
invariantes e transformações;

-

selecionar e utilizar instrumentos de medição e de cálculo, utilizar escalas,
fazer estimativas, elaborar hipóteses e interpretar resultados;

-

reconhecer, utilizar, interpretar e propor modelos explicativos para fenômenos
ou sistemas naturais ou tecnológicos;

-

articular, integrar e sistematizar fenômenos e teorias dentro de uma ciência,
entre as várias ciências e áreas de conhecimento;

-

compreender o conhecimento científico e o tecnológico como resultados de
uma construção humana, inseridos em um processo histórico e social;

-

compreender a ciência e a tecnologia como partes integrantes da cultura
humana contemporânea;

-

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 e avaliar o caráter ético do conhecimento científico e tecnológico
e utilizar esses conhecimentos no exercício da cidadania.

- Matemática:
Oferecer aos educandos oportunidades de:
-

reconhecer e utilizar adequadamente, na forma oral e escrita, símbolos,
códigos e nomenclatura da linguagem científica;
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-

ler, articular
e 3833-1275
interpretar
símbolos
Fone/Fax (0XX17)
– Fone (0XX17)
3833-1963e códigos em diferentes linguagens e
email- e026918a@see.sp.gov.br

representações: - sentenças, equações, esquemas, diagramas, tabelas
gráficos e representações geométricas, analisando e interpretando textos de
comunicações de ciência e tecnologia, veiculados por diferentes meios;
-

consultar, analisar e interpretar textos e

comunicações de ciência e

tecnologia veiculados por diferentes meios, elaborando assim comunicações
orais ou escritas para relatar, analisar e sistematizar eventos, fenômenos,
experimentos, questões, entrevistas, visitas e correspondências;
-

analisar, argumentar e posicionar-se criticamente em relação a temas de
ciência

e

tecnologia,

identificando

em

dada

situação-problema

as

informações/variáveis relevantes e possíveis estratégias para resolvê-la;
-

identificar fenômenos naturais ou grandezas em dado domínio do
conhecimento científico e estabelecer relações, identificar regularidades
invariantes e transformações;

-

selecionar e utilizar instrumentos de medição e de cálculo, utilizar escalas,
fazer estimativas, elaborar hipóteses e interpretar resultados;

-

reconhecer, utilizar, interpretar e propor modelos explicativos para fenômenos
ou sistemas naturais ou tecnológicos;

-

articular, integrar e sistematizar fenômenos e teorias dentro de uma ciência,
entre as várias ciências e áreas de conhecimento;

-

compreender o conhecimento científico e o tecnológico como resultados de
uma construção humana, inseridos em um processo histórico e social;

-

compreender a ciência e a tecnologia como partes integrantes da cultura
humana contemporânea;

-

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 e avaliar o caráter ético do conhecimento científico e tecnológico
e utilizar esses conhecimentos no exercício da cidadania.

CIÊNCIAS HUMANAS E SUAS TECNOLOGIAS

PLANO DE GESTÃO

288
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
DIRETORIA DE ENSINO - REGIÃO DE FERNANDÓPOLIS

EE. SÍLVIO MIOTTO
Av. São Paulo, 1163 – Centro – Estrela d’Oeste – SP – CEP. 15650-000
Telefones: 17-3833-1275 (fax) – 17-3833-1963. E-mail: e026918a@see.sp.gov.br

- Geografia:
Fone/Fax (0XX17) 3833-1275 – Fone (0XX17) 3833-1963
email- e026918a@see.sp.gov.br

Oferecer aos educandos oportunidades de:
-

aplicar

os

conhecimentos

específicos

das

linguagens

geográfica

e

cartográfica na interpretação de gráficos, mapas e tabelas que permitam a
compreensão de fatos econômicos e geopolíticos;
-

selecionar e interpretar os conceitos de fatos geográficos e transferir
para situações reais esse conhecimento, sendo capaz de tomar posições críticas com argumentações embasadas nessas situações;

-

selecionar, identificar e relacionar situações reais dos conflitos étnicos, com
os conceitos aprendidos na escola, tornando-se capaz de entendê-los e
interpretá-los, ajudando na identificação das diversidades culturais e
econômicas e seus conflitos decorrentes;

-

Identificar as relações entre problemas ambientais e situação geográfica,
relacionando as formas de apropriação do espaço geográfico pelo homem e
os problemas ambientais causados por essas atividades, no decorrer do
tempo e em diferentes lugares;

-

Entender o meio ambiente como um patrimônio que deve ser usufruído por
toda humanidade, contextualizando temas que são de interesse global, como
a importância da água, o efeito estufa, as várias formas de poluição (do ar, da
água, do solo), transferindo-os para a sua realidade;

-

Aplicar os conhecimentos sobre a teoria de Malthus que previu um negro fim
devido à progressão geométrica das pessoas a serem alimentadas contra
uma progressão aritmética da produção de alimentos;

-

Identificar os principais problemas da sociedade, inclusive questões
relacionadas à distribuição de terras, problemas urbanos e a concentração de
renda, e ser capaz de reconhecê-los em sua comunidade e utilizar os
conhecimentos adquiridos na sala de aula para agir como cidadão solidário,
participante e crítico.

História:
Oferecer aos educandos oportunidades de:
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-

criticar,
analisar
e interpretar
fontes documentais de natureza diversa,
Fone/Fax
(0XX17) 3833-1275
– Fone (0XX17) 3833-1963
reconhecendo

email- e026918a@see.sp.gov.br

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 das categorias e procedimentos próprios do discurso historiográfico;

-

relativizar as diversas formas de periodização do tempo cronológico,
reconhecendo-os como construções culturais e históricas e estabelecendo as
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 das
críticas dos diversos “lugares de memória” socialmente instituídos;

-

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;

-

comparar problemas atuais e de outros momentos históricos, posicionando-se
diante de fatos presentes a partir da interpretação de suas relações com o
passado e atuando no presente com cidadania.

TEMAS TRANSVERSAIS

Eleger a cidadania como eixo fundamental da educação escolar implica
colocar-se explicitamente contra valores e práticas sociais que desrespeitam
princípios, comprometendo-se com as perspectivas e decisões que os favoreça. Isso
se refere a valores, mas também a conhecimentos que permitam desenvolver as
capacidades necessárias para a participação social efetiva.
Ao se admitir que a realidade social, por ser constituída de diferentes classes
e grupos sociais, é contraditória, plural, polissêmica, e que isso implica na presença
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de diferentes
pontos
vista– Fone
e projetos
políticos, será então possível compreender
Fone/Fax
(0XX17)de
3833-1275
(0XX17) 3833-1963
email- e026918a@see.sp.gov.br

que seus valores e seus limites são também contraditórios. Por outro lado, a visão
de que a constituição da sociedade é um processo histórico permanente, permite
compreender que esses limites são potencialmente transformáveis pela ação social.
E aqui é possível pensar sobre a ação política dos educadores. A escola não muda
a sociedade, mas pode, partilhando esse projeto com seguimentos sociais que
assumem os princípios democráticos, articulando-se a eles, construir-se não apenas
como espaço de reprodução, mas também como espaço de transformação.
A educação para a cidadania requer que questões sociais sejam
apresentadas para a aprendizagem e a reflexão de alunos, buscando um tratamento
didático que contemple sua complexidade e sua dinâmica, dando-lhes a mesma
importância das áreas convencionais. Com isso o currículo ganha em flexibilidade e
abertura, uma vez que os temas podem ser priorizados e contextualizados de
acordo com as diferentes realidades locais e regionais e que novos temas sempre
podem ser incluídos. Os temas – Ética, Meio Ambiente, Pluralidade Cultural, Saúde,
Orientação Sexual, Trabalho e Consumo (Temas Transversais), serão trabalhados
nesta unidade escolar durante todo o processo de ensino-aprendizagem.
Cada área do conhecimento tem em seus planos de ensino, projetos
específicos que abordam todos os Temas Transversais, que serão sistematicamente
desenvolvidos, registrados e acompanhados pela equipe de direção. Esperamos
assim, estar contribuindo para a inserção dos nossos educando numa sociedade
mais digna, justa e fraterna, onde todos tenham qualidade de vida e espírito de
cidadania.
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E - CARGA
HORÁRIA
CURSOS E DOS COMPONENTES
Fone/Fax (0XX17)
3833-1275 –MÍNIMA
Fone (0XX17)DOS
3833-1963
email- e026918a@see.sp.gov.br

CURRICULARES

A carga horária mínima do Ensino Fundamental – Ciclo II e Ensino Médio
diurno são de 1.000 horas anual e do Ensino Médio noturno, é de 880 horas anual.

Carga horária mínima dos Componentes curriculares do Ensino Fundamental
– Ciclo II
Língua Portuguesa

5

Arte

2

Educação Física

2

História

3

Geografia

3

Matemática

5

Educação Artística

3

Ciências Físicas Biológicas

5

Ensino Religioso

1

Língua Estrangeira Moderna – Inglês

2

Leitura e Produção de Textos

2

Carga horária mínima dos Componentes curriculares do Ensino Médio diurno
Série/ano

1º

2º

3º

Língua Portuguesa e

5

5

4

Arte

2

2

-

Educação Física

2

2

4

Matemática

5

5

2

Biologia

2

2

2

Física

2

2

2

Literatura
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Química

Fone/Fax (0XX17) 3833-1275 – Fone2(0XX17) 3833-1963

História

3

Geografia

2

email- e026918a@see.sp.gov.br

4

3

2

2

3

2

Filosofia

2

1

1

Sociologia

1

1

1

Língua Estrangeira

2

2

2

2

2

2

-

-

2

Matemática (p.d)

-

-

2

História (p.d)

-

-

2

Moderna:- Inglês
Língua Estrangeira
Moderna:- Espanhol
Língua Portuguesa e
Literatura (p.d.)

Carga horária mínima dos Componentes curriculares do Ensino Médio
noturno
Série/ano

1º

2º

3º

Língua Portuguesa e

4

4

4

Arte

2

2

-

Educação Física

2

2

2

Matemática

4

4

4

Biologia

2

2

2

Física

2

2

2

Química

2

2

2

História

2

3

1

Geografia

2

2

1

Filosofia

2

1

1

Sociologia

1

1

1

Literatura
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Língua Estrangeira

Moderna:- Inglês
Língua Estrangeira

2

1

email- e026918a@see.sp.gov.br

2

2

2

-

-

2

Matemática (p.d)

-

-

2

História (p.d)

-

-

2

Moderna:- Espanhol
Língua Portuguesa e
Literatura (p.d.)

V – PLANOS DE TRABALHO DOS DIFERENTES NÚCLEOS
A) Núcleo de Direção
A direção, como instância líder e articuladora do trabalho da equipe escolar,
tem a responsabilidade de coordenar e executar o planejamento, organizar, avaliar a
integração de todas as atividades desenvolvidas no âmbito da Unidade Escolar.
Para isso, terá de saber ouvir, dialogar, trabalhar e discutir até chegar a um
consenso do que vai ser construído coletivamente e, a partir daí, ser o pólo de
coordenação de todas as atividades desenvolvidas.
Cabe, também à direção, coordenar a construção de diretrizes da instituição
como um todo e atuar para promover as condições básicas essenciais para que, tais
diretrizes, possam efetivamente sair do papel e transformarem-se em realidade, a
fim de que o projeto se construa, tendo sempre como objetivo, a melhoria da
qualidade do ensino.
É fundamental que tenha habilidade para administrar conflitos e conduzir as
decisões do grupo e viabilizar a realização das ações propostas, além das
providências para pôr em prática o plano de curso, a organização da escola e
coordenar o plano de trabalho da coordenação. É preciso que o diretor tenha uma
visão

crítica,

analisando

pontos

de

estrangulamento,

sugerindo

novos

direcionamentos e, principalmente, avaliando o desempenho de suas funções.
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CabeFone/Fax
também
à direção
elaborar
o programa de gerenciamento, isto é,
(0XX17) 3833-1275
– Fone (0XX17)
3833-1963
email- e026918a@see.sp.gov.br

traduzir o rol de atribuições de cada elemento da equipe escolar, coordenar,
acompanhar e avaliar todas as atividades envolvidas na UE.
A Direção da Escola exercerá suas funções objetivando garantir: a elaboração
e execução da proposta pedagógica; a administração do pessoal e dos recursos
materiais e financeiros; o cumprimento dos dias letivos e horas de aulas
estabelecidas; a legalidade, a regularidade e a autenticidade da vida escolar dos
alunos; os meios para o reforço e recuperação da aprendizagem dos alunos; a
articulação e integração da escola com as famílias e a comunidade; as informações
aos pais ou responsável sobre a freqüência e o rendimento dos alunos, bem como
sobre a execução da proposta pedagógica;
a comunicação ao Conselho tutelar dos casos de maus-tratos envolvendo alunos,
assim como de casos de evasão escolar e reiteradas faltas, antes que estas atinjam
o limite de 25% das aulas previstas e dadas e desenvolvimento das atividades
gerais e específicas, que integram a direção da escola durante o ano letivo.

Em relação às seguintes competências específicas:
-

definir a linha de ação a ser adotada pela escola, observadas as diretrizes de
política educacional da Secretaria da Educação e as deliberações do Conselho
de Escola;

-

articular e promover a execução do

Plano de Gestão junto ao Conselho de

Escola e encaminhá-lo à Diretoria de Ensino para homologação;
-

autorizar a matrícula e transferência de alunos;

-

estabelecer horários de aulas e de expediente da secretaria e da biblioteca;

-

assinar, juntamente com o Secretário de Escola todos os documentos relativos à
vida escolar dos alunos, expedidos pela escola;

-

convocar e presidir reuniões do Conselho de Escola e do pessoal subordinado;

-

presidir solenidades e cerimônias da escola;

-

decidir sobre a utilização do prédio escolar ou de suas dependências para outras
atividades que não as de ensino, mas de caráter educacional, respeitados os
critérios estabelecidos pelo Conselho de Escola;
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-

encaminhar
o(0XX17)
estatuto
da– Fone
Associação
de Pais e Mestres ao órgão competente
Fone/Fax
3833-1275
(0XX17) 3833-1963
email- e026918a@see.sp.gov.br

para o devido registro.

Em relação às atividades gerais:
-

responder pelo cumprimento, no âmbito da escola, das leis, regulamentos e
determinações,

bem

como

dos

prazos

para

execução

dos

trabalhos,

estabelecidos pelas autoridades superiores;
-

expedir determinações necessárias à manutenção da regularidade dos serviços;

-

avocar, de modo geral e em casos especiais, as atribuições e competências de
qualquer funcionário ou servidor subordinado;

-

delegar competências e atribuições a seus subordinados, assim como designar
comissões para execução de tarefas especiais;

-

decidir sobre petições, recursos e processos de sua área de competência, ou
remetê-los, devidamente informados, a quem de direito, nos prazos legais,
quando for o caso;

-

apurar ou fazer apurar irregularidades de que venha a tomar conhecimento, no
âmbito da escola.
Em relação a administração de pessoal:

-

dar posse a funcionários subordinados;

-

conceder prorrogação de prazo para posse dos funcionários e para exercícios
dos funcionários e servidores;

-

convocar pessoal docente para optar por jornada de trabalho nos termos da
legislação pertinente;

-

autorizar o gozo de férias regulamentares dos funcionários;

-

propor ou dispensar docente para a função de Vice-Diretor de Escola ou
submeter essa Deliberação ao Conselho de Escola, quando o docente for de
outra Unidade Escolar;

-

designar docente da escola à função de Professor-Coordenador nos termos da
legislação pertinente;

-

propor a designação de funcionário ou servidor:
a- para o exercício de substituição remunerado;
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b- para responder
expediente
unidade subordinada.
Fone/Fax (0XX17)pelo
3833-1275
– Fone (0XX17)de
3833-1963
-

email- e026918a@see.sp.gov.br

indicar funcionários ou servidores para a zeladoria da escola e submeter ao
Conselho de Escola;

-

determinar a instauração de sindicância;

-

aplicar penas de repreensão e suspensão, limitado a 15 dias;

-

propor a nomeação ou admissão de pessoal;

-

propor, quando for o caso, modificações nos horários de trabalho dos
funcionários e servidores;

-

autorizar o gozo de licença-prêmio dos funcionários;

-

expedir guia de inspeção de saúde e conceder licença, observada a legislação
pertinente e a vista do parecer do órgão competente, nas seguintes hipóteses:
a- a funcionário e servidor para tratamento de saúde;
b- a funcionário e servidor por motivo de doença em pessoa da família;
c- a funcionário e servidor quando acidentado no exercício de suas atividades ou
atacado de doença profissional;
d- a funcionário e servidor, compulsoriamente, como medida profilática;
e- a funcionário e servidor gestante;
f- a funcionário e servidor, nos termos da Lei Complementar n º 367, de 14 de
dezembro de 1984.
Em relação à administração de material e financeiro:

-

autorizar a requisição de material permanente e de consumo;

-

indicar funcionário ou servidor para receber as verbas de material de consumo e
despesas de pronto pagamento, e controlar sua aplicação, quando for o caso;

-

encaminhar mensalmente ao Conselho de Escola informes sobre a aplicação dos
recursos financeiros;
Em relação as competências comuns ao Diretor de Escola e ao Secretário de

Escola, em suas respectivas áreas de atuação:
-

Participar dos processos de:
a- identificação das necessidades de recursos humanos;
b- identificação das necessidades de treinamentos e desenvolvimento de
recursos humanos;
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c- avaliação
do
desempenho
sistema.
Fone/Fax
(0XX17)
3833-1275 – Fonedo
(0XX17)
3833-1963
-

email- e026918a@see.sp.gov.br

cumprir ou fazer cumprir os prazos para encaminhamento de dados,
informações, relatos e outros documentos aos órgãos do sistema e garantir a
qualidade dos mesmos;

-

dar exercício aos funcionários e servidores designados para a unidade sob a sua
subordinação;

-

controlar a freqüência diária dos funcionários e servidores diretamente
subordinados e atestar a freqüência mensal;

-

decidir sobre pedidos de abono ou justificação de faltas ao serviço, conforme
legislação vigente;

-

conceder o gozo de férias, relativas ao exercício em curso aos subordinados;

-

avaliar o desempenho dos funcionários e servidores que lhe são mediata ou
imediatamente subordinado.
Em relação a outras atribuições

-

organizar as atividades de planejamento no âmbito da escola;

-

subsidiar o planejamento educacional;

-

elaborar e coordenar as ações anuais da escola;

-

assegurar o cumprimento da legislação em vigor, bem como dos regulamentos,
diretrizes e normas emanadas da administração superior;

-

zelar pela manutenção e conservação dos bens patrimoniais;

-

promover o contínuo aperfeiçoamento dos recursos físicos, materiais e humanos
da escola;

-

assegurar a inspeção periódica dos bens patrimoniais, solicitar baixa dos
inservíveis e colocar os excedentes à disposição de órgãos superiores;

-

promover a integração escola-família-comunidade;

-

submeter à apreciação do Conselho de Escola matéria pertinente à deliberação
desse colegiado;

-

propiciar condição para a elaboração do estatuto do Grêmio Estudantil, de
conformidade com as diretrizes da secretaria e submetê-lo à homologação de
autoridade competente.
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DE TRABALHO
DO
Fone/FaxPLANO
(0XX17) 3833-1275
– Fone (0XX17) 3833-1963

VICE DIRETOR DE ESCOLA

email- e026918a@see.sp.gov.br

O Vice-Diretor responderá pela direção da escola no horário que lhe é confiado,
assessorando e assegurando o bom andamento dos trabalhos desenvolvidos e
necessidades no dia-a-dia, bem como substituir o Diretor de Escola em suas
ausências e impedimentos.
Participará da elaboração da Proposta Pedagógica, Plano de Gestão, planos de
ensino e projetos da escola. Acompanhará o Diretor e o Professor Coordenador
Pedagógico nas reuniões de planejamento e HTPCs, visando o bom desempenho
pedagógico. Controlará a execução das programações relativas a atividades de
apoio administrativo e educacional, mantendo o Diretor de Escola informado sobre o
seu andamento, além de coordenar as atividades relativas à manutenção e
conservação do prédio escolar, mobiliário e equipamentos de escola, para que haja
um ambiente limpo e seguro para a população atendida e professores.
Terá como responsabilidade, zelar pelo cumprimento do Regimento Interno da
Escola, Proposta Pedagógica e Plano de Gestão, buscando a melhoria do ensinoaprendizagem e a formação de alunos e profissionais competentes e solidários.
Fará

parte

Classe/Série/Ciclo,

das
dos

reuniões
estudos

do

Conselho

e

deliberações

de

Escola,

relacionados

Conselho
ao

de

processo

educacional. Tomará conhecimento dos problemas que envolvem funcionários,
alunos, professores, professor-coordenador, pais e comunidade e auxiliará na busca
de soluções.

ATRIBUIÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR

-

Prestar assistência ao diretor de Escola nas questões referentes à Associação de
Pais e Mestres e Merenda Escolar;

-

Manter registros necessários à demonstração das disponibilidades dos recursos
financeiros e dos estoques da merenda escolar;

-

Emitir cheques e ordens de pagamento;
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-

Organizar
e manter
atualizados
cadastro de fornecedores de materiais de
Fone/Fax
(0XX17) 3833-1275
– Fone (0XX17)o3833-1963
email- e026918a@see.sp.gov.br

serviços;
-

Preparar expedientes relativos à aquisição de materiais e à prestação de
serviços, analisar as propostas recebidas, bem como elaborar os respectivos
contratos;

-

Prestar contas dos gastos efetuados na escola;

-

Promover medidas administrativas necessárias à conservação e preservação dos
bens patrimoniais;

-

Controlar e manter registros dos cargos e funções da Unidade Escolar, vagos e
providos.

ESTRATÉGIAS DO NÚCLEO DE DIREÇÃO

O acompanhamento das atividades escolares será feito de forma sistemática
através de: reuniões com todos os professores da UE., representantes do Grêmio
Estudantil, Conselho de Escola e APM, sempre que necessário; o Conselho de
Classe/Série/Ciclo que ocorre ao final de cada bimestre, será sempre um momento
de grande reflexão da prática pedagógica dos docentes e desempenho dos alunos;
visitas as salas de aula conversando diretamente com os alunos; reuniões
diariamente com a coordenação; participação nos cursos de aperfeiçoamento dos
docentes e HTPCs sempre que possível;
De forma assistemática o acompanhamento do trabalho docente, será
realizado por meio da observação: da postura dos docentes em relação ao aluno, ao
ensino, a pesquisa e ao estudo; do compromisso perante as reuniões das HTPCs e
reuniões pedagógicas; do engajamento da Proposta Pedagógica da Escola; no
envolvimento dos projetos; do comportamento e envolvimento dos alunos em
relação ao professor e a escola; do relacionamento entre professor-aluno, professorfuncionário, funcionário-aluno e escola-comunidade.
Cabe também a equipe de direção assegurar o cumprimento da legislação em
vigor, bem como dos regulamentos, diretrizes e normas emanadas da administração
superior, assim como, prever os recursos físicos, materiais, humanos e financeiros
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para atender
as (0XX17)
necessidades
escola
a curto, médio e longo prazo, e ainda:
Fone/Fax
3833-1275 – Foneda
(0XX17)
3833-1963
email- e026918a@see.sp.gov.br

promover contínuo aproveitamento dos recursos humanos, físicos e materiais da
escola; promover a integração escola-família-comunidade; desenvolver um bom
relacionamento entre o corpo docente e administrativo; conversar com o profissional
que não estiver cumprindo satisfatoriamente suas funções; promover a melhoria dos
padrões de ensino através da recuperação paralela e contínua; assegurar a
eficiência do desempenho do professor, propondo novas técnicas e procedimentos,
incentivando à leitura e aprofundamento dos estudos dos PCNs – Parâmetros
Curriculares Nacionais – Revistas pedagógicas e outras, jornais, jornal Mundo
Jovem, livros didáticos e paradidáticos, etc.; resolver junto ao Conselho de Escola
problemas graves de comportamento inadequado dos alunos.

PLANO DE TRABALHO – PROFESSOR COORDENADOR
HTPC – Horas de Trabalho Pedagógico Coletivo
Justificativa
Como a HTPC – Hora de Trabalho Pedagógico Coletivo é um espaço para
formação, deve-se considerar as capacidades pessoais e profissionais dos
professores, identificar aquelas que requerem aprimoramento, planejar um programa
de formação em serviço, valorizando as experiências vividas pelo professor no
cotidiano escolar, privilegiando os diferentes saberes e repertórios, buscando
melhores resultados no processo de ensino e aprendizagem.

Objetivo
Desenvolver com a equipe uma dinâmica que possibilite a formação, a
partilha de experiências e vivências de sala de aula, propiciando um espaço que
ocorra o aprender a aprender visando sempre o trabalho a ser desenvolvido em sala
de aula e a formação do educando.

Meta
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Através
de(0XX17)
um3833-1275
trabalho
Fone/Fax
– Fonecolaborativo
(0XX17) 3833-1963 entre equipe gestora e professores,
email- e026918a@see.sp.gov.br

aprimorar o processo de ensino e aprendizagem articulando currículo com as
práticas pedagógicas, experiência dos profissionais envolvidos a fim de que a
organização das situações de aprendizagem em tempo e espaço planejados
promova um aprendizado efetivo garantindo o sucesso dos alunos.

Ações
Neste espaço serão estudados temas que contribuam para a formação
continuada da equipe escolar, estabelecendo pontes entre a teoria e a prática
garantindo uma aprendizagem contextualizada que envolva e desperte o interesse
do aluno.
Procedimentos
Leituras de textos com os temas abordados, filmes de caráter didático,
palestras com profissionais capacitados e com assuntos pertinentes ao contexto
educativo e partilha de experiências das práticas bem e mal sucedidas da sala de
aula.
Temário
 Estudo do currículo;
 Análise dos resultados do SARESP;
 Metodologias:
Aula nota 10 – Doug Lemov
Conquiste seus alunos – Roberto Shinyashiki


Avaliação;

 Recuperação paralela e contínua;
 Projetos;
 Bullying;
 Leitura e produção de textos dissertativos.

Cronograma
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 2ª e 3ª feiras das 17horas 00 minutos às 19horas 00 minutos

Avaliação
A sala de aula é o lugar de encontro e interação entre professor e alunos,
assim acompanhar sistematicamente o trabalho desenvolvido nesse espaço é
importante para verificar se os estudos e troca de experiências tem sido relevante
para alcançar os objetivos da aprendizagem e ter uma melhor qualidade e ensino.

-

COLEGIADOS E INSTITUIÇÕES AUXILIARES DO TRABALHO DO NÚCELO
DE DIREÇÃO

CONSELHO DE ESCOLA

Fundamento Legal: Artigo 95 da LC. 444/85. O parágrafo 5º do Estatuto do
Magistério define as atribuições do Conselho de Escola:
O Conselho de Escola é um órgão colegiado de natureza deliberativa,
composto por professores, especialistas, funcionários operacionais, pais e alunos da
unidade escolar, obedecendo ao princípio da representação.
São atribuições do Conselho de Escola:
I- Deliberar sobre:
- diretrizes e metas da Unidade Escolar;
- alternativas de solução para os problemas da natureza administrativa e
pedagógica;
- projeto de atendimento psico-pedagógico e material ao aluno;
- programas especiais visando a integração escola-família-comunidade;
- criação e regulamentação das instituições auxiliares da escola;
- prioridade para aplicação de recursos da escola e das instituições auxiliares;
- homologar a indicação do vice-diretor a ser feita pelo respectivo Diretor,
quando este for oriunda de outra Unidade Escolar;
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-

aplicação
das
penalidades
disciplinares a que estiverem sujeitas os
Fone/Fax (0XX17)
3833-1275
– Fone (0XX17) 3833-1963
email- e026918a@see.sp.gov.br

funcionários, servidores e alunos da Unidade Escolar.
II- Elaborar o Calendário Escolar e Registro Escolar, observando as normas
do Conselho Estadual de Educação e Legislação pertinente.
III- Apreciar os relatórios anuais, analisando seu desempenho em face das
diretrizes e metas estabelecidas.
§ 6º - Nenhum dos membros do conselho de Escola poderá acumular votos,
não sendo também permitidos os votos por procuração.
§ 7º - O Conselho de Escola deverá reunir-se ordinariamente 02 (duas) vezes
por semestre e, extraordinariamente, por convocação do Diretor de Escola ou por
proposta no mínimo de 1/3 de seus membros.
§ 8º - As deliberações do Conselho de Escola constarão em atas, serão
sempre tornadas públicas e adotadas por maioria simples, presente a maioria
absoluta de seus membros.
Obtendo as atribuições contidas no artigo 95, o Conselho de Escola fará um
trabalho de orientação e supervisão, envolvendo todas as pessoas da Escola nas
atividades e procurando, na medida do possível, resolver os problemas que surgirem
durante os anos letivos de 2011/2014.

