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PROPOSTA PEDAGÓGICA 

 

 

A Proposta Pedagógica da EE Jerônymo Trazzi de Turmalina fundamenta-se na Constituição 

Federal de 1988 que determina a educação como direito de todos, dever do Estado, da família e da 

sociedade. Na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Lei 9394/96 que inspirada nos princípios 

da liberdade e nos ideais de solidariedade humana apresenta como finalidade o pleno desenvolvimento do 

educando, o seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. No Estatuto da 

Criança e do Adolescente, Lei 8069/90 que dispõe sobre a proteção integral à criança e ao adolescente e 

pautam-se, também nos Parâmetros Curriculares Nacionais e nas demais Leis de Ensino. 

Dentro desse embasamento legal a nossa escola buscou como objetivo principal a formação, no 

sentido amplo, dos alunos sempre visando o ensino de qualidade, a formação ética e a consciência 

harmoniosa das relações sociais, pois o cidadão do futuro precisa ter consciência política dos valores 

ambientais, morais e uma visão bastante clara da própria saúde e da sobrevivência do planeta. 

Para atingir esse objetivo primordial todos os envolvidos no processo educativo, ou seja, 

professores, gestores, funcionários e famílias foram envolvidos no planejamento das metas a serem 

atingidas, bem como das ações, tudo partindo das avaliações e simulados no ano de 2010 e também 

porque todos são igualmente responsáveis pelo processo ensino-aprendizagem. 

Para garantir a formação do aluno enquanto cidadão do mundo nossa escola visa promover um 

ensino que respeite os limites dos próprios alunos e os compreenda como seres reais, tendo um 

posicionamento crítico das condições sociais, políticas, econômica e religiosa do mundo em que vivemos e 

do mundo que queremos para o futuro. 

Também partimos do princípio de que todos são iguais em direitos, independentemente de gênero, 

idade, raça, condições sócio-econômicas ou limitações de qualquer tipo. O tempo é de inclusão e esta 

escola tem entre os seus objetivos os de promover a inclusão. 

Nesta escola já existe um trabalho integrado entre escola e comunidade, pois tudo é visto, 

discutido, priorizado e planejado em conjunto. Nossa escola é apenas mais uma sala de aula dentro de 

uma comunidade educativa onde todos têm papel fundamental na formação do jovem e todos os locais de 

ensino são aproveitados. 

As políticas de Educação garantem o acesso à escola e à escola cabe garantir a permanência e o 

sucesso oferecendo condições ao educando para interagir com o conhecimento, sendo avaliado de forma 

contínua e formativa e desenvolvendo suas habilidades e competências. 

A escola está sempre aberta à comunidade e todos são convidados e incentivados a participarem 

das decisões sobre o ensino promovido, sobre as normas de convivência e tudo o que é feito em termos 

de encontrar soluções para os problemas que envolvem a educação, sendo que as formas mais 

tradicionais de participação são: a APM – Associação de Pais e Mestres, o Conselho de Escola, o Grêmio 

e o Conselho de série. 

As reuniões não são apenas bimestrais, mas sempre que se fizerem necessárias. 

Quanto à aplicação dos recursos provindos do Estado estão previstos planos da APM que poderão 

ser modificados sempre que se fizerem necessárias pelas contingências do cotidiano escolar. Valendo 

também para os recursos próprios da APM. 

Temos também a participação efetiva do Conselho Tutelar que nos ampara nos trabalhos com os 

casos mais difíceis de indisciplina, a freqüência, o abandono e o rendimento do aluno. 

Para acompanhar e evoluir nas transformações da Educação como a implantação do Currículo 

Oficial do Estado de São Paulo, os professores, direção e coordenação empenham em estudos dos 

documentos nas HTPCs e Capacitações na DE e On Line. 
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           A escola desenvolve em trabalho pedagógico pautado no Currículo Oficial do Estado de São Paulo 

que se concretiza através dos instrumentos “cadernos do professor”, “caderno do aluno”, “caderno do 

gestor”, bem como através dos documentos, vídeos e outros.  

Os alunos, embora jovens, mas sujeitos do seu próprio processo de aprendizagem são 

incentivados a participar do Grêmio, do Game da escola de Tempo Integral, do Conselho de Escola, da 

APM e a todos é garantido o direito de participar das decisões e ações da escola. 

A Escola de Tempo Integral, que é a nossa atual situação, tem como objetivo principal conjugar a 

ampliação do tempo de permanência na escola com a intensidade das ações educacionais. Um tempo que 

irá proporcionar ao aluno possibilidades de enriquecimento de seu universo de referências, ao aprofundar 

conhecimentos, vivenciar novas experiências, esclarecer dúvidas, desenvolver atividades artísticas e 

esportivas onde todos esses momentos de aprendizagem sejam decorrentes de uma proposta pedagógica 

construída pelo coletivo escolar. 

As Oficinas Curriculares são matrizes complementares especialmente instituídas para a vivência de 

atividades de natureza prática, inovadoras e integradas às temáticas de saberes já interiorizados ou não 

pelos alunos. 

Nessa perspectiva de mudanças toda a comunidade foi convocada a avaliar, sugerir e planejar os 

próximos quatro anos de atividades de ensino nesta escola e daí surgiu esta proposta pedagógica toda 

pautada na melhoria da qualidade do ensino, da convivência harmoniosa e do resgate de valores 

essenciais à vida humana. 

Dentro da proposta estão previstos os espaços de aprendizagem, inclusive os externos, as ações 

de aprendizagem em forma de projetos, as metodologias de aprendizagem que são as formas como os 

professores vão trabalhar os conteúdos e o relacionamento; as normas de convivência, a preservação do 

patrimônio público. 

O nosso sistema de avaliação, também discutido e divulgado para os alunos valoriza em 50% as 

atividades diárias dos alunos do Ensino Fundamental, ficando apenas 50% para as chamadas avaliações 

bimestrais que não foram abolidas por se tratarem de registros necessários na hora da aprovação ou 

retenção e aos trabalhos da secretaria, ou seja, nas exigências na emissão de históricos. Para o Ensino 

Médio as atividades diárias correspondem a 30% da nota, restando 70% às avaliações bimestrais, sendo 

que essa decisão foi tomada para garantir que os alunos, além da cidadania preparem-se também para os 

concursos, inclusive os vestibulares, estudando mais os conteúdos institucionalizados. 

Nossa escola, por ser ETI não tem horário de reforço, mas conta com a Oficina de Hora da Leitura 

e Experiências Matemáticas, onde os alunos de 5ª e 6ª séries do Ensino Fundamental podem trabalhar 

com atividades diversificadas para complementar o conteúdo curricular e 7ª e 8ª séries do Ensino 

Fundamental desenvolve atividades do Game Superação na formação de leitores, o protagonismo é o 

meio para que os jovens aprendam estratégias para ler com prazer e compreensão. A leitura tem um papel 

de formação e transformação de si e do mundo ao seu redor. As aulas de Experiências Matemáticas têm 

como objetivo desenvolver nos alunos as habilidades de analisar, julgar, argumentar e comunicar idéias 

enquanto resolvem situações problemas. O Superação Jovem propõe que os alunos, ao mesmo tempo 

percorram esses dois caminhos- o protagonismo e a resolução de problemas – e aprendam um conjunto 

de capacidades previstas no Currículo de Matemática de modo a contribuir com o aprendizado da 

disciplina. Temos também a Informática Educacional que leva o aluno a travar conhecimento com novas 

tecnologias o que favorece o seu aprendizado mais profundo e atualizado, graças ao uso da INTERNET. 

A Recuperação Paralela do Ensino Médio e realizado no horário de pós-aula para atender as 

turmas de Matemática e Língua Portuguesa e nos horários normais junto com o professor da classe 

trabalhando a recuperação contínua. Os professores são admitidos por 10 horas-aulas semanais para 

atender as necessidades dos alunos. 

 Nossa Escola quer também garantir um ensino de qualidade graças ao apoio de recursos 

pedagógicos como a SAI, a Sala de vídeo através de vídeos educativos e da biblioteca muito bem 

diversificada, temos também Data-Show, que ajuda a diversificar as aulas. 
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Para encontros de aperfeiçoamento os professores contam com o horário de trabalho pedagógico 

coletivo semanal onde todas as ações são discutidas planejadas, avaliadas e replanejadas sempre que 

necessário para o bom andamento da escola. 

Sobre a importância da frequência escolar nossa proposta também prevê ações de valorização, 

haja vista que as aulas não são apenas um número de dias a serem computados no final do ano com 

finalidade de reter ou promover o aluno, mas sim como uma situação de aprendizagem diária que vai 

desde a convivência com os pares e os outros, até o aprendizado organizado dos conteúdos. 

Como vemos a Proposta em questão não contempla apenas a repetição de falares bonitos de 

pedagogos do passado ou da atualidade, mas sim a divulgação clara e honesta de um conjunto de 

medidas que nos propomos a desenvolver para solucionar problemas da escola em relação às cinco 

dimensões da avaliação escolar. 

 Concluindo, a Proposta Pedagógica da EE Jerônymo Trazzi para o quatriênio 2011/2014 tem como 

principal objetivo um ensino de qualidade pautada nos ideais da convivência pacífica, do respeito ao 

próximo e ao ambiente, da formação cidadã pleno e também da administração democrática e participativa, 

sendo que para atingir isso nós buscamos na legislação, nos cursos promovidos pela SEE, nas idéias de 

autores consagrados, na vivência com a comunidade e também nas experiências do cotidiano escolar os 

temas para serem discutidos, os quais farão parte do Plano Gestão 2011.  
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PLANO DE GESTÃO – 2011/2014 
 

      I- Identificação da escola 
 

 

 A – IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE ESCOLAR: 

  A EE Jerônymo Trazzi foi criada pela Resolução SE nº 22 de 26 publicada em 27/01/1976, 

mantida pelo poder pública Estadual, administrada pela Secretaria de Estado da Educação e 

subordinada à Diretoria De Ensino – Região de Fernandópolis - SP e funciona com base nos 

dispositivos Constitucionais vigentes na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, no 

Estatuto da Criança e do adolescente e pelo Regimento da própria instituição. 

Denomina-se Escola Estadual Jerônymo Trazzi e está situada na Rua Victorio Miotto, nº       337, 

CEP 15755000, centro – Turmalina –SP. 

Fone/Fax (17) 36671104 e fone 36671307. 

E-mail – e027091a @see.sp.gov.br 

CNPJ da APM – 49028988/0001-96 

Código CIE 027091 

Esta Unidade Escolar ministra Ensino Fundamental, Ciclo II, diurno, de 5ª a 8ª séries em Tempo 

Integral, das 7h30 às 16h25, com intervalo de 50 minutos para o almoço, das 12h00 às 12h50. 

Ensino Médio diurno de 1ª a 3ª séries das 12h00 às 17h15. 

A Escola de Tempo Integral é composta de Grade Curricular Regular, com todas as disciplinas do 

Currículo Básico, no período da manhã e Oficinas Curriculares no período da tarde, num total de 08 

(oito) aulas diárias, exceto terça-feira com 09(nove) aulas diárias. 

As aulas do período diurno têm duração de 50 minutos, no Ensino Fundamental e Ensino Médio. 

O funcionamento desta U.E. é das 6h30 às 18h00 nas 3ª, 4ª e 6ª feiras e das 06h30 às 19h30 nas 

2ª e 5ª feiras, o horário de atendimento ao público é das 07h00 às 17h00. 

A equipe gestora é composta de uma Diretora Titular de Cargo, professora Tereza Marques da 

Costa Jacomassi e uma Professora Coordenadora Pedagógica da Escola de Tempo Integral, 

professora Elisia Nogueira Rego Dourado.  
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 II - Caracterização da Unidade Escolar 

       A – Apresentação da escola 

 

A EE Jerônymo Trazzi está localizada na cidade de Turmalina, SP e inserida numa comunidade 

com características agrárias e abriga alunos das áreas urbanas e rurais. 

A maioria dos alunos ajuda os pais nas atividades da lavoura ou do comércio. 

O município tem aproximadamente 2.099 habitantes entre a zona rural e urbana, sendo que a 

maior concentração está na área urbana haja vista que as propriedades rurais são familiares e a 

maioria dos jovens estuda, concluem o Ensino Superior e vão procurara emprego nas grandes 

cidades. 

O comércio é pequeno e às vezes os moradores precisam se locomover para Jales, pois a 

comunidade não dispõe de consultórios médicos e odontológicos, lojas especializadas, tais como 

eletrônicas, mecânicas entre outros. Por ser um município pequeno, também não temos muitos 

alunos. Atualmente a U.E. conta  com 155 alunos matriculados sendo: 87 no Ensino Fundamental e 

68 no Ensino Médio.  

O resultado do Saresp varia de turma para turma, mas na maioria das vezes os resultados 

são positivos, pois os professores e alunos levam muito a sério as avaliações externas. 

A escola dispõe de muitos recursos didáticos entre os quais podemos cita: diversidade de 

livros didáticos e paradidáticos, jornal Folha de São Paulo, Revistas Veja, Época e Isto é, sala de 

informática, sala de multimídia e computador para o professor com impressora, mimeógrafo, rádio, 

computadores, livros de pesquisas e romances, rádio-escola, retroprojetor, epíscopo, planetário, 

esqueleto, máquina digital, filmadora, gravadores, além de muitos materiais pedagógicos  para uso 

direto em sala de aula.  

O nível de escolaridade dos pais também é muito bom, haja vista que quase 100% dos alunos 

que concluem o Ensino Médio nesta UE ingressam no Ensino Superior. 

A escola funciona em prédio próprio, localizado no centro da cidade, com várias 

dependências administrativas e pedagógicas, sendo as pedagógicas: 07(sete) salas de aulas, 

01(uma) sala de vídeo, 01(uma) sala de informática, 01(uma) biblioteca, 01(uma) quadra coberta, 

01(uma) quadra descoberta, 01(um) pátio coberto, 01(um) laboratório e, as administrativas: sala da 

coordenação pedagógica, diretoria, sala de estudo do professor, sala da Escola da Família, sala de 

Educação Física, banheiros de alunos e administrativos, cozinha, secretaria, sala de professores, 

sala da rádio e 02(dois) depósitos pequenos. 

Não temos refeitório, os alunos almoçam no pátio, o que dificulta a limpeza e a organização 

das refeições. As refeições são feitas na cozinha piloto e são bem diversificadas e nutritivas sob o 

acompanhamento da nutricionista, trazida por um funcionário e servidas no balcão térmico, portanto 

estão sempre quentinhas e higiênicas. 

O cardápio é elaborado pela equipe municipal da merenda escolar sob a supervisão da 

Diretoria de Ensino, não tendo a participação da direção da escola. 

A escola conta com 09 (nove) funcionários municipais, todos distribuídos em: 02(duas) 

merendeiras, 01(um) auxiliar de secretaria, 01(uma) auxiliar da limpeza, 02(duas) bibliotecárias e 

03(três) inspetores de alunos. Conta, ainda, com cinco funcionárias estaduais, sendo: a diretora, 

02(duas) agentes de organização escolar que atende na secretaria porque não temos secretário de 

escola, 01(uma) professora coordenadora pedagógica e 01(uma) agente de serviços escolares, 

responsável pela limpeza do prédio. 

 

 

B- Descrição analítica dos principais processos de gestão, seus desafios e relações entre estes e 

os resultados de aprendizagem dos alunos 
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B-1 – Gestão de resultados educacionais 

 

                     A Unidade Escolar desenvolve um trabalho coletivo da seguinte forma:  

                    -As HTPCs são realizadas às 2ª e 5ª Feira das 17h20 às 19h20. 

           -Durante as HTPCs os professores trocam experiências, convidam os pais para discutir os 

problemas de indisciplina, aprendizado e freqüência e planejam novas ações de melhoria ou 

mudanças de metodologias, lêem e-mail, documentos, textos pedagógicos, leis em geral, analisam e 

avaliam o rendimento interno e externo. 

          -A professora coordenadora pedagógica acompanha as aulas diretamente nas salas, fazendo 

os registros e as observações necessárias para as discussões e dá apoio aos professores no 

desenvolvimento de seus trabalhos. 

 -Os pais são sempre comunicados de toda a vida escolar dos filhos, são convidados, não 

somente nas reuniões bimestrais, mas sempre que se faz necessária uma atitude. 

     -A escola tem também um sistema de registro para saída de alunos em horário de aulas e       

também para comunicar ausências às aulas o que resultou em evasão zero no ano de 2010. 

                 -Os alunos doentes são encaminhados ao Posto de saúde e as famílias são comunicadas. 

        -O critério de notas adotado é de zero a dez (números), 50% da nota bimestral para as 

atividades em sala de aula e 50% para as avaliações bimestrais, nas séries de 5ª a 7ª e na 8ª série é 

de 40% para atividades desenvolvidas e 60% para avaliações bimestrais. Isso para valorizar a 

participação dos alunos visto que no EF temos a progressão continuada onde o aluno só fica retido 

por freqüência. 

-No Ensino Médio a norma estabelecida é de 30% da nota bimestral para as participações em 

sala de aulas e 70% nas avaliações mensais ou bimestrais, haja vista que os alunos precisam de 

maior empenho nos conteúdos que são matérias de vestibulares. Essa medida é uma exigência dos 

próprios alunos e de suas famílias que preferem manter os filhos na escola pública porque acreditam 

nela e também porque querem usufruir os benefícios do ENEM, PROUNI e Escola da Família.  

      -Neste ano tivemos aluno muito bem classificado no ENEM que conseguiram bolsas integrais em 

cursos caros, como Direito e Enfermagem em faculdades boas do Estado e isso gerou uma 

confiança muito grande na nossa escola o que nos ajudou na elaboração e execução desta Proposta 

Pedagógica para o próximo quatriênio. 

       -Tendo em vista a analise da auto-avaliação da escola na qual revelou uma fragilidade no que 

diz respeito ao trabalho com os pais este plano de gestão propõe que a s reuniões com os pais 

sejam feitas de forma diferenciada. Quando o assunto envolver toda comunidade escolar a reunião 

será feita no pátio da escola com a participação de todos. Quando o assunto for referente e cada 

sala de aula a reunião será feita por classe/série, com a participação de pais. Alunos, professores e 

equipe gestora. 

      -Além dessas reuniões, os pais também deverão comparecer a escola quando a equipe gestora 

julgar conveniente. 

-A divulgação dos resultados em geral é feita tanto para os pais quanto para os alunos, sendo 

que para os pais acontece nas reuniões coletivas e para os alunos durante as oficinas com a 

presença da coordenadora. Esta divulgação é realizada através de gráficos comparativos com os 

resultados anteriores. 

 

B-2- Gestão participativa 

 

      -Mediante resultado da avaliação feita no final do ano letivo os pais concordaram com a 

continuidade da Escola de Tempo Integral haja vista que as oficinas enriquecem e complementam o 

currículo básico.     

  -As normas da escola foram elaboradas por todos e aprovada em assembléia geral. Sendo que ela 

foi lida e trabalhada por professores com os alunos e depois fará parte do Plano Gestão da escola.  

 



10 
 

Além disso, os pais são informados como a escola procede na entrega de boletins para verificação 

das notas.  

       -Nas reuniões bimestrais os pais são informados de todos os resultados positivos e negativos 

que a escola apresenta com os índices de SARESP, ENEM e as conquistas dos ex-alunos com 

bolsas e aprovação em vestibulares nas universidades públicas. O importante que mediante o 

trabalho da Escola os pais estão valorizando mais a Escola. 

        -As reuniões para eleição da APM e para prestações de contas sempre contaram com grande 

participação dos pais conforme registros em atas e em fotos, o que nos faz propor a continuidade 

desses procedimentos no próximo quadriênio. 

          -O Grêmio Estudantil desenvolve atividades criativas e recreativas com pais, alunos, 

professores e comunidade. 

 

B-3 – Gestão pedagógica 

 

-O Currículo implantado em 2008 é desenvolvido nesta U.E através dos cadernos do 

professor e do aluno em todas as áreas. No que diz respeito a projetos são trabalhos os propostos 

pelos cadernos dos alunos e os projetos descentralizados da CENP. 

-De acordo com os objetivos do Ensino Fundamental e Médio previstos nos Currículos Oficiais 

do Estado de São Paulo, Parâmetros Curriculares Nacionais e nos demais documentos de legislação 

de ensino esta escola tem demonstrado no seu dia-a-dia um trabalho compromissado com a 

qualidade do ensino e muitos cuidados com os critérios de avaliação. 

-A avaliação é vista como um indicador de desempenho do aluno para ser analisado, 

comparado e servir de parâmetro para a continuidade do processo de ensino-aprendizado dos  

mesmos. 

-Os registros são feitos através de portfólios, anotações nas cadernetas ou notas entregue à 

secretaria. 

-A equipe gestora acompanha todo o processo educativo em visitas às salas de aulas, apoio 

pedagógico aos professores e reuniões com os pais. 

-Os projetos desenvolvidos são todos voltados à facilitação da aprendizagem dos alunos e à 

valorização da convivência pacífica e harmoniosa de todos. 

-Os conteúdos abrangem o aprendizado e a utilização do aprendizado em todos os setores da 

vida humana. 

-Observamos o rendimento do aluno através de dois tipos de recuperação: a Contínua e a 

Paralela, senso que na primeira o aluno é avaliado pelo próprio professor da sala que verifica suas 

dificuldades e a partir daí faz as intervenções necessárias; no segundo a própria Secretaria da 

Educação se encarrega de oferecer dez aulas de Recuperação Paralela. Essas aulas são 

distribuídas nas três séries do Ensino Médio atendendo as necessidades dos alunos. O professor de 

recuperação entra na sala juntamente com o professor e auxilia os alunos com mais dificuldades, 

além das turmas individuais. 

-Nas HTPCs é realizado um trabalho de formação continuada dos educadores, propulsor de 

momentos privilegiados de estudos, discussão e reflexão do Currículo Oficial e melhoria na prática 

docente, esse trabalho é coletivo de caráter estritamente pedagógico, destinado à discussão, 

acompanhamento e avaliação da proposta pedagógica da escola e do desempenho escolar dos 

alunos. 

 

B-4- Gestão de pessoas 

        

            -Existe nesta escola um grande compromisso dos gestores, professores e funcionários com 

o nosso Projeto Pedagógico, pois todos são conscientes da sua importância neste processo.                                           

  -Como nossa comunidade é pequena, todos conhecem as famílias dos alunos e, alguns, 
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funcionários e professores até são pais de alunos, o que facilita o trabalho com suas dificuldades ou 

facilidades na aprendizagem e no comportamento. 

  -Existe muito carinho e respeito no trato com todos e o clima é bom para um ambiente de 
trabalho. 

             -As capacitações feitas pela Diretoria de Ensino, cursos on line que são proporcionados pela 
Secretaria da Educação ou pela própria escola são repassadas a todos. Além disso, a equipe 
docente é valorizada pela equipe gestora recebendo elogios. Outra forma de valorizar o professor é 
promover todo mês uma festa para os aniversariantes. 

  -Existe uma ação coletiva na escola onde cada um reconhece a função e a importância do 
outro e cada um também cumpre com responsabilidade o seu papel nesse processo. 

              -Nas reuniões de planejamento, replanejamento e HTPCs são desenvolvidos estudos e 
avaliações de todo processo educacional. 

 

B-5- Gestão de serviços de apoio, recursos físicos e financeiros 

 

  Os recursos financeiros da escola são aplicados de acordo com as necessidades da escola 

após levantamento das necessidades feitas por funcionários e professores, análise e priorização feita 

em reunião pelo Conselho de escola e a APM. 

  Quando os recursos vindos do Estado são poucos a APM promove atividades de 

arrecadação de recursos para suprir as necessidades da escola. Essas atividades são feitas de 

forma a serem, além de lucrativas, prazerosas para todos. 

  Nesta proposta constará o Plano de Aplicação de recursos da APM. 

  O Programa Escola da Família que funciona nos finais de semana também tem suas 

atividades integradas à escola, haja vista que a Educadora profissional faz HTPC junto com os 

professores da escola e os coloca a par de toda a programação dos finais de semana. 

  Contamos também com o trabalho de dois estagiários que nos auxiliam na SAI e voluntários 

do Grêmio na rádio-escola. 

  O Grêmio também é muito atuante, criativo e compromissado com o trabalho e nesta 

proposta também constará o plano de ação deles para 2007. 

 
 
III – Objetivos da Escola 
 

Esta Unidade Escolar, em sua prática docente e administrativa, inclusive como Escola de 
Tempo integral, tem como objetivos: 

- Fortalecer o vínculo entre a educação escolar, o trabalho e as práticas sociais (Art°. 3º da 
LDB); 

-Trabalhar o educando assegurando-lhe a formação comum indispensável para o exercício 
da cidadania e fornecendo-lhe meios para progredir no trabalho e em estudos posteriores (Art°.22 da 
LDB); 

-Desenvolver no educando a capacidade de aprender, tendo como meios básicos o pleno 
domínio da leitura, da escrita e do cálculo; 

-Promover a compreensão do ambiente natural e social, do sistema político, das 
tecnologias, das artes e dos valores em que se fundamenta a sociedade; 

-Promover o desenvolvimento da capacidade de aprendizagem, tendo em vista a aquisição 
de conhecimentos e habilidades e a formação de atitudes e de valores éticos e morais; 
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-Fortalecer os vínculos de família, os laços de solidariedade humana e de tolerância 
recíproca em que se assenta a convivência social; 
              -Educar e cuidar da construção da imagem positiva do aluno; 

  -Atender às diferentes necessidades de aprendizagem; 

  -Promover o sentimento de pertinência e o desenvolvimento de atitudes de compromisso e 
responsabilidade para com a escola e a comunidade, instrumentando-o com as competências e 
habilidades necessárias ao desempenho do protagonismo juvenil e à participação social; 

  -Promover a cultura da paz pelo desenvolvimento de atitudes de auto-respeito, respeito 
mútuo, solidariedade, justiça e diálogo. 

  -Promover a inclusão. 

              -Conscientizar e orientar os professores, quanto à didática, metodologia, avaliação e todo o 
processo ensino-aprendizagem, mediante o Currículo Oficial do Estado de São Paulo. 

 
-Metas a serem atingidas e ações a serem desencadeadas; 

 
Metas (2011-2014) 
  

-Organizar a equipe da escola para que o conjunto de suas ações seja centrado no 
pedagógico, visando o aprimoramento do planejamento docente e recursos didáticos, avaliar e 
replanejar sempre que se fizer necessário; 

-Fazer da escola umas instituições formadoras de pessoas, resgatando valores através de 
atitudes que demonstrem respeito mútuo, solidariedade, humildade, amor ao próximo, valorização do 
corpo e do ambiente; 

-Desenvolver a criatividade, a oralidade, a expressão corporal e o gosto pela arte; 
-Tornar a escola um espaço atraente, motivador e enriquecedor para os jovens do século 

XXI; 
-Incentivar e popularizar o hábito de leitura solidificando uma política de formação de 

leitores; 
-Promover a inclusão; 
-Incentivar as parcerias com a comunidade em geral. 
-Desenvolver projeto de autonomia com a 5ª série para maior participação, compromisso e 

responsabilidades dos alunos e pais, com a participação de todo corpo docente, gestores e 
funcionários 

 
METAS IMEDIATAS 

              -Aumentar o desempenho escolar dos alunos no mínimo 10% durante o      ano        letivo; 
-Garantir que 90% dos alunos estejam engajados efetivamente nos projetos da escola;                                    

     -Assegurar aos alunos recursos materiais para desenvolvimento das ações; 
             -Propiciar aos alunos um ambiente escolar prazeroso e pacífico; 
             -Manter o índice da evasão em zero; 
             -Aumentar a participação da comunidade nas decisões da escola; 

             -Garantir o envolvimento de funcionários nas ações educativas e pedagógicas; 
               -Envolver a comunidade nas ações contra a devastação do meio ambiente;  
             -Desenvolver hábitos de valorização da saúde pessoal e do planeta; 
                       -Garantir que 100% dos professores façam uso o material do novo currículo; 
                       -Ampliar a divulgação dos resultados positivos; 
                       -Aumentar a participação da comunidade na escola; 
                       -Fortalecer a troca de experiências nas HTPCs; 
                       -Valorizar o trabalho dos profissionais da escola e dos alunos; 
                       -Aumentar o índice do Saresp e IDESP no mínimo 10 %; 
                       -Realizar Projetos sobre idoso e Bullying. 
 

             – Ações: 
                         Desenvolver: 
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                       - Pelo menos uma atividade dinâmica semestral para trazer a comunidade na escola; 
                 -Nas HTPCs um momento de exposição de aula do caderno do professor utilizado em sala 
de aula para enriquecer a troca de experiências; 

                          -Nas datas comemorativas um momento de confraternização e atividades de descontração 
prazerosa; 

                          -Simulados em todas as séries e todas as disciplinas. 
                          -Os projetos em anexo contemplam um conjunto de ações específicas que foi planejada 

pela equipe escolar com a participação da comunidade que contemplarão todos os objetivos 
propostos em todas as áreas. 

  
 
 
 

IV-PLANOS DE CURSOS 
 

ENSINO FUNDAMENTAL 
 

LINGUA PORTUGUESA 
 

COMPETÊNCIAS E HABILIDADES GERAIS: 

 

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 crônicas narrativas  
• Produzir quadro-síntese com características do gênero crônica narrativa 
• Reconhecer traços característicos do gênero letra de música 
• 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 modificando-os a partir de 
discussões coletivas 
• Identificar problemas a partir da observação da realidade 
• Reconhecer elementos conotativos 
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•Ler e interpretar textos da tipologia relatar, inferindo seus traços característicos em situações específicas 
de comunicação 
• Distinguir e ressignificar as características da tipologia narrativa em contraste ao agrupamento tipológico 
relatar 
• 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 
• Ressignificar produções textuais a partir de conhecimentos linguísticos 
• Construir critérios para ler notícias a partir de conhecimentos sobre o jornal como mídia impressa 
• Comparar variedades linguísticas de acordo com o contexto comunicacional 
• Reconhecer diferentes tipos de coesão que permitem a progressão discursiva do texto 
• Ler enunciados, depreendendo deles informações e orientações para a escrita 
• Identificar sequências lógicas de enunciados 
• 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 
•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 
• Distinguir conectivos e demais elementos de coesão próprios de relatos orais e escritos 
• Ressignificar produções textuais a partir de conhecimentos linguísticos 
• 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 

•Ler e interpretar textos prescritivos/injuntivos, inferindo seus traços característicos em situações 

específicas de comunicação 

• Analisar textos prescritivos/injuntivos e construir quadro-síntese 

• 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 

• 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 

• Apresentar análises orais de anúncios publicitários 

• Apresentar oralmente os resultados de uma análise de grupo 
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• 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 

• Analisar textos argumentativos e construir quadros-síntese 

• Debater oralmente sobre temas variados, selecionando argumentos coerentes para a defesa de um dado 

ponto de vista 

• Identificar tipos de argumentos em textos de opinião 

• 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 

• Ler e interpretar textos expositivos e argumentativos, inferindo seus traços característicos 

• 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 

• Fruir esteticamente objetos culturais 

• Identificar, escolher e classificar argumentos que sejam a favor ou contrários à defesa de um ponto de 

vista 

• 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 

• Reformular ideias, apresentando novos argumentos e exemplos 

• Utilizar conhecimento sobre a língua (linguísticos, de gênero etc.) para elaborar projeto coletivo 

• Produzir uma versão final de um texto com marcas de intervenção 

 

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 
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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 

 

SÍNTESE DOS CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS: 

Traços característicos de textos narrativos 

• Enredo, personagem, foco narrativo, tempo, espaço 

• Estudos de gêneros textuais 

• Gêneros textuais narrativos e suas situações de comunicação 

• Estudos linguísticos 

• Noção de tempo verbal, modo subjuntivo na narrativa, subjuntivo e os verbos regulares, articuladores 

temporais e espaciais 

• Substantivo, artigo, numeral, pronomes pessoais, formas de tratamento, verbo 

• Sinônimos e antônimos 

• Uso dos “porquês” 

• Variedades lingüísticas 

•Estudo da narratividade em diferentes gêneros 

•Gênero textual crônica narrativa 

•Gênero textual letra de música 

•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 

• Pontuação 

• Tempos e modos verbais 

• Discurso direto e indireto 

• 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  

•Narrar e relatar: semelhanças e diferenças 

Traços característicos de textos jornalísticos 

• Conectivos: preposição, conjunção 

• Frase, oração, período 

• Tempos e modos verbais 

• Locução verbal 

• Formas nominais 

• Advérbio e locução adverbial 

• Interjeição 

• Oralidade escrita: registros diferentes 

• Linguagem conotativa e denotativa 

• Questões ortográficas 

• Acentuação 
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• Artigo 

• Numeral 

•Variedades lingüísticas 

Estudo de gêneros do agrupamento tipológico  

•Gênero textual notícia 

•Gênero textual relato de experiência 

• Frase, oração, período 

• Advérbio 

• Adjetivo 

• Figuras de linguagem 

• Função conotativa 

• Pronomes pessoais, possessivos, de tratamento 

• Discurso direto e indireto 

• Tempos e modos verbais 

•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 

• Verbo (ênfase nos verbos do dizer) 

• Funções da linguagem 

• Discurso direto e indireto 

• Tempos e modos verbais 

• Conectivos 

• Questões ortográficas 

• Concordância 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 

• Figuras de linguagem 

• Preposição 

• Uso dos “porquês” 

• Forma e grafia de algumas palavras e expressões 

• Discurso direto e indireto 

• Marcadores de tempo e lugar 

• Elementos coesivos 

• Pronome: pessoal, possessivo 

• Verbos do dizer 

Traços característicos de textos prescritivos 

•Gênero textual anúncio publicitário 

•Estudos de gêneros prescritivos 

•Textos prescritivos e situações de comunicação 

• 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 
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Traços característicos de textos prescritivos 

Gênero textual anúncio publicitário 

Gênero textual regra de jogos 

• 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 

• Complementos da oração (objeto direto e indireto, agente da passiva, complemento nominal) 

• Figuras de linguagem 

• Discurso citado 

Discurso da esfera da publicidade: diferentes formas de representação 

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 

• Concordância verbal e nominal 

• Regência 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 

• Marcas dêiticas (pronomes pessoais) 

• Elementos coesivos (preposição e conectivos) 

• Concordância nominal e verbal 

• 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 

• Colocação pronominal 

• Regência verbal e nominal 

• Funções da linguagem 

• Período composto por coordenação 

• Articuladores sintáticos argumentativos 

Variedades lingüísticas 

Discurso político: diferentes formas de representação 

Estudo de tipologia e gêneros argumentativos articulados por projetos 

Construção de projeto político 

• Regência verbal e nominal 

• Período composto por subordinação 

• Conjunção 

• Preposição 

• Anafóricos 

• Período composto 

Discurso político: diferentes formas de representação 
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Estudo de tipologia e gêneros argumentativos articulados por projetos 

Construção de projeto político 

• Período composto por subordinação 

• Conjunção 

• Concordância verbal e nominal 

MATEMÁTICA 
 

COMPETÊNCIAS/HABILIDADES GERAIS: 

•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 idéia 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  

• Compreender a idéia de simetria, sabendo reconhecê-la em construções geométricas e artísticas, bem 

como utilizá-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 as medidas de tendência central (media 

mediana, moda) 

• Saber utilizar diagramas de arvore para resolver problemas simples de contagem 

• Compreender a idéia 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 idéia de medida de um ângulo (em grau), sabendo operar com medidas de ângulos e 

usar instrumentos geométricos para construir e medir ângulos  
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• 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 

• Saber planificar e representar (em vistas) figuras espaciais 

• 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 utilizá-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 formulas 

• 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 razões 

• 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 as operações com 

potencias (expoentes inteiros) 

• Realizar operações simples com monômios e polinômios 

• Relacionar as linguagens algébricas e geométricas, sabendo traduzir uma delas na outra, particularmente 

no caso dos produtos notáveis 

• Saber atribuir significado a fatoração algébrica e como utilizá-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 numero par, 2n + 1 e um numero impar, a soma dos n 

primeiros números naturais e _ n_(_n_ +__ 1__) 2 etc.) 

Compreender situacões-problema que envolve proporcionalidade, sabendo representá-las por meio de 

equações ou inequações 

• Saber expressar de modo significativo a solução de equações e inequações de 1º grau 

• 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 

• Reconhecer e aplicar o teorema de Tales como uma forma de ocorrência da ideia de proporcionalidade, 

na solução de problemas em diferentes contextos 

 

 

 



21 
 

• Compreender o significado do teorema de Pitágoras, utilizando-o na solução de problemas em diferentes 

contextos 

• Calcular áreas de polígonos de diferentes tipos, com destaque para os polígonos regulares 

• Saber identificar prismas em diferentes contextos, bem como saber construí-los e calcular seus volumes 

• Compreender a necessidade das sucessivas ampliações dos conjuntos numéricos, culminando com os 

números irracionais 

• Saber representar os números reais na reta numerada 

• Incorporar a ideia básica de que os números irracionais somente podem ser utilizados em contextos 

práticos por meio de suas aproximações racionais, sabendo calcular a aproximação racional de um 

numero irracional 

• Saber realizar de modo significativo as operações de radiciação e de potenciação com números reais 

• Compreender o significado e saber utilizar a notação cientifica na representação de números muito 

grandes ou muitos pequenos 

•Compreender a resolução de equações de 2º grau e saber utilizá-las em contextos práticos 

• Compreender a noção de função como relação de interdependência entre grandezas 

• Saber expressar e utilizar em contextos práticos as relações de proporcionalidade direta entre duas 

grandezas por meio de funções de 1º grau 

• Saber expressar e utilizar em contextos práticos as relações de proporcionalidade direta entre uma 

grandeza e o quadrado de outra por meio de uma função de 2º grau 

• Saber construir gráficos de funções de 1º e de 2º graus por meio de tabelas e da comparação com os 

gráficos das funções y = x e y = x2 

• Saber reconhecer a semelhança entre figuras planas, a partir da igualdade das medidas dos ângulos e da 

proporcionalidade entre as medidas lineares correspondentes 

• Saber identificar triângulos semelhantes e resolver situações-problema envolvendo semelhança de 

triângulos 

• Compreender e saber aplicar as relações métricas dos triângulos retângulos, particularmente o teorema 

de Pitágoras, na resolução de problemas em diferentes contextos 

• Compreender o significado das razoes trigonométricas fundamentais (seno, cosseno e tangente) e saber 

utilizá-las para resolver problemas em diferentes contextos 

• Conhecer a circunferência, seus principais elementos, suas características e suas partes 

• Compreender o significado do p como uma razão e sua utilização no calculo do perímetro e da área da 

circunferência 

• Saber calcular de modo compreensivo a área e o volume de um cilindro 

• Saber resolver problemas envolvendo processos de contagem – princípio multiplicativo 

• Saber resolver problemas que envolvam ideias simples sobre probabilidade. 

 

SÍNTESE DOS CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS: 

 

     -Números; 

     -Números/Relações 

     -Geometria/Relações 

     -Geometria/Números 

CIÊNCIAS 
 

COMPETÊNCIAS E HABILIDADES GERAIS: 

• 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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• Reconhecer, em textos ou figuras, os seres vivos e os fatores não vivos de um determinado ambiente 

• 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.) 

• Identificar e caracterizar as modificações sofridas pelos materiais mais comumente utilizados em nosso 

cotidiano, como metais, plásticos etc., para constituírem produtos diversos (parafusos, máquinas, lâminas 

etc.) 

 

 

SÍNTESE DOS CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS: 

 

•Terra e universo; 

•Vida e ambiente; 

•Ser humano e saúde; 

•Tecnologia e sociedade. 