CONSELHO DE CLASSE/SÉRIE/CICLO

O Conselho de Classe/Série/Ciclo atende disposições do regimento Comum
das Escolas Estaduais de Ensino Fundamental e Médio, de acordo com o previsto
no regimento interno desta UE.
O Conselho de Classe/Série/Ciclo, enquanto colegiado responsável pelo
processo coletivo de acompanhamento e avaliação do ensino e da aprendizagem,
organizar-se-á de forma a:
I- Corrigir as discrepâncias observadas, garantindo as condições necessárias de
acompanhamento;
II- Avaliar o rendimento da classe e confrontar os resultados da aprendizagem
relativo aos diferentes componentes curriculares;
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-

analisando
os(0XX17)
padrões
de –avaliação
utilizados
Fone/Fax
3833-1275
Fone (0XX17) 3833-1963

-

identificando os alunos de aproveitamento insuficiente

-

identificando as causas do aproveitamento insuficiente

-

coletando e utilizando informações sobre as necessidades, interesses e

email- e026918a@see.sp.gov.br

aptidões dos alunos.
III- Avaliar a conduta da classe, confrontando o seu relacionamento com os
diferentes professores, identificando os alunos de aproveitamento insatisfatório
da classe e da escola, propondo medidas que visem o melhor rendimento do aluno.
IV- Decidir sobre os problemas do aluno:
-

determinando o conceito final nos casos de discrepância entre as menções finais
e bimestrais emitidos pelo professor;

-

determinando retenção ou acesso a estudos de recuperação dos alunos cujas
menções indiquem aproveitamento inferior ao mínimo exigido.

-

Julgamento da oportunidade e convivência de proporcionar ao aluno, no decorrer
do ano letivo, atividades destinadas à compensação de ausência.

-

Opinando sobre os recursos relativos à Conselho de Classe.

V- Caberá ao Conselho, ainda:
a- decidir sobre a correspondência entre a idade e a série pretendida pelo aluno,
nos casos de matrícula por reclassificação;
b- determinar o acesso a estudos de reforço e recuperação dos alunos, cujo
aproveitamento final for insatisfatório e/ou quando a freqüência for inferior a 75%;
c- decidir sobre as condições de prosseguimento de estudos, após os estudos
de reforço e recuperação.
VI- O Conselho de Classe/Série/Ciclo serão constituídos por todos os professores da
mesma

classe,

professor

coordenador

e

todos

os

alunos

da

série,

independentemente de sua idade. Os alunos participarão de todas as reuniões,
salvo as convocadas para decidir sobre promoção, retenção ou indicação de alunos
à progressão parcial de estudos;
-

O diretor poderá delegar a presidência do Conselho de Classe/Série/Ciclo ao
Professor-Coordenador ou a qualquer dos membros desse Conselho.
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O Conselho
de 3833-1275
Classe/Série/Ciclo
deverá reunir-se, ordinariamente uma vez
Fone/Fax (0XX17)
– Fone (0XX17) 3833-1963
email- e026918a@see.sp.gov.br

por bimestre, e, extraordinariamente, sempre que necessário, mediante convocação
da direção.
PROFESSOR CONSELHEIRO/ORIENTADOR DE CLASSE
O professor conselheiro/orientador será escolhido pelos alunos. O seu trabalho
consiste em orientar os alunos sobre as normas de convivência, e ações necessárias
para o alcance dos objetivos da escola como: atuar como orientador, utilizando
experiências comportamentais que sejam interessantes na vivência do grupo; cooperar
sempre com o trabalho de níveis de comunicação, respeito e apoio para a interação
harmoniosa do grupo; colaborar no desempenho das tarefas e das atribuições,
respeitando sempre os direitos e deveres de cada um dos integrantes do grupo;
presidir reuniões de Pais e Mestres; atuar conjuntamente aos representantes de
classe/turma; coordenar o processo de reivindicações do grupo despertando a
confiança e a credibilidade na própria UE; desenvolver a dinâmica e educação
disciplinar em sala e nos intervalos; procurar

soluções viáveis aos problemas

pertinentes ao grupo, antes de solicitar a ajuda da Direção da Escola; conscientizar os
alunos sobre a importância do bom entrosamento e respeito mútuo; despertar o amor à
Escola e a capacidade de conservação dos bens e utensílios (Preservação do
Patrimônio); orientar sobre o cuidado com os materiais escolares, principalmente os
livros didáticos; ser um elo de ligação entre o grupo e os demais elementos da Unidade
Escolar; incentivar e orientar quanto ao uso do uniforme (importância); acompanhar
ausências nas aulas (alunos faltosos); comunicar o grupo de docentes sobre as
atividades e projetos que serão desenvolvidos, bem como, a tarefa de cada um; cobrar
o estudo diário e a realização de tarefas; orientar os alunos quanto ao problema do uso
indevido de Drogas e das Doenças Sexualmente Transmissíveis; bullying, organizar
em pacotes, por classes, todas as avaliações e trabalhos desenvolvidos no bimestre
escolar; conscientizar os alunos quanto à responsabilidade de todos pelo crescimento
e sucesso de nossa Escola e Sempre que necessário, manter contato com os pais ou
responsáveis, informando-os a respeito dos educandos.
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INSTITUIÇÕES
Fone/Fax (0XX17) 3833-1275 – Fone
(0XX17) 3833-1963

AUXILIARES

email- e026918a@see.sp.gov.br

A escola conta com as seguintes instituições auxiliares:

I - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES
PROJETO DA APM – ANO 2011

Objetivo Geral

Colaborar no aprimoramento do Processo Educacional, na Assistência ao
escolar e na interação escola-família-comunidade. Não terá caráter político, racial ou
religioso e nem finalidade lucrativa. Supervisão, envolvendo a todos.

Objetivos Específicos

-

Colaborar com a direção do estabelecimento para atingir os objetivos
educacionais colimados pela escola;

-

Representar as aspirações da comunidade e dos pais de alunos à escola

-

Mobilizar os recursos humanos, naturais e financeiros da comunidade para
auxiliar a escola, provendo condições que permitam:
- a melhoria do ensino;
- o desenvolvimento de atividades de assistência ao escolar, nas áreas sócioeconômicas e da saúde;
- a conservação e manutenção do prédio, de equipamentos e das instalações
- a programação de atividades culturais e laser que envolva a participação
conjunta dos pais, professores e alunos;

-

favorecer o entrosamento entre pais e professores, possibilitando: aos pais,
informações relativas tanto aos objetivos educacionais, métodos e processos de
ensino quanto ao aproveitamento escolar de seus filhos; aos professores, maior
visão das condições ambientais dos alunos e de sua vida no lar.
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Desenvolvimento
das atividades
Fone/Fax (0XX17) 3833-1275
– Fone (0XX17) 3833-1963
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-

Gincanas culturais e esportivas, jogos;

-

Promoções para angariar fundos para eventuais necessidades de materiais, etc.;

-

Aquisição de materiais didáticos;

-

Manutenção e conservação do prédio e de equipamentos;

-

Organizar e zelar pela conservação do arquivo da APM;

-

Contabilizar despesas e receitas semestralmente;

-

Realizar campanhas de fundo financeiros para melhorar as condições de
funcionamento da escola;

-

Participar das campanhas comunitárias de promoções de natureza cultural,
esportiva e assistencial;

-

Zelar pela saúde dos escolares, participando das campanhas sanitárias e dando
assistência aos alunos mais necessitados.
Caberá a direção da escola garantir a articulação da Associação de Pais e
Mestres com o Conselho de Escola e criar condições para a organização dos
alunos no Grêmio Estudantil.

II- GRÊMIO ESTUDANTIL

Fundamento Legal:
-

Lei n º 7.329 de 04/11/85

-

Comunicado SE de 26/09/86

-

Comunicado CEI – COGSP de 27/11/87

OBJETIVO GERAL

União

dos

estudantes

para

defender

direitos

e

interesses

conseqüentemente formar cidadãos conscientes e críticos.
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS

email- e026918a@see.sp.gov.br

-

Incentivar a cultura literária, artística e desportiva de seus membros;

-

Promover cooperação entre administradores, professores, funcionários e alunos;

-

Realizar intercâmbio e colaboração de caráter cultural, educacional, cívico,
desportivo e social com entidades congêneres;

-

Lutar por um ensino de qualidade;

-

Lutar

pela

democracia,

pela

independência

e

respeito

às

liberdades

fundamentais do homem;
-

Lutar pela democracia permanente na escola, através de direito à participação
nos fóruns de deliberação da escola.

Desenvolvimento das atividades, tais como:

-

festivais de músicas, concurso de dança, teatros;

-

gincanas culturais e esportivas, jogos interclasses;

-

programação das atividades e participação nas comemorações cívicas;

-

promoções para angariar fundos para eventuais necessidades materiais.

B- TÉCNICO PEDAGÓGICO
ATIVIDADES DO PROFESSOR-COORDENADOR-PEDAGÓGICO

1- Organizar e coordenar reuniões com o corpo docente e a direção para discutir e
solucionar problemas quanto:a- aproveitamento do ensino-aprendizagem;
b- relacionamento em sala-de-aula;
c- evasão, retenção e indisciplina;
d- conferir planos de ensino e diários de classes para diagnosticar o
desenvolvimento dos conteúdos propostos;
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e- promoverFone/Fax
a troca
de3833-1275
experiências
entre
os docentes de uma mesma série, com o
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– Fone (0XX17)
3833-1963
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objetivo de adequar os conteúdos e os procedimentos de ensino à realidade dos
educandos;
f- auxílio aos professores no processo pedagógico, visando a população atendida e
seus anseios, adequando conteúdos e preparo de aulas dinâmicas e motivadoras
com o uso de recursos materiais e humanos da Unidade Escolar e da Oficina
Pedagógica.
2- Pesquisar as causas da evasão e repetência escolar, propondo soluções através
da conscientização dos educandos para a importância dos estudos, e o
replanejamento e reflexão dos docentes referentes aos conteúdos trabalhados em
sala de aula.
3- Visitar periodicamente as salas de aulas para conhecer e se relacionar com os
alunos, e:
a- detectar os anseios profissionais futuros dos educandos;
b- esclarecer e estimular os alunos quanto à necessidade de continuidade dos
estudos;
c- dar ciência aos alunos dos seus direitos e deveres para um melhor
aproveitamento nos estudos, como: freqüência, notas, relacionamento, respeito
mútuo, espírito de coletividade, participação ativa e democrática nas decisões
estudantis, etc.;
4- Acompanhar as atividades do dia-a-dia, como:
a- auxílio aos professores novos e substitutos:
b- acompanhar diariamente o trabalho dos professores quanto ao processo ensinoaprendizagem;
c- acompanhar e controlar a freqüência dos alunos para que os mesmos tenham um
bom aproveitamento dos conteúdos desenvolvidos em sala de aula.
d- elaborar gráficos para acompanhar as notas dos alunos e conseqüentemente
suas freqüências, por bimestre e durante todo o ano letivo;
e- elaborar relatórios das atividades e dos eventos da escola, que tenham como
objetivo, solucionar problemas de relacionamento, respeito, afetividade, integração,
coletividade e melhoria do ensino-aprendizagem;
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f- organizarFone/Fax
o rol (0XX17)
das faltas
dos
professores
3833-1275
– Fone
(0XX17) 3833-1963com antecedência dos avisos, para que
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os alunos tenham todas as aulas do período, através de professores substitutos;
g- atuar como elemento de ligação entre os alunos e professores, com o objetivo de
propiciar um bom relacionamento escolar e conseqüentemente, um melhor
rendimento no processo educativo;
h- integrar as áreas e acompanhar todo o trabalho desenvolvido semanalmente nas
HTPCs;
i - garantir a utilização adequada dos espaços físicos da escola como, sala de vídeo,
sala de leitura, laboratório de Ciências Físicas e Biológicas e sala de Informática;
j- estabelecer juntamente com a equipe de professores um processo de avaliação,
que tenha
desempenho

o sentido de acompanhamento contínuo da aprendizagem e do
dos

alunos,

obtidos

nas avaliações

internas,

para

fins

de

replanejamento.
5- Trabalho Individual do Professor-Coordenador:a- estudos e leituras complementares;
b- seleção de materiais:- textos, fitas de vídeos, livros, recortes de jornais e revistas,
jogos, etc.;
c- organizar a pauta das reuniões com os professores nas HTPCs;
d- gravar programas da TV Escola e videoconferências para uso dos professores e
dos alunos;
e- assistir vídeos para elaboração de um roteiro de trabalho a ser desenvolvido junto
aos professores;
f- entrosamento com coordenadores de outras escolas para troca de experiências e
resolução de problemas comuns;
g- dar assistência aos alunos quando estes precisarem, com materiais, diálogos,
informações, conselhos, etc.;
h- preparar e organizar horário dos alunos que necessitam de atividades de reforço,
recuperação e compensação de ausências;
i- assessorar trabalhos de conselhos de séries/ciclo e reuniões pedagógicas;
j- atendimento aos pais quando estes procurarem a escola;
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proporcionar aos alunos e professores, um horário propício com a realidade da
comunidade escolar;
m- elaborar e acompanhar junto com a direção as fichas individuais dos alunos do
Ensino Fundamental, ciclo II;
n- acompanhar e controlar os trabalhos e estudos de adaptações que os alunos
necessitarem;
6- Acompanhamento e Avaliação:a- do desenvolvimento do projeto de ensino de cada disciplina através de:
-

diálogo constante com os professores;

-

observação das atividades desenvolvidas no dia-a-dia;

-

análise dos resultados obtidos, junto com a direção e professores;

-

proposta de solução para as dificuldades encontradas;

-

observação da mudança de comportamento dos alunos.

b- Levantamento dos problemas comuns quanto a:-

defasagem de aprendizagem;

-

dificuldades de relacionamento em sala de aula;

-

evasão por falta de recursos financeiros na aquisição de material didático;

-

acompanhamento diário do trabalho do professor, bem como das avaliações

que mostrem o desenvolvimento e a aprendizagem dos educandos.
7- Auxiliar e acompanhar os docentes e a direção na elaboração e execução dos
planos de reforço e recuperação em horários diversos daquele que o aluno está
matriculado.
8- Acompanhar e coordenar os mecanismos de reforço e recuperação que constam
nos planos dos docentes, por disciplinas e/ou áreas, para solucionar problemas de
evasão,

repetência, indisciplina

e dificuldades de assimilação,

oferecendo

oportunidades diversificadas de aprendizagem, através de metodologias e
estratégias inovadoras.
9- Acompanhar e auxiliar os professores na elaboração dos planos de ensino,
pesquisando sempre a realidade da população atendida tendo como referencial as
Propostas Curriculares e Parâmetros Curriculares Nacionais.
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10- Junto com
direção,
acompanhar,
auxiliar e coordenar os planos de ações,
Fone/Faxa(0XX17)
3833-1275
– Fone (0XX17) 3833-1963
email- e026918a@see.sp.gov.br

contidos no Plano de Gestão para sanar dificuldades de Comunicação e Expressão,
de desenvolvimento do raciocínio lógico para que todos consigam aprender e
assimilar os conteúdos desenvolvidos; assim como acompanhar e auxiliar excursões
propostas nos planos de ensino dos professores, para proporcionar aos educandos
um conhecimento real dos fatos.
11- Assistir, gravar e divulgar entre os professores os programas da TV Escola.
12- Elaborar, acompanhar e vistar as fichas individuais dos alunos, junto com a
direção.
13- Atendimento aos alunos, pais, professores e comunidade em geral, no que diz
respeito ao ensino e tomadas de decisões do Conselho da Escola.

UTILIZAÇÃO DAS HTPCs
a-

Leituras, debates, reflexões e partilha de idéias sobre o Currículo Oficial,

Revista do Professor, Práticas Pedagógicas, Livros Idéias da CENP, Parâmetros
Curriculares Nacionais, textos de relacionamento e práticas em sala de aula,
conteúdos e temas diversos, relacionados ao processo ensino-aprendizagem, para
elaboração de estratégias no desenvolvimento dos projetos especiais e como
referencial na elaboração dos planos de curso e de ensino;
b-

Estudos por áreas e/ou séries, visando a integração dos colegas na nova

proposta de trabalho, bem como, desenvolvendo a criatividade para implementar
novas técnicas e programas com aulas motivadoras, visando a construção coletiva
do projeto educacional;
c-

Partilha de idéias e reflexões para identificar o conjunto de características,

necessidades e expectativas da comunidade escolar;
d-

Reuniões para programações de atividades extra-classe com a finalidade de

identificar e analisar os problemas de aprendizagem, refletindo sobre suas causas
e visando a superação dos mesmos;
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e-

Reuniões, debates e reflexões
para
o desenvolvimento e acompanhamento
emaile026918a@see.sp.gov.br

das metas e ações contidas no Plano de Gestão, e conseqüentemente avaliação
das ações após o seu início e no decorrer do ano letivo;
f-

Orientação para atividades de reforço, avaliação diagnóstica e recuperação

dos alunos;
g-

Coordenação e colaboração junto aos docentes no preparo de atividades,

aulas dinâmicas, avaliações diagnósticas e recuperação;
h-

Uso de vídeos informativos, conscientizadores e sensibilizadores, seguidos de

reflexões, debates e partilha de experiências pelos docentes, visando o
crescimento pessoal e didático enquanto educadores;
i-

Avaliação do processo ensino-aprendizagem, buscando sempre a melhoria da

qualidade do ensino e relacionamento escolar;
j-

Leitura e discussão de temas que enfoquem a historicidade da sociedade

brasileira.
k-

Levantamento das dificuldades encontradas e procura de soluções para saná-

las, através do trabalho coletivo;
l-

Traçar, junto com os professores, direção e funcionários uma linha comum de

postura perante os alunos;
m-

Avaliação geral dos trabalhos desenvolvidos na escola durante e cada

bimestre;
n-

Acompanhamento e controle dos estudos de reforço e recuperação.

o-

Acompanhar os professores na elaboração das atividades a serem

desenvolvidas na sala de Informática;
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Continuada.

B- TÉCNICO ADMINISTRATIVO

- SÃO ATRIBUIÇÕES DA SECRETARIA DA ESCOLA:

A função administrativa propriamente dita é exercida pelo diretor de escola e
a parte burocrática pela secretaria que constitui a subestrutura indispensável de
apoio. A dinâmica escolar requer sólida base administrativa e burocrática, sem a
qual as atividades escolares se tumultuam e não se voltam necessariamente para
sua legítima finalidade. Podemos então dizer que a secretaria constitui o sistema
nervoso da instituição escolar, e o bom funcionamento da escola, depende do bom
desempenho de suas atribuições, garantindo a unidade e segurança à ação
administrativa do diretor.
A secretaria da escola, unidade administrativa com nível de seção,
observadas as normas e procedimentos estabelecidos pelos órgãos competentes do
sistema, deverá:
-

Participar da elaboração do plano escolar;

-

Elaborar a programação das atividades da secretaria, mantendo-a articulada com
as demais programações da escola;

-

Atribuir tarefas ao pessoal auxiliar da secretaria, orientando e controlando as
atividades de registro e escrituração, assegurando o cumprimento de normas e
prazos relativos ao processamento de dados;

-

Verificar a regularidade da documentação referente à matrícula e transferência
de alunos, encaminhando os casos especiais à deliberação do Diretor;

-

Providenciar o levantamento e encaminhamento aos órgãos competentes de
dados e informações educacionais;

-

Preparo da escala de férias dos servidores da escola, submetendo-a a
aprovação do Diretor;
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relativas às atividades escolares;
-

Redigir correspondência oficial;

-

Instruir expedientes;

-

Organizar e manter organizados prontuários de documentação de alunos,
procedendo ao registro e escrituração relativos à vida escola, especialmente no
que se refere a matrícula, freqüência e histórico escolar, e tudo mais relativo a
vida escolar dos alunos;

-

Manter registros relativos aos resultados anuais dos processos de avaliação e
promoção, incineração de documentos, reuniões administrativas, termo de visita
de supervisores pedagógicos e outras autoridades da administração do ensino;

-

Preparar e encaminhar folhas de pagamento de vencimentos e salários do
pessoal da escola, e tudo mais referente à vida profissional dos funcionários;

-

Assessorar e participar dos Conselhos de Classes/Séries/Ciclo (rendimento e
freqüência);

-

Leitura, acompanhamento, recorte e atendimento do Diário Oficial do Estado;

-

Elaborar proposta das necessidades de material permanente e de consumo;

-

Elaborar relatórios das atividades da Secretaria e colaborar no preparo dos
relatórios anuais da escola;

-

Responder, perante o diretor, pela regularidade e autenticidade dos registros da
vida escolar dos alunos, a cargo da secretaria;

-

Cumprir e fazer cumprir normas legais, regulamentos, decisões e prazos
estabelecidos para a execução dos trabalhos de responsabilidade da secretaria;

-

Assinar todos os documentos escolares que, conforme normas estabelecidas
pela administração superior devam conter sua assinatura;

-

Participar dos processos de identificação das necessidades de recursos
humanos, treinamento e desenvolvimento de recursos humanos e avaliação do
desempenho do sistema.
O secretário de escola tem a responsabilidade básica da organização das

atividades pertinentes à secretaria e a supervisão de sua execução, avaliando o
mérito dos funcionários que lhes são imediatamente subordinados, concedendo-lhes
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aplicar penas de repreensão e de suspensão, limitada a oito dias, bem como
converter em multa a suspensão aplicada, aos funcionários e servidores sob sua
subordinação.

- SÃO ATRIBUIÇÕES DO AGENTE DE ORGANIZAÇÃO ESCOLAR (Oficial de
Escola):

-

Execução das atribuições que lhe forem conferidas pelo secretário;

-

Organizar e manter atualizados prontuários de documentos de alunos,
procedendo ao registro e escrituração relativos à vida escolar, especialmente no
que se refere a matrícula, freqüência e histórico escolar;

-

Expedir certificados de conclusão de séries e de cursos e outros documentos
relativos à vida escolar dos alunos;

-

Preparar e afixar em locais próprios, quadros horários de alunos e controlar o
cumprimento de carga horária anual;

-

Manter registros relativos a resultados dos processos de avaliação e promoção,
incineração de documentos, reuniões administrativas, termos de visita de
supervisores pedagógicos e outras autoridades da administração do ensino;

-

Manter registros de levantamentos de dados estatísticos e informações
educacionais;

-

Preparar relatórios, comunicados e editais relativos a matrícula, históricos e
demais atividades escolares;

-

Receber, registrar, distribuir e expedir correspondências, processos e papéis em
geral que tramitem na escola, organizando e mantendo o protocolo e arquivo
escolar;

-

Registrar e controlar a freqüência do pessoal docente, técnico e administrativo da
escola;

-

Preparar e expedir atestados ou boletins relativos à freqüência do pessoal
docente técnico e administrativo;
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-

Preparar folhas de pagamento de vencimentos e salários do pessoal da escola;

-

Preparar escala de férias anuais dos servidores em exercício na escola;

-

Organizar e manter atualizados o documentário de leis, decretos, regulamentos,
resoluções, portarias e comunicados de interesse para a escola;

-

Atender aos servidores da escola e aos alunos, prestando-lhes esclarecimentos
relativos à escrituração e legislação;

-

Atender pessoas que tenham assuntos a tratar da escola;

-

Zelar pelos materiais existentes na secretaria da escola, assim como papéis e
impressos necessários ao bom andamento dos serviços de secretaria.
Os recursos financeiros para atender às necessidades da secretaria da escola

são oriundos da Associação de Pais e Mestres e da verba destinada pela Diretoria
de Ensino para despesas miúdas e de pronto pagamento.
D – TÉCNICO OPERACIONAL
OS AGENTES DE ORGANIZAÇÃO ESCOLAR (INSPETORES DE ALUNOS) TÊM
AS SEGUINTES ATRIBUIÇÕES:

-

vigilância e atendimento a alunos;

-

controlar a movimentação dos alunos no recinto da escola e em suas
imediações, orientando-os quanto as normas de comportamento;

-

informar à direção da escola

sobre a conduta dos alunos e comunicar

ocorrências;
-

colaborar na divulgação de avisos e instruções de interesse da administração da
escola;

-

atender aos professores, em aula, nas solicitações de material escolar e nos
problemas disciplinares ou de assistência aos alunos;

-

colaborar na execução de atividades cívicas, sociais e culturais da escola e
trabalhos curriculares complementares de classe;

-

providenciar atendimento aos alunos em caso de enfermidade ou acidente;
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executarFone/Fax
outras
relacionadas com apoio administrativo e
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técnico-pedagógico que lhe forem atribuídas pela direção.

-

OS

AGENTES

DE

SERVIÇOS

ESCOLARES

(SERVENTES)

TÊM

AS

SEGUINTES ATRIBUIÇÕES:
Executar tarefas de:
-

limpeza interna e externa do prédio, dependências, instalações, móveis e
utensílios da escola;

-

preparo e distribuição de café ao pessoal da escola;

-

preparo e distribuição de merenda aos alunos;

-

executar pequenos reparos em instalações, mobiliário, utensílio e similares;

-

prestar serviço de mensageiro;

-

auxiliar na manutenção da disciplina geral;

-

executar outras tarefas relacionadas com sua área de atuação, que forem
determinadas pela Direção da Escola.
E – CORPO DOCENTE

Além das atribuições previstas em lei, o corpo docente desenvolverá um
trabalho pedagógico considerando o que estabelece a LDB 9.394/96, ou seja, a
escola deve exercer um papel humanizador e socializador, além de desenvolver
habilidades que possibilitem a construção do conhecimento e dos valores
necessários à conquista da cidadania plena. Para que possa realizar tal função, é
preciso levar em conta a vida cotidiana daquele que “aprende” e a daquele que
“ensina”, uma vez que cada um traz consigo elementos extrínsecos à realidade
escolar, os quais devem ser relevantes dentro do espaço de criação e recriação das
relações que se estabelecem no ambiente escolar. Eles devem ser uma referência
permanente na ação educativa.
Assim, o educador desta U.E. deverá possuir e, como conseqüência,
despertar em seus alunos, as habilidades necessárias para elevar a auto-estima, a
comunicação escrita e oral, o pensamento lógico e racional para solucionar
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colaborativo/cooperativo nas questões que envolvem o exercício da cidadania, como
a responsabilidade social e a ética.
O educador deve, portanto, desenvolver um senso de responsabilidade nos
alunos e ter valores de formação humana. É preciso repensar na formação que
tivemos e na que queremos ter, bem como na auto-imagem que construímos e a
que, verdadeiramente, almejamos.
Os docentes exerceram, também, a seguintes atividades: participar da
elaboração da proposta pedagógica da Escola; elaborar e cumprir plano de trabalho,
segundo a proposta pedagógica da Escola; zelar pela aprendizagem dos alunos;
estabelecer estratégias de recuperação para os alunos de menor rendimento;
ministrar os dias letivos e horas-aula estabelecidos, além de participar integralmente
dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao desenvolvimento
profissional; colaborar com as atividades de articulação da Escola com as famílias
e a comunidade deixar bem claro, para os educandos,

seus valores, suas

avaliações, o que prioriza, e objetivos dos conteúdos da sua disciplina, visando a
aprendizagem de todos.