 

HISTÓRIA 
 

                                  COMPETÊNCIAS E HABILIDADES GERAIS: 
• 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 
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• 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-geo gráfico 

• 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 

• Reconhecer a importância das práticas de religiosidade para a construção das identidades socioculturais 

• 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 

• Reconhecer os 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, a partir de mapas e documentos iconográficos, as principais características das formações 

sociais 

• Identificar as principais características do sistema de trabalho na Idade Média europeia 
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• 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 

• Reconhecer, a partir de diferentes referências, a importância da cultura material como fonte histórica 

• 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 

• Identificar as principais características das monarquias absolutistas instaladas na Europa no final da 

Idade Média 

• 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 
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• 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 afro descendentes 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 

• Identificar os principais fatores que levaram à crise do Sistema Colonial no Brasil 

• 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 

• Reconhecer as principais características dos processos de independência das colônias europeias na 

América 

• 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 
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• 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  

• Identificar, no Código Civil Napoleônico, de 1804, as principais ideias burguesas e 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 

• Identificar os principais conceitos do ideário dos movimentos revolucionários 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  
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• 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 

• Estabelecer relações a partir da seleção e organização de informações registradas 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 europeias 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 

• Relacionar o princípio de respeito aos valores humanos e à diversidade 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 
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• 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 

• Estabelecer relações entre a Segunda Guerra Mundial e o processo de descolonização da África e da 

Ásia 

• 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 

• Reconhecer os principais elementos que definem os conceitos de Nova Ordem Mundial e globalização 

• Identificar as principais tecnologias que caracterizam a vida cotidiana na sociedade contemporânea 
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SÍNTESE DOS CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS: 

 

Sistemas sociais e culturais de notação de tempo ao longo da história 

As linguagens das fontes históricas 

• Documentos escritos, mapas, imagens, entrevistas 

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 

• As migrações bárbaras e o cristianismo 

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 europeias 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 

Movimentos sociais e políticos na Europa no século XIX 
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• 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 BrasilH 

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 

 

GEOGRAFIA 
 

COMPETÊNCIAS E HABILIDADES GERAIS: 

• 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 

• Descrever os movimentos do planeta Terra e identificar as consequências dos movimentos 

• 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 
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• 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 

• Descrever as consequências das estações do ano no conjunto das atividades 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 

• Identificar, a partir de textos e de representações cartográficas, o processo de 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 
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• 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 

• Identificar e descrever os diferentes usos dos recursos naturais realizados pela 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 

• Aplicar conhecimentos geográficos para identificar fenômenos sócio espaciais 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 
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• 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 

• Selecionar e ordenar argumentos embasados em fundamentações geográficas 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/8o do Ensino Fundamental 
• Identificar elementos histórico-geográficos representativos da herança pré-colombiana 

• 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 

• Estabelecer semelhanças e diferenças socioculturais entre as correntes de povoamento sul-americanas 

• 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 
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• 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 

• Relacionar os fundamentos da cidadania e da democracia, do presente e do 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 

• Analisar o malthusianismo tendo como referência dados do crescimento 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. 
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• 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 

 

SÍNTESE DOS CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS: 

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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A água e os assentamentos humanos 

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) 

 

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 

 

Produção e consumo de energia 

As fontes e as formas de energia 

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 
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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? 

 

Geografia das populações 

Demografia e fragmentação 

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 

INGLÊS 
COMPETÊNCIAS E HABILIDADES GERAIS: 

Espera-se que ao completar o 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, rótulos de 

produtos, placas e pôsteres, capas de revista, emails, planta baixa depoimentos, mapas, placas indicativas 

de avisos sobre serviços e espaços públicos, tabelas de horário, fichas e cartões de identificação, guias e 

folhetos informativos e turísticos, calendários, entrevistas, perfis on-line, conversas em salas de bate-papo 

(internet), páginas da internet, formulários, cartas pessoais, cardápios, infográficos, tabelas de nutrientes, 

trechos de artigos de revista, linha do tempo, questionário, biografias, perfis, verbetes de enciclopédia, 

anúncios publicitários, catálogos e fichas com descrição de produtos e invenções, depoimentos pessoais, 

fóruns da internet, diários, roteiros, páginas da internet sobre programas de intercâmbio, 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 

• Identificar e comparar níveis de formalidade em pequenos diálogos com cumprimentos em inglês 

• 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 
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• 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 

• 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 

• 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 

• Relacionar informações em textos 

• Identificar o uso de adjetivos em um texto descritivo 

• Relacionar palavras por sinonímia e antonímia 

• 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 

• Reconhecer empréstimos linguísticos 

• Identificar semelhanças entre informações apresentadas em diferentes textos 

• Reconhecer os usos do tempo verbal presente 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 

• Produzir fichas ou cartões de identificação pessoal 

• Produzir informe e folheto informativo 

• Reescrever em inglês padrão mensagens originalmente escritas em lingoes 

• Simular a produção de perfil pessoal para uma comunidade virtual 

• 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 

• 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 
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• Escrever uma carta ou email pessoal, compreendendo a produção escrita como um processo em etapas 

de elaboração e reelaboração 

• Selecionar título ou legenda apropriada para texto escrito, imagem, foto, figura etc. 

• 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 

• 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 

• Solicitar e fornecer informações sobre ações e fatos passados  

• 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 

• 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 

• Organizar em sequência informações explícitas distribuídas ao longo do texto, considerando a ordem em 

que aparecem 

• 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 

• Reconhecer o uso de formas comparativas dos adjetivos 

• 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 

• 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 
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• 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 

131 

SÍNTESE DOS CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS: 
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) 

• Pôsteres sobre a presença da língua inglesa no cotidiano 

• Cartaz com ilustrações e legendas: proposta de reorganização do espaço 

• Planta baixa de uma casa contendo itens de mobília, com os cômodos e móveis identificados 

As línguas estrangeiras em nosso entorno 

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 

• Portadores de textos impressos que tenham palavras estrangeiras (camisetas, embalagens,  manuais, 

cartões de jogos) 

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 

• Descrições de espaços escolares, de plantas baixas 

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 

• Depoimentos contendo descrições de diferentes moradias, plantas baixas de empreendimentos 

imobiliários 

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  
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• 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 

• Fichas e cartões de identificação de modalidades esportivas presentes em suportes como revistas e sites 

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 

• Identificação de comemorações (dia dos namorados, ano-novo, independência) 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) 
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• 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 

junk food healthy food) 

• Diferentes significados dos pronomes indefinidos (quantificadores): much, many, a lot, (a) little, (a) few, 

some, any, no 

• 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 

Ampliação de repertório lexical e conhecimento gramatical em uso 

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 

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 

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 

Textos para leitura e escrita 
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• Biografias, entrevistas, perfis 

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 

• Roteiro para dramatização, em língua inglesa, de uma cena (episódio na vida dos alunos)   

EDUCAÇÃO ARTÍSTICA 
COMPETENCIAS E HABILIDADES GERAIS: 

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 

• Analisar a percepção visual, a sonora, a espacial e a cinestésica na leitura e na 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 



44 
 

• 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 

• Investigar matérias e ferramentas em obras de artistas, de várias modalidades artísticas, em tempos 

diversos 

• 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 

• Identificar conceitos e procedimentos estudados e experimentados em arte durante o ano letivo 

• 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 

• 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 

•Operar com ideias, sentimentos, pensamentos e emoção na produção de poéticas pessoais e/ou em 

grupo 

• 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 

• 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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• Identificar conceitos, procedimentos e conteúdos investigados e experimentados em Arte durante o ano 

SÍNTESE DOS CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS: 

A tridimensionalidade nas linguagens artísticas 

 

• Diferenciação entre o espaço bi e o tridimensional 

• O som no espaço: melodia-ritmo 

• Formas do espaço teatral e sua relação com o corpo dos atores 

• 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 
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• 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 

O desenho e a potencialidade do registro nas linguagens artísticas 
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• 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 

 



48 
 

Experimentação: uma fresta para respirar o poético 

 

• Improvisação, acaso, ludicidade, espontaneidade 

• Corpos perceptivos, intuição, acaso, imaginação criadora, coleta sensorial, vigília 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 
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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 

Reflexos e reflexões da vida na Arte – as temáticas no território de forma-conteúdo 

 

• 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. 
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• 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 
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Materialidade e gramática das linguagens artísticas 

 

• Matéria e significação 

• O corpo como suporte físico na dança e no teatro 

• Cenário; adereços; objetos cênicos; texto 

• 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-conteúdo 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 
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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 

 

EDUCAÇÃO FÍSICA 
COMPETENCIAS E HABILIDADES GERAIS:  

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 

• Identificar princípios de competição e de cooperação em diferentes tipos de jogos 

• 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 
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• 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 

• Identificar as principais regras do handebol (ou futebol), reconhecendo-as na dinâmica do jogo 

• 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 

• 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) 

• 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) 

• Identificar diferentes possibilidades de movimento da GR (ou GA) 

• 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) 
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• 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 

• Identificar diferentes formas de arremesso e lançamentos 

• 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 

• Associar os discursos sobre as ginásticas de academia às manifestações de busca de padrões de beleza 

corporal 

• 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 
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• 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 

• Identificar e adaptar instrumentos utilizados em uma roda de capoeira 

• 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 

• Identificar as diferenças (no espaço, no tempo e nas regras) e as semelhanças (o prazer, a competição e 

a dimensão lúdica) entre o jogo e o esporte 

• Identificar a conduta diferenciada entre o jogador (lazer/não trabalho) e o atleta (rendimento/trabalho) 

• Identificar o processo de transformação do jogo em esporte (como atividade de lazer ou esporte de 

rendimento) 

• Identificar o objetivo do beisebol (ou da modalidade escolhida para o bimestre) e suas principais regras, 

reconhecendo-as na dinâmica do jogo 

• Relacionar a introdução e a disseminação do beisebol (ou da modalidade escolhida para o bimestre) no 

Brasil com seu processo histórico de surgimento e consolidação 

• Identificar e caracterizar a dinâmica básica do esporte, em termos de ataque/defesa e funções dos 

jogadores 

• Identificar e reconhecer os princípios técnico-táticos do beisebol (ou da modalidade escolhida para o 

bimestre), aplicando-os em situações reduzidas de jogo 

• Aplicar os princípios técnico-táticos do beisebol (ou da modalidade escolhida para o bimestre) em uma 

partida propriamente dita 

• Organizar-se de modo autônomo para realizar uma partida de beisebol, desempenhando todas as 

funções necessárias para tal 

• Planejar as várias fases de um evento rítmico e expressivo 

• Elaborar regulamentos específicos para cada categoria de apresentação no festival 

• Documentar e avaliar as atividades realizadas no evento 
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SÍNTESE DOS CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS: 

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 

Capacidades físicas: aplicações no atletismo e na atividade rítmica 

Capacidades físicas: aplicações em esportes coletivos 

Capacidades físicas: aplicações no atletismo e na luta 

• Agilidade, velocidade e flexibilidade 

• Alongamento e aquecimento 

• Resistência e força 

• Postura  

• Sistema locomotor 

Princípios e efeitos do treinamento físico 

• Atividade física/exercício físico 

• Implicações na obesidade e no emagrecimento 

Substâncias proibidas 

• Doping e anabolizantes 

Tema 3 – Esporte 

• Modalidade coletiva: futebol ou handebol 

• Princípios técnicos e táticos 

• Principais regras 

• Processo histórico 

• Modalidade individual: ginástica artística (GA) ou ginástica rítmica (GR) 

• Principais gestos técnicos 

• Modalidade individual: atletismo (corridas, saltos, arremessos e lançamentos) 

• Modalidade coletiva: basquetebol ou voleibol 

• 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 

Jogo e esporte 

• Diferenças conceituais e na experiência dos jogadores 

Modalidade “alternativa” ou popular em outros países: rugby, beisebol, badminton, frisbee ou outra 

Organização de campeonatos 

Tema 4 – Atividade rítmica 

•Noções gerais sobre ritmo 

•Jogos rítmicos 

•Manifestações e representações da cultura rítmica nacional 

• Danças folclóricas/regionais 

• Processo histórico 

• A questão do gênero 
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Manifestações e representações da cultura rítmica de outros países: o zouk 

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 

• Coreografias 

Organização de festivais de dança 

Tema 5 – Ginástica 

Ginástica geral 

• Fundamentos e gestos 

• Processo histórico: dos métodos ginásticos clássicos à ginástica contemporânea 

Práticas contemporâneas: ginástica aeróbica, ginástica localizada e/ou outras 

• Princípios orientadores 

• Técnicas e exercícios 

Práticas contemporâneas: ginásticas de academia 

Padrões de beleza corporal, ginástica e saúde 

Tema 6 – Luta 

Princípios de confronto e oposição 

Classificação e organização 

A questão da violência 

Judô, caratê, tae kwon do, boxe ou outra 

Modalidade: capoeira 

• Capoeira como luta, jogo e esporte 

• Princípios técnicos e táticos, principais regras, processo histórico 

 

ENSINO RELIGIOSO 
 

COMPETENCIAS E HABILIDADES GERAIS: 

•Decodificar o fenômeno religioso presente em todas as culturas; 

•Valorizar o pluralismo religioso das culturas brasileiras, marcadas fortemente pela religião; 

•Aprender a respeitar as diferentes formas de expressão religiosa e desenvolver a tolerância para com o 

diferente. 

 

SÍNTESE DOS CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS: 

 

•Religião e diversidade; 

•História e religiosidade; 

•Funções e valores culturais religiosos; 

•Diversidade religiosa como parte da cultura; 

•Tradição religiosa e ética; 

•Textos sagrados; 

•Cristianismo; 

•Diversidade Cristã – A reforma; 

•Pluralismo e diversidade. 
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ENSINO MÉDIO 
 

LÍNGUA PORTUGUESA 
 

COMPETÊNCIA E HABILIDADES GERAIS: 

 

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 verbos-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 e 

discursivas estudadas no bimestre: verbo, pronomes, adjetivo, substantivo, conectores, artigos e numerais 

• Adaptar textos em diferentes linguagens, levando em conta aspectos linguísticos, históricos e sociais 

• Reconhecer características básicas do texto dramático teatral 

• Localizar informações visando a resolver problemas, no campo das instituições lingüísticas e literárias, 

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 verbal 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 

• 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 
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• 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 

• Posicionar-se criticamente diante do texto do outro, defendendo ponto de vista coerente a partir de 

argumentos 

• 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 

• 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 

• 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 

• Analisar, em textos de variados gêneros, elementos sintáticos utilizados na sua construção 

• 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 

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: 

• 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, defendendo-a por meio de 

argumentação lógica 

• 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 

• Identificar o valor semântico e expressivo do advérbio na construção coesiva de um texto 

• 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 
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• 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 

• Identificar, em textos literários dos séculos XIX e XX, as relações entre tema, estilo e contexto de 

produção 

• 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 

• Reconhecer diferentes elementos que estruturam o texto narrativo (personagens, 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 
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• 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 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: 

• 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 

• Identificar o valor discursivo e expressivo da estilização, da paródia e da 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 

 

SÍNTESE DOS CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS: 

 

Esferas de atividades sociais da linguagem 

As diferentes mídias 

A língua e a constituição psicossocial do indivíduo 

A língua portuguesa na escola: o gênero textual no cotidiano escolar 

A literatura na sociedade atual 

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 linguístico 

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 
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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 

A literatura e a construção da modernidade e do moderno 

Linguagem e o desenvolvimento do olhar crítico 

A crítica de valores sociais no texto literário 

Adequação linguística e ambiente de trabalho 

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 

Relações entre literatura e outras expressões da Arte 

Estruturação da atividade escrita 

• Planejamento 

• Projeto de texto 

• Construção do texto 

• Revisão 

Textos prescritivos (foco: escrita) 

•Projeto de atividade extracurricular 

•Projeto de atividade midiática (reportagem fotográfica, propaganda, documentário em vídeo, entre outros) 

Texto lírico (foco: leitura) 

• Poema: a denúncia social 

•Poema: diferenças entre verso e prosa 

• O poema e o contexto histórico 

•Poema: visão temática 

• Poema: a ruptura e o diálogo com a tradição 

• Ensaio ou perfil biográfico 

• A lírica moderna 

• Poesia e crítica social 

Texto narrativo (foco: leitura) 

• Conto fantástico 

•Conto tradicional 

• Crônica 

• Comédia e tragédia (semelhanças e diferenças) 

• Prosa literária: comparação entre diferentes gêneros de ficção 

• Textos em prosa: romance 

• Cordel 

• Epopeia 

• O símbolo e a moral 
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• A narrativa moderna 

• Cartum ou HQ 

• Romance de tese 

• Análise crítica de texto literário 

• A prosa, a poesia, a paródia, a modernidade e o mundo atual 

Texto teatral (foco: leitura) 

•Diferenças entre texto teatral e texto espetacular 

• Fábula 

Texto argumentativo (foco: escrita) 

• Opiniões pessoais 

• Estrutura tipológica 

• Artigo de opinião 

• Anúncio publicitário 

•Ethos e produção escrita 

• Resenha crítica 

• Dissertação escolar 

Texto expositivo (foco: leitura e escrita) 

• Tomada de notas 

• Fôlder 

• Entrevista 

• Resumo de texto audiovisual (novela televisiva, filme, documentário, entre outros) 

• Legenda 

• Folheto 

• Resumo 

• Reportagem 

• Correspondência 

• Relato (foco: leitura e escrita) 

• Notícia 

• Discurso 

Texto literário (foco: leitura) 

• Conto: a ruptura com a tradição 

• Poema: subjetividade e objetividade 

• Análise crítica 

Texto informativo (foco: leitura e escrita) 

• Fôlder ou prospecto 

Texto prescritivo (foco: leitura e escrita) 

• Exames de acesso ao Ensino Superior ou de seleção profissional 

O texto literário e a mídia impressa 

Argumentação, expressão de opiniões e mídia impressa 

As entrevistas e a mídia impressa 

Mundo do trabalho e mídia impressa 

Informação, exposição de ideias e mídia impressa 

Intencionalidade comunicativa 

A expressão de opiniões pela instituição jornalística 

Estratégias de pós-leitura 

Organização da informação e utilização das habilidades desenvolvidas em novos contextos de leitura 

 

Funcionamento da língua 

Análise estilística: verbo, adjetivo, substantivo, pronomes, artigos, numerais, conectivos, advérbio, 

metonímia, orações coordenadas, subordinadas e nível sintático 

Aspectos linguísticos específicos da construção do gênero 

Aspectos linguísticos específicos da construção da textualidade 
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Coesão e coerência com vistas à construção da textualidade 

Adequação linguística e trabalho 

Coordenação e subordinação 

Formação do gênero 

Construção da textualidade 

Construção linguística da superfície textual: coesão, paralelismos, coordenação, subordinação, uso de 

conectores, estrutura sintática, construção da tese, reformulação, paráfrase e estilização  

Identificação das palavras, sinonímia e ideias-chave em um texto 

Intertextualidade: interdiscursiva, inter genérica e referencial, temática 

Relações entre os estudos de literatura e linguagem 

Períodos simples e composto 

Valor expressivo do período simples 

Lexicografia: dicionário, glossário, enciclopédia 

Visão crítica do estudo da gramática 

O conceito de gênero textual 

Polissemia 

Intersemioticidade 

Interação entre elementos literários e linguísticos 

Processos interpretativos inferenciais: metáfora 

A sequencialização dos parágrafos 

Análise estilística: preposição 

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 

Linguagem e adequação vocabular 

Valor expressivo do vocativo 

O problema do eco em textos escritos 

Resolução de problemas de oralidade na produção do texto escrito 

O clichê e o chavão 

 

Compreensão e discussão oral 

A oralidade nos textos escritos 

Discussão de pontos de vista: Literatura e Arte 

Discussão de pontos de vista em textos criativos (publicitário) 

Expressão oral e tomada de turno 

Expressão de opiniões pessoais 

Situação comunicativa: contexto e interlocutores 

Hetero e autoavaliação 

Estratégias de escuta 

Concatenação de ideias 

Discussão de pontos de vista em textos opinativosrtug 

Discussão de pontos de vista em textos literários 

A importância da tomada de turno 

Identificação de estruturas e funções 

Estratégias de fala e escuta 

 

Conhecimentos da linguagem 

Revisão dos principais conteúdos 
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MATEMÁTICA 

 

COMPETÊNCIAS E HABILIDADES GERAIS: 

• Saber reconhecer padrões e regularidades em sequências numéricas ou de imagens, expressando-as 

matematicamente, quando possível 

• Conhecer as características principais das progressões aritméticas – expressão do termo geral, soma dos 

n primeiros termos, entre outras –, sabendo aplicá-las em diferentes contextos 

• Conhecer as características principais das progressões geométricas – expressão do termo geral, soma 

dos n primeiros termos, entre outras –, sabendo aplicá-las em diferentes contextos 

• Compreender o significado da soma dos termos de uma PG infinita (razão de valor absoluto menor do 

que 1) e saber calcular tal soma em alguns contextos, físicos ou geométricos 

• Saber reconhecer relações de proporcionalidade direta, inversa, direta com o quadrado, entre outras, 

representando-as por meio de funções 

• Compreender a construção do gráfico de funções de 1º grau, sabendo caracterizar o crescimento, o 

decrescimento e a taxa de variação 

• Compreender a construção do gráfico de funções de 2º grau como expressões de proporcionalidade 

entre uma grandeza e o quadrado de outra, sabendo caracterizar os intervalos de crescimento e 

decrescimento, os sinais da função e os valores extremos (pontos de máximo ou de mínimo) 

• Saber utilizar em diferentes contextos as funções de 1º e de 2º graus, explorando especialmente 

problemas de máximos e mínimos 

• Conhecer a função exponencial e suas propriedades relativas ao crescimento ou decrescimento 

• Compreender o significado dos logaritmos como expoentes convenientes para a representação de 

números muito grandes ou muito pequenos, em diferentes contextos 

• Conhecer as principais propriedades dos logaritmos, bem como a representação da função logarítmica, 

como inversa da função exponencial 

• Saber resolver equações e inequações simples, usando propriedades de potências e logaritmos 

• Saber usar de modo sistemático relações métricas fundamentais entre os elementos de triângulos 

retângulos, em diferentes contextos 

• Conhecer algumas relações métricas fundamentais em triângulos não retângulos, especialmente a Lei 

dos Senos e a Lei dos Cossenos 

• Saber construir polígonos regulares e reconhecer suas propriedades fundamentais 

• Saber aplicar as propriedades dos polígonos regulares no problema da pavimentação de superfícies 

• Saber inscrever e circunscrever polígonos regulares em circunferências dadas 

• Reconhecer a periodicidade presente em alguns fenômenos naturais, associando-a às funções 

trigonométricas básicas 

• Conhecer as principais características das funções trigonométricas básicas (especialmente o seno, o 

cosseno e a tangente), sabendo construir seus gráficos e aplicá-las em diversos contextos 

• Saber construir o gráfico de funções trigonométricas como f (x) = asen(bx) + c a partir do gráfico de y =  

sen x, compreendendo o significado das transformações associadas aos coeficientes a, b e c 

• Saber resolver equações e inequações trigonométricas simples, compreendendo o significado das 

soluções obtidas, em diferentes contextos 

• Compreender o significado das matrizes e das operações entre elas na representação de tabelas e de 

transformações geométricas no plano 

• Saber expressar, por meio de matrizes, situações relativas a fenômenos físicos ou geométricos (imagens 

digitais, pixels etc.) 

• Saber resolver e discutir sistemas de equações lineares pelo método de escalonamento de matrizes 

• Reconhecer situações-problema que envolvam sistemas de equações lineares (até a 4a- ordem), 

sabendo equacioná-los e resolvê-los 
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• Compreender os raciocínios combinatórios aditivo e multiplicativo na resolução de situações-problema de 

contagem indireta do número de possibilidades de ocorrência de um evento 

• Saber calcular probabilidades de eventos em diferentes situações-problema, recorrendo a raciocínios 

combinatórios gerais, sem a necessidade de aplicação de fórmulas específicas 

• Saber resolver problemas que envolvam o cálculo de probabilidades de eventos simples repetidos, como 

os que conduzem ao binômio de Newton 

• Conhecer e saber utilizar as propriedades simples do binômio de Newton e do triângulo de Pascal 

• Compreender os fatos fundamentais relativos ao modo geométrico de organização do conhecimento 

(conceitos primitivos, definições, postulados e teoremas) 

• Saber identificar propriedades características, calcular relações métricas fundamentais (comprimentos, 

áreas e volumes) de sólidos como o prisma e o cilindro, utilizando-as em diferentes contextos 

• Saber identificar propriedades características, calcular relações métricas fundamentais (comprimentos, 

áreas e volumes) de sólidos como a pirâmide e o cone, utilizando-as em diferentes contextos 

• Saber identificar propriedades características, calcular relações métricas fundamentais (comprimentos, 

áreas e  volumes) da esfera e de suas partes, utilizando-as em diferentes contextos 

• Compreender as propriedades da esfera e de suas partes, relacionando-as com os significados dos 

fusos, das latitudes e das longitudes terrestres 

• Saber usar de modo sistemático sistemas de coordenadas cartesianas para representar pontos, figuras, 

relações, equações 

• Saber reconhecer a equação da reta, o significado de seus coeficientes, as condições que garantem o 

paralelismo e a perpendicularidade entre retas 

• Compreender a representação de regiões do plano por meio de inequações lineares  

• Saber resolver problemas práticos associados a equações e inequações lineares 

• Saber identificar as equações da circunferência e das cônicas na forma reduzida e conhecer as 

propriedades características das cônicas 

• Compreender a história das equações, com o deslocamento das atenções das fórmulas para as análises 

qualitativas 

• Conhecer as relações entre os coeficientes e as raízes de uma equação algébrica 

• Saber reduzir a ordem de uma equação a partir do conhecimento de uma raiz 

• Saber expressar o significado dos números complexos por meio do plano de Argand-Gauss 

• Compreender o significado geométrico das operações com números complexos, associando-as a 

transformações no plano 

• Saber usar de modo sistemático as funções para caracterizar relações de interdependência, 

reconhecendo as funções de 1º e de 2º graus, seno, cosseno, tangente, exponencial e logarítmica, com 

suas propriedades características 

• Saber construir gráficos de funções por meio de transformações em funções mais simples (translações 

horizontais, verticais, simetrias, inversões) 

• Compreender o significado da taxa de variação unitária (variação de f(x) por unidade a mais de x), 

utilizando-a para caracterizar o crescimento, o decrescimento e a concavidade de gráficos 

• Conhecer o significado, em diferentes contextos, do crescimento e do decrescimento exponencial, 

incluindo-se os que se expressam por meio de funções de base ℮ 

• Saber construir e interpretar tabelas e gráficos de frequências a partir de dados obtidos em pesquisas por 

amostras estatísticas 

• Saber calcular e interpretar medidas de  tendência central de uma distribuição de dados: média, mediana 

e moda 

• Saber calcular e interpretar medidas de dispersão de uma distribuição de dados: desvio padrão 

• Saber analisar e interpretar índices estatísticos de diferentes tipos 

• Reconhecer as características de conjuntos de dados distribuídos normalmente; utilizar a curva normal 

em estimativas pontuais e intervalares 
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SÍNTESE DOS CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS: 

Números 

Números e sequências 

• Conjuntos numéricos 

• Regularidades numéricas: sequências 

• Progressões aritméticas e progressões geométricas 

Análise combinatória e probabilidade 

• Princípios multiplicativo e aditivo 

• Probabilidade simples 

• Arranjos, combinações e permutações 

• Probabilidade da reunião e/ou da intersecção de eventos 

• Probabilidade condicional 

• Distribuição binomial de probabilidades: o triângulo de Pascal e o binômio de Newton 

Equações algébricas e números complexos 

• Equações polinomiais 

• Números complexos: operações e representação geométrica 

• Teorema sobre as raízes de uma equação polinomial 

• Relações de Girard 

Relações 

Funções 

• Relação entre duas grandezas 

• Proporcionalidades: direta, inversa, direta com o quadrado 

• Função de 1º grau 

• Função de 2º grau 

Funções exponencial e logarítmica 

• Crescimento exponencial 

• Função exponencial: equações e inequações 

• Logaritmos: definição e propriedades 

• Função logarítmica: equações e inequações 

Trigonometria 

• Fenômenos periódicos 

• Funções trigonométricas 

• Equações e inequações 

• Adição de arcos 

Geometria/Relações 

Geometria-Trigonometria 

• Razões trigonométricas nos triângulos retângulos 

• Polígonos regulares: inscrição, circunscrição e pavimentação de superfícies 

• Resolução de triângulos não retângulos: Lei dos Senos e Lei dos Cossenos 

Números/Relações 

Matrizes, determinantes e sistemas lineares 

• Matrizes: significado como tabelas, características e operações 

• A noção de determinante de uma matriz quadrada 

• Resolução e discussão de sistemas lineares: escalonamento 

Análise combinatória e probabilidade 

• Princípios multiplicativo e aditivo 

• Probabilidade simples 

• Arranjos, combinações e permutações 

• Probabilidade da reunião e/ou da intersecção de eventos 

• Probabilidade condicional 

• Distribuição binomial de probabilidades: o triângulo de Pascal e o binômio de Newton 

Estatística 
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• Gráficos estatísticos: cálculo e interpretação de índices estatísticos 

• Medidas de tendência central: média, mediana e moda 

• Medidas de dispersão: desvio médio e desvio padrão 

• Elementos de amostragem 

Geometria 

Geometria métrica espacial 

• Elementos de geometria de posição 

• Poliedros, prismas e pirâmides 

• Cilindros, cones e esferas 

Geometria/Relações 

Geometria analítica 

• Pontos: distância, ponto médio e alinhamento de três pontos 

• Reta: equação e estudo dos coeficientes; problemas lineares 

• Ponto e reta: distância 

• Circunferência: equação 

• Reta e circunferência: posições relativas 

• Cônicas: noções, equações, aplicações 

HISTÓRIA 

 

COMPETÊNCIA E HABILIDADES GERAIS: 

• 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 

• Identificar as diversidades geocronológicas das produções culturais 

• 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 
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• 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 

• 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 

• 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 

• Compreender a gênese e a transformação das diferentes organizações territoriais e 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 
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• Associar as manifestações culturais do presente aos processos históricos de sua constituição 

• Valorizar a diversidade dos patrimônios étnico-culturais e artísticos, identificando-os 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 

• Analisar os significados históricos das relações de poder entre as nações, 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 histórico-sociais  

• 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 artístico-literária aos seus 

contextos históricos específicos 

• 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 

• 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 
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• 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 

• Identificar, no Código Civil Napoleônico, de 1804, as principais ideias burguesas e 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 

• Reconhecer a importância do uso de obras de arte para a construção do conhecimento histórico 

• 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) 
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• 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 

• Estabelecer relações entre a mecanização das guerras, a desumanização do 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 

• Estabelecer relações entre as obras de arte e o contexto histórico de sua elaboração 

• 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 
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• 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 

• Identificar em diferentes documentos históricos os fundamentos da cidadania e da 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 político-sociais 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 

 

 

SÍNTESE DOS CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 

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 
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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 XVI 

• Características econômicas, políticas, culturais e religiosas 

Sociedades africanas da região subsaariana até o século XV 

A vida na América antes da conquista europeia 

• 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 

• A América Colonial 

Revolução Inglesa 

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 

As manifestações culturais de resistência aos governos autoritários nas décadas de 1960 e 1970 

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 
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GEOGRAFIA 

 

COMPETÊNCIA E HABILIDADES GERAIS: 

 

• 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 

• Identificar as possibilidades de tratamento cartográfico de fatos, situações, 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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• Interpretar mapas representativos das principais áreas de risco de eventos sísmicos e vulcânicos no 

mundo 

• 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 

• Reconhecer a importância de organizações e movimentos sociais na defesa de 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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• Identificar dados, representações e informações encontradas em cartas e mapas 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 

• Diferenciar os conceitos de etnia e raça 

• 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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• Identificar hipóteses e evidências que expliquem a configuração do relevo brasileiro 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 

• Associar e interpretar mapas sobre a distribuição da riqueza mundial e o número 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 

• Extrair informações relevantes de mapas temáticos para identificar a subdivisão da África em dois 

grandes conjuntos de países: parcialmente industrializados e de economia tradicional 
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• 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 

• Extrair informações sobre a distribuição das principais redes de fluxos de ideias e 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 

 

 

SÍNTESE DOS CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS: 

Cartografia e poder 

Os elementos dos mapas 

As projeções cartográficas 

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 
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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 

Os circuitos da produção 

O espaço industrial brasileiro 

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 

Os fluxos de ideias e informação 

As cidades globais 
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Uma geografia do crime 

O terror e a guerra global 

A globalização do crime 

BIOLOGIA 

 

COMPETÊNCIA E HABILIDADES GERAIS: 

• 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) 

• Diferenciar, com base na descrição de situações concretas, fatores bióticos e abióticos em um 

ecossistema 

• 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 
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• 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 

• Identificar e caracterizar fatores ecológicos que interferem no tamanho de uma 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 

• Inferir sobre o nível de desenvolvimento humano e de saúde de diferentes regiões 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 
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• 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 

• Identificar os elementos básicos que compõem a célula, bem como as funções de cada um desses 

elementos 

• 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 

• Reconhecer o DNA como um polímero formado por unidades básicas (os 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 
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• 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 

• Analisar os argumentos relativos aos riscos e benefícios da utilização de produtos 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 e desenvolvimento nos diferentes 

grupos de animais 

• Reconhecer as características dos principais filos do reino animal 

• Identificar características comuns aos animais vertebrados 

• Identificar os principais processos físicos e químicos envolvidos na digestão 

• 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 
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• 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 

• Interpretar árvores filogenéticas e determinar, nesse tipo de representação, as 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 

 

 

SÍNTESE DOS CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS: 

 

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 

• Destino do lixo e do esgoto, tratamento da água, ocupação do solo e qualidade do ar 

• 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 

A 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 

A 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. 
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Saúde ambiental 

• Saneamento básico e impacto na mortalidade infantil e em doenças contagiosas e parasitárias 

• Tecnologias para aperfeiçoar o saneamento básico 

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 

O DNA em ação – estrutura e atuação 

• Estrutura química do DNA 

• 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 do DNA – enzimas de restrição, vetores e clonagem molecular 

• Engenharia genética e produtos geneticamente modificados – alimentos, produtos médicos-farmacêutico, 

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 
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Biologia dos animais 

• Padrões de reprodução, crescimento e desenvolvimento 

• Principais funções vitais, especialmente dos vertebrados 

• Aspectos da biologia humana 

• 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 

 

 

FÍSICA 

 

COMPETÊNCIA E HABILIDADES GERAIS: 

• 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 

• Fazer estimativas, realizar ou interpretar medidas e escolher procedimentos para 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 
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• 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 

• Identificar o trabalho da força de atrito na dissipação de energia cinética numa freada 

• 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 situações-problema 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 

• Debater e argumentar sobre a transformação da visão de mundo geocêntrica em 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 resultados 

• 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 
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• 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 

• Compreender e aplicar a situações reais o conceito de equilíbrio térmico 

• 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 

• Avaliar a capacidade de realização de trabalho a partir da expansão de um gás 

• 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 
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• 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 

• Caracterizar ondas mecânicas (por meio dos conceitos de amplitude, comprimento 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 

• Reconhecer e explicar a emissão e a absorção de diferentes cores de luz 

• 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 
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• Diferenciar um condutor de um isolante elétrico em função de sua estrutura, avaliando o uso de diferentes 

materiais em situações diversas 

• Compreender os significados das redes de 110 V e 220 V, calibre de fios, 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 

• Interpretar textos históricos relativos ao desenvolvimento do 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 

• Reconhecer a evolução dos conceitos que levaram à idealização do modelo quântico para o átomo 

• Interpretar a estrutura, as propriedades e as transformações dos materiais com base em modelos 

quânticos 
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• 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 

• Identificar elementos básicos da microeletrônica no processamento e 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 

 

 
 
 
 

SÍNTESE DOS CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS: 

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 

• Modificação nos movimentos decorrentes de interações ao se dar partida a um veículo 

• 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 
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• 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 

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 

• O campo gravitacional e sua relação com massas e distâncias envolvidas 

• Movimentos junto à superfície terrestre – quedas, lançamentos e balística 

• Conservação do trabalho mecânico 

• Conservação das quantidades de movimentos lineares e angulares em interações astronômicas 

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 

• Dilatação, condução e capacidade térmica; calor específico de materiais de uso prático 

• 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 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 
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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 

• Audição humana, poluição, limites e conforto acústicos 

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 

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 

• Propriedades elétricas e magnéticas de materiais e a interação por meio de campos elétricos e 

magnéticos 

• Valores de correntes, tensões, cargas e campos em situações de nosso cotidiano 

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 

 



95 
 

• 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 

• A quantização da energia para explicar a emissão e absorção de radiação pela matéria 

• 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 

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 

 

QUÍMICA 

 

COMPETÊNCIA E HABILIDADES GERAIS: 

• 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 

• Classificar fenômenos que resultem em formação de novas substâncias como transformações químicas 

• 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 
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• 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 

• Relacionar quantidade de calor e massas de reagentes e produtos envolvidos nas transformações 

químicas 

• 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 

envolvidos 

• 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 

• Identificar as principais formas de poluição geradas na extração e na metalurgia de minérios de ferro e de 

cobre 

• 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 
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• 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 

• 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 

• Aplicar conceitos de separação de misturas, de solubilidade e de transformação 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 

consumo 

• 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 

• Aplicar o conceito de eletronegatividade para prever o tipo de ligação química 

• 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 intrapartículas 
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• 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 

• Avaliar as implicações sociais e ambientais das transformações químicas que 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 eletrólise da salmoura, do carbonato de sódio pelo processo Solvay e 

de água 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 equilíbrio 

• 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– 
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• 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 

• Saber calcular a constante de equilíbrio de uma transformação química a partir de 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, 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) 

• Reconhecer a importância da coleta e do tratamento de esgotos para a qualidade 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 
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• 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 

 

 

SÍNTESE DOS CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS: 
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 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 

• 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 

 

 

INGLÊS 

 

COMPETÊNCIA E HABILIDADES GERAIS: 
Utilizar linguagem nos três níveis de competência: interativa, gramatical e textual. 

• Perceber que o domínio de idiomas estrangeiros, ainda que se dê de forma parcial, permite acesso a 
informações diversificadas, a outras culturas e a realidade de diferentes grupos sociais. 
• Ser capaz de compreender e produzir enunciados corretos e apropriados a seus contextos, fazendo uso 

de competências gramaticais, estratégicas e discursivas.   

 Ler e interpretar: 

• Relacionar textos a seus contextos por meio da análise dos recursos expressivos da linguagem verbal, 
segundo intenção, época, local e estatuto dos interlocutores, fatores de intertextualidade e tecnologias 
disponíveis. 
Colocar-se como protagonista na produção e recepção de textos:   
• Perceber características quanto ä produção dos enunciados, os quais são reflexos da forma de ser e 
pensar de quem os produziu. 
Analisar e interpretar no contexto da interlocução. 

Reconhecer recursos expressivos das linguagens: 

• Perceber o texto como um todo coeso e coerente, no qual certas expressões e vocábulos são 

empregados em razão de aspectos sócio-culturais inerentes à idéia que se quer comunicar. 

•  Analisar metalingüisticamente as diversas linguagens. 

•  Adquirir vocabulário por associação semântica de semelhanças ou não com a língua materna. 

 
SÍNTESE DOS CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS: 
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• Relacionar textos a seus contextos por meio da analise de recursos expressivos da linguagem verbal, 

segundo intenção, época, local e estatuto dos interlocutores, fatores de intertextualidade e tecnologias 

disponíveis; 

• Colocar-se como protagonista na produção e recepção de textos; 

• Perceber características quanto à produção dos enunciados, os quais são reflexos da forma de ser e 

pensar de quem os produziu; 

• Analisar e interpretar no contexto da interlocução; 

• Reconhecer recursos expressos das linguagens; 

• Perceber o texto como um todo coeso e coerente, no qual, certas expressões e vocábulos são 

empregados em razão de aspectos sócioculturais inerentes à idéia que se quer comunicar; 

• Analisar metalinguisticamente as diversas linguagens; 

• Adquirir vocabulário por associação semântica de semelhanças ou não com a língua materna. 