F – CORPO DISCENTE

Os alunos devem perceber a necessidade de negociar critérios e tempos de
trabalho, de distribuição de tarefas entres os membros do grupo, de explicar uma
idéia aos colegas, de discutir sobre a tomada de decisões colocam em jogo
competências relacionadas às comunicações e também a internalização de
determinados valores, tais como: o respeito aos colegas e às idéias diferentes, o
reconhecimento de capacidades diversas, a possibilidade de reconhecer os próprios
erros, entre muitas outras.
A reflexão acerca destes valores será fundamental para que possam avaliar e
também propor a auto-avaliação não somente dos conteúdos e competências
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Além, das questões abordadas, os alunos têm o dever: participar
conscientemente de sua própria educação, comparecendo a todas as atividades
educacionais; integrar-se à comunidade escolar; respeitar seus educadores,
colegas, funcionários, assim como seus valores morais e culturais; respeitar o
espaço físico e bens materiais da escola colocados à sua disposição; não faltar às
aulas, devendo ter obrigatoriamente 75% de freqüência; não entrar atrasado – a não
ser com autorização da Direção; não jogar papéis pelos vitrôs, nem deixá-los no
chão ou embaixo das carteiras, não grudar chicletes nas carteiras e nem jogá-los no
chão; zelar pela limpeza e conservação do prédio, dependências, móveis e
utensílios ressarcindo o estabelecimento pelos danos que causarem; manter a
ordem na troca das aulas, evitando o excesso de barulho, a perda/esquecimento de
materiais e o atraso; não danificar cartazes, enfeites e materiais de outras séries e
períodos; não trazer pessoas estranhas para dentro do estabelecimento; não entrar
na classe com qualquer espécie de objetos que não façam parte do material escolar;
não sair da sala nos últimos cinco minutos da aula; não fumar no recinto escolar;
não namorar no recinto escolar; não brigar dentro da escola e proximidades; não
usar roupas inadequadas ao ambiente escolar; não entrar na sala de aula sem o
material necessário para o bom desempenho da matéria, pois o aluno tem recebido
do Estado material e livro didático; só poderá sair da sala um aluno por vez, cabendo
ao professor permitir ou não, sempre usando de bom senso; não rasurar livros da
sala de leitura; respeitar os colegas, professores, funcionários, direção e professorcoordenador como pessoa humana; conservar e saber utilizar o material doado pela
APM; prestar contas de imediato por qualquer dano que vier a causar

ao

estabelecimento de ensino (vidros, livros da sala de leitura, etc.); não sair da sala de
aula sem autorização do professor e nem do estabelecimento sem autorização da
Direção; ficará a critério de cada professor definir o lugar de cada aluno na sala de
aula; não sair do estabelecimento sem a autorização da Direção; o aluno deverá
permanecer em todas as aulas (não matar aulas), pois as faltas serão registradas
nos diários de classe e será expedido o Informativo Disciplinar aos pais ou
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atinjam os 75% de freqüência, pois infringiram uma norma da escola, demonstrando
falta de compromisso para com os estudos.
G – OUTROS
PLANO DE TRABALHO DA SALA DE LEITURA

A Sala de Leitura constitui o centro de leitura e orientação de estudos de
alunos, ex-alunos, comunidade e de estudos dos docentes e demais servidores da
escola, e conta com um acervo muito bom.
Funciona das 07horas10min às 23horas 00min e têm como responsáveis:
Narciso Silva Cano (Professor readaptado) e Mara Selma de Freitas Santos
(professora readaptada).
Os responsáveis pela Sala de Leitura têm as seguintes atribuições:
-

Participar da elaboração do plano escolar;

-

Elaborar e executar a programação das atividades da sala de leitura mantendo-a
articulada com as demais programações que integram o núcleo de apoio técnicopedagógico;

-

Manter controle das atividades realizadas, avaliar os resultados da programação;

-

Assegurar a adequada organização e funcionamento da sala de leitura:
 organizando o acervo e zelando pela sua conservação;
 elaborando, organizando e mantendo atualizados os fichários e catálogos

correspondentes;
 orientando o usuário, especialmente os alunos, na utilização da sala de leitura,
na pesquisa e consulta de obras;
 organizando coleções de recortes de jornais e revistas para consultas.
-

Elaborar propostas da aquisição de livros didáticos, culturais e científicos,
folhetos e periódicos a partir das necessidades indicadas pelo pessoal
administrativos, técnico, docente e discente;
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escola;
-

Divulgar periodicamente, no âmbito da escola a bibliografia existente na
biblioteca;

-

Organizar e registrar materiais didáticos, mantendo controle de sua utilização;

-

Levantar as necessidades de recursos didáticos para fins de aquisição ou
empréstimo, conforme propostas das várias áreas curriculares;

-

Elaborar inventário anual do acervo da biblioteca.

PLANO DE TRABALHO DO LABORATÓRIO DE CIÊNCIAS FÍSICAS E
BIOLÓGICAS
Justificativa:
Considerando que o Laboratório é um espaço importante e motivador das
aulas práticas, o mesmo será utilizado para realização de experimentos, visto que o
aluno terá possibilidades de novas descobertas e mostrar sua criatividade. Isto
conseqüentemente o auxiliará na aquisição da aprendizagem dos conteúdos.
Objetivos:
-

Desenvolver no educando o gosto pelas atividades com experiências em
laboratório;

-

Desenvolver no educando o hábito de aulas práticas e o cuidado com os
materiais utilizados;

-

Desenvolver no educando o espírito científico e afinidades pelas atividades
práticas.
Responsáveis pelo laboratório: Professores Ciências, Física, Química e

Biologia.
PLANO DE TRABALHO DA SALA DE INFORMÁTICA – SAI

Justificativa:
Cada vez mais percebemos a necessidade de utilização da SAI para
desenvolvimento dos projetos de reforço: Trilha de Letras, Números em Ação,
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software CABRI II; uso do Word para digitação, produção e refacção de textos
utilizando o corretor de textos e recursos do Word Art e Clip Art na área de Língua
Portuguesa; digitação de trabalhos de todas as áreas; uso de softwares na área de
Inglês, possibilitando aos alunos

novas descobertas e demonstração da

sua

criatividade, através do manuseio dos microcomputadores. Isto conseqüentemente
os auxiliarão na aquisição da aprendizagem dos conteúdos e atividades.
Além do exposto acima, hoje a SAI é utilizada pelo Programa Acessa
Escola.
Objetivos:
-

Despertar nos educando a consciência da importância de conhecer e saber usar
os meios tecnológicos modernos;

-

Desenvolver no educando o hábito de aulas práticas e o cuidado com os
recursos e materiais utilizados;
A SAI é utilizada nos períodos diurno, noturno e aos finais semanas no

Programa Escola da Família. Conta com dezesseis microcomputadores e três
impressoras (sendo duas com jato de tinta e uma com fita), todos em bom estado de
uso.
São responsáveis pelo Programa Acessa Escola os alunos monitores do
Ensino Médio: Henrique Geromel, Diego Assumpção Mazuchi Valentim e Jéssica
Doreto Machado.

MERENDA ESCOLAR

A merenda escolar é feita na cozinha da própria escola e contém um cardápio
bem variado, elaborado por Nutricionista que busca selecionar os nutrientes
necessários ao crescimento e saúde dos educandos.
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SERVIÇO MÉDICO/ODONTOLÓGICO
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A escola é atendida pela Unidade Básica de Saúde de Estrela d´Oeste que
dispensa um atendimento especial aos nossos alunos.
A Unidade Escolar conta com atendimento odontológico de uma dentista
mantida pela Prefeitura Municipal, atendendo os alunos do período diurno.

VI- AVALIAÇÃO (CRITÉRIOS PARA ACOMPANHAMENTO, CONTROLE E
AVALIAÇÃO)

A avaliação é um instrumento subsidiário da construção do projeto e da ação,
ou seja, é uma análise crítica de percurso na ação. Enquanto o planejamento
dimensiona o que se vai construir, a avaliação subsidia essa construção porque
fundamenta novas decisões. A avaliação não será apenas uma função executada
em ocasiões formais (balanço geral do que foi feito no final do ano), mas realizada
no decorrer de cada trabalho, servindo para corrigir rumos.

A) Avaliação institucional

A avaliação institucional terá como foco o trabalho da escola como um todo,
buscando desenvolver um processo de criação de cultura, de busca contínua de
atualização e de auto-superação pelos atores-sujeitos e de auto-regulação
institucional, ao nível das estruturas de poder e do sistema, assegurando, assim,
sintonia com as mudanças operadas no entorno, na economia, na ciência e
tecnologia.
Pressupõe o envolvimento e a disposição de cada ator-sujeito em buscar
patamares superiores de qualidade e de relevância de seu fazer.
Para tanto, serão aplicados instrumentos de avaliação e auto-avaliação de
todos os atores-sujeitos desta Unidade Escolar. No ano de 2010 decidimos aplicar o
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fazermos um acompanhamento nos anos seguintes.

INSTRUMENTO DE AVALIAÇÃO
AVALIAÇÃO DA PROFESSORA-COORDENADORA

DESEMPENHO

SEMPRE

ÀS VEZES

NUNCA

1- Há um bom relacionamento entre a
professora-coordenadora e equipe de
professores?
2- As atividades desenvolvidas nas
HTPCs foram pertinentes a mudança da
prática pedagógica?
3- A PC divulga os materiais didáticos
existentes na escola?
4- A PC organiza as HTPCs de forma a
atender

as

necessidades

dos

professores?
5- A PC acompanha o desenvolvimento
das aulas e projetos, auxiliando os
professores?
6- A PC incentiva os professores a
utilizar os diferentes espaços e recursos
da escola?
7- Sempre que procurou a PC para
orientações

foi

atendido

(a)

prontamente?

8- A PC valoriza o trabalho desenvolvido
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9-

A

PC

aceita

email- e026918a@see.sp.gov.br

sugestões

para

organização da pauta a ser desenvolvida
nas HTPCs?
10- A PC orienta o registro de projetos,
bem como a sua prática pedagógica?
AVALIAÇÃO DIREÇÃO
Respondentes: Professores

DESEMPENHO

SEMPRE

ÀS

NUNCA

VEZES
1- A direção solicita a participação dos
professores na elaboração e execução da
proposta pedagógica?
2-

Orienta

os

professores

sobre

o

cumprimento do calendário escolar?
3- Procura esclarecer as dúvidas dos
professores

em

relação

a

sua

vida

funcional?
4-

Apóia

os

professores

no

desenvolvimento dos projetos?
5- Relaciona-se bem com os professores?
6- Informa os professores sobre cursos de
capacitação, mudanças na legislação etc.
7- Recebo apoio da direção em relação a
indisciplina dos alunos?
8- Procura acompanhar o processo de
ensino-aprendizagem?
9- Trata os professores com cordialidade?
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AVALIAÇÃO DA VICE-DIREÇÃO

email- e026918a@see.sp.gov.br

Respondentes: Professores

DESEMPENHO

SEMPRE

ÀS VEZES

NUNCA

1- Auxilia a direção no desenvolvimento de
suas atribuições?
2- Relaciona-se bem com os professores?
3- Zela pela manutenção do patrimônio
escolar e limpeza da escola?
4- Facilita o trabalho dos professores?
5-

Procura

auxiliar

nos

problemas

disciplinares?
6- Trata os professores com cordialidade?

AVALIAÇÃO REALIZADA PELOS ALUNOS

DESEMPENHO

SEMPRE

ÀS VEZES

NUNCA

1- Há organizações de ações voltadas
para

a

integração

entre

direção,

professores, funcionários, pais e alunos?
2- Há um bom relacionamento entre
alunos/alunos e funcionários da escola?
3- É feita a divulgação das normas legais
e de convivência que orienta os direitos
e deveres dos alunos?
4- Sinto-me valorizado e respeitado por
todos?
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5-

Fone/Fax (0XX17) 3833-1275
(0XX17) 3833-1963
Relaciono-me
bem– Fonecom
os

email- e026918a@see.sp.gov.br

professores?

6- Representantes dos alunos participam
do planejamento da escola?
7- No Conselho de Classe/Série os
alunos têm direito de opinar?
8- A escola encaminha alunos para o
serviço de saúde, Conselho Tutelar ou
outros

serviços

públicos

quando

necessário?
9-

O

diretor,

juntamente

com

os

professores e pais, procura resolver os
conflitos que surgem entre as pessoas
no ambiente escolar?
10- Pelo desenvolvimento das aulas,
você

percebe

se

os

professores

planejaram suas aulas?
11- Os professores utilizam metodologia
diversificada?
12- Os professores utilizam materiais
didáticos e equipamentos existentes na
escola?
13-

A

professora-coordenadora

acompanha as aulas dos professores?
14- Os professores ouvem e consideram
opiniões e sugestões dos alunos?

15- No dia-a-dia, os professores dão
atenção individual aqueles alunos que
apresentam

dificuldades

de
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aprendizagem?

email- e026918a@see.sp.gov.br

16- Os alunos têm oportunidade de
mostrar suas aprendizagens e seus
trabalhos de formas variadas?
17- Os professores avaliam os alunos
considerando todos os seus avanços?
18- Os professores fazem uso de
diferentes atividades para avaliar os
alunos?
19- A escola propicia condições para o
desenvolvimento de projetos?
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AUTO-AVALIAÇÃO

– ALUNO
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DESEMPENHO

SEMPRE

ÀS VEZES

NUNCA

1- Cumpro o horário estabelecido pela
escola?
2- Acato as regras disciplinares?
3- Faço todas as tarefas solicitadas
pelos professores?
4- Participo ativamente das aulas?
5- Mantenho meu material organizado?
6- Contribuo para o prestigio da escola?
7- Coopero para a boa manutenção do
patrimônio escolar?
8-

Respeito

colegas,

professores,

funcionários e direção?
9- Participo de movimentos coletivos de
indisciplina?
10- Estudo fora do horário escolar?

B) Avaliação do ensino e da aprendizagem
- Aprendizagem (Aluno)
A avaliação será um compromisso coletivo e responsabilidade desta Unidade
Escolar e ocorrerá de forma contínua, cumulativa, sistemática e investigativa, tendo
como um de seus objetivos o diagnóstico da situação de aprendizagem de cada
aluno, em relação a programação curricular prevista e desenvolvida em cada nível e
etapa de escolaridade, sempre com o princípio de aprimoramento da qualidade do
ensino, com vista na retomada do processo ensino-aprendizagem.
Essa perspectiva compreende, então, uma teoria e uma prática de avaliação
mais centrada no aluno do que no sistema escolar, por isso mais atenta e cuidadosa
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às diferenças
sociais
culturais
educando,
mais dialógica e interativa. Portanto,
Fone/Fax
(0XX17) e
3833-1275
– Fone do
(0XX17)
3833-1963
email- e026918a@see.sp.gov.br

pensada e realizada segundo as premissas e diretrizes ressaltadas abaixo:
- Retirar do erro a conotação de fracasso e, da dúvida, o indicativo de falta de estudo
e leitura.
- O erro e dúvida são elementos que compõem o processo de aprendizagem e
permitem ao professor intervir com mais segurança no processo de construção do
conhecimento, fazendo com que a avaliação seja para o aluno uma oportunidade de
ação-reflexão.
- Elaborar atividades que permitam a manifestação de conhecimentos paralelos,
além ou à margem do que foi solicitado pelo professor. Muitas e diversificadas
atividades oportunizam ao aluno momentos de expressão de suas idéias.
-

Abrir espaço para a expressão do pensamento divergente, para a diversidade de
opinião, bem como para a revelação da construção ou aprimoramento de
processos cognitivos.

-

Planejar e realizar uma ação avaliativa requer também considerar a
multireferencialidade e a multiculturalidade.

- Deixar de considerar as avaliações feitas nas semanas de prova ou em dias
especiais, como únicos instrumentos representativos da aprendizagem do
educando, mas considerar que todas as atividades, realizadas no dia-a-dia da sala
de aula, podem ser indicativos do desenvolvimento do aluno.
- Utilizar toda e qualquer atividade significativa para a aprendizagem, como
instrumento para diagnosticar e investigar as mais variadas situações de construção
de conhecimento do aluno.
-

As atividades devem ser diversificadas, de forma que atendam às múltiplas
inteligências.
Esta avaliação do processo de ensino e da aprendizagem tem como objetivos:

-

diagnosticar e registrar os progressos de aluno e suas dificuldades;

-

possibilitar que os alunos auto-avaliem sua aprendizagem;

-

orientar o aluno quanto aos esforços necessários para superar as dificuldades;
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-

fundamentar
as decisões
do(0XX17)
Conselho
Fone/Fax (0XX17)
3833-1275 – Fone
3833-1963 de Classe quanto à necessidade de
email- e026918a@see.sp.gov.br

procedimentos paralelos de reforço e recuperação de aprendizagem, de
classificação e reclassificação de alunos;
-

orientar as atividades de planejamento e replanejamento dos conteúdos
curriculares.
A avaliação do processo do ensino-aprendizagem envolve a análise das

competências e habilidade adquiridas pelo aluno, bem como, aspectos formativos,
através da observação de suas atitudes referentes à freqüência às aulas,
participação nas atividades pedagógicas e responsabilidades com que assume o
cumprimento do seu papel.
Na avaliação do desempenho dos alunos, os aspectos qualitativos
prevalecerão sobre os quantitativos.
Os critérios de avaliação estarão fundamentados nos objetivos específicos de
cada componente curricular, nos objetivos peculiares de cada curso e nos objetivos
gerais de formação educacional que norteiam a escola.
O professor fará o acompanhamento do aproveitamento de todos os alunos,
através de uma ficha (Deliberação 11/96) e para os alunos que apresentarem
dificuldades de aprendizagem será feito uma ficha de acompanhamento das
competências e habilidades adquiridas e não adquiridas. Na Deliberação 11/96, será
registrado fatores que incidem sobre o aproveitamento e orientações para a
superação

dos problemas

detectados.

Na

ficha

de

acompanhamento

do

desenvolvimento de competências e habilidades será registrado as competências e
habilidades adquiridas e não adquiridas bimestralmente e as formas de intervenção.
O professor deverá utilizar vários instrumentos de avaliação ao longo dos
bimestres que lhe servirá de subsídios para continuidade da sua prática docente e
aproveitamento dos alunos. As sínteses bimestrais devem decorrer da avaliação do
desempenho escolar do aluno.
Os resultados das avaliações do aproveitamento do aluno serão expressas
em escala numérica em números inteiros de 0 (zero) a 10 (dez), com
arredondamento para o número inteiro imediatamente superior e identificarão o
rendimento dos alunos, na seguinte conformidade:
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I – 0Fone/Fax
a 4,0(0XX17)
 3833-1275
rendimento
insatisfatório
( I );

email- e026918a@see.sp.gov.br

II – 5,0 a 7,0  rendimento satisfatório ( S );

III – 8,0 a 10,0  rendimento plenamente satisfatório (PS ).
Além da notas, os professores poderão emitir pareceres em
complementação ao processo avaliatório.
O Conselho de Classe/Série/Ciclo reunir-se-á bimestralmente e no final
do ano letivo para analisar os resultados das avaliações e decidir sobre a promoção,
retenção ou encaminhamento dos alunos para estudos de reforço e recuperação
contínua e paralela.

-

INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO

-

prova discursiva ou dissertativa;

-

prova de testes;

-

trabalhos e pesquisas (individual e grupo);

-

observação com roteiro e registros;

-

provas práticas;

-

relatórios;

-

dissertação;

-

debates;

-

entrevistas;

-

relato de notícias de jornal, revista e telejornal;

-

solução de caso;

-

produção de diversos tipos de textos;

-

situações problema;

-

leituras;

-

auto avaliação;

-

participação;

-

seminários.

-

ENSINO
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É crescente o entendimento que os professores e equipe de gestão têm de que a
avaliação se constitui, potencialmente, numa ferramenta poderosa no sentido de
contribuir para a melhoria da instituição, dos cursos e do desempenho de cada atorsujeito do processo. À medida que a avaliação vai agregando novas dimensões da
prática cotidiana, sem abrir mão dos espaços já conquistados, seu poder de indução
de mudanças aumenta e passa a ser sentida mais fortemente como necessidade.
Portanto, os professores estarão o tempo todo avaliando o seu trabalho e o impacto
que tem sobre os alunos e a escola como um todo. Essa avaliação acontecerá
através de observação, reflexão, discussão em reuniões pedagógicas, HTPCs,
reuniões de pais, conversas com os alunos, auto-avaliação, resultados da
aprendizagem dos alunos na avaliação interna e externa e aplicação do instrumento
de avaliação institucional construído pela própria escola.

AVALIAÇÃO FINAL DO ALUNO DO ENSINO FUNDAMENTAL - CICLO II EM REGIME DE PROGRESSÃO CONTINUADA

A avaliação do aluno ao final do Ciclo II, do Ensino Fundamental, deverá ser
verificada as condições mínimas do aluno de acompanhamento para a série
subseqüente:
Fica assegurada ao aluno a oportunidade de freqüentar a série subseqüente,
cursando paralelamente, em período diverso até três componentes deficitários, por
um período de até um ano para recuperá-lo.
A escola assegurará um ano de recuperação de ciclo, ao aluno que não
atingir os objetivos propostos em mais de três componentes curriculares.

-

AVALIAÇÃO FINAL DE CADA SÉRIE DO ENSINO MÉDIO EM REGIME DE
PROGRESSÃO PARCIAL.

A avaliação do aluno ao final de cada série do Ensino Médio, que após
estudos de reforço e recuperação não apresentarem rendimento escolar satisfatório:
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1 – Fone/Fax
o aluno
rendimento
insatisfatório em até 3 (três) componentes
(0XX17)com
3833-1275
– Fone (0XX17) 3833-1963
curriculares,

será

classificado

email- e026918a@see.sp.gov.br

na

série

subseqüente,

devendo

cursar,

concomitantemente ou não, estes componentes curriculares não dominados.
- o aluno do período noturno, com rendimento insatisfatório em até três
componentes curriculares, terá oportunidade de sanar os componentes deficitários
sob orientação de estudos.
2 – o aluno com rendimento insatisfatório em mais de 3 (três) componentes
curriculares, será classificado na mesma série, ficando dispensado de cursar os
componentes curriculares concluídos com êxito no período letivo anterior.
Observação: Auto-Avaliação é um instrumento para que o aluno avalie suas
potencialidades e defasagens e reflita sobre sua conduta e necessidades de
mudanças no processo de ensino-aprendizagem, acreditando na sua capacidade
interna e em si mesmo.
A avaliação sempre será necessária, tanto para o professor poder
acompanhar o desenvolvimento do aluno e ajudá-lo em suas eventuais
dificuldades, como também nortear o trabalho do professor que deve se empenhar
para que o aluno aprenda, assumindo o papel de educador e não apenas mero
transmissor de conhecimentos.
A avaliação diagnóstica terá um papel fundamental, pois por meio dela é
possível repensar o processo de ensino-aprendizagem.
VII – ANEXOS

PLANO DE GESTÃO

336
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
DIRETORIA DE ENSINO - REGIÃO DE FERNANDÓPOLIS

EE. SÍLVIO MIOTTO
Av. São Paulo, 1163 – Centro – Estrela d’Oeste – SP – CEP. 15650-000
Telefones: 17-3833-1275 (fax) – 17-3833-1963. E-mail: e026918a@see.sp.gov.br

A) QUADRO
Fone/Fax CURRICULAR
(0XX17) 3833-1275 – Fone (0XX17) 3833-1963
Matriz Curricular Básica

email- e026918a@see.sp.gov.br

Ciclo II – 6º e 7º Anos – Ensino Fundamental de 9 anos
Ciclo II – 7ª e 8ª Séries – Ensino Fundamental de 8 anos
Ano de Exercício:- 2011
Módulo:- 40 semanas/ano
Duração da aula:- 50 minutos
Carga Horária
5ª a 7ªs:- 27 aulas semanais (24h) = 1.080 aulas anuais (960h)
8ª série:- 28 aulas semanais (25h) = 1.120 aulas anuais (1.000h)
Séries / Aulas
Disciplinas

EF de 9 anos
6º ano

7º ano

EF de 8 anos
7ª

8ª

série

série

Total

Língua Portuguesa

5

5

5

5

20

Arte

2

2

2

2

8

Educação Física*

2

2

2

2

8

Nacional

História

3

3

3

3

12

Comum

Geografia

3

3

3

3

12

Matemática

5

5

5

5

20

Ciênc. Fís. e Biológicas

3

3

3

3

12

Ensino Religioso

-

-

-

1

1

2

2

2

2

8

2

2

2

2

8

27

27

27

28

109

Base

Parte
Diversificada

Língua Estrangeira
Moderna – Inglês

Leitura e Produção de
Textos
Total Geral

*Educação Física será ministrada dentro do horário regular de aulas.
Matriz Curricular elaborada nos termos da Resol.SE.98/08 – Anexo II
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Matriz Curricular
– (0XX17)
Formação
Básica
Fone/Fax
3833-1275
– Fone (0XX17) 3833-1963
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Ensino Médio – Período Diurno
Ano de Exercício:- 2011
Módulo:- 40 semanas/ano
Duração da aula:- 50 minutos
Carga Horária:-

1ª e 2ª série: 32 aulas semanais (27h) = 1.240 aulas anuais (1.040h)
3ª série......: 30 aulas semanais (25h) = 1.200 aulas anuais (1.000h)
Séries / Aulas
Áreas

Disciplinas

1ª

2ª

3ª

Total

Linguagens

L. Portuguesa e Lit.

5

5

4

14

Arte

2

2

-

4

Educação Física

2

2

2

6

Total

9

9

6

24

Matemática

5

5

4

14

Biologia

2

2

2

6

Física

2

2

2

6

Química

2

2

2

6

Total

11

11

10

32

História

3

3

2

8

Ciências

Geografia

2

3

2

7

Humanas

Filosofia

2

1

1

4

Sociologia

1

1

1

3

Total

8

8

6

22

Língua Estrangeira Moderna:- Inglês

2

2

2

6

Língua Estrangeira Moderna:-

2*

2**

-

4

-

-

2

2

e
Códigos

Base
Nacional
Comum

Ciências da
Natureza
e
Matemática

Parte
Diversificada

Espanhol
Disciplinas L. Portuguesa e Lit. (p.d.)
de apoio

Matemática (p.d)

-

-

2

2

curricular

História (p.d)

-

-

2

2

4

4

8

16

32

32

30

94

Total
Total de Aulas
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Educação Física será ministrada dentro do horário regular de aulas.
* 1ª série: turmas de alunos a serem oportunamente homologadas, cujos estudos se
iniciarão no 2º semestre de 2011;
** 2ª série: turmas de alunos em continuidade aos estudos iniciados na 1ª série, em
2010.
Matriz urricular elaborada nos termos da Resol. SE 98/08 – Anexo IV e Comunicado
CENP, de 11/01/2011
Matriz Curricular – Formação Básica
Ensino Médio – Período Noturno
Ano de Exercício:- 2011
Módulo:- 40 semanas/ano
Duração da aula:- 45 minutos
Carga Horária:1ª e 2ª série: 29 aulas semanais (24h) = 1.120 aulas anuais (920h)
3ª série: 27 aulas semanais (22h) = 1.080 aulas anuais (880h)
Séries / Aulas
Áreas
Linguagens

L. Portuguesa e

1ª

2ª

3ª

Total

4

4

4

12

e

Lit.

Códigos

Arte

2

2

-

4

Educação Física

2

2

2

6

Total

8

8

6

22

Matemática

4

4

4

12

Biologia

2

2

2

6

Física

2

2

2

6

Química

2

2

2

6

Total

10

10

10

30

História

2

3

1

6

Base
Nacional
Comum

Disciplinas

Ciências da
Natureza
e
Matemática

Ciências
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Humanas
Geografia

2

email- e026918a@see.sp.gov.br

Diversificada

1

5

Filosofia

2

1

1

4

Sociologia

1

1

1

3

Total

7

7

4

18

2

2

1

5

2*

2**

-

4

-

-

2

2

-

-

2

2

-

-

2

2

4

4

7

15

29

29

27

85

Língua Estrangeira Moderna:Parte

2

Inglês
Língua Estrangera Moderna:Espanhol
Disciplinas L. Portuguesa e Lit.
de apoio

(p.d.)

curricular Matemática (p.d.)
História (p.d.)
Total
Total de Aulas

Educação Física será ministrada fora do período regular das aulas.