 

EDUCAÇÃO ARTÍSTICA 

 

COMPETÊNCIA E HABILIDADES GERAIS: 
Representação e Comunicação – realizar produções artísticas, individuais e/ou coletivas, nas linguagens 
da arte; apreciar produções de arte, em suas várias linguagens. 
Investigação e Compreensão – analisar, refletir e compreender os diferentes processos da Arte, com 
seus diferentes instrumentos de ordem material e ideal, como manifestações sócio-culturais e históricas; 
conhecer, analisar, refletir e compreender critérios culturalmente construídos e embasados em 
conhecimentos afins, de caráter filosófico, histórico, sociológico, antropológico, semiótico, cientifico e 
tecnológico, entre outros. 
Contextualização Sócio-Cultural – analisar, refletir, respeitar e preservar as diversas manifestações de 
Arte – em suas múltiplas funções – utilizadas por diferentes grupos sociais e étnicos, interagindo com o 
patrimônio nacional e internacional, que se deve conhecer e compreender em sua dimensão sócio-
histórica. 
 
SÍNTESE DOS CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS: 

 

• Fazer/produzir; 

• Conhecer/contextualizar; 

• Apreciar arte. 

 

   EDUCAÇÃO FÍSCA 

 
 COMPETÊNCIA E HABILIDADES GERAIS: 
Representação e comunicação: 
• Demonstrar autonomia na elaboração de atividades corporais, assim como capacidade para discutir e 
modificar regras, reunindo elementos de várias manifestações de movimento e estabelecendo uma melhor 
utilização dos 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 e de trabalho promissor. 
Investigação e compreensão: 
• Compreender o funcionamento do organismo humano de forma a reconhecer e modificar as atividades 
corporais, valorizando-as como melhoria de suas aptidões físicas; 
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• 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 cientificas, adotando uma postura autônoma, na seleção de atividades procedimentos para a 
manutenção ou aquisição de saúde. 
Contextualização sócio-cultural: 
• Compreender as diferentes manifestações da cultura corporal, reconhecendo e valorizando as diferenças 
de desempenho, linguagem e expressão. 
 
SÍNTESE DOS CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS: 
 

• Conhecimentos do campo, aptidão física e saúde; 

• Ginástica; 

• Esporte, jogos e lutas; 

• O ritmo e a expressão através do movimento; 

FILOSOFIA 

 
           COMPETÊNCIA E HABILIDADES GERAIS: 

• Ler textos filosóficos de modo significativo; 

• Ler, de modo filosófico, textos de diferentes estruturas e registros; 

• Elaborar por escrito o que foi apropriado de modo reflexivo; 

• Debater, tomando uma posição, defendendo-a argumentativamente e mudando de posição em face de 

argumentos mais consistentes. 

 

SÍNTESE DOS CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS: 

 

• A democracia Grega; 

• A democracia Contemporânea; 

• O avesso da democracia; 

• Autonomia e liberdade; 

• Formas da alienação moral; 

• Ética e política; 

• Filosofia, mito e senso comum; 

• Filosofia, ciências e tecnocracia; 

• Filosofia e estética. 

 

SOCIOLOGIA 

 

COMPETÊNCIA E HABILIDADES GERAIS: 
• 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 

• Desenvolver a consciência de que não há olhar natural; todos os olhares são sempre construções 

• 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 
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• 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 

• Identificar fatores que expressam a desigualdade social no Brasil 

• 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 

• Compreender as categorias emprego e desemprego na atualidade 

• 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 
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• 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 

• Reconhecer diferentes formas de atuação política da população nas revoltas e 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 

• Compreender o que significa a desumanização e a “coisificação” do outro e quais 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 
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SÍNTESE DOS CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS: 

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 

• Cultura: características 

• A humanidade na diferença 

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 

O processo de constituição da cidadania no Brasil 

• A Constituição Brasileira de 1988 
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• 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  

 
 

V-PLANOS DE TRABALHO DOS DIFERENTES NÚCLEOS QUE COMPÕEM A ORGANIZAÇÃO 
TÉCNICA ADMINISTRATIVA DA ESCOLA: 

 
PLANO DA DIREÇÃO 

 O núcleo de direção da escola é o centro executivo do planejamento, organização, coordenação, 
avaliação e integração de todas as atividades desenvolvidas no âmbito da unidade escolar. 
 Integram o núcleo de direção o Diretor de Escola e o PCP. 
 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 aula estabelecidas; 
           • A legalidade, a regularidade e a autenticidade da vida escolar dos alunos; 
           • Os meios para o reforço e a recuperação da aprendizagem de alunos; 
           • A articulação e integração da escola com as famílias e a comunidade; 

     • As informações aos pais ou responsáveis 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 de reiteradas faltas, antes que estas atinjam o limite de 25% das aulas 
previstas e dadas. 
           Cabe ainda à direção subsidiar os profissionais da escola, em especial os representantes dos 
diferentes colegiados, no tocante às normas vigentes e representar aos órgãos superiores da 
administração, sempre que houver decisão em desacordo com a legislação. 
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PLANO DE TRABALHO DO COORDENADOR PEDAGÓGICO 
1- IDENTIFICAÇÃO:  
1.1 Nome: Elísia Nogueira Rêgo Dourado  

1.2 R.G:  13.917.719 
1.3 Cargo: Professor de Educação Básica II 
1.4 Escola:  E.E “ Jeronymo Trazzi” (PEB II) 
1.5  Formação: 

- Licenciatura em Ciências – licenciatura de Ensino Fundamental – F.F.C.L de Jales – 1985 

- Habilitação – Plena em Matemática – F.F.C .L de Jales 1986 

- Licenciatura em Pedagogia – Plena – Faculdade Educacional “Antonio Augusto Reis Neves” – 

Barretos / SP - 1994 

 

2- OBJETIVOS: 

- Ampliar o domínio dos conhecimentos e saberes dos alunos, elevando o nível de desempenho escolar 

evidenciado pelos instrumentos de avaliação externa e interna;  

- Intervir na prática docente, incentivando os docentes a diversificarem as oportunidades de aprendizagem, 

visando à superação das dificuldades junto aos alunos; 

- Promover o aperfeiçoamento e o desenvolvimento profissional dos professores, com vistas à eficácia e 

melhoria de seu trabalho. 

 

3- AÇÕES: 

I – Acompanhar e avaliar o ensino e o processo de aprendizagem, bem como os resultados do 

desempenho dos alunos; 

II - Atuar no sentido de tornar o trabalho do coordenador pedagógico espaço coletivo de construção 

permanente da prática docente; 

III - Assumir o trabalho de formação continuada, a partir do diagnóstico dos saberes dos professores para 

garantir situações de estudo e de reflexão sobre a prática pedagógica, estimulando os professores a 

investirem em seu desenvolvimento profissional; 

IV- Assegurar a participação ativa de professores do Ensino Fundamental e Médio objeto da coordenação, 

garantindo a realização de um trabalho produtivo e integrados; 

V-  Organizar e selecionar materiais adequados às diferentes situações de ensino e de aprendizagem; 

VI- Conhecer os recentes referenciais teórico relativos aos processos de ensino e aprendizagem, para 

orientar os professores; 

VII- Divulgar praticas inovadoras, incentivando o uso dos recursos tecnológico disponíveis. 

VIII- Orientar e auxiliar os docentes: 

    a-) no acompanhamento das proposta curriculares organizadas pelos órgãos próprios da Secretaria da 

Educação; 

    b-) no planejamento das atividades de ensino das diferentes áreas e disciplinas em cada bimestre; 

    c-) na compreensão da proposta de organização dos conceitos curriculares correspondentes a cada 

ano/semestre/bimestre; 

    d-) na seleção de estratégias que favoreçam as situações de aprendizagem, mediante a adoção de 

práticas docentes significativas e contextualizadas; 

    e-)  no monitoramento das avaliações bimestrais; 

    f-)  no monitoramento dos projetos de recuperação bimestrais; 

    g-) na identificação de atividades e valores que permeiam os conteúdos e os procedimentos 

selecionados, imprescindíveis à formação de cidadão; 

    h-)  na dinamização das oficinas pedagógicas com desenvolvimentos de projetos e atividades culturais; 

i-)  no uso do caderno do professor e do aluno. 

IX- Articular o planejamento das séries finais do Ensino Fundamental com o planejamento das séries finais 

do Ensino Fundamental com o planejamento das séries iniciais e com a das séries do Ensino Médio; 
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X- Observar a atuação do professor em sala de aula com a finalidade de recolher subsídios para aprimorar 

o trabalho docente, com vistas ao avanço da aprendizagem dos alunos; 

XI- Estimular abordagem multidisciplinares, por meio de projetos e/ou temáticas transversais que atendam 

demandas e interesses dos adolescentes e/ou que se afiguram significativos para a comunidade; 

XII- Apoiar organizações estudantis que fortaleçam o exercícios da cidadania e ações/organizações que 

estimulem o intercambio cultural, de integração participativa e de socialização. 

XIII- Manter o percentual de zero % o índice das taxas de reprovação da 8ª série. 

IX- Manter o percentual de zero % o índice das taxas de reprovação do Ensino Médio. 

X- Implantação de programas de recuperação de aprendizagem nas séries finais de todos os ciclos de 

aprendizagem (8ª série do Ensino Fundamental e 3ª série do Ensino Médio 

XI- Aumento de 10% nos índices de desempenho do Ensino Fundamental e Médio nas avaliações 

nacionais e estaduais. 

 

4- PROPOSTA DE AVALIAÇÃO E ACOMPANHAMENTO : 

      Avaliar é um ato que exercemos constantemente no nosso cotidiano. Toda vez que precisamos tomar 

alguma decisão avaliamos os prós e contras. Quando avaliamos processos, atos, pessoas, instituições ou 

o rendimento de um aluno, está atribuindo valores. Podemos fazê-lo através de um diálogo construtivo.  

      Durante as reuniões de HTPCs é o momento importante e necessário para identificar, analisar e 

diferenciar os desafios cotidianos, definir prioridades, criar plano de trabalho, fortalece a equipe, delegar 

tarefas, orientar e acompanhar ações, garantindo o apoio necessário. 

     Os bons resultados deve ser valorizados e estimulados para o crescimento pessoal, sentir gosto e 

prazer naquilo que faz realizado e estar sempre dispostos para desempenhar um bom trabalho. 

 

5-HORÁRIO 

Dia Horário 

Segunda feira 9h às 13h-15h30 às 19h30 

Terça feira 8h às 11h-12h00 às 17h 

Quarta feira 8h às 11h-12h00 às 17h 

Quinta feira 8h às 10h-12h20 às 18h20 

Sexta feira 7h30 às 11h-12h00 às 16h30 

 

6- HORAS DE TRABALHO PEDAGÓGICO COLETIVO (H.T.P.C.) 

 Esse espaço é utilizado efetivamente para estudos de documentos e analise de conteúdos sobre 
avaliação, metodologia e técnicas de ensino, processo de recuperação continuada e paralela, analise da 
aprendizagem dos alunos e das dificuldades apresentadas pelos mesmos, troca de experiências e 
tomadas de decisão em relação ao aprendizado dos alunos e discussão de projetos. 
 Esse momento é utilizado ainda para elaboração de materiais pedagógicos, analise dos recursos 

áudio-visual e socialização de cursos de capacitação e experiências bem sucedidas. 

6.1-OBJETIVOS:- 

 Pesquisa na internet de assuntos importante relacionados ao currículo, educação, avaliação, 
metodologia, violência na escola e outros. 

 Estudo de textos relacionados a educação do caderno do gestor, da DE e da própria Secretaria da 
Educação. 

 Formação de professores através de cursos da Intel e Leitura de documentos; 

 Orientar professores quanto a metodologia, organização de conteúdos critérios avaliativos para 
alcançar o objetivo principal que é formar cidadão critico para exercício da cidadania; 

 Melhoria da qualidade do ensino através de um compromisso de todos para trabalhar; 
 
 
 
 
 
 
 



109 
 

 A interdisciplinaridade entre os professores; 

 O uso constante currículo oficial, os parâmetros e apostilas complementares para desenvolver um 
trabalho de melhor qualidade; 

 Estudos de vídeos com assuntos para melhorar a qualidade do ensino; 

 Estudar os PCNs; 

 Controlar a qualidade e avaliar seus resultados identificando as providencias administrativas e 
pedagógicas a serem tomadas, ligadas as metas dos processos de planejamentos e das próprias 
propostas educacionais; 

 Desenvolver um trabalho coletivo para garantir a integração necessária dos professores, direção e 
coordenação; 

 Conscientizar e orientar os professores, quanto à didática, metodologia, avaliação e todo o 
processo ensino-aprendizagem; 

6.2-TEMÁRIO A SER DESENVOLVIDO: 

 Estudo do Currículo Oficial 

 Troca de experiência; 

 Pesquisas; 

 Estudos de fita de vídeo; 

 Leitura dialogada de textos sobre: 
o Avaliação 
o Metodologia 
o Interdisciplinaridade 
o Novas filosofias educacionais 
o Comunicados informativos 
o Auto-estima 

 Estudo e organização dos projetos da escola; 

 Levantamento da vida escolar dos educandos; 

 Elaboração de projetos. 
     Obs. Por tratar-se de Coordenador do Ensino Fundamental e Médio o PCP tem horário de 

acompanhamento com visitas na sala de aula. 

 

6.3-CRONOGRAMA: 

Horário do HTPC: 

Segunda-feira – Todos os professores – 17h20 às 19h20. 

Quinta-feira  –    Todos os professores –  17h20 às 19h20. 

 

BIBLIOGRAFIA: 

                     -Resolução SE – 88 e 90, de 19 – 12/2007; 

-Castro / Maria Helena Guimarães de – O desafio da qualidade; 

-Nova proposta curricular; 

-Caderno do gestor; 

- E.E “Jeronymo Trazzi” – Relatório do Rendimento Escolar do SARESP 

 

PLANO DE TRABALHO DA ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES (APM) 

OBJETIVOS: 
- Favorecer a interação: escola e comunidade; 
- Dar total assistência à escola; 
- Colaborar com a direção na manutenção e conservação do prédio, dos equipamentos, da limpeza e 

das instalações; 
- Envolver a comunidade para que esta se beneficie da escola; 
- Atender a comunidade para que esta se beneficie da escola; 
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- Simplificar a sua estrutura administrativa apontando alternativas para o aprimoramento de sua 
atuação e o fortalecimento de seu papel educativo mobilizando a comunidade, e articulando-se com 
outras entidades; 

- Dar sugestões e organizar promoções para arrecadar fundos. 
  Obs. As promoções são planejadas a cada ano sendo que para 2011 a APM optou pelo sistema de rifas 

(Ação entre sócios) porque a comunidade é pequena e abriga várias instituições que fazem grandes 

promoções para a Igreja Católica, o Centro Espírita, o Hospital  do câncer, o clube e outros. 

 

APLICAÇÃO DE VERBAS: 

         Haja vista a situação geral do prédio desta Unidade Escolar os recursos repassados a APM pela 

FDE/FNDE/DMPP ou próprios serão aplicados em: 

- Material para uso de alunos; 
- Pequenos consertos; 
- Material de Secretaria, incluindo informática; 
- Pintura de jogos pedagógicos no chão do pátio descoberto, na quadra descoberta, nas mesas e 

muros; 
- Pintura da estrutura metálica da quadra coberta; 
- Cortinas para todas as salas; 
- Toalhas, copos, pratos, xícaras e talheres para o Projeto Hora do Almoço, 
- Substituição dos vidros quebrados; 
- Organização de espaços pedagógicos; 
- Uniformes e materiais para alunos carentes; 
- Conserto dos bebedouros dos alunos; 
- Reposição de portas quebradas; 
- Consertos dos materiais de apoio pedagógico; 
- Revisões gerais do prédio, incluindo fechaduras das portas; 
- Materiais para secretaria e para os Projetos Pedagógicos; 
- Revisão do telhado;  
- Fiação; 
- Materiais para  Oficinas Curriculares; 
- Redes da quadra; 
- Sistema de alarme para proteção contra roubos; 
- Reparos em geral; 

 
MEMBROS DA APM 
Presidenta: Tereza Marques da Costa Jacomassi. 
Professores: Jurandir Braz da Costa, Iara Modesto, Maria de Lourdes de Assis Custódio 
Pais: Denilson Cavalcante dos Santos, Maria Elena Bessa, Dovair Passeti, Silmara dos Santos Rossini 
Sterce  
Alunos: Natan Junior Placente Pereira, Weliton Ataides da Silva. 
Sócio admitido: Sonia Aparecida Perasol Scapin. 
Conselho Fiscal: Ivanir Savazzi, Marcia Elizabeth da Silva, Eduardo Aurélio Nitani. 
Diretoria Executiva: 
I- Diretor Executivo: Antonio Bozada Delgado. 
II- Vice Diretor Executivo: Adriana Costa Alves. 
III- Diretor Financeiro: Carmencita Marques Mendonça Bottós. 
IV- Vice Diretor Financeiro: Flávia Graciela Nitani Bigaran Jacomassi. 
V- Secretária: Silvana Silveira Casquet. 
VI- Diretor Cultural: Virginia Nitani. 
VII- Diretor de Esportes: Daniela Barbosa Foresto. 
VIII- Diretor Social: Vilma Venute. 
IX- Diretor de Patrimônio: Marli Pereira Paz Landim. 
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PLANO DO GRÊMIO ESTUDANTIL -2011 

 
INTRODUÇÃO: 
     A Lei Federal nº7389, de 05/11/1985, no seu artigo 1º assegura a organização do Grêmio. 

          A eleição do Grêmio Estudantil foi realizada no dia 28 de março de 2011 às 14h30. A chapa vencedora 

foi a JCCCE (Jovem Construindo a Cidadania Escolar), com os membros: 

Presidente: Diego Henrique Pereira da Silva; Vice-Presidente: Izabela Cristina Pereira, Secretária Geral: 

Leonardo Cesar Magaroti Fim, 1º Secretário: Stefani Duarte de Freitas, Tesoureiro Geral: Letícia da Silva 

Teixeira, 1º Tesoureiro: Luana Beatriz Onibeni, Diretor Social: Beatriz Costa Alves, Diretor de Imprensa: 

Paulo Henrique de Campos Pereira, Diretor de Esporte: Leandro Venute Joaquim, Diretor de Cultura: José 

Maiki Amado Fernandes, Diretor de Saúde e Meio Ambiente: Gabriel Eduardo da Cruz, Suplentes: 1º 

Everson Silva de Oliveira, 2º Igor Henrique da Costa S. Silveira, 3º João Paulo  Oliveira de Paiva, 4º João 

Ricardo F. Marchiori, 5º Celso Quessada Casquet Junior, 6º Gabriel Damazio Vazarin. 

 

OBJETIVOS: 

-Defender os interesses individuais e coletivos dos alunos da escola, 

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

-Promover a cooperação entre administradores, professores, funcionários e alunos, no trabalho escolar, 

buscando seu aprimoramento, 

-Defender a democracia, a independência e o respeito às liberdades fundamentais do homem, sem distinção 

de raça, cor, sexo, nacionalidade, convicção política ou religiosa; 

-Lutar pela democracia permanente na Escola, através do direito à participação nos fóruns internos de 

deliberação desta instituição. 

-Ajudar nas promoções da APM. 

-Desenvolver o potencial dos alunos, valorizando o Protagonismo juvenil através de atividades artísticas, 

esportivas e valorização da cultura regional. 

-Valorização do patrimônio através de atividades que conscientizam os alunos a valorizar o ambiente escolar. 

-Convidar pessoas para dar palestras sócio-educativas com os seguintes temas: 

 O uso das novas tecnologias; 

 O mercado de trabalho hoje; 

 Os impactos regionais do aquecimento global; 

 Prostituição infantil; 

 A importância do jovem voluntário na escola; 

 Drogas; 
-Promover excursões educativas. Ex. (Teatros, Filmes, Usinas de Álcool, e Hidrelétricas, Cidades históricas). 

-Auxiliar nos projetos da escola, coincidindo assim na proposta pedagógica do Grêmio. 

 

                        PROPOSTAS DE TRABALHO:  

-Reativar os sinal com música, 

-Interclasses nos finais de bimestres, 

-Gincanas, 

-Ajudar a APM, 

-Manutenção da rádio; 

-Promover festas nas datas comemorativas, 

-Festa Junina 
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Cronograma das Atividades do Grêmio Estudantil 2011 a 2012 

“ E.E. Jerônymo Trazzi “ 

 

                  DATA                            

 

   ATIVIDADES     

 

     SÍNTESE DAS ATIVIDADES   

 

   HORÁRIO 

20/04/2011 

 

 

- Comemoração da Páscoa. - Confraternização com todos os alunos;  

- Sorteio de uma cesta. 

14h30 às 15h30 

29/04/2011 - Interclasse. - Jogos de vôlei, futsal, xadrez e dama. 13h40 às 15h40 

 

06/05/2011 

 

 

- Comemoração do Dia das  

Mães. 

- Homenagem as Mães: poesia, música, 

  mensagens, danças, brincadeiras e  

  sorteios de brindes. 

    

13h40 às 15h40 

13/06/2011 

 

 

- Festa Junina. 

 

 

 

- Quadrilha, teatro, dança, poesia, música  

  e  confraternização ( pipoca, amendoim, 

  canjica, achocolatado e bolos ) 

12h30 às 16h00 

 

 

 

05/07/2011 - Interclasse       - Jogos de vôlei, futsal, xadrez e dama. 13h40 às 15h40 

 

12/08/2011 - Dia dos Pais. - Homenagens aos Pais: poesia , música, 

  mensagens, danças, brincadeiras e  

  sorteios de brindes. 

 

13h40 às 15h40 

05 a 

09/09/2011 

- Semana da Pátria. - Comemoração; e Gincana Cultural. 07h40 às 08h00  

            e 

13h40 às 14h40 

 

30/09/2011 - Interclasse. - Jogos de vôlei, futsal, xadrez e dama. 13h40 às 15h40 

 

10 a 

14/10/2011 

- Semana da Criança. - Gincana, dança, música e confraternização. 13h40 às 15h40 

09/12/2011 - Natal - Confraternização. 13h40 às 17h15 

 

 
 
PLANO DO CONSELHO DE ESCOLA 
 O Conselho de Escola, articulado ao núcleo de direção, constitui-se um colegiado de natureza 
consultiva e deliberativa, formado por representante de todos os segmentos da comunidade escolar. 
 O Conselho de Escola tomará suas decisões, respeitando os princípios e diretrizes da política 
educacional, da proposta pedagógica e a legislação vigente. 
 A posse e exercício do Conselho de Escola foram realizados no dia  22 de fevereiro de 2011 
composta pelos seguintes membros: 
Presidenta: Tereza Marques da Costa Jacomassi 
5% de Especialistas: Elísia Nogueira Rego Dourado – Professor Coordenador Pedagógico. 
40% de Professores: Iara Modesto, Jaci Gonçalves de Souza Modesto, Maria de Lourdes de Assis 
Custódio,Lucimar Aparecida Jacomassi Moreti, Jurandir Braz da Costa, Clarice Lanzoni da Silva, Selma 
Regina Carvalho da Silva Ermita Gomes, Carmencita Marques Mendonça. SUPLENTES: Andréia Lemes 
Martins, Débora Lopes de Oliveira. 
25% de Pais de Alunos:Ivanir Savazzi, Eduardo Aurelio Nitani, Antonio Bozada Delgado, Maria Madalena 
Dias Neves Ribeiro, Neiva Aparecida Ribeiro, Rosangela da Silva Oliveira de Paiva  SUPLENTES: 
Alessandro Hideki Shigaki,  Andréa Borges dos Santos.  
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25% de Alunos: Natan Junior Placente Pereira, Paulo Vitor Azarite Viana, Andressa Rodrigues Nitani, 
Juliana Moreti dos Santos, Maisa Fernanda de Almeida, Heitor de Athaides Viana. SUPLENTES: Lucas 
Francisco Severo Ramos, Vagner Rogério Santana Passetti. 
5% de Funcionários: Soleni Maria Moreti Stuqui, Márcia Elizabeth da Silva. SUPLENTE: Miriam Bertini. 
 
PLANO DO NÚCLEO ADMINISTRATIVO 

O núcleo administrativo terá a função de dar apoio ao processo educacional, auxiliando a direção 
nas atividades relativas a: 

- Documentação; 
- Organização e atualização de arquivos; 
- Expedição, registro e controle de expedientes; 
- Registro e controle de bens patrimoniais, bem como de aquisição, conservação de materiais e de 

gêneros alimentícios; 
- Registro e controle de recursos financeiros. 

 
PLANO DO CORPO DOCENTE 
       Trabalhar coletivamente de forma interdisciplinar. 
        Integram o corpo docente todos os professores da escola, que exercerão suas funções incumbindo-se 
de: 
       Participar da elaboração da proposta pedagógica da escola e cursos de capacitação oferecidos pela 
Diretoria; 
       Elaborar e cumprir plano de trabalho; 
       Zelar pela aprendizagem dos alunos; 
       Estabelecer estratégias de recuperação para os alunos de menor rendimento; 
       Cumprir os dias letivos e carga horária de efetivo trabalho escolar, 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; 
       Executar com freqüência as atividades e estudos propostos pela HTPC; 
       Estudar e aplicar o currículo Oficial, 
      Trabalhar com o caderno do professor incentivando o aluno a usar o caderno do aluno. 

 
 PLANO DO CORPO DISCENTE 

Integram o corpo discente todos os alunos da escola a quem se garantirá o livre acesso às 
informações necessárias a sua educação, ao seu desenvolvimento como pessoa, ao seu preparo para o 
exercício da cidadania e a sua qualificação para o mundo do trabalho. 

O corpo discente também é co-responsável pela sua formação e deve participar efetivamente das 
atividades culturais e de lazer promovida pela equipe escolar. 

 
PLANO DA BIBLIOTECA 

A biblioteca desta escola funciona das 7h00 às 11 horas e das 12h00 às 16h30. 
A biblioteca possui um número bom de livros das mais diversas áreas. 
Temos também uma sala de estudos para professores  onde estão os livros do PROMED e da       

biblioteca do professor, livros estes que não podem sair do prédio ,mas são utilizados nesta sala especial. 
A Biblioteca é aberta regularmente no período da manhã e tarde; 
Todos os alunos e professores da escola têm livre acesso à biblioteca e todos fazem uso dos livros 
sempre que necessitam ou espontaneamente quando querem ampliar seus conhecimentos; 
A biblioteca também é aberta a todos os membros da comunidade que não estudam nesta escola, 
principalmente aos estudantes universitários; 
Contudo, a biblioteca tem normas a serem cumpridas. 

 
 
PLANO DA SAI 
PLANO DE TRABALHO DOS ESTAGIÁRIOS DA SAI/2011 
 
INTRODUÇÃO:  
O Programa Acessa Escola é uma iniciativa do Governo do Estado de São Paulo, conduzida pela 
Secretaria  da   Educação,  em  parceria  com  a  Secretaria  de   Gestão Pública,   Resolução   Conjunta 
SE/SGP 1, de 23/06/2008, e tem por objetivo promover a inclusão digital e  social.  O Programa  também 
pretende estimular o uso da internet para enriquecimento da formação cultural,  intelectual  e  social  dos 
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usuários das escolas da rede estadual de ensino, por meio de uma metodologia de trabalho que leva em 
conta a ação protagonista do estagiário e do educador universitário, especialmente em relação ao apoio 
aos usuários.    
A atividade de estagiário é normatizada pela Lei do Estágio nº 11.788, de 25 de setembro de 2008 e por 
um regulamento interno de escola. 
 
PROPOSTA:  

Auxiliar os professores e alunos em pesquisas direcionadas e em trabalhos individuais ou em 

grupo. 

 Colaborar em projetos da escola em que há a necessidade de tecnologia (apresentação em Power 
Point, textos no editor de textos: Word, Planilhas em Excel, dentre outras). 
 Executar trabalhos do Educa Rede, Auxiliar na limpeza e organização da sala e das máquinas 
juntamente com o professor de Informática. 

  Estar presente na abertura e/ou fechamento da sala do Programa Acessa Escola. 
  Realizar estágio com a carga horária diária de 4 horas, de segunda a sexta-feira. 
  Realizar o estágio programado e informar a direção da escola e/ou ao GAL  (grupo de Apoio Local) 
quando observar alguma irregularidade no início ou encerramento das atividades. 
  Zelar pela correta utilização da sala e auxiliar no cumprimento de todas as normas e regras 
estabelecidas pelo Programa, assim como zelar pela integridade das instalações e equipamentos da 
sala de internet. 
  Abrir chamados técnicos quando encontrar problemas nos equipamentos. 
  Dar atenção às solicitações dos usuários, participando na facilitação entre o usuário e os serviços   
disponibilizados que convergem para os objetivos do Programa. 
  Participar, obrigatoriamente, de todas as convocações voltadas ao aprimoramento das habilidades e 
competências para o exercício das suas atribuições. 

 

OBJETIVOS:  

Fazer com que os alunos e professores possam interagir com tecnologias com maior facilidade.  

Fazer com que os alunos de forma educacional possam se familiarizar com o uso e funcionamento 

dos computadores. 

A tecnologia possa ter mais espaço na escola, na vida dos alunos, na realização dos trabalhos e 

seja mais uma forma de aprendizado e que a SAI possa ser mais um espaço de interatividade com o 

mundo virtual. 

Acompanhar o processo de avaliação do desempenho quantitativo (atendimento/cadastro) e 

qualitativo das escolas, permitindo-lhe sugerir e propor mudanças e melhorias ao processo de gestão, 

avaliação e atendimento aos estagiários das escolas. 

Analisar e detectar oportunidades, a partir das próprias demandas dos usuários, para inserção, no 

site, de novas temáticas e propostas de conteúdos pedagógicos. 

  Zelar pela correta utilização da sala e auxiliar no cumprimento de todas as normas e regras 
estabelecidas pelo Programa e pelas normas regimentais da escola, assim como zelar pela integridade 
das instalações e equipamentos da sala de internet. 

 

Estagiários: 

 RAFAEL BURDO DELMONDES DA SILVA 

 NATAN JUNIOR PLACENTE PEREIRA 

 JESSICA JACOMASSI (Escola da Família) 
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PLANO PARA USO DO VÍDEO 

   A escola possui dois vídeos, cinco TVs e três DVDs para uso coletivo, sendo que dois estão em   
racks para ser conduzida às salas de aulas, uma está na sala de vídeo, uma está na sala de estudos 
e outra está na sala dos professores: 
   O coordenador pedagógico seleciona, junto com os professores, os programas da TV escola e os 
grava de acordo com as necessidades de cada componente curricular ou solicita gravações da DE, 
haja vista que nossa antena digital está sempre com problemas e a nova que recebemos do Estado 
nunca foi instalada; 
  Todos os professores fazem uso do vídeo, de acordo com seus planos de ensino e o cronograma, a 
fim de ilustrar e enriquecer os conhecimentos de seus alunos; 
  O vídeo também é utilizado nas HTPCs sempre que a equipe precisa ampliar seus conhecimentos 
sobre avaliação, metodologias, progressão continuada e conteúdos específicos de cada componente 
curricular; 
  A escola tem hoje uma antena parabólica doada pelo governo, através da participação no curso TV 
na escola, a qual está sempre com defeito; 
 

  PLANO PARA RÁDIO - ESCOLA (Protagonismo Juvenil)                                
  OBJETIVOS: 
           Despertar o interesse pela comunicação e estar informado sobre o cotidiano que o cerca; 

  Ampliar o conhecimento através de fatos e curiosidades: cientificas, históricas, literárias, 
jornalísticas e instrucionais. 
  Lazer musical nos recreios. 

 
   META: 

 Tornar a escola um espaço atraente, motivados e enriquecidos para jovens do século XXI. 
 

   ESTRATÉGIA: 
  Todos os dias no intervalo dos três períodos os alunos do Grêmio e os voluntários da escola 
desenvolvem uma programação que eles mesmos preparam e divulgam aos alunos através da 
“rádio”. Essas atividades envolvem, além de músicas, curiosidades,  fatos científicos, históricos, 
literários, jornalísticos e instrucionais, que possam levar os alunos a despertar o gosto em aprender 
mais e mantê-los sempre informados e atualizados; 
Horóscopo. 
  Os alunos podem fazer uso do DVD que pode ser utilizado como Karaokê, este uso é controlado 
com um cronograma de organização, onde cada série utilizará uma vez na semana em seu período.      
As músicas também são escolhidas pelas classes, uma por dia. 
  Serão utilizados também em dias comemorativos e de festas na escola. 

 
VI-CRITÉRIOS PARA ACOMPANHAMENTO, CONTROLE E AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO DO 
TRABALHO REALIZADO PELOS DIFERENTES ATORES DO PROCESSO EDUCACIONAL. 
 
NÚCLEO DE DIREÇÃO 

A Equipe da direção da escola fará um acompanhamento regular das atividades desenvolvidas por 
todos os seguimentos observando o que está funcionando bem e o que está falho. 

A escola fará reuniões bimestralmente a fim de verificar os resultados dos trabalhos realizados e 
replanejar todas as vezes que perceber falhas e erros. 

 
NÚCLEO TÉCNICO-PEDAGÓGICO 
         Todo trabalho de coordenação escolar voltado para a finalidade do trabalho escolar, que é trabalhar 
o conhecimento de forma sistematizada e relacionada com a realidade social, de forma que os alunos 
aprendam, tornam-se cidadãos críticos e transformadores dentro desta sociedade, promovendo assim, a 
equalização de oportunidades sociais. Logo isto será possível realizando um trabalho pedagógico coletivo 
e sempre aberto às criticas construtivas, auto-avaliação e replanejamento das ações a fim de alcançar os 
objetivos propostos. 
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  Para avaliação e execução durante o desenvolvimento dos trabalhos pedagógicos da escola será 
observado, estudado, analisado e replanejado todo processo ensino e aprendizagem no decorrer do ano 
letivo. 
         Serão utilizadas ainda eventualmente HTPCs para avaliações conjuntas de tudo que ocorre na 
escola. 

 
NÚCLEO ADMINISTRATIVO 

Terá como objetivo desenvolver um bom trabalho, atendendo acompanhando e executando da 
melhor forma todo o trabalho administrativo e auxiliando: direção, coordenação, professores, alunos, pais e 
comunidade com responsabilidade e compromisso em todo o trabalho desenvolvido. 

 
NÚCLEO OPERACIONAL 

Todo o processo de ensino e aprendizagem será executado, acompanhado e avaliado 
continuamente, fazendo sempre o replanejamento e durante as HTPCs desenvolver um trabalho 
interdisciplinar para enriquecer, melhorar, aperfeiçoar e ampliar com conhecimentos adquiridos dentro do 
processo, seja ele positivo ou negativo. 

 
AVALIAÇÃO 
           Serão utilizados como processo de avaliação: 
 
Ensino fundamental; 
           Avaliação contínua; 
           Participação nas atividades diárias; 
           Portfólios; 
           Avaliações Bimestrais. 
           Como Progressão Continuada adotamos o seguinte critério de avaliação para a 5ª série A, 6ª série 
A e 7ª série A: 
          50% de atividades de classe; 
          50% de avaliação escrita, haja vista que precisamos nos documentar sobre o aprendizado dos 
alunos. 

Nas Oficinas Pedagógicas serão analisadas as freqüências e no desenvolvimento das atividades 
serão utilizados os conceitos: Plenamente Satisfatório, Satisfatório e Insatisfatório. 
 Para a 8 série A como final de ciclo adotamos o seguinte critério de avaliação: 
            Avaliação contínua; 
           Participação nas atividades diárias; 
           Como análise final serão utilizados os seguintes critérios: 
           40% de atividades de classe; 
           60% de avaliação escrita. 
           Nas Oficinas Pedagógicas serão analisadas as freqüências e no desenvolvimento das atividades 
serão utilizados os conceitos: Plenamente Satisfatório, Satisfatório e Insatisfatório. 
 

 
Ensino Médio 
         Serão utilizados os seguintes critérios: 
         Avaliação contínua; 
         Participação nas atividades diárias; 
         Como análise final serão utilizados os seguintes critérios: 
        30%  de atividades de classe; 
        70% de avaliação escrita. 
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VII-ANEXOS 
 
PROJETOS ESPECIAIS: 

1) TEMA :     Bullying 
Justificativa: 

      Este projeto visa apresentar aos alunos do Ensino Fundamental o que é o “Bullying” e suas principais 

características, que são: 

- Maus tratos entre alunos: agressão física, verbal, humilhação, ameaças e exclusão; 

- Existem os agressores as vítimas e as testemunhas; 

- Problemas com auto-estima, o rendimento escolar e o relacionamento; 

- Ansiedade e medo. 

      Percebemos que essa realidade está muito presente em nossos alunos, o que nos causa certo 

incômodo, portanto,escolhemos esse projeto como meio de ensinar aos alunos estratégias “anti-bullying”, 

visando uma melhor convivência e harmonia entre os alunos. 

Objetivos: 

- Proporcionar o contato maior com o assunto, bem como incentivar nos alunos atitudes mais cristãs 

e não violentas no trato e contato com o outro, percebendo que “bullying”, muitas vezes, ocorre de 

maneira tão sutil, que passa até desapercebido; 

- Atingir a paz no ambiente escolar. 

Procedimentos Metodológicos; 

      O projeto será desenvolvido nas oficinas da seguinte forma: 

- Textos que apresente o tema “bullying” (leitura dialogada) ; 

- Leitura de livros paradidáticos; 

- Apresentação de filme como “Bang! Bang!-Você morreu” e discussão; 

- Pesquisa para coleta de dados e figuras na Casa da Cultura; 

- Elaboração de folhetos para distribuir aos alunos e comunidades; 

- Apresentação do projeto e recursos a serem utilizados; 

- Divulgação e apresentação para os alunos do Ensino Médio. 

Público Alvo:  Alunos o Ensino Fundamental. 

Responsáveis: Professores das Oficinas de Informática  E Todos os professores do Ensino 

Fundamental 

Duração : 2º a 4º Bimestres. 

Recursos a serem utilizados : 

- Internet para pesquisa sobre “bullying” no Brasil, origem da palavra no acessa São Paulo; 

- Montagem de um slide sobre o tema; 

- Elaboração de folhetos sobre “bullying” no Brasil e de como  termos atitudes “anti-bullying” 

em nossa escola: 

- Elaboração de cartazes. 

AVALIAÇÃO: 

Participação, criatividade, interesse, compromisso e responsabilidade durante todo o processo ensino-

aprendizagem. 

 

2) TEMA:    Melhor Idade 
Justificativa: 

        Devido a mudança de comportamento em nossos alunos com os professores mais velhos, sentimos a 

necessidade de iniciar este projeto para melhorar o relacionamento com os professores e resgatar o 

respeito. 
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 Com essa mudança de comportamento e atitudes em nossos alunos, nos causa muita tristeza, portanto, 

escolhemos este projeto como meio de ensinar aos nossos alunos estratégias de valorização da vida, 

visando melhor relacionamento e convivência com os alunos. 

 Objetivos: 

- Estimular a discussão do envelhecimento no espaço escolar, ampliando-o para o ambiente 

da família e da comunidade. 

- Desenvolver dinâmica de valorização da vida e respeito aos mais velhos. 

- Resgatar o amor ao próximo, a humildade, os bons costumes e educação verdadeira. 

- Educar a emoção dos alunos, estimulando-o a pensarem antes de reagir; lidarem com suas 

angustias, rejeições, frustrações e fracassos; a canalizarem suas agressividades para 

atividades proativas; enfim, a serem líderes de si mesmo, autores de suas próprias 

histórias. 

Público Alvo: Ensino Fundamental e Ensino Médio. 

Responsáveis: Professores da Oficina Hora da Leitura para Ensino Fundamental  coordenado pela 

Professora Carmencita e no Ensino Médio a Professora Selma de Filosofia. 

Procedimentos Metodológicos:  

- 1º passo: A Professora Coordenadora do projeto fará um levantamento de textos, 

dinâmicas, frases, pensamentos e poesias sobre idosos. 