* 1ª série: turmas de alunos a serem oportunamente homologadas, cujos estudos se
iniciarão no 2º semestre de 2011;
** 2ª série: turmas de alunos em continuidade aos estudos iniciados na 1ª série, em
2010.
Matriz urricular elaborada nos termos da Resol. SE 98/08 – Anexo IV e Comunicado
CENP, de 11/01/2011
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B) CALENDÁRIO ESCOLAR

COORDENADORIA DE ENSINO DO INTERIOR
DIRETORIA DE ENSINO REGIÃO DE FERNANDÓPOLIS
EE. SÍLVIO MIOTTO - ESTRELA D'OESTE
ENSINO REGULAR - PERÍODO DIURNO/NOTURNO
CALENDÁRIO ESCOLAR - 2011
MÊS/DIAS

1 2 3 4 5 6

7

8

9

JANEIRO

f

f

f

f

f

f

f

f

f

f

f

f

f

f

f

f

f

f

F

f

f

f

f

f

f

R

FEVEREIRO

R R R R R R R PL PL L

L

S

D

L

L

L

L

L

S

D

L

L

L

L

L

S

D

L

#

#

#

13

MARÇO

L L L L S D SA F RP L

L

S

D

L

L

L

L

L

S

S

L

L

L

L

L

S

D

L

L

L

L

20

ABRIL

L S D L L L

L

L

S

D

L

L

L

L

L

S

D

L

L

L

F

F

S

D

L

L

L

L CC

S

#

19

MAIO

D L L L L L

S

D

L

L

L

L

L

S

D

L

L

L

L

L

S

D

L

L

L

L

L

S

L

L

22

f F f

f

f

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

D
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L L S D L L

JUNHO

L L L S D L

JULHO

L S D L L L CC R

R

R

R

R

R

AGOSTO

L L L L L S

D

L

L

L

L

L

SETEMBRO

L L S D L L

F

L

L

S

D

OUTUBRO

S D L L L L

L

S

D

L

NOVEMBRO

L F L L S D

L

L

L

DEZEMBRO

L L S D L L

L

L

L

LEGENDA:-

L

L

L

S

D

L

L

R

R

R

R

R

R

R

R PL S

D

S

D

L

L

L

L

L

S

D

L

L

L

L

L

L

L

S

D

L

L

L

L

L

F

L

L

S

D

L

L

L

L

L

L

L

S

D RP F

L

L

L

S

D

S

D

L

L

L

S

D CC R

D = Domingo

L

L

L

D

L

L

L

L

#

21

L

L

L

L

L

S

D

05+05

L

L

L

S

D

L

L

L

23

L

S

D

L

L

L

L

CC #

21

S

D

L

L

L

L

L

S

D

L

20

L

L

L

L

L

S

D

L

L

L

#

19

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

12

1º Bimestre = 10/02 a 29/04 = 52

F ES S

TOTAL

200

Calendário Escolar elaborado com a
f = Férias

SA = Suspensão das Atividades

2º Bimestre =

02/05 a 07/07 = 48

participação
dos docentes, nos termos da Resol. SE. 74,

R = Recesso Escolar

F = Feriado

3º Bimestre =

25/07 a 30/09 = 49

de
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PL = Planejamento
CC
= Conselho
de Classe
Fone/Fax (0XX17) 3833-1275
– Fone
(0XX17) 3833-1963

4º Bimestre =

email- e026918a@see.sp.gov.br

L = Letivo

ES = Estudos Saresp

S = Sabado

RP - Reunião Pedagógica

03/10 a 15/12 = 51

06/12, publ. em 07/12/2010 e ratificado pelo

TOTAL = 200
DIAS

Conselho de Escola: 16/03, 17/06, 16/09, 13/12.

Conselho de Escola em 13/12/2010.

Estrela d'Oeste, 20 de dezembro de 2010.

APM- Assembleia Geral: 04/03 e 05/08 - Conselho Deliberativo: 31/01, 07/07, 31/10, 16/12.
Diretoria Executiva: 31/01, 28/02, 31/03, 29/04, 31/05, 30/06, 29/07, 31/08, 30/09, 31/10, 30/11, 16/12.
Eleições - Conselho de Escola: 09/02 - APM: 04/03 - Grêmio: 12/04.

Maria Lúcia da Cruz
RG. 129.301-4 - Diretor de Escola

Observação: 25/09 –Dia da Padroeira do Município
20/11 - Dia da Consciência Negra
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C) HORÁRIO DE TRABALHO EemailESCALA
DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS

HORÁRIO DE TRABALHO DO PESSOAL TÉCNICO – ADMINISTRATIVO - 2011
NOME

CARGO/FUNÇÃO

CATEGORIA

HORÁRIO DE TRABALHO

Maria Lúcia da Cruz

Diretor de Escola

Efetivo

2ª, 3ª e 6ªf. 08:00 às 12:00 – 13:00 às 17:00
4ª e 5ªf...... 07:00 às 11:00 – 12:00 às 16:00

Ivone de Souza Freitas Oliveira

Vice-Diretor de Escola

PEB-II-Efetivo

2ª e 5ªf....... 07:00 às 11:00 – 19:00 às 23:00

(Designado)

3ª e 4ªf....... 14:00 às 18:00 – 19:00 às 23:00
6ªf.............. 12:30 às 16:30 – 19:00 às 23:00

Fátima Ap. da Costa Marconi

Professor Coordenador do

PEB-II-Efetivo

2ªf. 08:30 às 12:30 – 15:00 às 19:00

Ensino Fundamental

(Designado)

3ªf. 07:00 às 11:00 – 15:00 às 19:00
4ªf. 08:30 às 12:30 – 13:30 às 17:30
5ªf. 08:30 às 12:30 – 14:00 às 18:00
6ªf. 07:00 às 11:00 – 14:00 às 18:00

Elaine Maria De Pieri Bombonato

Professor Coordenador do

PEB-II-Efetivo

2ªf. 14:00 às 19:00 – 20:00 às 23:00

Ensino Médio

(Designado)

3ªf. 10:30 às 14:30 – 15:30 às 19:30
4ªf. 07:00 às 11:00 – 19:00 às 23:00
5ªf. 07:00 às 11:00 – 12:00 às 16:00
6ªf. 10:30 às 13:30 – 15:00 às 18:00 – 20:00 às 22:00

Mara Selma Freitas dos Santos

PEB-II – Readaptado

Efetivo

2ªf. 13:00 às 17:00 – 19:00 às 23:00
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3ªf. 07:00 às 11:00 – 14:00 às 18:00

HTPC=36)
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4ªf. 07:00 às 11:00 – 19:00 às 23:00
5ªf. 07:00 às 11:00 – 14:00 às 18:00
6ªf. 07:00 às 11:00

Narciso Silva Cano

PEB-II – Readaptado

Efetivo

2ª e 5ªf. 08:00 às 14:00
3ªf. 08:00 às 12:00 – 19:00 às 23:00

(30 aulas+03 HTPC=33)

4ªf. 13:00 às 18:00
6ªf. 08:00 às 12:00 – 14:00 às 18:00
José Sérgio Marangoni

Secretário de Escola

Efetivo - QAE

14:00 às 18:00 – 19:00 às 23:00

Silze Aparecida Castilho

Ag. de Org. Escolar

Efetivo - QAE

07:15 às 12:15 – 13:15 às 16:15

Sônia Regina Tarlau Lopes

Ag. de Org. Escolar

Efetivo - QAE

06:50 às 10:50 – 12:00 às 16:00

Elsa Cristina Cândido Mori

Oficial Administrativo

Efetivo - QSE

07:30 às 12:00 – 13:30 às 17:00

Neide Gomes de Siqueira

Ag. de Serv. Escolares

Efetivo - QAE

07:00 às 12:30 – 16:30 às 19:00

Shirley Doreto

Ag. de Serv. Escolares

Efetivo - QAE

06:00 às 10:00 – 15:00 às 19:00

Marilene Garcia Ruiz

Ag. de Serv. Escolares

Efetivo - QAE

06:45 às 12:00 – 15:00 às 17:45

José Carlos Lázaro

Ag. de Serv. Escoalres

Efetivo - QAE

06:30 às 10:30 – 12:00 às 16:00
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ESCALA DE FÉRIAS: Ano Base: 2010
Exercício: 2011

Parcela 1

NOME

Maria Lúcia da Cruz

RG

CARGO/FUNÇÃO

Faixa/ Total de

ou única

Nível

Data de

Data de

início

início
01/07

Dias

1/V

30

03/01

8.747.477-7 6409-Vice-Diretor

2/III

30

07/02

José Sérgio Marangoni

11.632.087 4343-Secretário

3/V

30

01/08

Silze Aparecida Castilho

11.632.068 4341-AOE

2/III

30

03/01

Sônia Regina Tarlau Lopes

16.817.783-3 4341-AOE

2/III

30

17/01

16/11

Elsa Cristina Cândido Mori

17.869.661-4 4349-Oficial Adm.

1/I

30

03/01

13/10

Rosa Maria Tagliari Koyanagi

12.129.301-4 6200-Diretor

Parcela 2

Neide Gomes de Siqueira

10.367.515 4340-ASE

1/IV

30

03/01

Shirley Doreto

10.815.486 4340-ASE

1/III

30

03/01

11.632.016-3 4340-ASE

1/IV

30

03/01

16.817.768 4340-ASE

1/IV

30

03/01

Marilene Garcia Ruiz
José Carlos Lázaro

ASSINATURA

Data: Estrela d’Oeste, 22 de julho de 2011.

Data: Fernandópolis, _____ de ___________________ de _________

Visto: _________________________________

Visto: _________________________________________________
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D - PROCEDIMENTOS PARA CONTROLE DE FREQUÊNCIA

A freqüência dos alunos será registrada diariamente no diário de classe dos
professores e bimestralmente será registrado na Deliberação 11/96, ata e boletim.
Os alunos que obtiverem no bimestre 12% das aulas dadas os pais serão
comunicados por escrito e/ou por telefone. Se os problemas persistirem, a escola
encaminhará ofício e relação dos alunos faltosos ao Conselho Tutelar para as
devidas providências.

E - PLANO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS
Os recursos financeiros se originam a partir de Convênios FDE – APM, FNDE
– MEC, QESE, repassado pela Diretoria de Ensino.
FDE – APM:
Esta verba é destinada para a manutenção: Prédio Escolar, Higienização
Sanitária, Limpeza do Prédio, manutenção e Recuperação de Equipamentos,
Despesas com Institucionalização.
FNDE – MEC
Esta verba é destinada a Manutenção e ao Desenvolvimento do Ensino
Fundamental:
-

Manutenção e conservação do prédio escolar;

-

Aquisição de material necessário ao funcionamento da escola e aquisição de
material didático pedagógico;

-

Aquisição de fitas de vídeo, CDs e DVDs;

-

Capacitação e aperfeiçoamento da Educação;

-

Avaliação da aprendizagem;

-

Implementação do projeto pedagógico;

-

Desenvolvimento de atividades diversas.
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QESE

Esta verba é repassada a Unidade Escolar pela Diretoria de Ensino destinada a:
-

Pagamento de materiais de consumo do Ensino Fundamental;

-

Pagamento de materiais de consumo do Ensino Médio;

-

Pagamento de despesas miúdas do Ensino Fundamental.

-

Com os demais recursos que a escola receberá através dos convênios QESE,
APM-FDE, destinará a manutenção dos equipamentos existentes no laboratório,
sala ambiente de informática e materiais elétricos e eletrônicos. Também fará
aquisição de materiais de uso em sala de aula para o aluno e material
pedagógico para o professor.

-

O Recurso recebido pela APM/FNDE será destinado a compra de material
pedagógico, limpeza, material de uso exclusivo para o aluno e manutenção do
prédio.

-

A verba de material permanente será utilizada para escola aquisição de material
necessário para o desenvolvimento de atividades pedagógicas.
Todas as verbas recebidas passarão pela análise do Conselho de Escola.

F-

QUADRO DOCENTE 2011
DIRETORIA DE ENSINO – REGIÃO DE FERNANDÓPOLIS
RELAÇÃO DE DOCENTES CONTEMPLADOS COM AULAS
(Instr.DRHU-1 de 13/01/99)
PEB-II – ÓRGÃO DE LOTAÇÃO E SEDE CONTROLE DE FREQUÊNCIA
NOME DA UE: EE. SÍLVIO MIOTTO – MUNICÍPIO: ESTRELA D’OESTE
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EFETIVOS
N.º

NOME DO PROFESSOR

RG.

DISCI-

N.º

SIT.

PLINA

Aulas FUNC.

Licenc.
Curta/Plen
a

01

Mercedes Arantes

02

Iracélia Lopes da Silva

03

Ilda Amélia de Almeida Santos

6.181.100 Ciências

21

Biologia

10

8.550.074 Matemática
10.815.509 Ed. Física
ACD

04

Marta Regina Carrareto Araújo

11.632.072 Português
L. Prod. Tex.

Efetivo

Plena

33

Efetivo

Plena

12

Efetivo

Plena

Efetivo

Plena

06
31
02

05

Selma Regina Juste

14.723.819 História

17

Efetivo

Plena

06

Aurenice de Freitas Piazzi

15.904.173 Arte

32

Efetivo

Plena

07

Sandra Maria Baroni

16.100.570 Geografia

22

Efetivo

Plena

08

Fátima Ap. da Costa Marconi

16.392.516 Português

25

Efetivo

Plena

Efetivo

Plena

Efetivo

Plena

Efetivo

Plena

Efetivo

Plena

L. Prod. Tex.
09

Patrícia F. Merigui Lorenção

16.395.252 Matemática
Física

10

11

Maria Roseli Maraia Ferreira

Fátima R. R. Lodetti Carrareto

25
02

16.818.132 Ciências

21

Biologia

04

16.818.151 Português
L. Prod. Tex.

12

08

Sandra Mara Ap. Penha Santos 16.818.248 Português
L. Prod. Tex.

28
02
25
08

13

Rosana Picão Gonçalves

16.932.751 Matemática

32

Efetivo

Plena

14

Miguel B. de Campos Filho

17.252.674 História

22

Efetivo

Plena

15

Maria José Ap. Elias da Silva

17.625.870 Geografia

20

Efetivo

Plena

16

Adriana Cristina T. B. Torelli

19.240.043 Química

18

Efetivo

Plena
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17

Marinês Garcia de A. Juanoni

email- e026918a@see.sp.gov.br

32

Ens. Religioso

01

19.243.253 História

Efetivo

Plena

18

Vanda Lúcia M. X. Ciuccio

20.272.315 Inglês

33

Efetivo

Plena

19

Cássia Regina Longhi

22.542.321 Mat./Rec.Mat

33

Efetivo

Plena

20

Kellen Matos de Assis

23.895.616 Inglês

12

Efetivo

Plena

Efetivo

Plena

SIT.

Licenc.

21

Tiago André Mucio da Silva

L. Prod. Tex.

04

Português

10

28.185.491 Português

25

L. Prod. Tex.

08

DISCIPLINA

N.º

OCUPANTES DE FUNÇÃO-ATIVIDADE
N.º

NOME DO PROFESSOR

RG.

Aula FUNC.

Curta/Plen

s

a

01

Rosimeire Greide R. Gobate

4.941.785 Física

04

OFA-F

Plena

02

Aparecida Rosa Galbiati

5.552.058 Arte

32

OFA-F

Plena

03

Eliana Maria Brambila

8.099.428 Ed. Física.

10

OFA-F

Plena

8.394.447 Ed. Física

32

OFA-F

Plena

Port./Rec.

17

OFA-F

Plena

L.Prod. Texto

04
04

OFA-F

Plena

Secches
04

Vicente Hernandes Molina

05

Mary Carvalho

06

Maria Dolores Bueno Valesi

12.614.704 Arte

07

Ledimara Zacheo Ferreira

Prof.Mediador

20

OFA-F

Plena

08

Cláudio Ricardo Carrareto

26.227.118 P.Esc. Família

20

OFA-L

Plena

09

João Antônio Garcia Piereti

28.771.909 Física

12

OFA-F

Plena

10

Eduardo Rodrigo Nunes Frota

29.980.403 Matemática

11

OFA-F

Plena

11

Jeferson Luiz Marquioli

40.060.203 História

12

CTD-O

Plena

12

Andréia de Paula de Souza

40.971.473 Geografia

20

CTD-O

Plena

13

Gláucia Roberta Ferreira

42.359.979 Sociologia

09

OFA-F

Plena

14

João Camilo de Alvarenga

45.222.426 Filosofia

12

CTD-O

Plena

História

03

Ensino Relig.

03
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G- PROJETOS ESPECIAIS

PROJETOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

- Prevenção também se ensina.
- Agita Galera
- Combate a Dengue

-

PLANOS DE AÇÕES DA EQUIPE GESTORA

1- TÍTULO: CONSTRUINDO A CULTURA DE AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL E DA
APRENDIZAGEM

2- RESPONSÁVEIS: Equipe Gestora

3- JUSTIFICATIVA:
Avaliar é uma tarefa muito complexa, mas fundamental para a formação das
pessoas envolvidas no processo. Assim, a equipe de gestão da E.E. “Sílvio Miotto”,
visando o aperfeiçoamento do trabalho oferecido e transformar a escola em uma
instituição comprometida com a aprendizagem dos alunos e com a transformação da
sociedade, buscará através desse plano de ação construir a cultura da avaliação
educacional de forma democrática e comprometida.
Apesar da prática da avaliação ser uma questão antiga, sabemos que
encontramos inúmeros problemas, quando da sua aplicação. Numa tentativa de
superar esses problemas desenvolveremos um trabalho de capacitação e orientação
aos alunos e professores.

4- OBJETIVOS DA AÇÃO
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-

relacionar
os princípios
e –finalidades
da avaliação com os objetivos da Proposta
Fone/Fax
(0XX17) 3833-1275
Fone (0XX17) 3833-1963
Pedagógica da escola;

-

email- e026918a@see.sp.gov.br

formular juntamente com a comunidade escolar as ações metodológicas de
avaliação;

-

construir a cultura da avaliação;

-

capacitar e orientar professores, alunos e funcionários sobre a importância da
avaliação;

-

elaborar coletivamente a filosofia de avaliação da escola, instrumentos e critérios
a serem utilizados;

-

apresentar os resultados para todos os segmentos;

-

divulgar as experiências bem sucedidas.

5- PESSOAS ENVOLVIDAS NAS AÇÕES: Equipe gestora, membros do Conselho
de Escola e alunos representantes de classe.

6- DESCRIÇÃO DAS ETAPAS:

6.1. Ação 1- Capacitando e orientando professores e alunos
6.1.1. O que fazer?
- Capacitar professores e alunos sobre a avaliação da escola.
6.1.2. Como fazer?
- Organizar reuniões com os envolvidos para discutir questões
relacionadas a avaliação;
- elaborar instrumentos de avaliação;
- apresentar os resultados da avaliação e divulgar as experiências
bem sucedidas.

6.1.3. Quando fazer?
- reunião de planejamento
- HTPCs
- reuniões bimestrais, agendadas para esse fim
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6.1.4.Fone/Fax
Recursos
(0XX17) 3833-1275 – Fone (0XX17) 3833-1963
- textos

email- e026918a@see.sp.gov.br

- TV/DVD
- computador
- transcolder
- aparelho de som/CD
6.1.5. Com quem fazer?
- Professores, membros do Conselho de Escola e alunos
representantes de classe.

7- RESULTADOS ESPERADOS
Mudança da visão de avaliação; aplicação consciente dos instrumentos de
avaliação e utilização dos resultados para reconduzir o trabalho oferecido pela
escola e reorientar o processo de ensino e de aprendizagem.
8 – FORMAS DE REGISTRO
Fotos, atas, instrumentos de avaliação, gráficos e relatórios.

1-TÍTULO:

ARTICULANDO

FAMÍLIA/ESCOLA:

REOORGANIZANDO

AS

REUNIÕES DE PAIS

2- RESPONSÁVEIS: Equipe gestora, professores e funcionários.

3- JUSTIFICATIVA
A escola é um espaço de tarefa educativa, portanto não desvinculado da
família da família e da sociedade. Embora seja dirigida por uma equipe, precisa do
envolvimento de todos, pois uma comunidade bem informada e participativa
colabora de forma decisiva para a melhoria da qualidade de ensino.
A família às vezes se distancia da escola, porque sente que suas expectativas
não são atendidas, além de não ter a cultura da participação.
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Quando
os(0XX17)
pais3833-1275
se envolvem
educação dos filhos, a chance de sucesso
Fone/Fax
– Fone (0XX17)na
3833-1963
email- e026918a@see.sp.gov.br

das crianças e adolescentes é bem maior.
4- OBJETIVOS DAS AÇÕES
-

conscientizar os pais que a escola é um espaço privilegiado de convivência
social, onde todos aprendem;

-

buscar formas para envolver os pais nas atividades da escola;

-

propiciar momentos de debates e discussões.

5- PESSOAS ENVOLVIDAS NAS AÇÕES
Equipe de gestão, supervisor de ensino, professores, funcionários, alunos e
possíveis parceiros.

6- DESCRIÇÃO DAS ETAPAS:
6.1. Ação: Reorganizando as reuniões de pais
6.1.1. O que fazer?
- Reorganizar as reuniões de pais para que haja uma maior
participação.
6.1.2. Como Fazer?
- solicitar sugestões aos pais, professores, alunos e funcionários
sobre o melhor dia e horário para a realização das reuniões.
- os envolvidos no Programa Escola da Família auxiliarão no
oferecimento de “café”, na recepção aos pais.
- Os pais serão estimulados pela equipe gestora e professores
conselheiros

de

classe

a

participarem

ativamente

das

discussões que serão realizadas nas reuniões.
- Os alunos apresentarão os resultados de sua aprendizagem
por meio de textos, músicas, danças, poesias, teatro etc.

6.1.3. Quando fazer?
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Durante
Fone/Fax (0XX17)
3833-1275 –oFoneano
(0XX17) letivo,
3833-1963

mais especificamente nas reuniões

email- e026918a@see.sp.gov.br

bimestrais.
6.1.4. Recursos
- papel sulfite

- cartucho de tinta para impressão
- materiais e objetos para a montagem de cenário
- aparelho de som
- data show
- microfone
- tecido para confecção de figurino
6.1.5. Com quem fazer?
Professores, funcionários, alunos e pais.

6.2. AÇÃO FÓRUM DE DEBATE
6.2.1. O que fazer?
- Organizar um fórum de debate entre profissionais, professores,
pais e equipe gestora.
6.2.2. Como fazer?
- Solicitar aos pais sugestões de temas para debate.
- estabelecer parceria com faculdades da região com a
finalidade de conseguir ajuda de profissionais para participarem
do debate.
- Conscientizar os pais e representantes de instituições da
comunidade estrelense e região sobre a importância desse
fórum para a melhoria da qualidade de ensino e formação dos
alunos.
6.2.3. Quando fazer?
- no mês de setembro

6.2.4. Recursos
- Aparelho de som

PLANO DE GESTÃO

355
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
DIRETORIA DE ENSINO - REGIÃO DE FERNANDÓPOLIS

EE. SÍLVIO MIOTTO
Av. São Paulo, 1163 – Centro – Estrela d’Oeste – SP – CEP. 15650-000
Telefones: 17-3833-1275 (fax) – 17-3833-1963. E-mail: e026918a@see.sp.gov.br

- microfone
Fone/Fax (0XX17)
3833-1275 – Fone (0XX17) 3833-1963
- data show

email- e026918a@see.sp.gov.br

- papel sulfite
- cartucho de tinta
6.2.5. Com quem fazer?
-

Professores,

pais

e

representantes

de

instituições

da

comunidade.

7- RESULTADOS ESPERADOS
-

Atingir 80 % de participação dos pais nas reuniões e atividades da escola.

-

Melhorar a qualidade das reuniões.

-

Criar uma cultura de participação.

-

Reconhecimento do ambiente escolar como um espaço privilegiado para
partilha e obtenção de conhecimentos.

8 – FORMAS DE REGISTRO
- Atas, fotos, auto-avaliação e avaliação dos envolvidos.

PROJETO – PROFESSOR MEDIADOR

Projeto: Bullying! Aqui não.

1- Objetivos Gerais: Promover ações que diminuam os conflitos no ambiente
escolar e contribua para uma cultura de paz.

2- Objetivos Específicos: Envolver a comunidade escolar no diagnóstico e na
implantação de ações de redução do comportamento agressivo, intimidante e
discriminatório, causando desequilíbrio nas relações. Atender ao direito de
toda criança, adolescente e equipe escolar de trabalhar e se desenvolver num
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ambiente
aprendizagem
seguro
e salutar, promovendo a cultura da paz, o
Fone/Faxde
(0XX17)
3833-1275 – Fone (0XX17)
3833-1963
email- e026918a@see.sp.gov.br

respeito à dignidade humana e a valorização das diferenças.

3-Séries envolvidas: Todas as séries do Ensino Fundamental e Médio, nos
períodos diurno e noturno.

3- Públicos envolvidos e suas funções no projeto:
Direção: Apoiar as ações.

Coordenação: Apoiar a implantação dos projetos quanto aos mecanismos
pedagógicos que serão mobilizados com os professores.

Professores: Ministrar os textos e desenvolver as atividades em sala de aula
seguida de discussões sobre o tema abordado.

Funcionários: Apoiar, observar, discutir sobre possíveis relatos que os alunos
venham a expor sobre o assunto no momento de intervalo.

Pais: Participar dos eventos (palestras) que serão realizadas sobre o(s) tema(s)
para que possam acompanhar seus filhos e instruí-los sobre possíveis relatos que
acontecem na convivência escolar e comunitária.

Conselho Tutelar: Encaminhar aos profissionais da saúde e/ou Conselho Tutelar
possíveis casos que o projeto não conseguiu envolver e solicitar profissionais para
palestras na escola com professores pais e/ou alunos.

4- Conteúdo: Bullying e Cultura da paz.

5- Metodologia: Redação, Produção artística, Produções de gráficos, Música,
Teatro, Dança, Palestras, Filmes, Documentários, Dinâmicas, etc.
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6-Tempo de
duração:
Durante
todo
o 3833-1963
ano letivo.
Fone/Fax
(0XX17) 3833-1275
– Fone
(0XX17)
email- e026918a@see.sp.gov.br

7-Material necessário: Textos e questionários impressos sobre o tema
bullying e cultura da paz, cartolinas, Data show, rádio, revistas velhas, cola,
tesoura, sulfite, lápis coloridos ou tinta, biblioteca e/ou Rede Mundial de
Computadores. etc.

1- Etapas:
1) Apresentar a proposta do projeto à direção as coordenadoras para avaliação
do mesmo quanto, possíveis acréscimos de ações.
2) Apresentar e discutir o texto “bullying na escola: o que é isso” para todos os
professores em HTPC e funcionários em reuniões para que possam encontrar
nos personagens a imagem que melhor o representa e faz representar os
agentes no ambiente escolar e comunitário.
Obs: Agente (personagens) que exerce, faz exercer ou “sofre”

3) Apresentar o texto aos alunos para discutir e esclarecer o tema bullying em
sala de aula/comunidade/meios de comunicação e propor atividades de
acordo com idade/série..
4) Levantamento dos agentes envolvidos em bullying articulando atividades de
acordo com as séries nas disciplinas de Arte, Português, Matemática.

Arte: Após, leitura, reflexão e debate do texto entre alunos e professor, promover
um Concurso de Arte (ao qual o professor fará avaliação das competências e
habilidades exigidas no trabalho) para ser exposto em mural e com a participação de
diretor e coordenador analisar a fundo os trabalhos que os possíveis agentes
envolvidos em bullying realizaram. Caso necessário encaminhar ao profissional da
área da saúde.
Atividade sugerida: Faz-de-conta que você é um dos animais da história.
Desenhe-o, no espaço abaixo, e transcreva a situação que esse animal vivenciou.
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Português:Fone/Fax
Após(0XX17)
leitura,
reflexão
e debate
3833-1275
– Fone (0XX17)
3833-1963 sobre o texto entre alunos e professor
email- e026918a@see.sp.gov.br

promover um Concurso de redação que será fixado em mural (diferentes gêneros de
acordo com a idade/série ao qual o professor fará avaliação das competências e
habilidades exigidas no trabalho).
Atividade sugerida:
Pense um pouquinho....
Faz-de-conta que você é um dos animais da história.

Por que você escolheu esse animal? Quais são as semelhanças entre a sua vida
escolar e a do animal que você escolheu?
Quais sentimentos você acha que esse animal experimentou na escola?
Como se sentiria se estivesse no lugar desse animal?
Assim como na história, você percebe o bullying em sua escola? Como?

Matemática: Após leitura, reflexão e debate do texto entre alunos e professor
promover o levantamento de dados e a realização de tabelas, gráficos,
porcentagens, comparação com dados extraídos da internet de outras regiões sobre
o assunto (de acordo com idade/série). Fixar os dados em mural. Promover um
concurso sobre a melhor pesquisa realizada sobre o tema.
Atividade sugerida:
Sobre as vítimas
Dá para contar quantos bons amigos você tem na escola?
( ) Apenas um bom amigo.
( ) Dois ou três bons amigos.
( ) Quatro ou cinco bons amigos.
( ) Mais de seis bons amigos.
( ) Não tenho nenhum bom amigo na escola.

Você já foi maltratado?
( ) Sim, desde o ano passado meus colegas de escola me maltratam.
( ) Sim, meus colegas de escola começaram a me maltratar este ano.
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( ) Sim, já fui
maltratado
por colegas
de
escola porém não sou mais.
Fone/Fax
(0XX17) 3833-1275
– Fone (0XX17)
3833-1963
email- e026918a@see.sp.gov.br

( ) Não, nunca fui maltratado por colegas de escola.

Quais são os tipos de maus-tratos que você recebe?
( ) Me apelidam.
( ) Me xingam, humilham.
( ) Me dão socos, pontapés empurrões.
( ) Me ameaçam dizendo que vão me bater.
( ) Fazem fofocas e espalham mentiras sobre mim.
( ) Me isolam, não me deixam fazer parte do grupo para lanchar.
( ) Ficam de mal e não me deixam brincar.
( ) Dão risadas e apontam para mim.
( ) Escondem, estragam e tomam minhas coisas.
( ) Nunca fui maltratado(a) na escola.
Outras formas
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
....................