- 2º passo: Em uma aula por semana na Hora da Leitura do Ensino Fundamental e no Ensino 

Médio na aula de Filosofia uma atividades atingindo os objetivos propostos. Trabalhar com 

estratégias diversificadas com a turma. 

- 3º passo: No final do bimestre elaborar um mural com os resultados em cada sala de aula. 

Duração: Durante o ano letivo/2011. 

Recursos a serem utilizados 

      - Internet para pesquisa  

      - Cartolina para elaboração de cartazes 

      - Materiais necessários para desenvolver dinâmicas 

Avaliação 

- Participação, criatividade, interesse,compromisso e responsabilidade durante todo processo 

ensino-aprendizagem. 

 

3) TEMA : GAME SUPERAÇÃO 

A) PROJETO MEIO-AMBIENTE 

 TEMA: SUPERANDO LIMITES. 

 

1) – O que queremos? 

   Queremos a melhoria do Meio Ambiente, a preservação das árvores para termos um futuro melhor, a 

coleta de lixo seletiva e o uso correto da água. 

  Queremos também a melhoria do ambiente escolar, desenvolvendo um trabalho de conscientização 

quanto a manutenção da limpeza do pátio, da quadra, das salas de aulas, no espaço da leitura e em 

torno da escola 

 

2) – Esse projeto vale a pena por quê? 

         Porque não é só um direito nosso e, sim mais que obrigação PROTEGER O MEIO AMBIENTE. 

        O aquecimento global é resultante da poluição do meio ambiente esta atingindo não só a nós que 

poluímos, mas toda a humanidade incluindo FAUNA E FLORA. 

        Para termos um ambiente saudável e prazeroso de desenvolver as atividades de oficinas. 

 

3) – Como vamos fazer tudo ser desenvolvido? 

  Vamos precisar do apoio da diretoria, da coordenadora e dos alunos da escola. 

 A parceria do Engenheiro agrônomo desenvolvendo palestras  
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4) – Onde vai pesquisar sobre o assunto? 

   Iremos pesquisar em livros, internet, revistas entre outros meios de informações 

 

5) - Vamos precisar de... 

A colaboração de todos principalmente de nosso grupo será fundamental para nosso projeto dar certo. 

  

Desenvolvimento de ações 

1ª ação: reconstrução do lixo (mudar os hábitos do lixo escolar). 

2ª ação: desenvolvimento das árvores na escola. 

3ª ação: conscientizar a preservar a limpeza na escola, e que mude de posição (não jogar lixo no 

chão). 

4ª ação: ajudar na higiene dos alunos e da escola. 

5ª ação:Premiar a sala mais limpa. 

 

Conclusões Finais 

Nosso time esta muito confiante, e achamos que o projeto será um sucesso. Esperamos que todos se 

unem e fiquem cientes do que se está passando com a natureza e ajudem a preservá-la, não jogando 

lixo no chão, utilizando menos agrotóxicos no plantio. Assim conseguiremos fazer nossos deveres.  

O importante é prepararmos para ter um futuro melhor. 

 

Nosso projeto é demais 

Nosso Projeto é demais porque gostamos de viver em um ambiente gostoso que em de encontro com 

as nossas necessidades e sem um ambiente agradável e preservação da natureza não teremos um 

futuro que possamos viver com dignidade. 

 

B) PROJETO MATEMÁTICA NA ESCOLA E NA COMUNIDADE. 

 TEMA: “JOVENS EM AÇÃO” 

 

1) – O que queremos? 

Queremos desenvolver as capacidades que envolvem a matemática, de forma lúdica e cativante que 

estimulem os membros da escola e da comunidade. 

 

2) – Esse projeto vale a pena por quê? 

Porque de alguma forma vai estimular as pessoas a praticarem a matemática , já que esta capacidade é 

um pouco rejeitada. 

 

3) – Como vamos fazer tudo acontecer? 

Vamos com muita garra e esforço trabalhar em equipe, e colocar todas as idéias de nosso projeto em 

prática. 

Contaremos com a colaboração da direção e dos professores para que tudo que preparamos aconteça. 

 

4) – Onde vamos pesquisar? 

Vamos pesquisar em livros didáticos, cadernos de alunos, livros de professores, internet, etc. 

 

5) – Vamos precisar de: 

De muita ajuda e colaboração dos professores e diretores, de muita garra e força do grupo. 

 

6)- Conclusões Finais: 

Concluímos que o nosso projeto vai ser o melhor caminho para divulgar a matemática na escola e na 

comunidade. 
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7)- Nosso Projeto é demais; 

Nosso projeto é demais, porque incentiva a escola e a comunidade a mergulharem de cabeça no mundo 

de experimentos da matemática. 

 

Nossas ações para 2011 

1ª ação: Realizar com a 5ª série, competições lúdicas que estimulem a matemática. 

2ª ação: Realizar uma palestra sobre a importância da matemática, com a 4ª série da Escola Municipal 

Carmita Moreira de Aguiar Pavaranni. 

3ª ação: Apresentar slides sobre matemática para a 6ª série. 

4ª ação: estimular a 7ª série a valorizarem a matemática. 

 

C) PROJETO MEIO-AMBIENTE: 

 TEMA: ASOMA (ALUNOS SALVANDO O MEIO AMBIENTE) 

 

1)– O que queremos? 

Queremos que a população do Brasil colabore com os jovens desde o mais pobre até o mais rico, 

que respeite as leis ambientais e tivesse um pouco de consciência para que nossos filhos, netos e 

bisnetos alcance uma vida saudável. 

Queremos fazer mutirões, premiar a sala mais limpa e conscientizar a sala mais suja.  

Consta também um espaço atrás da escola que queremos transformá-lo em ambiente de leitura. 

Por isso tentaremos a parceria com o Prefeito Municipal para adquirir bancos e mesas de cimento e 

mudas de árvores. 

 

2)– Esse projeto vale a pena por quê? 

Vale a pena porque vai ajudar um pouco o meio ambiente e conquistarmos mais um espaço para o 

desenvolvimento de uma boa oficina. 

 

3)– Como vamos fazer tudo acontecer? 

 Vamos precisar do apoio da diretoria, da coordenadora e dos alunos da escola para fazer cartazes, 

panfletos, realizar palestras, plantar árvores, recolher o lixo da escola e fazer uma visita para o Prefeito 

para pedir ajuda. 

 

4)– Onde vai pesquisar sobre o assunto? 

Iremos pesquisar em livros, internet, revistas entre outros meios de informações. 

 

5)– Vamos precisar de... 

A colaboração de todos principalmente de nosso grupo será fundamental para nosso projeto dar certo. 

  

Desenvolvimento de ações 

1ª ação: Conscientização em sala de aula. 

2ª ação: Elaboração de cartazes 

3ª ação: conscientizar sobre a limpeza na escola, e que mude de posição (não jogar lixo no chão). 

4ª ação: ajudar na higiene dos alunos e da escola. 

5ª ação:Premiar a sala mais limpa. 

6ª ação: reivindicar junto ao Prefeito a transformação de um espaço ocioso em um ambiente de leitura. 

7ª ação: Elaboração de panfletos. 

8ª ação: Plantar árvore. 

9ª ação: Recolher o lixo da escola. 

 

Conclusões Finais 
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Nosso time esta muito confiante, e achamos que o projeto será um sucesso. Esperamos a união e 

apoio de todos.  

 

Nosso projeto é demais 

Porque estamos preocupados com o nosso planeta, e queremos o bem de todos e um futuro melhor.  

 

D) PROJETO ARTE NA ESCOLA E NA COMUNIDADE 

 

1 – O que queremos? 

Queremos desenvolver o projeto para que possamos aprender a conviver com as diferenças. 

 

2 – Esse projeto vale a pena por quê? 

Vale a pena porque vai ajudar na convivência em grupo, respeitando uns aos outros e desenvolvendo o 

espírito solidário nos alunos e na equipe escolar. 

 

3 – Como vamos fazer tudo acontecer? 

 Vamos precisar do apoio da diretoria, da coordenadora e dos alunos da escola para desenvolvermos 

atividade como dança, música e teatro na escola e fazer as apresentações nas oficinas e datas 

comemorativas. 

 

4 – Onde vai pesquisar sobre o assunto? 

Iremos pesquisar em livros, internet, revistas entre outros meios de informações que ajudarão a 

enriquecer os nossos conhecimentos.  

 

5 – Vamos precisar de... 

A colaboração de todos principalmente de nosso grupo será fundamental para nosso projeto dar certo. 

  

Desenvolvimento de ações 

1ª ação: Conscientização em sala de aula. 

2ª ação: Pesquisa na internet sobre dança 

3ª ação: Desenvolver com as meninas e meninos um trabalho de conscientização para fazer parte de 

atividades praticas como dança, música e teatro para fazer parte de um novo grupo e perder a timidez. 

4ª ação: Ensaios das atividades. 

5ª ação: Apresentações 

 

Conclusões Finais 

Nosso time esta muito confiante, e achamos que o projeto será um sucesso. Esperamos a união e 

apoio de todos.  

 

Nosso projeto é demais 

       Porque vamos superar todos os desafios que impede a aceitação das diferença. Trabalhando 

juntos teremos sucesso. 

Nós garotas em Ação vamos lutar para que os Jovens possam dizer: Essa luta nós já ganhamos!  

 

 

 4 -PROJETO COMUNIDADE PRESENTE 

 

Justificativa: 

   - Com a necessidade de aproximar pais, alunos, professores, direção e comunidade, o Grêmio Estudantil 

dará inicio ao projeto para desenvolver atividades coletivas com a comunidade. 

 

 Objetivos Específicos: 



122 
 

      - Trazer cada vez mais a comunidade para a escola, fazendo-a sentir bem no ambiente em que seus 

filhos estudam. 

      - Desenvolver atividades atraentes, criativas e dinâmicas com pais, alunos, professores, direção e 

comunidade, resgatando assim o valor da escola. 

 

Público alvo:  

     - Equipe escolar, alunos, pais e comunidade. 

 

Tempo de duração: 

      - Durante o ano letivo e  nas datas comemorativas. 

 

 

Procedimento Metodológico: 

         -No dia 20/11/2010 a comunidade é envolvida em todas as atividades escolares daquele dia, 

culminando com uma corrida na praça pública entre os pares, exemplo: diretora municipal x diretora 

estadual, médico x veterinário, prefeito x vice, professor x funcionário, etc. 

         - Comemoração do dia dos pais, das mães, da crianças e aniversário da cidade, com gincana, sorteio 

de brindes, mensagens e brincadeiras. 

         - Fazer campanha da doação de brindes para sorteios. 

      

5– PROJETO DROGAS 

Este projeto é desenvolvido em parceria com o CRAS e Conselho Tutelar conforme cronograma:  

 

PROJETO DE TURMALINA 

 

MÊS DE ABRIL 

Data Horário Local Profissional Tema Público 

19/04/2011 

Terça-feira  

19h30min Escola 

Publica. 

Assistente 

social. 

O interesse de cada 

qual e Prevenção das 

Drogas. 

Palestra direcionada 

aos Pais dos alunos. 

26/04/2011 

Terça-feira 

13h40min Escola 

Publica. 

Assistente 

social. 

O interesse de cada 

qual e Prevenção das 

Drogas. 

Palestra direcionada 

aos alunos da Escola 

Pública. 

 

Maio 

Data Horário Local Profissional Tema Público 

10/05/2011 

Terça-feira  

19h30min Escola 

Publica. 

Psicólogo Efeito da droga na 

família/ vídeos  

Palestra direcionada 

aos Pais dos alunos. 

17/05/2011 

Terça-feira 

13h40min Escola 

Publica. 

Psicólogo Efeito da droga na 

família/ vídeos 

Palestra direcionada 

aos alunos da Escola 

Pública. 

 

Junho 

Data Horário Local Profissional Tema Público 

07/06/2011 

Terça-feira  

13h40min Escola 

Publica. 

Enfermeiro Droga no organismo e 

seus efeitos. 

Palestra direcionada 

aos Pais dos alunos. 

14/06/2011 

Terça-feira 

19h30min Escola 

Publica. 

Enfermeiro Droga no organismo e 

seus efeitos. 

Palestra direcionada 

aos alunos da Escola 

Pública. 
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Julho 

Data Horário Local Profissional Tema Público 

05/07/2011 

Terça feira 

19h00min 

 

Escola 

pública 

Motivador 

pessoal 

Vídeos 

motivacional/interação 

com o publico. 

Palestra direcionada 

aos Pais e filhos. 

 

 

Agosto 

Data Horário Local Profissional Tema Público 

17/08/2011 

Quarta feira 

13h40min Escola 

Pública 

Psicólogo Acolhimento familiar Palestra direcionada 

aos alunos 

25/08/2011 19h30min Escola 

pública 

Psicóloga Acolhimento familiar Palestra direcionada 

aos pais de alunos 

 

Setembro 

Data Horário Local Profissional Tema Público 

22/09/2011 

Quinta feira 

19h30min Escola 

Pública 

Orientador 

familiar 

Religião 

comportamento 

familiar 

Palestras direcionadas 

aos pais e filhos  

 

Outubro 

Data Horário Local Profissional Tema Público 

19/10/2011 

Quarta feira 

19h30min Escola 

Pública 

Conselheiro 

tutelar. 

Vivencia /fatos  Palestra direcionada 

aos pais e filhos. 

 

Novembro 

Data Horário Local Profissional Tema Público 

09/11/2011 

Quarta feira 

19h30min Escola 

Publica 

Líder 

comunitário 

voluntaria (o). 

Vivencias/ forma de 

ajudar comunidade a 

ficar longe das drogas.  

 

Palestra direcionada 

aos pais e filhos.  

 

Dezembro 

Data Horário Local Profissional Tema Público 

02/12/2011 

Sexta feira  

19h30min Escola 

Pública 

Persona/ 

Coordenadora  

 Encerramento /Filme Direcionada a todos 

os Públicos. 

 

 

6 - PROJETO DE RECUPERAÇÃO PARALELA 

 

1 – FUNDAMENTO LEGAL: 

Nos termos da Resolução SE 93, de 08/12/2009 e  instrução CENP Nº 1, de 11/01/2010. 

 

2 –  JUSTIFICATIVA:  

Diante das dificuldades apresentadas pelos alunos do Ensino Médio, existe a necessidade de 

proporcionar oportunidades metodológicas e estratégias inovadoras, tendo em vista, ainda, a importância e 

a necessidade de acompanhá-los na superação das dificuldades durante o processo de aprendizagem e 

desenvolvimento das habilidades básicas nas disciplinas de Língua Portuguesa e Matemática. 
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3  - HABILIDADES:  

3.1-Língua Portuguesa 

-  Formular opinião adequada sobre determinado fato artístico, científico ou social. 

- Localizar e relacionar itens concorrentes ou contrários de uma informação explícita. 

- Desenvolver estratégias de leitura do texto expositivo e prescritivo. 

- Inferir tese, tema ou assunto principal em um texto. 

- Inferir o sentido de palavras ou expressões, considerando o contexto delas no texto. 

- Reconhecer o sentido de humor provocado no texto pelo uso intencional de determinada palavra, 

expressão, imagem. 

- Identificar em textos processos explícitos de referência, remissão e alusão a outros textos. 

- Propor a reescrita de determinada parte de um texto , alterando o foco narrativo ou o ponto de vista do 

autor. 

- Substituir, em um texto, um vocábulo por outro do mesmo sentido ou um apagamento nominal ou 

pronominal, considerando seu referente no texto. 

- Estabelecer relações lógico-semânticas presentes e marcadas no texto: casualidade, condicionalidade, 

finalidade, contraste, etc. 

- Comparar em textos da esfera escolar ou tratamento dado a um mesmo conteúdo. 

- Reconhecer recursos prosódicos freqüentes em texto poético (rima, ritmo, assonância, aliteração) e 

expressivos. 

- Reconhecer os diferentes elementos que estruturam o texto narrativo: personagens, marcadores de 

tempo e de localização, seqüência, lógica dos fatos, modos de narrar (1ª e 3ª pessoa); adjetivação na 

caracterização de personagens, cenários e objetos; modos de marcar o discurso alheio (discurso direto/ 

indireto). 

 

3.2-  HABILIDADES EM MATEMÁTICA: 

- Identificar um número irracional como um número de representação decimal infinita e não periódica. 

- Resolver situações-problema, compreendendo diferentes significados das operações, envolvendo 

números racionais e irracionais. 

- Expressar por meio de uma sentença algébrica a relação existente entre a natureza da variação de duas 

grandezas diretamente proporcionais. 

- Obter expressões equivalentes a uma expressão algébrica por meio de fatorações e simplificações. 

- Utilizar a noção de semelhança de figuras planas para resolver situações-problema. 

-utilizar o teorema de Tales para resolver situações-problema. 

-Identificar as medidas que não alteram (ângulos) e as que se modificam (dos lados, perímetro e área) em 

transformações (ampliações ou reduções) de figuras. 

- Resolver situações-problema que envolvem a noção da mediatriz de um seguimento e da bissetriz de um 

ângulo. 

- Analisar a variações do perímetro e da área do quadrado em relação à variação da medida do lado. 

- Estabelecer a relação entre a medida da diagonal e a medida do lado do quadrado. 

- Utilizar o Teorema de Pitágoras para resolver situações-problema. 

- Utilizar relações métricas do triângulo retângulo para resolver situações-problema. 

- Resolver situações-problema cuja os dados estejam apresentados em gráficos, histogramas ou em 

polígonos de freqüência.   

 

4- EXPECTATIVAS DE APRENDIZAGEM 

4.1-Língua Portuguesa:- 

-Produzir textos dissertativo-argumentativos com base em proposta que estabelece tema, gêneros, 

linguagem, contexto de produção, estruturando-o de maneira a garantir a relevância das partes em relação 

ao tema e à continuidade de sentido. 

 

4.2- Matemática: 

- Compreenda a linguagem algébrica como formas de expressão de idéias matemáticas; 
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- Use e reconheça como equivalentes, representações algébricas e geométricas  de um mesmo conceito; 
-Comunique-se matematicamente através de procedimentos matemáticos, reconhecendo símbolos, 

fórmulas, propriedades e teoremas. 

- Perceba que as unidades de medidas são utilizadas para a determinação de diferentes grandezas;  
- Compreenda a relações matemáticas existentes nas unidades de medida de diversas grandezas; 
-Aplique a lei dos senos e a lei dos cossenos de um triângulo qualquer para determinar elementos 
desconhecidos. 
- Identifique diferentes funções; 
- Realize cálculos envolvendo diferentes funções; 
- Aplique os conhecimentos sobre funções para resolver situações-problema;  
- Realize análise gráfica de diferentes funções; 
- Reconheça nas seqüências numéricas, particularidades que remetem ao conceito das  progressões 
aritméticas e geométricas;   
- Generalize cálculos para a determinação de termos de uma seqüência numérica.     

- Amplie aprofunde nos conceitos geométricos em um nível abstrato mais complexo; 
- Realize análise dos elementos que estruturam as geometrias; 
- Perceba a necessidade das geometrias não-Euclidianas para a compreensão de conceitos geométricos, 
quando analisados em planos diferentes do plano de Euclides; 
- Compreenda a necessidade das geometrias não-Euclidianas para o avanço das teorias científicas; 
- Articule idéias geométricas em planos de curvatura nula, positiva e negativa; 
- Conheça os conceitos básicos da Geometria Elíptica e da Geometria Hiperbólica. 

 

5-METODOLOGIA 

- Estudo Dirigido: Leitura, observação e compreensão. -Resolução de Problemas: Problematizar os 

fatos observados, formular hipóteses e emitir conclusões. – Aula expositiva Dialogada: Estimular os 

alunos a participar ativamente na compreensão do tema, dialogando com o grupo, trazendo o problema 

para a situação de sala de aula, fazendo perguntas instigantes, levantando hipóteses, respondendo as 

dúvidas. – Projetos de Pesquisa: Trabalhar em dupla ou grupo menor para que sejam fornecidos 

orientações sobre uma pesquisa coletiva que, depois de concluída, deverá ser socializada. Indicação de 

leituras e fichamentos. Discutir em grupos, organizar o produto final solicitado.  