Com que freqüência você é maltratado na escola?
( ) Uma ou duas vezes por mês.
( ) Uma vez por semana.
( ) Várias vezes por semana.
( ) Todos os dias.
( ) Nunca fui maltratado na escola.

Onde frequentemente você é maltratado?
( ) Na sala de aula, com o professor
( ) Na sala de aula, sem o professor
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( ) No pátioFone/Fax
do recreio
(0XX17) 3833-1275 – Fone (0XX17) 3833-1963
( ) No banheiro
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( ) No corredor
( ) No portão da escola
( ) No transporte escolar
( ) No celular
( ) Na internet
( ) Nunca fui maltratado na escola.

Como você se sente ao ser maltratado pelos colegas?
( ) Triste.
( ) Chateado.
( ) Magoado
( ) Indefeso, ninguém me ajuda.
( ) Não sinto nada.
( ) Nunca fui maltratado na escola.

Você contou para alguém sobre os maus-tratos recebidos?
( ) Sim, para os meus familiares.
( ) Sim para o(a) professor(a)
( ) Sim para a Diretora da escola.
( ) Sim, para meus colegas.
( ) Não nunca contei para ninguém.

Sobre os agressores
Você já maltratou seus colegas de escola?
( ) Sim, desde o ano passado maltrato alguns colegas de escola.
( ) Sim, comecei a maltratar os colegas este ano.
( ) Sim, já maltratei alguns colegas de escola, porém não maltrato mais.
( ) Sim, maltrato alguns colegas de escola porque já fui maltratado.
( ) Não, nunca maltratei nenhum colega de escola.
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Quais são os tipos de maus-tratos que você pratica?
( ) Coloco apelidos
( ) Xingo e humilho.
( ) Dou socos, pontapés, empurrões.
( ) Ameaço, dizendo que vou bater.
( ) Faço fofocas e espalho mentiras.

( ) Isolo os colegas, não os deixo fazer parte do grupo para lanchar.
( ) Fico de mal com os colegas e não os deixo brincar.
( ) Dou risadas e aponto para eles.
( ) Escondo, estrago ou tomo suas coisas
( ) Outras formas
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
...............

Com que freqüência você maltrata seus colegas de escola?
( ) Uma ou duas vezes por mês.
( ) Uma vez por semana.
( ) Várias vezes por semana.
( ) Todos os dias.
( ) Nunca maltratei colegas na escola.

Onde frequentemente você maltrata seus colegas de escola?
( ) Na sala de aula, com o professor
( ) Na sala de aula, sem o professor
( ) No pátio do recreio
( ) No banheiro
( ) No corredor
( ) No portão da escola
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( ) No transporte
escolar
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( ) No celular
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( ) Na internet
( ) Nunca maltratei colegas na escola

O que você sente em maltratar colegas de escola?
( ) satisfação
( ) Raiva de mim mesmo
( )Tristeza.
( ) Sentimento de superioridade
( ) Não sinto nada
( ) Nunca maltratei colegas de escola

Sobre os espectadores
Você já presenciou colega(s) praticando bullying?
( ) Sim apenas uma vez.
( ) Sim, várias vezes.
( ) Não, nunca presenciei colega(s) praticando bullying.

O que você fez ao presenciar o bullying?
( ) Sai em defesa da vítima.
( ) Dei risada.
( ) Ajudei os agressores.
( ) Pedi aos agressores que parassem.
( ) Nada fiz, eu que comecei.
( ) Contei para um adulto da escola.
( ) Contei para os colegas.
( ) Fingi não ter visto nada.
( ) Não presenciei o bullying.

O que você sentiu ao presenciar o bullying?
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( ) Fiquei com medo de acontecer comigo.
( ) Fiquei chateado
( ) Achei engraçado.
( ) Nada, fazem bullying comigo também.
( ) Nada, são brincadeiras.
( ) Não presenciei o bullying

Por que você acha que alguns colegas praticam o bullying?
( ) Porque querem ser populares na escola.
( ) Porque fazem bullying com eles.
( ) Porque são maus.
( ) Por diversão.
( ) Porque são fortes.
( ) Porque se acham melhores que os outros.
( ) Porque não são punidos.
( ) Porque os adultos ignoram o bullying.
( ) Porque as vítimas merecem.

Observação: Levantar o seguinte debate em todas as salas.

Vamos cooperar nas tarefas?

De que maneira você coopera com o(a) seu(sua) professor(a)?
A cooperação nas tarefas diárias é importante para a boa convivência.
De que maneira você coopera com o professor, funcionários, colega e em sua casa?

5) Capacitar alunos solidários para que possam saber identificar possíveis ações
de Bullying na escola e comunidade e como agir mediante a situação.
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6) Diante
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resultados
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a intervenção de profissionais da saúde.

7) Iniciar/continuar com ações que promovam a paz desenvolvendo atividades
para provocar iniciativas de respeito, solidariedade, responsabilidade,
tolerância, liberdade, amizade, paz, justiça, união, honestidade, felicidade,
cooperação e o amor aprendendo, valorizando as diferenças existentes em
seu meio, resolvendo seus próprios conflitos e convivendo em harmonia.

Avaliação: Durante todo o projeto mediante reflexão, intervenções, análise das
condutas e desempenho dos agentes envolvidos, número de faltas dos alunos e as
competências relacionadas em cada área de aprendizagem. Através de debates,
reflexões com professores, diretor, coordenador(s) em reuniões de HTPC para
continuação ou adequação das medidas adotadas.

BULLYING NA ESCOLA: O QUE É ISSO

Houve um tempo em que nosso planeta era habitado somente por animais. Era um
tempo de grande harmonia entre as espécies. Querendo registrar em livros essa
época da história, a bicharada resolveu criar a escola. Todos se empenharam em
descobrir como participar da sua construção. Resolveram, então, dividir as tarefas,
para que todos colaborassem.
Os elefantes, os camelos e os pássaros ficaram responsáveis pelo fornecimento de
água.
Os leões, os rinocerontes, os búfalos e as zebras foram encarregados de fornecer
toda a madeira necessária. Já os porcos, os hipopótamos e os jacarés cuidaram da
confecção dos tijolos. Os castores, os veados e as hienas, com os apoio dos joõesde-barro, se comprometeram em levantar as paredes.
Como o trabalho exigia altura e agilidade, as girafas e os macacos se propuseram a
construir o telhado. Os camaleões, os pavões e as borboletas cuidaram da pintura e
da decoração.
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seus esforços. Descobriram que, graças à solidariedade e à cooperação de todos,
poderiam finalmente, estudar todos juntos.
Com o passar do tempo, a bicharada tornou-se esclarecida e consciente da sua
realidade e aprendeu, dentre outros conhecimentos, a importância de cada um na
sociedade.
Os bichos reuniram-se toda semana para discutir vários assuntos e encontrar
soluções para a melhoria da qualidade. As boas relações entre as diferentes
espécies favoreciam tanto os que ensinavam quanto os que aprendiam.
Porém numa manhã fria de inverno, surgiu na escola um bicho muito estranho. Seu
olhar de valentão dava medo, causava até arrepios. Ninguém sabia de onde ele
tinha vindo e a que espécie pertencia. Não se parecia com nenhum tipo de habitante
do planeta. Por suas características e pelo tipo de influência que provocou em outros
bichos, chamaram-no de BULLYING.
Os animais que com ele tiveram contato mudaram o comportamento e a maneira de
agir com os colegas. Tornaram-se agressivos, prepotentes e perversos. Adotaram
formas de “brincar” muito diferentes das conhecidas até então. Suas “brincadeiras”
geravam sofrimento, chateação, vergonha e constrangimento aos colegas, inibindo o
aprendizado e a maneira de ser de cada espécie.
Suas atitudes tornaram-se hostis com os mais fracos e indefesos. As diferenças
existentes entre eles, que antes eram consideradas normais, passaram a ser
motivos de chacotas e ridicularizações. Os que apresentavam dificuldades de
aprendizagem eram “zoados” e apelidados. Muitos acabaram desistindo da escola,
outros sofriam calados, temendo represálias.
A maioria dos bichos presenciava o comportamento dos colegas, mas, por alguma
razão, nada fazia. Essas mudanças de comportamento provocaram sérios
problemas de convivências na escola e o interesse pelos estudos ficou prejudicado.
Assim, o leão tornou-se o valentão da escola, agindo de maneira dominadora e
procurando impor sua autoridade. O urso, vendo que a popularidade do leão crescia
a cada dia, passou a usar sua força para intimidar e obter vantagens.
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difamando a galinha, dizendo que esta era namoradeira. Como tinha habilidade para
desenhar, retratava a galinha em situações constrangedoras e passava para todos
os colegas.
O cachorro, que antes protegia a todos, também mudou seu comportamento e
passou a agir com perversidade rosnando e fazendo ameaças. Coagia a girafa,
obrigando-a a destruir os ninhos dos passarinhos ao término das aulas. Os
passarinhos, indignados, reclamaram na escola, mas a perseguição aumentou ainda
mais, deixando-os apavorados.
A hiena, temendo-se tornar a “próxima vítima”, ria da maldade que os colegas
faziam. Como estratégia, passou a criticar a gralha, responsável pelo sinal da troca
de aulas, devido ao seu tom de voz estridente. A gralha, ouvindo constantemente as
risadinhas dos colegas e sentindo-se humilhada, foi aos poucos se retraindo, até
que desenvolveu uma gagueira e não pôde mais tocar o sinal da escola. A anta,
cheia de dúvidas, evitava fazer perguntas para a professora, pois se sentia
envergonhada pela “zoação” que recebia, prejudicando sua aprendizagem.
Com a preguiça algo semelhante aconteceu. Aos poucos foi excluída do grupo. Tão
chateada ficou que perdeu a motivação para os estudos e suas notas despencaram.
Nem o alegre e estudioso pingüim escapou aos maus-tratos. Sofria perseguição
porque estava sempre bem elegante e bem-vestido. Depois de algum tempo tornouse estressado e mal-humorado.
Revoltante mesmo foi o que fizeram com o camelo e o esquilo. Eles não sabiam
mais o que fazer, porque eram obrigados a entregar seus lanches todos os dias,
para não apanhar na saída da escola. Com o veado, os valentões da escola
pegaram pesado: excluíram-no do time de futebol, dizendo que era demasiadamente
sensível para os esportes.
Situação humilhante enfrentava o coelho. Seus colegas faziam gestos em sua
direção e riam, apontando para o tamanho de seus pés, dentes e orelhas. Com o
tucano também foi assim, só que este tornou-se agressivo, por causa das piadinhas
que faziam com o seu bico, e durante o recreio procurava os galhos mais altos e
afastados para sozinho comer o seu lanche.
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alimentação. O gambá decidiu abandonar a escola porque implicavam com o seu
cheiro. A onça, cansada de receber apelidos por causa das suas pintas, resolveu
implicar com o tamanho da boca do jacaré. O jacaré, por sua vez, acabou
descontando no sapo, que adoeceu de tanto medo.
Estranho foi o que fez a pacífica ovelha: proibiu a pata de lanchar com a turma. A
pata, não entendendo os motivos, chorava pelos cantos da escola, acreditando que
ninguém gostava dela. Aos poucos, sua auto-estima foi baixando até que perdeu a
confiança em si mesma, tornando-se insegura, aflita e temerosa.
Até a pacata zebra mudou seu comportamento, depois de muito sofrer “zoações” por
causa das suas listras e passou a dar coices nos colegas. O tatu provocava
inúmeras situações embaraçosas e, como não conseguia se defender, se escondia
no buraco, mas, quando saia levava cada safanão... A coruja sofreu tanta “zoação”
por causa de seus olhos grandes que já não queria mais sair de casa. Em conversa
com a sua mãe, ela contou que sentia muita raiva dos colegas, que não queria voltar
para a escola e que pensava em se vingar.
O elefante, coitado, ia para a escola de casaco, num calor danado, para disfarçar
sua gordura. Um dia, cansado das chacotas dos colegas, decidiu emagrecer, mas
acabou desenvolvendo anorexia (perdeu a vontade de se alimentar) e teve que
interromper seus estudos para tratamento.
O canguru não agüentava mais: todo o dia desaparecia alguma coisa de sua
mochila. O macaco, muito bisbilhoteiro, sempre levava a culpa, mesmo sendo
inocente. Irritado com as acusações injustas, começou a fazer brincadeiras
inconvenientes com o porco por causa dos seus problemas intestinais.
Fato curioso aconteceu com o rinoceronte: apanhava todos os dias. De tão
amedrontado, quis desistir da escola, mas seus pais não deixaram. Bem que tentava
se defender, mas, sozinho, sentia-se impotente para enfrentar o grupo. Para ele, pior
do que apanhar dos colegas, apesar do seu tamanho, era mentir para os pais,
inventado desculpas para faltar às aulas.
Triste mesmo foi o que aconteceu com a raposa. Antes ela era meiga, esperta,
excelente aluna, mas de tanto sofrer intimidações, foi perdendo a espontaneidade e
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envolvida com drogas. Com o cavalo também foi assim. Querendo dar um basta aos
maus-tratos que sofria, veio armado para a escola, mas acabou sendo expulso. Com
a abelha e a formiga não foi diferente. Após sofrerem muitas ofensas por causa de
seu tamanho, elas formaram um grupo e planejaram estratégias de ataques contra
seus colegas nos banheiros e no pátio de recreio.
Interessante percepção foi a da mãe coruja. Notando que sua filha chegava da
escola agressiva, com ar de superioridade, querendo intimidar seus irmãos mais
novos, resolveu ficar atenta. Procurou a direção da escola e contou o que estava
acontecendo, querendo saber se lá ela agia assim. Nessa época, vários pais
procuraram a escola para tentar entender os problemas apresentados por seus
filhos. Outros ameaçavam tirar os filhos da escola. Até os professores não
agüentavam mais tanta violência.
Após reunir a equipe de professores e analisar os problemas enfrentados, a direção
da escola percebeu que toda essa mudança de comportamento foi promovida por
aquele bicho estranho, que haviam chamado de Bullying. Assim, a escola resolveu
convocar todos os seus profissionais, os pais e alunos para uma grande reflexão. O
grupo concluiu que o medo, a insensibilidade, a dificuldade de compreender e se
colocar no lugar do outro e a intolerância às diferenças individuais de cada um
estavam prejudicando o ensino, a aprendizagem, as relações sociais entre as
espécies, e a violência crescia no ambiente escolar.
O papai búfalo lembrou a todos que, na construção da escola, cada um contribuiu
conforme suas habilidades e o resultado foi extraordinário. Todos cooperaram com
alegria, e a amizade foi fortalecida entre eles.
O diretor considerou que a maior dificuldade dos alunos não estava na
aprendizagem das disciplinas curriculares, mas sim na convivência, e disse que,
doravante, todos na escola se empenhariam em educar os alunos para a paz, a fim
de que a escola se tornasse um lugar onde todos pudessem ser incluídos. Por isso
resolveram ensinar sobre a importante participação das diferentes espécies na
história da evolução e da manutenção do planeta.
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REFLEXÃO

Aprendemos que a escola só existe pelo esforço e cooperação de todos. È um lugar
muito legal para estudar, brincar, aprender e fazer amigos.
Por isso, devemos cuidar para que as nossas atitudes não se transformem em
bullying ou façam alguém sofrer.
Nada de colocar apelidos, “zoar” os colegas, bater neles ou ameaçá-los.
É preciso respeitar às diferenças de cada um e conviver em harmonia. Somente
assim teremos a escola legal, a escola inclusiva, a escola que sonhamos.

O QUE É BULLYING?

O BULLYING é um fenômeno encontrado em todas as escolas. É conceituado como
sendo um conjunto de comportamentos agressivos, repetitivos e intencionais,
adotados por um ou mais alunos contra outro(s), sem motivação evidente, causando
dor, angustia e sofrimento.
A maneira de combater o bullying é contando com a cooperação de todos os
envolvidos
Pesquisas realizadas na Argentina, no México, no Brasil, na Espanha e no Chile
revelaram que somos campeões em bullying escolar.

2- Bibliografia:

FANTE, C. Pedra, JOSÉ Augusto. Bullying escolar, perguntas e respostas.
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PROJETOS DA ESCOLA

PROJETO: “CULTIVANDO VALORES”

“Ser solidário é pertencer e
compartilhar de uma mesma
história que agregue justiça
e generosidade a

toda

sociedade.”

1- Justificativa

É sabido que mais de 50 milhões de brasileiros vivem hoje em situação de
vulnerabilidade social. Essa dramática realidade é permeada por fatores estruturais
que tornam inviável para o Estado atender as expectativas da sociedade.
A responsabilidade pela realidade social brasileira, entretanto, não é somente
do Estado. É de todos. Falta crescimento econômico, mas falta também resgatar a
solidariedade, sentimento raro na sociedade moderna pela absoluta impessoalidade
das relações entre as pessoas. Uma das alternativas para resgatar a solidariedade é
o trabalho voluntário.
Ao ter uma atitude de solidariedade, as pessoas reforçam a sua cidadania e
passam a perceber os outros de forma mais ampla, à medida que aumentam a
interação com a comunidade. Também se diferenciam no ambiente escolar, pela
generosidade e pela capacidade de atuar melhor em equipe.
Assim, acreditamos que a solidariedade não significa apenas “dar”, mas se
compromete a ajudar, e este “ajudar” é tido como provisório com vistas a superação,
não é imediatista, nem assistencialista, é participativo, interativo, ensina a pescar o
peixe, isto produz emancipação social, dignidade e mudança de vida, e liberdade.
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ressaltando sobre o processo de preservação dos sistemas vivos, em que o principal
elemento é o amor biológico, que se materializa nas ações coordenadas de
preservar o ser da mesma espécie, sem amor, cuidado, o sistema social e seus
componentes, em geral, e o sistema social humano em específico, acaba. “Se não
há amor não há socialização genuína e os seres humanos se separam. Uma
sociedade, na qual se acaba o amor entre seus membros, se desintegra. [...] Ser
social envolve sempre ir com o outro, e só se vai livremente com quem se ama.” 5.
Jesus Cristo a mais de 2000 anos também já nos ensinava, “ama o próximo
como a si mesmo”, enfatiza na parábola do Bom Samaritano que a solidariedade é
mais que palavras, posição, discurso, é antes de tudo, um sentimento de
incomodação e indignidade, frente ao que olhamos ao nosso redor, é uma atitude
que põe em prática ações que libertam e não só em palavras e discursos bem
elaborados, sejam eles progressistas ou conservadores.
Neste sentido, é preciso entender que os problemas que enfrentamos e que
hoje, mais do que em qualquer momento de nossa história, nos convoca a
solidariedade, e requer deixemos bem claro que tipo de solidariedade estamos
falando, e fazendo, pois os problemas que ai estão, desigualdade, exclusão social,
pobreza, etc.; não são frutos da “indolência” ou “acomodação” dos pobres, mas da
injustiça, falta de oportunidade, da desigualdade e de uma “solidariedade” esmolada,
que mais aplaca a consciência de alguns, do que resolve os problemas e a
desigualdade, e que ao contrário, produz uma solidariedade que não liberta e não
emancipa, pois como lembra Maturana, sobre a origem dos problemas sociais, onde
os mesmos não são só uma questões de falta material, ou moral; mas de
comportamento de valor.
Diante do exposto esse projeto tem como finalidade proporcionar condições
para que todos os segmentos envolvidos no processo educacional compreendam e
se conscientizem da importância da integração escola/família/comunidade na busca
de uma escola e comunidade mais solidária.
Outro desafio é a conscientização dos pais e comunidade para rompermos
com a cultura da não participação presente em nossa sociedade.
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(0XX17) 3833-1963pais, alunos e pessoas da comunidade,
email- e026918a@see.sp.gov.br

devem discutir abertamente sobre questões relacionadas aos problemas sociais da
comunidade, bem como a importância das ações solidárias.
Enfim, sabemos que essas atividades não resolvem definitivamente os
problemas sociais, que, em última análise, têm sua origem na distribuição da renda
no país. Porém, servem para amenizar a situação de calamidade de muitas famílias
e instituições, e principalmente oferecendo esperanças e perspectivas de uma vida
melhor para muitas pessoas.

2- Objetivo Geral

-

Contribuir com a atual reflexão sobre solidariedade e responsabilidade social.

-

Conscientizar alunos, professores, funcionários e comunidade local de que
devemos agir de forma crítica, mas não obtusa, e acima de tudo com amor e
fraternidade mostrando com ações uma solidariedade que liberta, que
transforma vidas, e não simplesmente, alivia a nossas consciências e não
altera o estado de miséria e pobreza que nos deparamos cotidianamente.

1- Objetivos Específicos:
-

Compreender o real significado da solidariedade e sua importância para o
desenvolvimento da cidadania.

-

Desenvolver o espírito de solidariedade e o amor pelo próximo.

-

Conscientizar-se que a responsabilidade pela realidade social brasileira não é
apenas dever do Estado, mas de todos nós.

-

Educar as crianças e adolescentes para a vida, de modo que elas se tornem
cada vez mais independentes e possam, em um curto espaço de tempo,
ajudar ao invés de serem ajudadas.

-

Articular os vários segmentos da comunidade escolar para o desenvolvimento
da prática da bondade.
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-

Buscar
parcerias
junto–àFone
comunidade
Fone/Fax
(0XX17) 3833-1275
(0XX17) 3833-1963para arrecadação de lacres, alimentos e
email- e026918a@see.sp.gov.br

produtos de higiene para o Hospital do Câncer de Barretos.
-

Divulgar as ações, iniciativas e atividades desenvolvidas voltadas para a
construção da solidariedade, através dos diversos meios de comunicação
existentes na comunidade e escola e práticas de bondade.

4- Desenvolvimento:
AÇÃO 1 – PRÁTICA DA BONDADE

-

Leitura e discussão de textos e experiências sobre solidariedade.

-

Os alunos farão um levantamento das necessidades das instituições e
famílias da comunidade Estrelense.

-

Após o levantamento das necessidades os alunos se organizarão em equipes
para elaborar as ações necessárias para a superação das necessidades
detectadas.

-

Cada equipe de alunos terá um grupo de professores que orientará e
acompanhará o desenvolvimento das ações.

-

Busca de parcerias junto à comunidade.

-

Arrecadação junto a comunidade de lacres, alimentos e produtos de higiene
para o Hospital do Câncer de Barretos.

-

Divulgação das ações através dos diversos meios de comunicação existentes
na comunidade e escola.

5- Período de realização: Durante todo o ano letivo.

6- Avaliação:

Serão produzidos relatórios mensais, sobre o andamento e resultados do
Projeto, com vistas a readequação e ampliação dos seus objetivos, metas e
atividades.
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Ao final
do(0XX17)
ano,3833-1275
proceder-se-á
a uma avaliação voltada para verificação do
Fone/Fax
– Fone (0XX17) 3833-1963
email- e026918a@see.sp.gov.br

impacto que o Projeto teve na escola e comunidade.

Idealizadores do Projeto: Equipe Gestora da E E. “Sílvio Miotto”.
Participantes: Professores, alunos, funcionários e comunidade – ano letivo de
2011.

1- TÍTULO: Projeto Hino Nacional Brasileiro

2- Justificativa:

Diante da pouca identificação dos valores cívicos demonstrados pelos
educandos da nossa unidade escolar, os professores sentiram a necessidade de
elaborar um projeto para propiciar aos alunos uma oportunidade de desenvolvimento
cívico com apreço a cidadania, a democracia e a participação política.
3- Objetivos da ação:

Resgatar os valores ligados à vivência da cidadania e fortalecimento do
sentimento patriótico;
Otimizar a utilização da linguagem musical como forma de expressão,
comunicação e convivência;
Preparar os alunos para a vivência de práticas participativas e intregadoras
entre os diferentes segmentos sócio-culturais.

4- Pessoas envolvidas na ação:
Direção, professores, funcionários e alunos do Ensino Fundamental – Ciclo II
e Médio.

5- Descrição das etapas do desenvolvimento da ação
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- O que fazer?

email- e026918a@see.sp.gov.br

Em todas as séries do Ensino fundamental e Médio será trabalhada a
interpretação da letra, entoação do canto em grupos, a origem histórica do hino e as
obrigações legais.

- Como fazer?
Análise e interpretação da letra do hino realizada pelos professores e alunos,
estudos da origem histórica do hino e suas obrigações legais, ensaios da entoação
do canto com a pronúncia correta.

- Quando fazer?
Uma vez por semana, no pátio da escola será hasteada a bandeira nacional e
entoado o Hino Nacional Brasileiro por toda a comunidade escolar às 08 horas00
min e arriada às 17horas 30min.

- Com quem fazer?
Alunos do Ensino Fundamental – Ciclo II e Médio

6- Parcerias
Batalhão do Tiro de Guerra
Polícia Militar
7- Resultados esperados

Deixar claro que a poesia, a força e toda a simbologia contidas no Hino
Nacional Brasileiro são parte integrante de nosso patrimônio cultural e, como tais,
devem ser conhecidas e respeitadas por todos os brasileiros, fortificando o conceito
e prática da cidadania.

1- Título: Hora da Leitura Coletiva
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2- Justificativa:

email- e026918a@see.sp.gov.br

Diante do mundo globalizado, em que as pessoas adquirem informações
através de imagens virtuais (TV, Internet...) e não têm disponibilidade e atenção para
a leitura, esta ação visa à motivação do hábito de leitura por prazer.

3- Objetivos da ação:
-

Instigar a leitura prazerosa;

-

Fazer da comunidade escolar leitores proficientes;

-

Motivar a aquisição de informações a comunidade escolar através da leitura.

4- Pessoas envolvidas na ação:
Professores, alunos, funcionários e direção.

5- Descrição das etapas do desenvolvimento da ação:
-

O que fazer?
Todos

da comunidade escolar vão fazer leituras de diferentes gêneros

textuais.

-

Como fazer?

Todos interromperão suas atividades por 10 minutos quando avisados pela
equipe responsável pela ação. Direção e funcionários poderão escolher suas
leituras (trazidas de casa ou pegas na biblioteca da escola). Os professores
deverão direcionar a leitura dependendo da classe em que estiverem, não sendo
obrigatório a escolha de textos específicos da disciplina.

-

Quando fazer?

Uma vez ao mês, em data e horário estipulados pela equipe.

- Com quem fazer?
Direção, professores, alunos e funcionários.
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6- Recursos:

email- e026918a@see.sp.gov.br

- Textos escritos (livros, jornais, revistas, gibis).

7- Resultados esperados:
- Resgatar o prazer pela leitura.

8- Formas de registro:
- Fotos e depoimentos de alunos, funcionários, professores e direção.

9-Período de realização:
- Uma vez ao mês, intercalando os dias da semana.
10- Tempo:
- 15 minutos.

H - INSTITUIÇÕES ESCOLARES
- COMPONENTES DA APM – 2011
Conselho Deliberativo
Márcia Pimenta de Queiroz Silva – mãe de aluno
Gilson Marcos Bergamini – pai de aluno
Márcia Adriana Reatti da Silva – mãe de aluno
Andressa Silva Rossi de Abreu – mãe de aluno
Aparecida Rosa Galbiati – professora
Cássia Regina Longhi – professora
Tiago André Mucio da Silva – professor
Matheus Araújo da Cruz – aluno maior
Mariana Velho Fernandes – aluna maior
Rosa Lessi Calgaro – sócia admitida
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Conselho Fiscal
Fone/Fax (0XX17) 3833-1275 – Fone (0XX17) 3833-1963
email- e026918a@see.sp.gov.br

Joseli Regina Miotto Ximenes – mãe de aluno

Marta Maria Dalaqua Ravagnani – mãe de aluno
José Carlos Lázaro – represente do quadro administrativo

Diretoria Executiva
Marinês Garcia de Alcantara Juanoni – Diretor Executivo
Rosicler Galdina Durval – Vice-Diretor Executivo
Sandra Mara Aparecida Penha Santos – Diretor Financeiro
Shirley Doreto – Vice-Diretor Financeiro
Elaine Maria De Pieri Bombonato – Secretário
- COMPOSIÇÃO DO GRÊMIO ESTUDANTIL “Nádia Caparroz Denardi” PARA O
ANO DE 2011

Presidente: André Lucas Alves Batista
Vice-presidente: Cristiano da Silva Viola
1º Secretário: Karina Rodrigues Esprita,
2º Secretário: Carlos Henrique Guebarra
1º Tesoureiro: Airton Sena de Souza Rice
2º Tesoureiro: Luis Felipe Morais dos Santos
Orador: Luana Balsan
Diretor Social: Maria Eduarda Bueno Galbiati Mioto
Diretor de Imprensa: Janaina Lisboa
Diretor de Esporte: Brenda Ruiz
Diretor Cultural: Mateus Benassi
1º suplente: Eduardo Jorge Madureira
2º suplente: Dener Ruslan Pavão
3º suplente: Marinara dos Santos
4º suplente: Andres Henrique Rocha Aiza
5º suplente: Matheus Fernando de Oliveira
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Observação; O Grêmio Estudantil contará com um grupo de apoio composto
por docentes: Aparecida Rosa Galbiati, Cássia Regina Longhi, Iracélia Lopes
da Silva, Ledimara Zacheo Ferreira, Marinês Garcia de Alcântara Juanoni,
Patrícia Faisal Merigui, Sandra Baroni, e Vanda Lúcia Miotto Ximenes Cuccio.
I – COLEGIADOS
- COMPONENTES DO CONSELHO DE ESCOLA – 2011

Presidente:
Maria Lúcia da Cruz

Especialista:
Ivone de Souza Freitas Oliveira (vice-diretor)

Funcionários:
Silze Aparecida Castilho
Suplentes:
José Carlos Lázaro
Marilene Garcia Ruiz

Professores:
Cássia Regina Longhi
Fátima Regina Ramos Lodetti
Iracélia Lopes da Silva
Maria Roseli Maraia Ferreira
Marinês Garcia da Alcantara
Patrícia Faissal Merigui Lourenção
Rosana Picão Gonçalves
Sandra Mara Aparecida Penha Santos
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Tiago AndréFone/Fax
Mucio
da 3833-1275
Silva – Fone (0XX17) 3833-1963
(0XX17)
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Vanda Lúcia Miotto Ximenes Ciuccio
Suplentes:
João Antonio Garcia Piereti
Marta Regina Carrareto Araújo

Pais de Alunos:
Andreliane Antônia de Oliveira
Shirley Doreto
Valéria Martins Ferreira Possera
Manoel Moreira de Brito
Suplentes:
Soneli Teresinha Doreto
Márcia Adriana Reatti da Silva

Alunos:
Daniel Tonioli
Eduarda Jorge Madureira
Giovana Zocal Chiovetto
Luana Beatriz Garieri
Rafael Ernandes de Mello Baraldi
Rafaela Briana Baroni
Suplentes:
Felipe Reatti da Silva
Henrique Geromel

- CONSELHO DE CLASSE/CICLO

Faz parte do Conselho de Classe/Ciclo: Diretora, Vice-Diretora, ProfessoraCoordenadora, funcionários operacionais, professores e alunos.
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ANEXO II – DOCUMENTOS HOMOLOGADOS

OBSERVAÇÃO

A Proposta Pedagógica e o Plano de Gestão desta Unidade Escolar
foram construídos coletivamente, isto é, houve participação representativa da
direção, vice direção, professoras coordenadoras e membros do Conselho de
Escola.
Queremos ressaltar que este plano não se constitui em algo pronto e
acabado, pois, o trabalho desenvolvido no cotidiano da escola é dinâmico, portanto
está em constante movimento.
Este plano foi aprovado pelo Conselho de Escola, conforme ata de 000 de
maio de 2011 e contém 381 páginas numeradas e rubricadas pela diretora da escola
e será encaminhada a Diretoria de Ensino para homologação.
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ANEXOS - 2014

Horário de Trabalho do Pessoal Técnico / Administrativo – vigência 01/04/2014
Equipe Gestora
NOME

CARGO/FUNÇÃO

CATEGORIA

Maria Lúcia da Cruz

Diretor de Escola

Efetivo

Ivone de Souza Freitas Oliveira

Vice-Diretor de Escola
(designado)
Vice-Diretor de Escola
-Ed.Profissional do PEF(designado)
Professor Coordenador do
Ensino Fundamental
(designado)

PEB-II-Efetivo
(Designado)
PEB-II-Cat. F
(Designado)

Professor Coordenador do
Ensino Médio
(designado)

PEB-II-Efetivo
(Designado)

Léa Severnini da Silva

Fátima Ap. da Costa Marconi

Elaine Maria De Pieri Bombonato

PEB-II-Efetivo
(Designado)

HORÁRIO DE TRABALHO
2ªf.
3ª a 6ªf.
2ªf.
3ª a 6ªf.
2ªf.
3ª e 4ªf.
Sab e Dom
2ªf.
3ªf.
4ªf.
5ª e 6ªf.
2ªf.
3ªf.
4ªf.
5ª e 6ªf.

10:30 às 12:30 – 13:30 às 19:30
06:45 às 11:30 – 12:30 às 15:45
07:00 às 11:00 – 12:30 às 16:30
09:00 às 13:00 – 14:00 às 18:00
07:30 às 11:30(DE) – 15:30 às 19:30(UE)
07:00 às 11:00(UE) – 12:00 às 16:00(UE)
08:30 às 12:30(UE) – 13:30 às 17:30(UE)
10:30 às 12:30 – 13:30 às 19:30
09:30 às 12:30 – 13:40 às 18:40
09:00 às 11:00 – 12:00 às 18:00
07:00 às 11:00 – 12:00 às 16:00
07:00 às 09:30 – 14:00 às 19:30
07:00 às 09:30 – 13:10 às 18:40
07:00 às 12:30 – 13:30 às 16:00
09:00 às 12:00 – 13:00 às 18:00

OBSERVAÇÕES

ESCF. EE. Dom Artur Horsthuis – Jales

Classificada na EE. Fernando Barbosa
Lima – Fernandópolis

Professor Mediador Escolar e Comunitário
NOME

CARGO/FUNÇÃO

CATEGORIA

Ledimara Zacheo Ferreira

PEB-II - Matemática

PEB-II – Cat. F

HORÁRIO DE TRABALHO
2ªf.
3ªf.
4ªf.
5ª e 6ªf.

OBSERVAÇÕES

12:30 às 14:30 – 15:30 às 19:30
11:30 às 13:40 – 14:40 às 18:40
09:00 às 12:00 – 13:00 às 15:00
08:00 às 12:00 – 13:00 às 15:00

Atribuição de 40 horas
Res. SE 8/12 = 29h e 10min.

HORÁRIO DE TRABALHO
2ªf. 09:00 às 12:00 – 16:30 às 19:30
3ªf. 08:00 às 11:00 – 15:40 às 18:40
4ªf. 08:00 às 11:00 – 12:30 às 15:30
5ªf. 07:00 às 10:00 – 13:30 às 16:30
6ªf. 08:00 às 10:10 – 13:30 às 16:30
Obs. Horário das ATPCs: 2ª feira das 17:50 às 19:30 / 3ª feira das 17:50 às 18:40.

OBSERVAÇÕES
Atribuição de 40 horas
Res. SE 8/12 = 29h e 10min.

Professor Responsável pela Sala de Leitura
NOME
Marísia Moreira Roberto Savazzo

CARGO/FUNÇÃO
PEB-II - Geografia

CATEGORIA
PEB-II – Cat. F

Estrela d’Oeste, 24 de março de 2014.

Horário de Trabalho do Pessoal Técnico / Administrativo – vigência 01/04/2014

Professores Readaptados
NOME
Narciso Silva Cano

CARGO/FUNÇÃO
PEB-II – Geografia

CATEGORIA
Efetivo

Selma Regina Juste

PEB-II – História

Efetivo

Aurenice de Freitas Piazzi

PEB-II – Arte

Efetivo

Silze Aparecida Castilho

CARGO/FUNÇÃO
Gerente de Org. Escolar
(designado)
Ag. de Org. Escolar

CATEGORIA
Secretário de Esc.
Efetivo – QAE
Efetivo – QAE

Sônia Regina Tarlau Lopes
Abadia Aparecida Barbosa Regioli
Cátia Valéria Zambrano Donda
Maicon Rogério Catozzi
Mariane Chaves Muriel Perez
Eder Carlos Pereira

Ag. de Org. Escolar
Ag. de Org. Escolar
Ag. de Org. Escolar
Ag. de Org. Escolar
Ag. de Org. Escolar
Ag. de Org. Escolar

Efetivo – QAE
Efetivo – QAE
Efetivo – QAE
Efetivo – QAE
Efetivo – QAE
Efetivo – QAE

Neide Gomes de Siqueira
Shirley Doreto

Ag. de Serv. Escolares
Ag. de Serv. Escolares

Efetivo - QAE
Efetivo - QAE

Marilene Garcia Ruiz
José Carlos Lázaro

Ag. de Serv. Escolares
Ag. de Serv. Escoalres

Efetivo - QAE
Efetivo - QAE

HORÁRIO DE TRABALHO
2ª e 3ªf. 09:00 às 13:00 – 15:00 às 16:30
4ªf. 09:00 às 13:00 – 15:00 às 16:20
5ª e 6ªf. 10:00 às 13:30
2ª e 3ªf. 08:00 às 14:00
4ªf. 08:00 às 13:10
5ª e 6ªf. 08:00 às 14:00
2ª a 5ªf. 12:00 às 18:00
6ªf. 12:50 às 18:00

OBSERVAÇÕES
Clas. na EE. Prof. Paulo N.Carvalho –
São Paulo. Readaptado com 33 horas.
Res. SE 8/12 = 23h e 20min.
Readaptada com 40 horas.
Res. SE 8/12 = 29h e 10min

HORÁRIO DE TRABALHO
2ªf. 10:00 às 14:00 – 15:00 às 19:00
3ª a 6ªf. 09:00 às 13:00 – 14:00 às 18:00
2ªf. 06:50 às 11:00 – 12:00 às 15:50
3ª a 6ªf. 07:00 às 11:00 – 12:00 às 16:00
2ª a 6ªf. 07:15 às 11:00 – 12:15 às 16:30
2ª a 6ªf. 07:00 às 11:30 – 13:00 às 16:30
2ª a 6ªf. 08:00 às 13:00 – 15:00 às 18:00
2ª a 6ªf. 06:45 às 10:45 – 12:00 às 16:00
2ª a 6ªf. 06:45 às 11:30 – 14:45 às 18:00
2ªf. 08:00 às 11:00 – 12:30 às 17:30
3ª a 6ªf. 06:50 às 10:50 – 13:30 às 17:30
2ª a 6ªf. 07:00 às 12:30 – 16:30 às 19:00
2ª e 3ªf. 05:40 às 09:40 – 12:00 às 16:00
4ª a 6ªf. 06:00 às 10:00 – 12:00 às 16:00
2ª a 6ªf. 06:00 às 10:30 – 12:00 às 15:30
2ª a 6ªf. 06:30 às 10:30 – 12:00 às 16:00

OBSERVAÇÕES

Readaptada com 40 horas.
Res. SE 8/12 = 29h e 10min

Funcionários
NOME
José Sérgio Marangoni

Obs. Horário das ATPCs: 2ª feira das 17:50 às 19:30 / 3ª feira das 17:50 às 18:40.

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

UO: 007

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

UD: 306

UNIDADE:
EE. SÍLVIO
MIOTTO
D’OESTE2014
ESCALA
DE FÉRIAS:
Ano Base:
2013– ESTRELA
Exercício:

UA: 44075
Parcela 1

NOME

Parcela 2

Faixa/

Total de

ou única

Nível/

Dias

Data de início

Data de início

RG

CARGO/FUNÇÃO

Maria Lúcia da Cruz

12.129.301-4

6200-Diretor

3/V

30

02/01

12/06

Ivone de Souza Freitas Oliviera

12.740.529-X

6409-Vice-Diretor

3/V

30

17/01

10/03

Léa Severnini da Silva

25.160.864-5

6409-Vice-Diretor

2/II

30

02/01

12/06

José Sérgio Marangoni

11.632.087-4

4343-Secretário

1/II

30

11/08

08/09

Silze Aparecida Castilho Ferreira

11.632.068-0

4341-AOE

1/II

30

02/01

08/12

Sônia Regina Tarlau Lopes

16.817.783-3

4341-AOE

1/II

30

17/01

14/11

Abadia Aparecida Barbosa Regioli

17.623.884-0

4341-AOE

1/I

30

02/01

12/06

Cátia Valéria Zambrano Donda

30.869.066-7

4341-AOE

1/I

30

02/01

12/06

Miriane Chaves Muriel Perez

43.090.219-0

4341-AOE

1/I

30

01/08

Maicon Rogério Catozzi

43.090.330-3

4341-AOE

1/I

30

02/01

12/06

Neide Gomes de Siqueira

10.367.515

4340-ASE

1/IV

30

02/01

12/06

Shirley Doreto

10.815.486

4340-ASE

1/III

30

02/01

1206

11.632.016-3

4340-ASE

1/IV

30

02/01

12/06

16.817.768

4340-ASE

1/IV

30

02/01

12/06

Marilene Garcia Ruiz
José Carlos Lázaro

Composição do Conselho de Escola - 2014
Presidente Nato: Diretor da Escola
Especialista:
1) Ivone de Souza Freitas Oliveira (Vice-Diretor de escola).
Suplentes:
Léa Severnini da Silva (Vice-Diretor de escola / Ed. Prof. do PEF),
Fátima Aparecida da Costa Marconi (Prof. Coord. do EF).
Funcionário:
1) Abadia Aparecida Barbosa Regioli
Suplentes: Sônia Regina Tarlau Lopes e José Carlos Lázaro
Professores:
1-Marta Regina Carrareto Araújo
2- Maria Roseli Maraia Ferreira
3- Marines Garcia de Alcântara
4- Rosana Picão Gonçalves
5- Sandra Mara Aparecida Penha Santos
6- Vanda Lúcia Miotto Ximenes Ciuccio
7- Patrícia Faissal Merigui Lorenção
8- Danilo Garcia
Suplentes: Sandra Maria Baroni e Mercedes Arantes
Pais de alunos:
1) Silvana Bombonato Tonioli, mãe de Leonardo Bombonato Tonioli, do 7º ano C do EF
2) Sandra Regina Flores Guabiraba, mãe de Maria Eduarda Flores Guabiraba, do 7º ano B do EF
3) Silvia Cristina da Silva Mariano, mãe de Maria Valentine Mariano do 8º ano A do EF
4) Leila Ambrosini da Silva, mãe de Bianca da Silva Bonfim, do 8º ano A do EF
5) Ana Maria Perpétua Antoniassi Osti Silva, mãe de André Felipe Osti da Silva, do 7º ano A do EF
Suplentes:
Izabel Merenciana dos Santos, mãe de Luigui Fernando dos Santos Fiélis, do 7º ano C do EF
Edna Marie Sunakozawa, mãe de Lucas Sunakozawa Moretti, do 9º ano C
Alunos:

1- Lucas Gabriel de Lima Silva, da 1ª série C do EM
2- Arthur Brito Padula, da 3ª série C do EM
3- Mariana de Jesus Jacometi, da 2ª série B do EM
4- Marina Milani de Vergílio, da 3ª série A do EM
5- Ana Clara Gomes Ferreira, do 9º ano A do EF
Suplentes:
Milena Alves da Silva, da 1ª série C do EM,
André Luís de Oliveira, do 9º ano B do EF.
Membro representante da Sociedade Civil: Padre Claudemir Ortunho

APM – Associação de Pais e Mestres – Mandato de 04/03/2014 a 03/03/2015.
Conselho Deliberativo:
a) Pais de alunos em número de quatro:
Madalena Brito Padula,
Rosa Maria Fávaro de Oliveira,
Shirley Doreto,
Renata Alves Pinto dos Santos
b) Professores em número de três:
Antonio Amaro Gobbo,
Maria Roseli Maraia Ferreira,
Fátima Regima Ramos Lodetti.
c) Alunos maiores de dezoito anos em número de dois:
Nilson Araújo Paixão,
Natália Fondelo da Silva.
d) Sócio admitido em número de um:
Antonio dos Santos de Oliveira.
e) Presidente Nato: Diretor da Escola.

Conselho Fiscal:
a) Pais de alunos em número de dois:
Fátima Aparecida Torquato,
Solange Siqueira de Oliveira.
b) Representante do quadro administrativo ou docente da escola:
Neide Gomes de Siqueira.

Diretoria Executiva,
Diretor Executivo: Rosana Picão Gonçalves.
Vice-Diretor Executivo: Marilza Eloy
Diretor Financeiro: Marinês Garcia de Alcântara.
Vice-Diretor Financeiro: Julio César de Oliveira.
Secretário: Sandra Mara Aparecida Penha Santos.
Diretor Cultural: Antônio Amaro Gobbo

Diretor de Esportes: Marcos Antonio Ferreira.
Diretor Social: Gláucia Milene Donda.
Diretor de Patrimônio: Fabrício Aparecido Romero.

GRÊMIO ESTUDANTIL “ NÁDIA CRISTINA DENARDI” - 2014

Presidente: André Luís de Oliveira – 9º ano do EF
Vice-Presidente: Jéferson Fernando Leite da Silva – 1ª série do EM
Secretário Geral: Jociane Alessandra Caetano – 3ª série do EM
Vice-Secretário: Amanda Sétimo de Oliveira – 3ª série do EM
Tesoureiro Geral: Luiza Maria Dela Coleta Cotrim - 3ª série do EM
Vice-Tesoureiro: Rodrigo Antônio Doretto Machado – 3ª série do EM
Orador: Jenifer Luana Gonçalves – 3ª série do EM
Diretor de Esportes: Rafael dos Santos Maia – 3ª série do EM
Diretor de Cultura: Maria Eduarda Cano Aguiar da Silva – 9º ano do EF
Diretor de Imprensa: Maycon Douglas Xavier de Jesus – 2ª série do EM
Diretor Social: Bianca de Carvalho Scorcio – 3ª série do EM

PLANO DE MELHORIA

AÇÕES - PLANEJAMENTO

1- Em ATPc, as professoras de Português trarão textos para treinar a leitura dirigida com todos os professores-simulação de aulas- para que
possam utilizar as técnicas em suas aulas.
2- Também em ATPc, assistiremos ao filme “Os Estagiários” e após discussão sobre o tema abordado, exibi-lo aos alunos com a finalidade de que
nossos alunos aprendam a trabalhar em grupos, o sentido de equipe, um ajuda o outro nas suas potencialidades.

3- Ainda em ATPc, far-se-á levantamento de alunos faltosos, para em seguida contactar os pais e saber o motivo das faltas, tentando evitar que o
aluno abandone a escola.

4- Na disciplina de Matemática, em relação ao resultado da Avaliação Diagnóstica, as professoras trabalharão uma habilidade da prova por
semana com exercícios de fixação através de estratégias diferenciadas para atingir as habilidades não adquiridas.

AÇÕES – DIA D

Equipe gestora – Fracionar a reunião de pais por ano/série

Pais - Nas reuniões de pais, por sala, eleger uma equipe de pais para fazer o levantamento dos pais que não estiveram presentes na reunião e que o
filho esteja atrapalhando o bom andamento das aulas.
Equipe gestora e professores - Disposição de três salas da escola – 6º ano A/ 1ª série A, 6º ano B/ 1ª série B e 6º ano C/ 9º ano B - em semicírculo a
fim de melhorar a disciplina e o rendimento das aulas.
Equipe gestora e conselho de escola – Os líderes religiosos, em suas igrejas, com seus grupos de jovens, falar sobre a escola, a importância na vida e
na sociedade e a participação efetiva na escola.
Grêmio – Membros do grêmio irão conversas com alunos propensos à indisciplina e contato com os pais desses alunos.

PLANO DE RECUPERAÇÃO 2014
LÍNGUA PORTUGUESA
Professoes: Elisângela Souza
Fátima Regina Ramos Lodetti
Marta Regina Carrareto Araújo
Sandra Mara Penha dos Santos
Introdução

Este plano integra as ações do Plano de Recuperação. A partir do recolhimento das informações relativas aos progressos e dificuldades de
aprendizagem dos alunos avaliados, adaptações do ensino serão planejadas para atendê-los nos seus diferentes modos de aprender.
Objetivo Geral: proporcionar formação individualizada para cada habilidade não dominada.
Ações:

1. Interpretar e analisar os resultados obtidos pelos alunos nas avaliações, compreendendo acertos e erros e, na medida do possível, diagnosticar os fatores
que estão na origem das dificuldades de aprendizagem observadas;

2. Adaptação das atividades de ensino e de aprendizagem de acordo com a interpretação das informações recolhidas.
Conteúdos:
6º anos
- Leitura oral e fluente;
- Interpretação de textos narrativos.
- Produção de texto narrativo;
- Elementos da crônica narrativa
- Classes gramaticais
7º anos
- Notícia jornalística;
- Leitura e interpretação de texto narrativo: conto, crônica e fábula
- Pronomes;
- Discurso direto e indireto

8º anos
- Leitura e interpretação de textos;
- Vozes verbais;
- Figuras de linguagem;
- Frase, oração e período;
- Ortografia: uso do s e z
9º anos
- Artigo de opinião
- Pontuação;
- Ortografia;
- Leitura e interpretação.
1ª séries
- Crônica
- Conto
- Texto teatral
-Revisão das classes gramaticais
2ª séries
- Esferas de atividades sociais da linguagem
- Leitura e expressão escrita
- Artigo de opinião
- Advérbio e metonímia

3ª séries
- Resenha
- período composto por coordenação e subordinação
- Texto dissertativo
Aspectos Metodológicos
As aulas devem acontecer tendo enfoque na participação ativa do aluno no processo ensino e aprendizagem por meio das capacidades leitoras e
escritoras como elemento nuclear na metodologia de trabalho.
Através
de
arguições,
o
professor
provoca,
direciona
de
forma
significativa
a
participação
do
aluno,
ativa
os conhecimentos prévios sobre o que será lido; levanta hipóteses sobre os
conteúdos ou propriedades dos textos; checar
hipóteses; localiza
e/ou copia
informações; compara informações; generaliza; produz inferências.

Com a checagem das hipóteses, a localização, comparação e generalização das informações e busca de compreensão de palavras pelo contexto em que se
inserem e a relação com o conhecimento de mundo e outros textos chegar até a apreciação e réplica, um nível mais elaborado de leitura, levando o leitor a
dialogar com o texto lido, recuperando as condições de produção do texto isto é, momento histórico, veículo e esfera de atividade que circulou.
Alguns procedimentos são permanentes, ou seja, acontece em todas as aulas, para atender um único aluno.
Duração: no decorrer do 2º bimestre com duas semanais com a presença do professor auxiliar
Habilidades
6º ano
1- Inferir a moral de uma fábula, estabelecendo sua relação com o tema.
2- Estabelecer relações entre imagens (foto ou ilustração) e o corpo do texto, comparando itens de informação explícita.
3 -Identificar a finalidade de um texto, mobilizando conhecimentos prévios sobre o gênero.
4- Inferir informação pressuposta ou subentendida em texto literário, com base em sua compreensão global.
5- Localizar itens de informação explícita em um texto, com base em dada proposição afirmativa de conhecimento de mundo social.
6 Organizar os episódios principais de uma narrativa literária em sequência lógica.
7-Estabelecer relações de causa/consequência, entre os segmentos de um texto, sendo que a causa é relativa a um fato referido pelo texto e a consequência está
explícita.
8-Identificar o efeito de sentido produzido em um texto literário pelo uso intencional de pontuação expressiva (interrogação, exclamação, reticências, aspas etc.)
9- Inferir informação pressuposta ou subentendida em um texto com base nos recursos gráfico-visuais presentes.
10- Inferir o efeito de humor produzido em um texto pelo uso intencional de palavras, expressões ou imagens ambíguas.
11-Identificar o efeito de sentido produzido, em um texto literário, pela exploração de recursos ortográficos ou morfossintáticos.
12 - Estabelecer relações entre segmentos de texto, identificando substituições por formas pronominais de grupos nominais de referência.
13 - Identificar os possíveis elementos constitutivos da organização interna dos gêneros não literários: histórias em quadrinhos, regulamentos, receitas,
procedimentos, instruções para jogos, cardápios, indicações escritas em embalagens, verbetes de dicionário ou de enciclopédia, textos informativos de interesse
escolar, curiosidades (você sabia?), notícias, cartazes informativos, folhetos de informação, cartas pessoais ou bilhetes.
14- Identificar o sentido denotado de vocábulo ou expressão utilizados em segmento de um texto, selecionando aquele que pode substituí-lo por sinonímia no
contexto em que se insere.
15- Localizar item de informação explícita, com base na compreensão global de um texto.
7º ano
1- Identificar o sentido conotado de um vocábulo ou expressão utilizados em segmentos de um texto literário selecionando aquele que pode substituí-lo por
sinonímia no contexto em que se insere.
2- Organizar os episódios principais de uma narrativa literária em sequência lógica.

3- Identificar formas de apropriação textual, como paráfrases, citações, discurso direto, indireto ou indireto livre.
4- Identificar recursos verbais e não verbais utilizados em um texto com a finalidade de criar e mudar comportamentos e hábitos ou de gerar uma mensagem de
cunho político, cultural, social ou ambiental.
5- Inferir tema ou assunto principal de um texto, com base em sua compreensão global.
6- Identificar os interlocutores prováveis de um texto, considerando o uso de expressão coloquial, jargão, gíria ou falar regional.
7- Identificar, em um texto, marcas relativas à variação linguística, no que diz respeito às diferenças entre a linguagem oral e a escrita do ponto de vista do léxico,
da morfologia ou da sintaxe.
8- Inferir informação pressuposta ou subentendida com base na compreensão global do texto.
9 Estabelecer relações entre segmentos de um texto, identificando o antecedente de um pronome oblíquo.
10- Distinguir um fato da opinião explícita enunciada em relação a esse mesmo fato, em segmentos descontínuos de um texto.
11- Estabelecer relações lógico-discursivas marcadas por conjunções ou advérbios, identificando um exemplo do texto que possa ilustrar essa relação.
12- Inferir o efeito de humor produzido em um texto pelo uso intencional de palavras, expressões ou imagens ambíguas.
13- Identificar em um texto o efeito de sentido produzido pelo uso de determinadas categorias gramaticais (gênero, número, casos, aspectos, modo, voz etc.).
14- Identificar o provável público-alvo de um texto, sua finalidade e seu assunto principal.
15-Identificar recursos semânticos expressivos (antítese, personificação, metáfora, metonímia) em segmentos de um poema, a partir de uma dada definição.

8º ano
1-Identificar o efeito de sentido produzido em um texto literário pela exploração de recursos ortográficos ou morfossintáticos.
2- Inferir tema ou assunto principal de um texto, com base em informações contidas em título, subtítulo ou corpo do texto.
3- Estabelecer relações lógico-discursivas marcadas por conjunções ou advérbios, identificando um exemplo do texto que possa ilustrar essa relação.
4- Inferir tema ou assunto principal de um texto, com base em sua compreensão global.
5- Localizar itens de informação explícita, distribuídos ao longo de um texto.
6- Identificar marcas do foco narrativo num enunciado de narrativa literária.
7- Organizar os episódios principais de uma narrativa literária em sequência lógica.
8-Identificar o sentido conotado de vocábulo ou expressão utilizados em segmentos de um texto literário selecionando aquele que pode substituí-lo por sinonímia
no contexto em que se insere.
9- Identificar o efeito de sentido produzido, em um texto literário, pelo uso intencional de pontuação expressiva (interrogação, exclamação, reticências, aspas,
etc.)
10 – Inferir informação pressuposta ou subtendida em um texto com base nos recursos gráfico-visuais presentes.
11- Inferir o efeito de humor produzido em um texto pelo uso intencional de palavras, expressões ou imagens ambíguas.
12- Identificar em um texto o efeito de sentido pelo uso de determinadas categorias gramaticais (gênero, número, casos, aspecto, modo, voz etc.)
13- Reconhecer o efeito de sentido decorrente da escolha de uma determinada palavra ou expressão.
14- Inferir informação pressuposta ou subentendida em um texto literário, com base na sua compreensão global.
15- Identificar o provável público-alvo de um texto, sua finalidade e seu assunto principal.

9º ano
1- Justificar o efeito de humor ou ironia produzido em um texto literário, pelo uso intencional de palavras ou expressões.
2-Identificar o efeito de sentido produzido,em um texto literário, pelo uso intencional de pontuação expressiva (interrogação, exclamação, reticências, aspas, etc)
3- Identificar, em um texto, marcas relativas à variação linguística, no que diz respeito à diferenças entre a linguagem oral e a escrita, do ponto de vista do léxico,
da morfologia ou da sintaxe.
4 Organizar em sequência lógica itens de informação explícita, distribuídos ao longo de um texto.
5- Estabelecer relações de causa/consequência, entre informações subentendidas ou pressupostas distribuídas ao longo de um texto.
6- Localizar e relacionar itens de informação explícita, distribuídos ao longo de um texto.
7- Inferir o tema ou o assunto principal, com base na localização de informações explícitas no texto.
8- Identificar a finalidade de um texto, seu gênero e assunto principal. H01 - G I – 8ª série
9-Identificar os interlocutores prováveis de um texto, considerando o uso de expressão coloquial, jargão, gíria ou falar regional.
10- Diferenciar ideias centrais e secundárias; ou tópicos e subtópicos de um texto.
11- Localizar informações explícitas no texto.
12- Inferir informação pressuposta ou subentendida em um texto literário, com base na sua compreensão global.
13- Identificar formas de apropriação textual, como paráfrases, citações, discurso direto, indireto ou indireto livre.
14- Localizar um argumento utilizado pelo autor para defender sua tese, em um texto argumentativo.
15- Inferir opiniões ou conceitos pressupostos ou subentendidos em um texto.
1ª série

1. Identificar a finalidade de um texto, seu gênero e assunto principal.
2. Identificar os possíveis elementos constitutivos da organização interna dos gêneros escritos (não literários): propagandas institucionais,
regulamentos, procedimentos, fichas pessoais, formulários, verbetes de dicionário ou de enciclopédia, notícias, cartazes informativos,
folhetos de informação, cartas-resposta, artigos de divulgação, artigos de opinião, relatórios, entrevistas, resenhas, resumos,circulares, atas,
requerimentos, documentos públicos,contratos públicos, diagramas, tabelas, legendas, mapas,estatutos, gráficos, definições ou textos
informativos de interesse curricular.
3. Localizar itens de informação explícita, relativos à descrição de características de determinado objeto, fenômeno, cenário, época ou pessoa.
4. Inferir opiniões ou conceitos pressupostos ou subentendidos em um texto.
5. Estabelecer relações entre imagens (fotos, ilustrações), gráficos,tabelas, infográficos e o corpo do texto, comparando informações
pressupostas ou subentendidas.
6. Inferir o tema ou assunto principal com base na localização de informações explícitas no texto.
7. Localizar e relacionar itens de informação explícita, distribuídos ao longo de um texto.
8. Inferir a tese de um texto argumentativo com base na argumentação construída pelo autor.

9. Localizar um argumento utilizado pelo autor para defender sua tese em um texto argumentativo.
10. Identificar o uso adequado da concordância nominal ou verbal com base na correlação entre definição/exemplo.
11. Identificar recursos semânticos expressivos (antítese, personificação, metáfora, metonímia) em segmentos de um poema, a partir de uma
dada definição.
12. Justificar, com base nas características dos gêneros, diferenças ou semelhanças no tratamento dado a uma mesma informação veiculada em
textos diferentes.
13. Identificar o efeito de sentido produzido em um texto pelo uso de determinadas categorias gramaticais (gênero, número, casos, aspecto,
modo, voz etc.).
14. Justificar o uso de determinados recursos gráficos, sonoros ou rítmicos em um poema.
15. Justificar o efeito de humor ou ironia produzido no texto literário pelo uso intencional de palavras ou expressões.

2ª série

1. Distinguir um fato de uma opinião relativa a esse fato.
2. Reconhecer o efeito de sentido produzido pela exploração de recursos gráficos.
3. Interpretar texto com o auxílio de recursos gráficos visuais.
4. Identificar a finalidade de textos de diferentes gêneros.
5. Reconhecer efeitos de ironia e/ou humor em textos variados.
6. Identificar tema ou assunto principal do texto.
7. Identificar a função da linguagem predominante nos textos ou situações específicas de interlocução.
8. Identificar recursos semânticos expressivos.
9. Relacionar as variedades linguísticas a situações específicas de uso social.
10. Estabelecer relações entre a tese e os argumentos oferecidos para sustentá-la.

3ª série

1.
2.
3.
4.

Inferir informações implícitas em um texto.
Reconhecer efeitos de ironia e/ou humor em textos variados.
Interpretar textos com o auxílio de recursos gráficos visuais.
Reconhecer diferentes formas de tratar uma informação na comparação de textos que tratam do mesmo tema, considerando as condições de
produção e recepção.

5. Distinguir um fato da opinião relativa a esse fato.
6. estabelecer relação entre a tese e os argumentos oferecidos para sustenta-la.
7. Estabelecer relações de causa e consequência, entre partes e/ou elementos de um texto.
8. Identificar as marcas linguísticas em textos do ponto de vista do léxico, da morfologia ou da sintaxe.
9. Reconhecer o efeito de sentido produzido pela exploração de recursos gráficos.
10. Reconhecer o efeito de sentido produzido pela exploração de recursos ortográficos e/ou morfossintáticos.
Termo de encaminhamento para recuperação contínua com professor auxiliar
Os professores de Língua Portuguesa e Matemática do Ensino Fundamental e Médio encaminham os alunos relacionados nos projetos de recuperação
contínua por detectarem defasagem na aprendizagem durante o 1º bimestre.

PLANO DE RECUPERAÇÃO 2014

MATEMÁTICA
Professores: Cássia Regina Longhi
Danilo Garcia
Patrícia Faissal Merigui
Rosana Picão Gonçalves
Introdução

Este plano integra as ações do Plano de Recuperação. A partir do recolhimento das informações relativas aos progressos e dificuldades de
aprendizagem dos alunos avaliados, adaptações do ensino serão planejadas para atendê-los nos seus diferentes modos de aprender.
Objetivo Geral: proporcionar formação individualizada para cada habilidade não dominada.
Ações:

3. Interpretar e analisar os resultados obtidos pelos alunos nas avaliações, compreendendo acertos e erros e, na medida do possível, diagnosticar os fatores
que estão na origem das dificuldades de aprendizagem observadas;
Adaptação das atividades de ensino e de aprendizagem de acordo com a interpretação das dificuldades
Conteúdos
6º ano A
- Quatro operações;
- Frações
- Problemas - adição, subtração, multiplicação e divisão.;
7º ano
- Operações fundamentais
- Razão
- Proporção
8º ano

- Imagem das equações
- Coordenadas cartesianas
-Transformações no plano: translação horizontal, vertical e combinada; reflexão : horizontal e vertical
- Sistemas de equações lineares: técnicas de resolução: método da substituição, método da adição, método da subtração; resolução de problemas
contextualizados.
9º ano
- Operações fundamentais;
- Teorema de Pitágoras;
- Fórmula de Báskara.
1ª série
- Potências e crescimento/ decrescimento exponencial: função exponencial
- Logaritmo: definição e propriedades
- Função exponencial e sua inversa, a logarítmica
- Problemas envolvendo equações e inequações exponenciais e logarítmicas em diferentes contextos
2ª série
- Matrizes, determinantes e sistemas lineares
- Significação como tabelas, características e operações
- Noção de determinante de uma mátria quadrada
3ª série
- Equações algébricas e números complexos
-Equações polinomiais
-Números complexos: operações e representação geométrica
-Teorema sobre as raízes de uma equação polinomial.

Aspectos Metodológicos importantes para o desenvolvimento das atividades diversificadas
 A necessidade de que o aluno tenha participação ativa no processo ensino-aprendizagem.
 Problematização como elemento nuclear na metodologia de trabalho.
 As perguntas deverão provocar e direcionar de forma significativa e participativa, o processo de construção do conhecimento por parte do aluno, sendo
também um elemento mobilizador para esta construção. Nesse sentido, ao preparar a aula, o professor destacará as possíveis perguntas e problemas
desencadeadores para a reflexão dos alunos.
Alguns procedimentos são permanentes, ou seja, acontece em todas as aulas, na seguinte ordem, valendo os mesmos para atender um único aluno:



1º- Proposição de atividade e/ou situação-problema, individualmente, adequada ao propósito de ampliar os conhecimento prévios (já conhecidos do
professor) para despertar o interesse do aluno.
2º Busca, pelo aluno, de uma resolução mental e sua representação, por escrito, utilizando seus conhecimentos prévios e seus símbolos pessoais
confirmando oralmente sua compreensão.
3º A interação professor-aluno é mais intensa quando o professor percorre a classe e indaga aluno por aluno (na medida do possível será atendido
todos os alunos, mas também será selecionado alguns) o porque de cada resolução e/ou representação. A postura do professor é sempre “acolher” as
explicações do aluno e, se for o caso, provocar dúvidas na resolução apresentada, fazendo perguntas (e não afirmando) que o faz pensar sobre o que
fez. Esta estratégia é aplicada, mesmo que a resolução esteja correta de modo que os alunos percebam que o importante é pensar sobre o que faz e
não fazer por fazer. Ajuda também o professor avaliar se o aluno está apenas repetindo um procedimento de resolução que não compreende, mas
que memorizou.
4º As resoluções são socializadas entre os alunos, podendo ser em dupla comparando suas respostas e resoluções ou através de alguns alunos
apresentando suas resoluções na lousa. Pergunta-se sempre se eles modificariam sua resolução inicial e por que. Provoca-se discussão e evita-se dar
explicações neste momento, até perceber que todos compreenderam o raciocínio, aprendendo o máximo com os colegas.








5º Se entre as resoluções dos alunos não apareceu nenhuma resolução convencional,
o professor deverá explicar como se utiliza a linguagem matemática para se obter
uma comunicação precisa e objetiva.

Duração: no decorrer do 2º bimestre com duas semanais com a presença do professor auxiliar
Habilidades
6º anos
1- Relacionar a escrita numérica às regras do sistema posicional de numeração.
2 - Resolver problemas com números naturais que envolvam a multiplicação e a divisão.
3 - Resolver problemas com números naturais que envolvam a adição e a subtração.
4 - Resolver problemas com números naturais que envolvam a multiplicação e a divisão.
5 - Resolver problemas significativos utilizando unidades de medida padronizadas como Km/m/cm/mm, kg/g/mg, l/ml.
6 - Resolver problemas que envolvam a adição e a subtração em situações relacionadas aos seus diversos significados.
7 - Identificar figuras espaciais a partir de suas planificações.
8 - Resolver problemas que envolvam o cálculo da área de figuras planas, desenhadas em malhas quadriculadas.
9 - Identificar fração como representação que pode estar associada ao significado parte-todo
7º anos
1- Localizar números racionais na reta numérica.
2- Resolver problema envolvendo noções de porcentagem.

3- Resolver problemas que envolvam cálculos com unidades de medida de tempo.
4 - Resolver problemas que envolvam operações do campo conceitual multiplicativo.
5 - Efetuar cálculos com potencias.
6 - Aplicar as propriedades fundamentais dos polígonos regulares em problemas de pavimentação de superfícies.
7-Identificar semelhanças e diferenças entre polígonos, usando critérios como número de lados, número de ângulos, eixos de simetria e rigidez, sem o uso
obrigatório da terminologia convencional.
8 - Reconhecer números racionais, representados na forma fracionaria ou decimal, com significado parte todo.
9 - Resolver problemas com números racionais expressos na forma decimal que envolvam o significado da subtração.
10 - Resolver problemas que envolvam fração
8º anos
1 - Compreender a relação entre as representações fracionaria e decimal de um número.
2- Resolver problemas que envolvam as quatro operações básicas entre números inteiros (adição, subtração, multiplicação e divisão).
3 - Identificar formas planas e espaciais em situações do cotidiano.
4 - Representar os números reais geometricamente na reta numerada.
5 - Determinar área e perímetro de figuras planas utilizando composição e decomposição.
6 -Ler e escrever expressões algébricas correspondentes a textos matemáticos escritos em linguagem materna e vice-versa.
7 - Identificar a expressão algébrica que expressa uma regularidade observada em sequencias de números ou figuras.
8 - Identificar coordenadas no plano cartesiano.
9- Efetuar cálculos com potencias.
10- Resolver problemas que envolvam as quatro operações básicas entre números inteiros (adição, subtração, multiplicação e divisão).
9º anos
1- Compreender a relação entre as representações fracionária e decimal de um número.
2 -Resolver problemas que envolvam as quatro operações básicas entre números inteiros (adição, subtração, multiplicação e divisão).
3 -Resolver equações do 1º grau.
4 -Representar os Números Reais Geometricamente na Reta Numerada.
5 -Identificar a relação entre as representações algébrica e geométrica de um sistema de equações do 1º grau.
6- Resolver problemas envolvendo o teorema de Pitágoras.
7- Identificar coordenadas no plano cartesiano.
8- Determinar área e perímetro de figuras planas utilizando composição e decomposição.
9- Efetuar cálculos com potências.
10- Resolver situações-problema que envolvam grandezas direta ou inversamente proporcionais.
1ª série

1- Localizar números reais na reta numérica.
2 -Reconhecer situações que envolvam proporcionalidade.
3 -Identificar as coordenadas de pontos no plano cartesiano.
4 -Resolver problemas que envolvam equações com coeficientes racionais.
5 -Identificar a expressão algébrica que expressa uma regularidade observada em sequencias de números ou figuras.
6 -Resolver problemas em diferentes contextos que envolvam as relações métricas dos triângulos retângulos (Teorema de Pitágoras).
7 -Expressar problemas por meio de equações.
8 -Ler e interpretar um gráfico cartesiano que indica a variação de duas grandezas.
9 -Resolver problemas que envolvam as operações com números inteiros do campo aditivo.
10- Identificar as coordenadas de pontos no plano cartesiano.

2ª séries
1- Resolver problemas que envolvam equações do 2º grau.
2 - Resolver problemas em diferentes contextos, envolvendo as relações métricas dos triângulos retângulos. (Teorema de Pitágoras).
3 - Identificar propriedades comuns e diferenças entre figuras bidimensionais e tridimensionais, relacionando-as com as suas planificações.
4- Identificar um sistema de equações do 1º grau que expressa um problema.
5 - Reconhecer o comportamento de funções e suas propriedades relativas ao
crescimento ou decrescimento.
6- Aplicar os raciocínios combinatórios aditivo e/ou multiplicativo na resolução de situações-problema.
7 - Descrever as características fundamentais da função do 2º grau, relativas ao gráfico, crescimento, decrescimento, valores máximo e mínimo.
8 - Resolver problemas que envolvam probabilidades simples.
9- Resolver problemas que envolvam porcentagem.
10 - Resolver problemas em diferentes contextos, que envolvam triângulos semelhantes.
3ª séries
1- Identificar os gráficos de funções de 1º e 2º graus, conhecidos os seus coeficientes
e vice-versa.
2- Reconhecer círculo/circunferência, seus elementos e algumas de suas relações.
3 -Resolver problemas envolvendo as relações métricas fundamentais em triângulos
retângulos.
4 -Resolver problemas que envolvam equações do 1º grau.
5- Resolver problemas que envolvam equações do 2º grau.
6- Resolver problemas em diferentes contextos, envolvendo as relações métricas dos triângulos retângulos (Teorema de Pitágoras).

7- Realizar operações simples com polinômios.
8- Resolver problemas que envolvam porcentagem.
Analisar e interpretar índices estatísticos de diferentes tipos.
9 - Resolver problema que envolva razões trigonométricas no triângulo retângulo (seno, cosseno e tangente).
10- Resolver situações-problema por intermédio de sistemas lineares até a 3ª ordem.

Termo de encaminhamento para recuperação contínua com professor auxiliar
Os professores de Matemática do Ensino Fundamental e Médio encaminham os alunos relacionados nos projetos de recuperação contínua por
detectarem defasagem na aprendizagem durante o 1º bimestre.

PROJETO DE APOIO À APRENDIZAGEM

JUSTIFICATIVA
Considerando o princípio básico que fundamenta o processo de ensinar e aprender, o respeito ao aluno, tendo como base o direito do
mesmo em ter o currículo escolar apresentado de forma contínua, não deixando de atender à totalidade da carga horária e dos dias letivos previstos
na Lei de Diretrizes e bases, e o compromisso desta escola em atender tais necessidades, este projeto visa assegurar o cumprimento das aulas
programadas e dos dias letivos previstos no calendário escolar homologado nesta unidade. Visando ainda proporcionar oportunidades diversificadas
que assegurem efetivamente aos alunos condições de aprendizagem e superação das dificuldades encontradas ao longo do seu processo de
escolarização.
OBJETIVOS
Este projeto tem como objetivo garantir a continuidade das aulas e o cumprimento dos dias letivos, com a substituição dos professores que
estiverem ausentes, desenvolvendo atividades e condições favoráveis para o aprendizado dos alunos, visando garantir de forma contínua e exitosa
esta necessidade.
Criar condições para que o aluno aprenda, selecionando experiências propondo atividades, onde o aluno possa usar para alcançar os
objetivos do aprender. Facilitar, estimular, orientar e não forçar a aprendizagem; de modo que ele organize sua estrutura mental e resolva
problemas, ou seja, orientar o pensamento do aluno.
AÇÕES
Os profissionais irão atuar nas ausências ocasionais, bem como na licença e afastamento de professores, ministrando aulas de qualquer
componente curricular, no Ensino Fundamental e Ensino Médio, com apoio dos professores coordenadores da unidade escolar.
O conteúdo ministrado pelo docente ocupantes desta função deverá constar do currículo oficial e do material deixado pelo professor
substituído, exceto em casos de emergência em que não for possível avisar a falta previamente.

O profissional também poderá participar organizar atividades de auxílio pedagógico desenvolvidas pela escola, ajudando os alunos em um
mecanismo que busque desenvolver ou resgatar as competências e habilidades necessárias à interação do aluno com os conteúdos do currículo
escolar; com um aprendizado eficiente e de boa qualidade.
A metodologia utilizada, principalmente nas atividades de auxílio pedagógico, será de forma diferenciada, através de mecanismos lúdicos
(jogos que prendem a atenção, desenvolvam o raciocínio e o processo ensino/aprendizagem de matemática, de forma a mostrar como ela é
importante), por se compreender que as atividades lúdicas e os jogos didáticos desempenham um papel importante na sala de aula, pois servem
para desenvolver a aprendizagem do conteúdo e garantir que a aprendizagem seja efetivada.
Esse ambiente lúdico emprega-se também a usos de jogos computacionais tornando o processo ensino-aprendizagem mais satisfatório,
propondo desafios que divertem enquanto ensinam, desenvolvendo habilidades funcionais. Quando se possibilita aos alunos um ambiente alegre e
favorável para sua aprendizagem, é notório o aumento de interesse tanto por parte dos alunos que irão sair da rotina das aulas tradicionais, como
para professores que alcançarão uma maior participação de seus alunos nas aulas, obtendo um aumento cognitivo considerável, uma vez que o
processo cognitivo é contínuo e o professor deve favorecer esse processo oferecendo condições para que isto ocorra. Espera-se que o fracasso
escolar seja minimizado e a autoestima do aluno seja recuperada.
METAS
Com a implementação do projeto, espera-se que 90% das faltas de professores sejam substituídas pelos professores que ocupam a função –
atividade do Projeto de Apoio à Aprendizagem e que as atividades desenvolvidas possam assegurar aos alunos um aprendizado eficaz e de concluir
seus estudos dentro do itinerário regular do ensino. Por fim, o professor deve ser capaz de alimentar permanentemente os interesses dos alunos,
estimulando a investigação e a capacidade de pesquisar, de fazer perguntas, bem como de orientar e depurar interesses menos relevantes,
assumindo, com tolerância, a responsabilidade inerente à função que exerce.

PROJETOS – SALA DE LEITURA
PROJETO: MINHA ESCOLA LÊ.
LAÊ DE SOUZA
JUSTIFICATIVA
Diante da necessidade de estimular a prática de leitura e escrita, este projeto propiciar situações em que os alunos adquiram as competências leitoras de
forma prazerosa. Assim, a escola aderiu ao projeto “Minha Escola Lê” do escritor LAÉ DE SOUZA, para receberem uma quantia de livros para realização do mesmo
em que participarão os alunos dos 6º e 9º anos.
OBJETIVOS






Estimular a leitura;
Incorporar o prazer pela leitura;
Incentivar na participação de projetos;
Fortalecer, dentro do currículo, a interpretação de textos e a escrita;
Valorizar o aluno como agente construtor.

PÚBLICO ALVO
Alunos dos 6 º e 9º anos.
METODOLOGIA
Cada aluno receberá um exemplar do livro e com leitura dirigida pelo professor, interpretará a história e como produto final o aluno deve produzir um
texto no gênero estudado.
DURAÇÃO
No 1º e 2º bimestres.
AVALIAÇÃO
A avaliação é o produto final e a participação dos alunos.

PROJETO - SARAU LITERÁRIO
JUSTIFICATIVA
Com as mudanças na sociedade, as tecnologias cada vez mais em evidência e os investimentos visam salas de aula conectadas a internet e cada aluno
com um notebook, o projeto Sarau Literário pretende resgatar a importância de conhecer a diversidade literária, despertando nos alunos o gosto pela leitura e
produção textual, bem como motivá-los a usar os novos meios tecnológicos, e expressar-se através delas de forma consciente.
OBJETIVOS GERAIS
O projeto Sarau Literário tem como o objetivo contribuir para que os alunos conheçam, e utilizem elementos constitutivos da linguagem de forma reflexiva
e funcional, sendo caracterizado como um evento onde as pessoas se encontram para se expressarem ou se manifestarem artisticamente através da dança,
poesia, leitura de livros, músicas.
Também visa o encontro entre pessoas que tem como objetivo expor o seu lado artístico ou transmitir um pouco do seu conhecimento adquirido no que
diz respeito aos assuntos relacionados à literatura.
Além de estimular um olhar crítico e simultaneamente poético sobre a Literatura Portuguesa, ampliar o conhecimento literário motivando o aluno a
utilizar-se de várias formas de expressão utilizando-se também de meios tecnológicos de forma flexível, crítica e criativa, captando os assuntos de forma ampla e
integral.
Assim o Sarau Literário pretende resgatar a cultura de, contar e ouvir histórias, recitar poesias, despertar o gosto pela leitura, incentivar a produção de
escrever poemas, escutar músicas e principalmente motivar os alunos a conhecerem as diversidades culturais presente na Língua Portuguesa.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS






Recitar poemas em sala de aula.
Apresentar peças teatrais.
Organizar exposições de trabalhos.
Valorizar e aperfeiçoar a leitura, escrita e oralidade.
Montar vídeos.

METODOLOGIA

Diversas ferramentas de acordo com as habilidades dos alunos para se obter um aproveitamento das atividades.





Aulas expositivas e dialogadas (Poesias);
Audição de músicas (Coral);
Montagens de vídeos;
Releitura de livros e filmes.

PARCERIA


Programa Escola da Família

CONCLUSÃO
O projeto Sarau Literário foi bastante significativo despertando neles o prazer da leitura, as músicas, produções de textos, peça teatral e longas
metragens. Investe-se também em educação á distância, educação continua, cursos de curta duração, mas só a tecnologia não basta.
“Ensinas em desafio constante”. Hoje com novos meios tecnológicos o aluno pode pesquisar, simular situações, testar conhecimentos específicos,
descobrir novos conceitos, lugar e ideias.

PROJETO – HINO NACIONAL BRASILEIRO

Justificativa
Diante da pouca identificação dos valores cívicos demonstrados pelos educandos da nossa unidade escolar, os professores sentiram a
necessidade de elaborar um projeto para propiciar aos alunos uma oportunidade de desenvolvimento cívico com apreço a cidadania, a democracia e
a participação política.
Objetivos da ação


Resgatar os valores ligados à vivência da cidadania e fortalecimento do sentimento patriótico;



Otimizar a utilização da linguagem musical com forma de expressão, comunicação e convivência;



Preparar os alunos para a vivência das práticas participativas e integradoras entre os diferentes segmentos socioculturais.

Público Alvo
Direção, professores, funcionários e alunos do Ensino Fundamental – Ciclo II e Ensino Médio.
Desenvolvimento das ações
- O que fazer?
Em todas as séries do ensino fundamental e médio será trabalhada a interpretação da letra, entoação do canto em grupos, a origem histórica do
hino e as obrigações legais.
-Como fazer?

Análise e interpretação da letra do hino realizada pelos professores e alunos, estudos da origem histórica do hino e suas obrigações legais, ensaio da
entoação do canto com a pronúncia correta.
- Quando fazer?
Uma vez por semana, no pátio da escola será hasteada a bandeira nacional e entoado o Hino Nacional por toda a comunidade escolar às 08 horas
00min e arriada às 17horas 30min.
- Com quem fazer?
Alunos do Ensino Fundamental e Médio.
Resultados esperados:
Espera-se que os alunos se apropriem dos valores patrióticos contidos na poesia, força e simbologia do Hino Nacional Brasileiro como parte
integrante de nosso patrimônio cultural e desta forma ser conhecidas e respeitadas por todos os brasileiros..
Cronograma:
Durante todo ano letivo – os professores de História despertarão nos educandos os valores cívicos e sua importância, iniciando o trabalho
com a letra do Hino Nacional brasileiro.
Datas – Hasteamento Bandeira Nacional
Data

Hasteamento

Arriamento

6/03

8º ano A

6º ano A

13/03

8º ano B

6º ano B

20/03

9º ano A

6º ano C

27/03

9º ano B

7º ano A

03/04

1º ano A

7º ano B

10/04

1º ano B

7º ano C

17/04

2º ano A

8º ano C

24/04

2º ano B

9ª ano D

08/05

3º ano A

1º ano C

15/05

8º ano A

2º ano C

22/05

8º ano B

3º ano B

29/05

9º ano A

6º ano A

05/06

9º ano B

6º ano B

12/06

1º ano A

6º ano C

19/06

1º ano B

7º ano A

26/06

2º ano A

7º ano B

07/08

2º ano B

7º ano C

14/08

3º ano A

8º ano C

21/08

8º ano A

9º ano D

28/08

8º ano B

1º ano C

04/09

9º ano A

2º ano C

11/09

9º ano B

3º ano B

18/09

1º ano A

6º ano A

25/09

1º ano B

6º ano B

02/10

2º ano A

6º ano C

09/10

2º ano B

7º ano A

16/10

3º ano A

7º ano B

23/10

8º ano A

7º ano C

30/10

8º ano B

8º ano C

06/11

9º ano A

9º ano D

13/11

9º ano B

1º ano C

20/11

1º ano A

2º ano C

27/11

1º ano B

3º ano B

04/12

2º ano A

6º ano A

11/12

2º ano B

6º ano B

PROJETOS DESCENTRALIZADOS – PRODESC
FESTIVAL DE DANÇA E MÚSICA

JUSTIFICATIVA
O homem conhece o mundo por meio de suas linguagens e de seus símbolos. À medida que ele se torna mais competente nas diferentes linguagens, torna-se
capaz de conhecer a si mesmo, a sua cultura e o mundo em que vive.
Dessa forma, a escola deve favorecer o contato de seus alunos com as várias linguagens, com finalidade de comunicação , pois somente, dessa forma,
poderão compreender e interagir em seu meio de uma forma muito mais completa, muito mais perceptiva, portanto, a música e a dança são linguagens muito
expressivas e os educandos devem ter um contato maior com vários estilos musicais e corporais, conhecer os vários tipos de sons e coreografias para que
possam compreender a sua formação, assim, conseguirem criar suas próprias letras/ músicas e coreografias, como também, entender o funcionamento dos
instrumentais.
No final da fase escolar (agosto) apresentaremos a toda comunidade as duas linguagens, através das várias modalidades, já na fase de D.E. , em outubro,
os alunos escolherão os grupos que melhor representarão a escola na Mostra, nas modalidades dança e música, nas categorias inscritas, cujo objetivo está em
uma visão diferenciada, uma escola que trabalha numa dimensão intercultural e que promova uma educação para o reconhecimento do “outro”, através do
diálogo entre diferentes grupos sociais e culturais.
Objetivos:


Instigar o trabalho dos alunos com as linguagens artísticas: musica e dança na sala de aula e fora dela;






Fomentar o interesse no aluno pela expressão da musica e da dança, pela apreciação estética que essas linguagens possibilitam, nos diferentes estilos;
Potencializar os princípios da proposta curricular na construção de leitores e escritores competentes em linguagem verbal e não verbal, nas diferentes
linguagens artísticas e consequentemente nos vários gêneros literários;
Compreender e criar ritmos e coreografias de forma mais simples e prazerosa, utilizando instrumentos convencionais e não convencionais;
Subsidiar os participantes na criação artística, através de temas;



Instigar o gosto para o saber e uso de linguagens artísticas;







Incutir, através da arte, a humanização, a formação de valores;
Participar de concursos como expressão e como outros vários valores de cidadania;
Estimular parcerias como forma de integração para o trabalho em equipe;
Despertar a criatividade e criticidade em trabalho investigativo;
Socializar como forma instigante de aprendizagem.

METAS





Quantificar o universo a ser atingido.
Que 90% dos alunos consigam adquirir hábitos saudáveis com a utilização dessas linguagens artísticas .Que a Música e Dança façam parte do seu dia-adia na, sala de aula e fora dela;
Trabalhar a linguagem musical, corporal e literária com 100% dos alunos do Ensino Fundamental e Médio;
Que 70% dos alunos consigam entender as linguagens da musica e da dança, criando suas canções, letra/ música e coreografias, inclusive a criação de
instrumentos musicais inusitados para acompanhamento.

PROCEDIMENTO
No primeiro momento foi realizada uma reunião com todos os gestores, professores e funcionários, cuja finalidade foi a de apresentar o projeto e
consequentemente a adesão como parceiros.
O projeto foi discutido e aprovado por todos os professores, principalmente da área de Linguagens e Códigos e suas Tecnologias: Arte, Língua Portuguesa,
Educação Física, Língua Inglesa, das respectivas escolas, destacando a importância das linguagens da dança e da musica “A Canção” e “ A Coreografia” nos
diferentes momentos históricos, social, econômico... Um trabalho de forma colaborativa, cada um com a especificidade de sua disciplina, utilizando as várias
formas e espaços para comunicação e avaliação durante o desenvolvimento desse projeto.
Houve reunião com toda a equipe escolar para distribuição de tarefas e num trabalho colaborativo, divisão de tarefas – um colaborando com o outro naquilo que
pode.
O professor de Artes ficará com as funções de montar as turmas por linguagem, de acordo com a preferência do aluno, fazer um campo semântico para
que os alunos criem temas do dia-a-dia, transversais, passará os itens que deverão ser observados de acordo como consta no Edital da Mostra, trabalhar noções
de notas musicais, primeiro com pauta não convencional e depois a convencional, tudo isso, bem devagar até que o aluno entenda e possa construir algum som
com escalas: dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó, utilizando grupos para leitura das notas musicais de forma criativa e interativa,oficina de preparação vocal, confecção de
instrumentos, ritmo, montagem, treinamento e apresentação a ser socializada, direcionamento na confecção de convites, a ilustração, trabalhar em conjunto com
o professor de Educação Física a linguagem dança.
O professor de Língua Portuguesa fará leitura, escuta, fala e escrita de diferentes gêneros literários e não literários, (poema, letras de musicas, cordel,
Ode, biografia, reportagens... ),criação de letras para serem musicadas e/ou coreografadas, discussão em diferentes linguagens/línguas e mídias sobre temas

Relacionados à épocas e autores da literatura nacional/internacional, trabalho com a expressividade nos diferentes gêneros e linguagens, inclusive a tradução e
expressão de letras musicais e coreografias, trabalho linguístico em todos seus aspectos, em contexto de criação e produção musical;
orientações para produções e apresentações públicas, produção, organização e apresentação de Sarau, Serestas e de textos plásticos, confecção do convite do
Festival pelos alunos,produção do convite para o evento. O mais adequado de cada escola será enviado à D.E. para que seja escolhido um para impressão.
Haverá a apresentação da mostra a toda comunidade escolar e local, na escola( final de agosto) com a escolha dos melhores grupos que representarão a
escola na fase D.E.
Em seguida, fazer o treinamento dos grupos selecionados, até o mês de outubro, quando acontecerá a fase D.E;
Paralelamente lançar o concurso do convite – I Mostra de Linguagens Artísticas: música e dança das Escolas de Fernandópolis e Região”
Produção de Convite para o evento, confeccionado pelos alunos na Unidade Escolar com a seleção do convite mais adequado para ser enviado à D.E.;
Em outubro realizar a socialização das linguagens de dança e música, na Mostra, em fase de D.E;
A avaliação será realizada através de reflexão e discussão sobre o acontecido na Mostra, por todos os membros da escola, gestores, professores e
alunos, utilizando os seguintes questionamentos: no que e como poderíamos mudar para melhorar cada vez mais? Em que e onde cada um mudaria em um
próximo evento? Qual apresentação ficou mais forte, mais significativa, por quê?...

EQUIPAMENTO/ MATERIAL/ SERVIÇO UTILIZADO







Caixas de som
microfone
Troféus
Tecido colorido
Transporte
Confecção de camisetas

RECURSO FINANCEIRO NECESSÁRIO
Troféus
40 metros tecido colorido – cetim e malha
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ASPECTOS FACILITADORES E DIFICULTADORES
O que facilita o desenvolvimento deste projeto é a força de vontade dos alunos, também o incentivo dos professores, direção e coordenação.
O que mais dificulta o desenvolvimento do projeto é a falta de recursos financeiros, porém com o solicitado poderemos realizar nosso intuito sem maiores
problemas.

PROEMI – PROGRAMA ENSINO MÉDIO INOVADOR
ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO
JUSTIFICATIVA
Como as ATPCs são momentos de formação de professores e os alunos necessitam de um espaço para divulgar as notícias da comunidade escolar e terem
a oportunidade de montarem um jornal, este projeto visa a leitura de textos para formação contínua dos professores, além de proporcionar a oportunidade da
montagem do jornal pelos alunos
OBJETIVOS
Fortalecer as relações interpessoais e o desenvolvimento da corresponsabilidade na consolidação do Projeto Político Pedagógico por meio da prática
reflexiva, identificar, refletir e definir ações para a superação das fragilidades e maximização das potencialidades, instigar a corresponsabilidade entre os membros
da equipe escolar, avaliar a adequação das ações e suscitar abordagens ou percursos alternativos na busca pela qualidade, organizar os registros dos projetos e
ações da escola, não apenas para documentar o percurso, mas para compreender o processo e embasar o prosseguir, identificar o jornal como um dos portadores
de textos, percebendo a diferença entre eles, identificar os diferentes tipos de textos de acordo com a sua finalidade, identificar, nos diferentes textos, as
estruturas próprias do discurso escrito, discutir sobre assuntos e temas atuais, relacionados aos interesses dos alunos, identificar as diversas interpretações de um
mesmo assunto ou fato, produzir textos utilizando as estruturas do discurso escrito, produzir textos com clareza e coerência, utilizando os recursos básicos de
coesão e produzir semestralmente um jornal da escola contendo os textos produzidos pelos alunos.
AÇÕES
Em ATPC, elaborar e trocar experiências com o acompanhamento das ações, por meio da atuação da equipe gestora com o foco para a formação e
divulgação do produto final dos demais macrocampos dos projetos do PROEMI em jornal semestral das atividades realizadas pelos alunos.
ÁREAS ENVOLVIDAS

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

PÚBLICO ALVO
Todas as séries do Ensino Médio.
DURAÇÃO
Todo o ano letivo.
METAS
Espera-se que 90% dos alunos se envolvam na montagem do jornal, na organização das seções e produção dos textos jornalísticos.
AVALIAÇÃO
O resultado nos jornais, os textos escritos, o envolvimento e a organização das salas na montagem dos mesmos.

LEITURA E LETRAMENTO
JUSTIFICATIVA
Sabendo da necessidade de leitura de clássicos nas séries do Ensino Médio, este projeto visa a leitura de obras essenciais para formação crítica dos leitores, com
posterior releitura pelos alunos através de outros gêneros a fim de que os façam pensar nas obras lidas e tenham suas opiniões sobre os assuntos.
OBJETIVOS
Estimular o educando a prática de leitura, formando assim leitores críticos, reflexivos e atuantes na sociedade em que vivem e proporcionar espaço e condições de
dramatização de obras literárias, estimulando a formação de leitores, trazendo a leitura para o espaço da sala de aula e fora dela, construindo conhecimento de forma
colaborativa, estimulando a comunicação por meio das linguagens verbal e não verbal, desenvolvendo habilidades de interação através da comunicação, estabelecendo
relações entre diferentes realidades e de espaços além de instigar a dramatização, conferindo à aprendizagem sinônimo de cultura e compreender a literatura como uma
forma de recriar a realidade.
AÇÕES
Leitura de obras literárias para vestibular, com apresentação de dramatizações, painéis e produção de vídeos - curta metragem como produto final.
ÁREAS ENVOLVIDAS
Linguagens
- Língua Portuguesa
- Língua Estrangeira, Arte, Educação Física
Ciências Humanas
- Geografia
- Filosofia
- Sociologia
- História
DURAÇÃO
Durante todo o ano letivo.
PÚBLICO ALVO
Todas as séries do Ensino Médio.

METAS
Espera-se que haja o envolvimento de 90% dos alunos.
AVALIAÇÃO
Através de observação nas leituras dos livros escolhidos, das peças escritas e roteiros das cenas gravadas ou dramatizadas e dos produtos finais que são as
apresentações das peças e vídeos.

COMUNICAÇÃO E USO DAS MÍDIAS
JUSTIFICATIVA
Como os alunos adolescentes gostam de música e fotografia e através delas podem demonstrar os sentimentos, emoções e opiniões a respeito da nossa realidade,
este projeto visa proporcionar aos alunos oportunidade de mostrarem o que pensam usando outra mídia, de mostrarem outras habilidades como a produção de imagens,
além de terem contatos com letras de músicas e as interpretarem.
OBJETIVOS
Desenvolver no educando uma interação entre comunicação, cultura digital e o uso das mídias capacitando-os para o mercado de trabalho, movimentar a escola para
integrá-la a cultura e a inclusão digital, valorizar as habilidades, competências e atitudes do aluno, pesquisar sobre o tema proposto em livros ou na internet, desenvolver no
aluno a capacidade de escolha e ilustração, promover a percepção nos alunos de que muitas músicas são vazias de conteúdo e é impossível ilustrá-las e proporcionar a
exposição dos trabalhos dos alunos.
AÇÕES
Os alunos escolherão músicas e farão a interpretação delas através de fotografias com posterior exposição dos trabalhos produzidos.
ÁREAS ENVOLVIDAS
Linguagens
- Língua Portuguesa
- Língua Estrangeira, Arte, Educação Física
PÚBLICO ALVO
Todas as séries do Ensino Médio.
DURAÇÃO
No 2º e 3º bimestres.
METAS
Espera-se que 100% dos alunos participem do projeto.
AVALIAÇÃO
Os alunos serão avaliados através das fotografias produzidas, a ideia contida em cada foto, bem como a participação e o envolvimento no projeto.

INICIAÇÃO CIENTÍFICA

JUSTIFICATIVA
Como todo aluno do Ensino Médio sai da escola e ingressa em uma faculdade, na maioria das vezes, sem noções de pesquisa científica, esse projeto tem como
premissa iniciar o aluno no mundo das pesquisas, ter contato com produção de textos baseados em outros textos a fim de que num curso posterior – superior- já tenha um
conhecimento prévio do assunto.

OBJETIVOS
Despertar o interesse do aluno em desenvolver pesquisas científicas, buscar as respostas para as questões levantadas, utilizar diferentes estratégias de pesquisa
científica, construir aprendizagens significativas, interagir com o grupo envolvido no projeto, participar de forma ativa do processo de pesquisa, interpretar informações,
desenvolver habilidades de leitura e escrita, reconhecer diferentes gêneros textuais, resolver situações-problemas a partir de situações reais, utilizar os recursos existentes
no laboratório de informática, pesquisar na internet artigos que colaboram para o desenvolvimento das pesquisas e produzir uma revista com os resultados das pesquisas
feita pelos alunos.
AÇÕES
Serão entrevistadas pessoas de famílias antigas/tradicionais do município, e essas entrevistas serão publicadas em revista em forma de Memórias/ História Oral.

ÁREAS ENVOLVIDAS
Linguagens
- Língua Portuguesa
- Língua Estrangeira, Arte, Educação Física
Ciências Humanas
- Geografia
- História
PÚBLICO ALVO
Todas as séries do Ensino Médio.

DURAÇÃO
No 2º, 3º e 4º bimestres do ano letivo.
METAS
Espera-se que 80% dos alunos se envolvam no projeto.
AVALIAÇÃO
Pelo resultado final, que são os textos publicados na revista e pela participação dos alunos na elaboração das entrevistas, nas entrevistas, nas transcrições das
entrevistas, bem como a pesquisa dos itens explicativos que cada entrevista conterá.

PARTICIPAÇÃO ESTUDANTIL
JUSTIFICATIVA
Tendo em vista a necessidade cada vez maior do envolvimento dos alunos na realização das atividades escolares, esse projeto representado pela criação e ampliação
da rádio escolar pretende que os alunos tenham voz junto a outros alunos através de programações previamente planejadas por cada série da escola sempre como intuito de
estimular o protagonismo juvenil.

OBJETIVOS
Ser instrumento para promoção do protagonismo juvenil, possibilitando o domínio da língua materna, exercitando a oralidade e a argumentação, além de priorizar a
capacidade criadora do aluno induzindo-o para pesquisas de programas e matérias a serem noticiadas e selecionar material contribuindo para o enriquecimento curricular
em práticas pedagógicas como instrumento democrático de comunicação.
AÇÕES
Ampliação da rádio escolar, levando caixas de som em todas as salas.
ÁREAS ENVOLVIDAS
Linguagens
- Língua Portuguesa
- Língua Estrangeira, Arte e Educação Física
Matemática
- Matemática
Ciências da Natureza
- Biologia
- Química
- Física

Ciências Humanas
- História
- Geografia
- Filosofia
- Sociologia
DURAÇÃO
Durante todo o ano letivo.
PÚBLICO ALVO
Todos os alunos do Ensino Médio.
METAS
Espera-se que 100% dos alunos participem da rádio escolar.

PROJETOS DA ESCOLA
PROJETO APRENDENDO A SER E A CONVIVER
Justificativa
Percebemos a necessidade de desenvolver em nossos alunos um conjunto de competências pessoais e sociais para criar novas relações
entre os mesmos e propiciar conhecimento sobre si e sobre o outro.
Objetivos Gerais
Construir e/ou fortalecer nos adolescentes a autoestima, buscando o autoconhecimento e o exercício dos direitos e deveres, de modo a
facilitar a inserção no coletivo, percebendo-se como agente de transformação social responsável e consciente dos seus próprios limites e
possibilidades.
Objetivos Específicos
Identificar, conscientizar e promover: respeito mútuo; autoconfiança; respeito às diferenças; construção de vínculo afetivo; conviver em
grupo; as expectativas de vida; situações de conflitos individuais e/ou familiares; possíveis problemas de aprendizagem; facilidade em se comunicar;
conscientizar sobre os direitos e deveres; sexualidade.
Desenvolvimento
Aplicar as dinâmicas em sala de aula ou outro ambiente, quando possível com dois facilitadores. Registrar durante ou logo após as mesmas
para acompanhamento do processo no decorrer do projeto. Serão realizadas semanalmente ou quinzenalmente sem que haja prejuízo no
desenvolvimento das aulas do currículo. Após as análises de cada caso será realizado o encaminhamento em conversas e orientações, e se
necessário aos profissionais da Área da Saúde, Conselho Tutelar, Grupos Religiosos e demais segmentos que atendam as necessidades individuais do
aluno.
Recursos

Folhas sulfite, lápis, borracha, tesoura, cola, canetão, cartões, metro, cartolina, recursos multimídia (CD, DVD), etc.
Avaliação
Acompanhar o desenvolvimento dos alunos verificando como a ação está acontecendo, compreendendo o seu funcionamento e analisando
a necessidade ou não de replanejar. Analisar os indicadores das temáticas trabalhadas com objetivo qualitativo para nortear o andamento das
mesmas e a postura dos agentes envolvidos na convivência em grupo.
Observação: O projeto vem sido desenvolvido desde 2013.

Projeto Informar é Prevenir

Justificativa
Através de fatos, acontecimentos que norteiam a vida dos adolescentes observa-se a necessidade de informar e orientar sobre questões de variados
temas sociais e filosóficos.
Objetivos
Informar e orientar os alunos pais e/ou responsáveis sobre acontecimentos que norteiam vida dos adolescentes, no cotidiano escolar, para
introduzir e garantir a discussão de temas sociais com o intuito de formar cidadãos munidos de valores básicos para uma boa vivência e convivência
tornando a escola formadora de cidadania, mediando assim oportunidades de escolhas sensíveis e compromissadas com atitudes saudáveis e responsáveis,
proporcionando qualidade de vida.
Temas
Bullying; Drogas; DSTs; Questões de gênero; Saúde; Sexualidade; Política;
Profissão, etc...
Metodologia
No decorrer do ano letivo, através de textos impressos, CDs, DVDs ou outras mídias fornecer informações orientadas, seguido de debate e/ou roda
de conversa sobre o tema abordado, em sala de aula e/ou sala de leitura, usando paralelamente o projeto Aprendendo a Ser e a Conviver.
Público Alvo
Alunos, pais e/ou responsáveis do Ensino Fundamental e Ensino Médio do período matutino e vespertino.

Professor responsável
Professora Mediadora Escolar e Comunitária em parceria com: Coordenadora do Ensino Fundamental, Coordenadora do Ensino Médio, Professora
da Sala de Leitura e Professora Responsável pelo Grêmio Estudantil.
Material utilizado
Kit: Prevenção também se ensina; Kit: Tá na roda uma conversa sobre drogas; revistas; jornais; textos extraídos de sites; CDs; DVDs; cartolinas;
canetões, entre outros.. .
Duração
Todo ano letivo
Espaços
Sala de Leitura; Sala de Aula; Sala de Vídeo, etc...
Avaliação
Observar o senso crítico e a mudança de postura dos alunos no decorrer do ano sobre os temas abordados e as conexões criadas com os
conhecimentos adquiridos no Currículo e na Vida Social e/ou através da produção de textos (redações, músicas, etc...) e produções artísticas (pinturas,
teatro, etc...).

PROJETO DENGUE

Justificativa
Tendo em vista a epidemia de dengue que assola nossa região e a necessidade de esclarecimento da população como um todo, torna-se de alta
relevância a execução deste projeto.
Objetivo Geral
Trabalhar junto à comunidade escolar, visando conscientizá-la quanto à importância de prevenir a dengue, pois que esta é uma doença grave e que
vem causando muitas mortes.
Estratégias:
- Levantamento de dados estatísticos, pelos alunos, das causas e consequências da dengue em suas formas clássica e hemorrágica;
- Leitura de textos previamente selecionados;
- Pesquisa sobre notícias de casos de dengue;
-Exibição de slides sobre o tema a fim de esclarecer sobre a doença e motivar o trabalho a ser desenvolvido;
- Confecção de recipiente para matar o mosquito da dengue – armadilha ensinada no caderno do Currículo Oficial do estado de São Paulo.;
- Divulgação da receita de repelente caseiro;
Atividades:
- Produções textuais: frases, redações, slogans, HQs;
- Confecção de slides em Power Point;
- Confecção de filmes em movie maker.
Nas 3ª séries do ensino médio, propor a confecção de vídeo em movie maker em grupos, apoiados pela professora de Biologia, sendo escolhido o melhor
para apresentá-lo nas reuniões de pais e mestres nas escolas municipais.

Público Alvo
- Comunidade escolar.
Parcerias
- Prefeitura Municipal
- Sala de Leitura

PROJETO MEIO AMBIENTE
JUSTIFICATIVA
Observamos que nos espaços escolares a temperatura, em dias de verão, tem ficado muito alta, causando desconforto em alunos, professores e
funcionários, assim, este projeto visa realizar ações que levem a uma melhora nas condições térmicas ( diminuições do calor) e criação de locais para que
sejam desenvolvidas atividades extra classe em um ambiente mais agradável, melhorando a estadia na escola e a aprendizagem dos alunos.
OBJETIVOS
- Proporcionar à comunidade escolar o aprendizado teórico e prático da recuperação de áreas desmatadas dentro do espaço urbano;
- Criar espaços alternativos para leitura, jogos e recreações;
- Proporcionar uma redução na temperatura local.
AÇÕES
Como primeiro passo, um debate na comunidade escolar sobre as ações a serem desenvolvidas que levem a uma associação de medidas que
possam criar ambientes que sejam agradáveis e naturais.
Paralelamente, uma composteira ser criada com os resíduos orgânicos (folhas, sobras de capinagem, sobras de cozinha) disponível na escola.
Também escolher áreas, (internas e externas) da escola para plantio das árvores e as espécies mais apropriadas e organizar turmas para o plantio, a
rega, a adubação, a capinagem e outros.
RECURSOS NECESSÁRIOS
- Ferramentas para cuidado das mudas das árvores plantadas;
- Mudas de árvores;
- materiais para confecção da composteira (tábua, eucalipto tratado)
AVALIAÇÃO
Acompanhar o trabalho das turmas e atividades propostas na conservação e manutenção das plantas e da composteira e perceber a diminuição do
calor nos ambientes da escola.

PROJETO: O MUNDO UNIVERSITÁRIO
Justificativa
Percebemos que os alunos da 3ª série do Ensino Médio demonstram pouco interesse em saber sobre as faculdades e os cursos oferecidos pelas
universidades públicas e privadas. Parte desse desinteresse provém da falta do incentivo da família. Assim, este projeto visa despertar na família a
consciência de que o ensino superior é essencial para o futuro do filho, também visa desenvolver o interesse dos alunos para procura de detalhes sobre as
profissões, a escolha de uma carreira, conhecer quais cursos oferecidos, os direitos reservados a alunos da escola pública e a infinidade de financiamentos a
que podem recorrer e outros.
Objetivos
Mostrar aos pais e aguçar a curiosidade dos alunos para procurarem por faculdades, conhecer as diferenças entre faculdades e universidade
particulares e públicas, saber detalhes do mundo universitário como alojamentos, projetos, empregos dentro da universidade, conhecer o sistema de cotas
e os financiamentos existentes e conhecer mais sobre determinadas profissões, como mercado de trabalho e aspectos positivos e negativos das carreiras
em questão.
Público Alvo
Todos os alunos do Ensino Médio.
Ações
Primeiramente, os alunos do Ensino Médio receberão uma pesquisa para ser respondida sobre a intenção de cursar uma faculdade, o motivo se não
tem a intenção, se já tem ideia de qual profissão quer cursar, onde fazer uma faculdade, se ela é privada ou particular.
O professor de Geografia pedirá nas 1ª séries um trabalho de pesquisa sobre a legislação pertinente ao ingresso nas universidades. Na 2ª série,
proporá uma atividade para que os alunos pesquisem sobre o sistema de cotas para ingresso em universidades públicas. Essas pesquisas poderão ser feitas
em casa, na escola - na sala de informática e sala de leitura - com apoio da professora da sala.
Já na 3ª série, que já estão mais próximos desse ingresso no nível superior, haverá atividades mais intensas como palestras e visitas às faculdades,
bem como feira de profissões.
Ocorrerão reuniões com os pais das 1ª, 2ª e 3ª séries para esclarecer dúvidas em relação aos valores de uma faculdade particular, como manter os
filhos em uma cidade que tenha universidade pública, bem como o sistema de cotas, financiamentos e outros.

Cada aluno de 3ª série receberá uma cópia das siglas das principais universidades públicas e particulares e também quais usam a nota do ENEM.
Em seguida, um convidado falará sobre o sistema de cotas e as vagas a que eles têm direito. Também um convidado explicará os tipos de
financiamentos que podem ser feitos para custear uma faculdade e como complemento, um funcionário da agência do Banco do Brasil da cidade virá à
escola e explicará o que é necessário para fazer um financiamento através do banco.
A Vice-diretora do programa Escola da Família conversará com os alunos sobre como conseguirem uma bolsa pelo programa, quais cursos são
oferecidos e qual carga horária que devem trabalhar.
Para estimulá-los a tentar uma vaga em uma universidade pública, um profissional que tenha cursado uma (faculdade pública) falará sobre como é
uma faculdade, a diferença de uma universidade, como são e funcionam os alojamentos, como podem sobreviver dentro de uma universidade.
Posteriormente, semanalmente, ainda nas 3ª séries, um profissional, já atuante, virá conversar com os alunos sobre mercado de trabalho, salário,
aspectos facilitadores e dificultadores de sua profissão em nossa região e, se possível, fora dela.

Parcerias
- Sala de leitura
- Fundação Educacional de Fernandópolis
- Banco do Brasil
Metas
Espera-se que 50% dos alunos da 3ª série do Ensino Médio ingressem em uma faculdade pública ou particular.

Projeto Cinema

Justificativa
Como em nossa cidade não tem cinema e muitos de nossos alunos nunca foram em um, este projeto visa proporcionar aos alunos a oportunidade
de conhecer a sétima arte e ampliar a sua cultura, conhecimentos que não serão apenas memorizados, mas se tornarão inesquecíveis.
Objetivos






saber relacionar-se com os colegas durante a viagem;
saber respeitar as pessoas;
ter noção de pontualidade, cumprindo os horários estabelecidos durante o passeio;
integrar os valores trabalhados na escola à prática;
motivar as aulas com um contexto diferente.

Público – alvo
Alunos do Ensino Fundamental.
Etapas
Como fazer?




agendamento da sessão;
reunião com os pais ou responsável;
autorização dos pais.

Recursos
Ônibus cedido pela prefeitura municipal.
Parceria externa
Prefeitura Municipal de Estrela d’Oeste.

Resultados esperados
Pretende-se ao final desta ação que os alunos vivenciem atividades práticas os valores trabalhados na escola, sendo capazes de percebê-los e aplicálos.
Pretendemos que os alunos percebam a arte do cinema, tendo mais interesse e dinamismo para a aprendizagem.
Esperamos priorizar o caráter disciplinar, incutido nos nossos alunos responsabilidades, limites, integração, noções de horários e comportamento
social.
Formas de registro
Fotos, relatórios, redações, atividades artísticas e filmagens.
Obs.: Vale ressaltar ainda, que as inscrições para o passeio foram aceitas levando em consideração vários critérios em relação ao aluno ao longo do ano:




ser cordato;
ser responsável com os deveres escolares ;
ser assíduo

PROJETO EXCURSÕES
Justificativa
Como a comunidade na qual a escola está inserida oferece poucas atividades de enriquecimento curricular, este projeto visa a inserção dos alunos em novos
espaços de contextualização com atividades diversificadas prazerosas, promover o enriquecimento cultural inserindo-os num clima de descoberta,
investigação e reconhecimento do meio, fazendo, assim, com que tenham mais expectativas e entusiasmo para o estudo.
Objetivos
Mostrar aos alunos as variedades de lazer, bem como o comportamento em lugares diferentes e ampliar os conhecimentos dos alunos. Fazê-los
trabalharem em grupo, despertando o espírito de coletividade.

Público Alvo
Alunos do ensino fundamental e médio.
Ações
Levantamento, com professores e alunos dos locais a serem visitados, dos recursos financeiros, organização e elaboração de visitas e seus devidos
registros.

Metas
Espera-se que os alunos ampliem seu conhecimento e sua visão de mundo.
Parcerias
- Prefeitura Municipal de Estrela d’Oeste.

Recreio Recreativo
Justificativa:
O intervalo é um momento de diversão, brincadeiras e alegria, no entanto em nossa escola percebe-se que neste tempo/espaço há muita correria,
brincadeiras inoportunas e algumas vezes desrespeitosas, tudo isso afetando o bom rendimento escolar e a convivência. Diante do exposto o projeto visa
sob a ação do professor mediador e dos funcionários da escola atividades lúdico com jogos, promovendo e estimulando a coletividade e integração dos
alunos com respeito e colaboração tornando assim o intervalo um ambiente de aprendizagem, prazeroso e de bom convívio.

Objetivos:
Possibilitar a construção de uma atitude positiva diante dos erros possibilitando a reflexão sobre os mesmos para a construção de uma atitude
positiva, favorecer diversidade e criatividade na elaboração das estratégias estimulando o raciocínio lógico, reforçarem os conhecimentos adquiridos do
currículo, melhorar o relacionamento entre os alunos através do respeito às normas de convivência escolar e consequentemente, as avaliações internas e
externas da escola.
Metas:
Espera-se que 90% dos alunos participem das atividades numa interação harmoniosa, descontraída fazendo dos intervalos momentos de
aprendizagem, mediando através da ludicidade situações de conflitos diminuindo a vulnerabilidade de riscos e promovendo o diálogo entre os participantes
de maneira crítica e construtiva.
Procedimentos:
Primeiramente, o professor mediador, coordenação e gestão reunirão os alunos e funcionários que se identificam com as ações do projeto.
Escolhidos os alunos e funcionários, sob a mediação, os convidados serão orientados sob o trabalho a ser realizado e também terão conhecimento das
regras/funcionamento dos jogos para depois, nos intervalos, monitorar os demais alunos nos jogos/brincadeiras. As ações dos alunos serão
supervisionadas/observadas pelo mediador e também a dos funcionários encarregados. Semanalmente serão realizadas avaliações com os envolvidos para
observar se os objetivos, metas e procedimentos estão sendo atingidos/condizentes, no caso de redirecionamentos, serão evidenciados os propósitos da
aprendizagem escolar/projeto e, por meio de reflexões conscientizar os envolvidos que o momento também é pedagógico.