 

MATERIAIS DIDÁTICOS E TECNOLÓGICOS: Livros, revistas (Veja, Isto é e Época), Jornais (Folha de 

São Paulo: Editoriais, Tendências, Debates, Painel do Leitor), Guia do Estudante e Internet e Caderno do 

Aluno de Recuperação. 

 

6- FORMAS DE ACOMPANHAMENTO, PELA EQUIPE GESTORA, DA FREQUËNCIA, DO 

APROVEITAMENTO DOS ALUNOS E DO TRABALHO DESENVOLVIDO PELOS PROFESSORES AO 

LONGO DO SEMESTRE: O controle da freqüência dos alunos será através de diários de classe. Os casos 

de alunos faltosos serão realizadas visitas domiciliares. O acompanhamento e controle pela equipe de 

direção far-se-á mediante:  

 As HTPCS, onde serão feitas:  
a) Levantamento das dificuldades dos alunos;  

b) Análise dos rendimentos dos alunos;  

c) Dispensa ou acréscimo dos alunos. 

 Nas visitas periódicas às salas de aula, serão observadas a assiduidade dos alunos e do professor 
responsável, o interesse no atendimento das atividades e a aprendizagem alcançadas, bem como a 
metodologia utilizada; 

 Os resultados das atividades de recuperação incorporação à avaliação bimestral do aluno, 
substituindo a nota do aluno no bimestre, quando esta for inferior àquela obtida nas atividades de 
recuperação; 

 A responsabilidade pela aprendizagem do aluno deve ser compartilhada pelos professores 
assegurando-se, nas HTPCs e nos Conselhos de classe / série, a troca de informações e o 
entrosamento entre os professores da série e da turma de recuperação; 

 Nas visitas do coordenador em sala de aula será observado o diário de bordo do Professor da 
recuperação contínua e nas HTPCs serão avaliados os pontos positivos e negativos. 
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6.1 -O docente responsável pela recuperação paralela deverá rotineiramente: 

* realizar uma avaliação diagnóstica dos alunos encaminhados para recuperação, com vistas a um maior 

detalhamento das dificuldades apresentadas preliminarmente pelo professor da classe, 

* utilizar estratégias diversificadas propondo as atividades a serem vivenciadas pelos alunos, sugeridas no 

material de apoio, como também usar os materiais disponíveis na Sala Ambiente de Informática da escola; 

* encaminhar, ao final do período em que o aluno esteve submetido a estudos de recuperação, os 

resultados alcançados; 

* cuidar dos registros das atividades desenvolvidas com os alunos, em especial, apresentando relatório 

circunstanciado quando se tratar de atendimento individualizado; 

* participar do Conselho de Classe apresentando os avanços conquistados pelos alunos nas atividades de 

recuperação paralela 

 

6.2-FORMAS DE INFORMAÇÃO AOS PAIS E DA DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS ALCANÇADOS 

PELOS ALUNOS NOS ESTUDOS DE RECUPERAÇÃO:  Reuniões Bimestrais mostrando os resultados 

através de gráficos e tabulações utilizando o data-show. Observando o caderno de registro do filho e 

anotações da professora e fichas de acompanhamento. 

 

 7-FORMA DE AGRUPAMENTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DISCIPLINA TURMA SÉRIE DIA HORÁRIO ATENDIMENTO 

Língua Portuguesa Grupo 1 1ª, 2ª, 

3ª 

Segundas e 

quintas feiras 

17h20 às 18h Recuperação 

Paralela 

Língua Portuguesa Contínua 1ª e 3ª Segunda – feira 

Quarta - feira 

Quinta -feira 

Sexta-feira 

14h45 às 16h25 

13h40 às 15h35 

13h40 às 17h15 

13h40 às 14h40 

 

Contínua 

Matemática Contínua 1ª, 2ª, 

3ª 

Segunda feira: 

 

Terça -feira 

 

Quarta -feira 

 

Quinta- feira 

 

Sexta -feira 

12h00 às 12h50 

14h45 às 15h35 

11h05 às 12h55 

16h25 às 17h15 

12h50 às 13h40 

 

11h05 às 13h40 

 

15h35 às 17h15 

Contínua 
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8-Quadro especificando  formas e critérios de atendimento: 

PROPOSTA DE RECUPERAÇÃO PARALELA/2011 

E.E. JERONYMO TRAZZI - TURMALINA 

 

Quantidade de classes em 2011: 03___ Quantidade de conjuntos, nos termos da Res. SE 93/09: 

Em Língua Portuguesa: 01 

 

1- ALUNOS QUE SERÃO ATENDIDOS EM GRUPOS 

 

GRUPO 1- PROFESSOR RESPONSÁVEL:      DULCELENA FLAVIO FURTADO 

DIFICULDADES DETECTADAS: - Formular opinião adequada sobre determinado fato artístico, científico ou social. –Inferir tese, tema ou assunto principal em um texto. – 

Reconhecer o ponto de vista, argumentos e recursos lingüísticos de textos dissertativo-argumentativo e posicionar-se diante de temas polêmicos. – Reconhecer os 

diferentes elementos que estruturam o texto dissertativo-argumentativo: introdução, desenvolvimento e conclusão.  

HORÁRIO DAS AULAS: Segunda feira e quinta feira (17h20 às 18h20) 

 

Nº Nome do aluno/Série Diagnóstico Ações Síntese 

Bimestral 

01 AMANDA JESSICA DA COSTA SOUSA -Não gosta de ler, dificuldade de leitura e 

compreender o que lê, produção de artigo de 

opinião. –Estrutura dissertativo-argumentativo. –

Organização do parágrafo (introdução, 

desenvolvimento, conclusão). – Tese (ponto de 

vista), uso de argumentos consistentes elaborar 

proposta de intervenção. 

-Levantamento de Conhecimento prévio 

-Fornecimento de Informações 

-Leitura de textos com temas polêmicos 

- Exposição dialogada 

-Pesquisa 

- Produção de textos 

- Reescrita de textos 

  

02 ANDRESSA JOYCE DE SOUZA 

 

-Não gosta de ler, dificuldade de leitura e 

compreender o que lê, produção de artigo de 

opinião. –Estrutura dissertativo-argumentativo. –

Organização do parágrafo (introdução, 

desenvolvimento, conclusão). – Tese (ponto de 

vista), uso de argumentos consistentes elaborar 

proposta de intervenção. 

-Levantamento de Conhecimento prévio 

-Fornecimento de Informações 

-Leitura de textos com temas polêmicos 

- Exposição dialogada 

-Pesquisa 

- Produção de textos 

- Reescrita de textos 
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03 DIEGO HENRIQUE PEREIRA DA SILVA -Não gosta de ler, dificuldade de leitura e 

compreender o que lê, produção de artigo de 

opinião. –Estrutura dissertativo-argumentativo. –

Organização do parágrafo (introdução, 

desenvolvimento, conclusão). – Tese (ponto de 

vista), uso de argumentos consistentes elaborar 

proposta de intervenção. 

-Levantamento de Conhecimento prévio 

-Fornecimento de Informações 

-Leitura de textos com temas polêmicos 

- Exposição dialogada 

-Pesquisa 

- Produção de textos 

- Reescrita de textos 

  

04 JESSICA HELOISA CROCIARI DA  

COSTA 

-Não gosta de ler, dificuldade de leitura e 

compreender o que lê, produção de artigo de 

opinião. –Estrutura dissertativo-argumentativo. –

Organização do parágrafo (introdução, 

desenvolvimento, conclusão). – Tese (ponto de 

vista), uso de argumentos consistentes elaborar 

proposta de intervenção. 

-Levantamento de Conhecimento prévio 

-Fornecimento de Informações 

-Leitura de textos com temas polêmicos 

- Exposição dialogada 

-Pesquisa 

- Produção de textos 

- Reescrita de textos 

  

05 MAICON LUIS CRUZ -Não gosta de ler, dificuldade de leitura e 

compreender o que lê, produção de artigo de 

opinião. –Estrutura dissertativo-argumentativo. –

Organização do parágrafo (introdução, 

desenvolvimento, conclusão). – Tese (ponto de 

vista), uso de argumentos consistentes elaborar 

proposta de intervenção. 

-Levantamento de Conhecimento prévio 

-Fornecimento de Informações 

-Leitura de textos com temas polêmicos 

- Exposição dialogada 

-Pesquisa 

- Produção de textos 

- Reescrita de textos 

  

06 WELISON CARLOS DA SILVA -Não gosta de ler, dificuldade de leitura e 

compreender o que lê, produção de artigo de 

opinião. –Estrutura dissertativo-argumentativo. –

Organização do parágrafo (introdução, 

desenvolvimento, conclusão). – Tese (ponto de 

vista), uso de argumentos consistentes elaborar 

proposta de intervenção. 

-Levantamento de Conhecimento prévio 

-Fornecimento de Informações 

-Leitura de textos com temas polêmicos 

- Exposição dialogada 

-Pesquisa 

- Produção de textos 

- Reescrita de textos 

  

07 EVERSON DA SILVA OLIVEIRA -Não gosta de ler, dificuldade de leitura e 

compreender o que lê, produção de artigo de 

opinião. –Estrutura dissertativo-argumentativo. –

Organização do parágrafo (introdução, 

desenvolvimento, conclusão). – Tese (ponto de 

-Levantamento de Conhecimento prévio 

-Fornecimento de Informações 

-Leitura de textos com temas polêmicos 

- Exposição dialogada 

-Pesquisa 
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vista), uso de argumentos consistentes elaborar 

proposta de intervenção. 

- Produção de textos 

- Reescrita de textos 

08 LEONARDO ANTONIO DA SILVA DE OLIVEIRA 

 

-Não gosta de ler, dificuldade de leitura e 

compreender o que lê, produção de artigo de 

opinião. –Estrutura dissertativo-argumentativo. –

Organização do parágrafo (introdução, 

desenvolvimento, conclusão). – Tese (ponto de 

vista), uso de argumentos consistentes elaborar 

proposta de intervenção. 

-Levantamento de Conhecimento prévio 

-Fornecimento de Informações 

-Leitura de textos com temas polêmicos 

- Exposição dialogada 

-Pesquisa 

- Produção de textos 

- Reescrita de textos 

  

09 TAMIRES PLACENTE PEREIRA -Não gosta de ler, dificuldade de leitura e 

compreender o que lê, produção de artigo de 

opinião. –Estrutura dissertativo-argumentativo. –

Organização do parágrafo (introdução, 

desenvolvimento, conclusão). – Tese (ponto de 

vista), uso de argumentos consistentes elaborar 

proposta de intervenção. 

-Levantamento de Conhecimento prévio 

-Fornecimento de Informações 

-Leitura de textos com temas polêmicos 

- Exposição dialogada 

-Pesquisa 

- Produção de textos 

- Reescrita de textos 

  

10 DEBORA RIBEIRO DE OLIVEIRA -Não gosta de ler, dificuldade de leitura e 

compreender o que lê, produção de artigo de 

opinião. –Estrutura dissertativo-argumentativo. –

Organização do parágrafo (introdução, 

desenvolvimento, conclusão). – Tese (ponto de 

vista), uso de argumentos consistentes elaborar 

proposta de intervenção. 

-Levantamento de Conhecimento prévio 

-Fornecimento de Informações 

-Leitura de textos com temas polêmicos 

- Exposição dialogada 

-Pesquisa 

- Produção de textos 

- Reescrita de textos 

  

11 LEANDRO VENUTE JOAQUIM -Não gosta de ler, dificuldade de leitura e 

compreender o que lê, produção de artigo de 

opinião. –Estrutura dissertativo-argumentativo. –

Organização do parágrafo (introdução, 

desenvolvimento, conclusão). – Tese (ponto de 

vista), uso de argumentos consistentes elaborar 

proposta de intervenção. 

-Levantamento de Conhecimento prévio 

-Fornecimento de Informações 

-Leitura de textos com temas polêmicos 

- Exposição dialogada 

-Pesquisa 

- Produção de textos 

- Reescrita de textos 

  



130 
 

12 LUIGUI RODRIGUES SANTANA -Não gosta de ler, dificuldade de leitura e 

compreender o que lê, produção de artigo de 

opinião. –Estrutura dissertativo-argumentativo. –

Organização do parágrafo (introdução, 

desenvolvimento, conclusão). – Tese (ponto de 

vista), uso de argumentos consistentes elaborar 

proposta de intervenção. 

-Levantamento de Conhecimento prévio 

-Fornecimento de Informações 

-Leitura de textos com temas polêmicos 

- Exposição dialogada 

-Pesquisa 

- Produção de textos 

- Reescrita de textos 

  

13 WELISON CARLOS DA SILVA 

 

-Não gosta de ler, dificuldade de leitura e 

compreender o que lê, produção de artigo de 

opinião. –Estrutura dissertativo-argumentativo. –

Organização do parágrafo (introdução, 

desenvolvimento, conclusão). – Tese (ponto de 

vista), uso de argumentos consistentes elaborar 

proposta de intervenção. 

-Levantamento de Conhecimento prévio 

-Fornecimento de Informações 

-Leitura de textos com temas polêmicos 

- Exposição dialogada 

-Pesquisa 

- Produção de textos 

- Reescrita de textos 

  

14 MONIELLY DA SILVA GONÇALVES 

 

-Não gosta de ler, dificuldade de leitura e 

compreender o que lê, produção de artigo de 

opinião. –Estrutura dissertativo-argumentativo. –

Organização do parágrafo (introdução, 

desenvolvimento, conclusão). – Tese (ponto de 

vista), uso de argumentos consistentes elaborar 

proposta de intervenção. 

-Levantamento de Conhecimento prévio 

-Fornecimento de Informações 

-Leitura de textos com temas polêmicos 

- Exposição dialogada 

-Pesquisa 

- Produção de textos 

- Reescrita de textos 

  

15 RENATA NESPOLI CARNEIRO -Não gosta de ler, dificuldade de leitura e 

compreender o que lê, produção de artigo de 

opinião. –Estrutura dissertativo-argumentativo. –

Organização do parágrafo (introdução, 

desenvolvimento, conclusão). – Tese (ponto de 

vista), uso de argumentos consistentes elaborar 

proposta de intervenção. 

-Levantamento de Conhecimento prévio 

-Fornecimento de Informações 

-Leitura de textos com temas polêmicos 

- Exposição dialogada 

-Pesquisa 

- Produção de textos 

- Reescrita de textos 

  

16 WELITON ATAIDE DA SILVA -Não gosta de ler, dificuldade de leitura e 

compreender o que lê, produção de artigo de 

opinião. –Estrutura dissertativo-argumentativo. –

Organização do parágrafo (introdução, 

desenvolvimento, conclusão). – Tese (ponto de 

-Levantamento de Conhecimento prévio 

-Fornecimento de Informações 

-Leitura de textos com temas polêmicos 

- Exposição dialogada 

-Pesquisa 
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vista), uso de argumentos consistentes elaborar 

proposta de intervenção. 

- Produção de textos 

- Reescrita de textos 

  

METODOLOGIA: - Estudo Dirigido: Leitura, observação e compreensão. -Resolução de Problemas: Problematizar os fatos observados, formular hipóteses e emitir 

conclusões. – Aula expositiva Dialogada: Estimular os alunos a participar ativamente na compreensão do tema, dialogando com o grupo, trazendo o problema para a 

situação de sala de aula, fazendo perguntas instigantes, levantando hipóteses, respondendo as dúvidas. – Projetos de Pesquisa: Trabalhar em dupla ou grupo menor para 

que sejam fornecidos orientações sobre uma pesquisa coletiva que, depois de concluída, deverá ser socializada. Indicação de leituras e fichamentos. Discutir em grupos, 

organizar o produto final solicitado.  

MATERIAIS DIDÁTICOS E TECNOLÓGICOS: Livros, revistas (Veja, Isto é e Época), Jornais (Folha de São Paulo: Editoriais, Tendências, Debates, Painel do Leitor), Guia do 

Estudante e Internet. 
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2 ALUNOS QUE SERÃO ATENDIDOS NA RECUPERAÇÃO PARALELA - PORTUGUES 

 

 PROFESSOR RESPONSÁVEL: DULCELENA FLAVIO FURTADO 

HORÁRIO DAS AULAS: Segunda – feira:-14h45 às 16h25 (3ªA e 1ªA); Quarta 13h40 às 15h35 (1ªA e 3ª A); Quinta feira 13h40 às 17h15 (1ªA e 3ªA) Sexta-feira 13h40 às 

14h40 (1ª A)  

 

Nº Nome do aluno/Série Diagnóstico Ações Síntese 

Bimestral 

01 AMANDA JESSICA DA COSTA SOUSA -Não gosta de ler, dificuldade de leitura e 

compreender o que lê, produção de artigo de 

opinião. –Estrutura dissertativo-argumentativo. –

Organização do parágrafo (introdução, 

desenvolvimento, conclusão). – Tese (ponto de 

vista), uso de argumentos consistentes elaborar 

proposta de intervenção. 

-Orientar o grupo ou individualmente, 

tirando as dúvidas e corrigindo os erros. 

  

02 ANDRESSA JOYCE DE SOUZA -Não gosta de ler, dificuldade de leitura e 

compreender o que lê, produção de artigo de 

opinião. –Estrutura dissertativo-argumentativo. –

Organização do parágrafo (introdução, 

desenvolvimento, conclusão). – Tese (ponto de 

vista), uso de argumentos consistentes elaborar 

proposta de intervenção. 

-Orientar o grupo ou individualmente, 

tirando as dúvidas e corrigindo os erros. 

  

03 LEONARDO ANTONIO DA SILVA DE OLIVEIRA 

 

-Não gosta de ler, dificuldade de leitura e 

compreender o que lê, produção de artigo de 

opinião. –Estrutura dissertativo-argumentativo. –

Organização do parágrafo (introdução, 

desenvolvimento, conclusão). – Tese (ponto de 

vista), uso de argumentos consistentes elaborar 

proposta de intervenção. 

-Orientar o grupo ou individualmente, 

tirando as dúvidas e corrigindo os erros. 

  

04 MAICON LUIS CRUZ -Não gosta de ler, dificuldade de leitura e 

compreender o que lê, produção de artigo de 

opinião. –Estrutura dissertativo-argumentativo. –

Organização do parágrafo (introdução, 

-Orientar o grupo ou individualmente, 

tirando as dúvidas e corrigindo os erros. 
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desenvolvimento, conclusão). – Tese (ponto de 

vista), uso de argumentos consistentes elaborar 

proposta de intervenção. 

 

05 RENATA NESPOLI CARNEIRO -Não gosta de ler, dificuldade de leitura e 

compreender o que lê, produção de artigo de 

opinião. –Estrutura dissertativo-argumentativo. –

Organização do parágrafo (introdução, 

desenvolvimento, conclusão). – Tese (ponto de 

vista), uso de argumentos consistentes elaborar 

proposta de intervenção. 

-Orientar o grupo ou individualmente, 

tirando as dúvidas e corrigindo os erros. 

  

06 EVERSON DA SILVA OLIVEIRA 

 

-Não gosta de ler, dificuldade de leitura e 

compreender o que lê, produção de artigo de 

opinião. –Estrutura dissertativo-argumentativo. –

Organização do parágrafo (introdução, 

desenvolvimento, conclusão). – Tese (ponto de 

vista), uso de argumentos consistentes elaborar 

proposta de intervenção. 

-Orientar o grupo ou individualmente, 

tirando as dúvidas e corrigindo os erros. 

  

07 LEANDRO VENUTE JOAQUIM 

 

-Não gosta de ler, dificuldade de leitura e 

compreender o que lê, produção de artigo de 

opinião. –Estrutura dissertativo-argumentativo. –

Organização do parágrafo (introdução, 

desenvolvimento, conclusão). – Tese (ponto de 

vista), uso de argumentos consistentes elaborar 

proposta de intervenção. 

-Orientar o grupo ou individualmente, 

tirando as dúvidas e corrigindo os erros. 

  

08 LUIGUI RODRIGUES SANTANA -Não gosta de ler, dificuldade de leitura e 

compreender o que lê, produção de artigo de 

opinião. –Estrutura dissertativo-argumentativo. –

Organização do parágrafo (introdução, 

desenvolvimento, conclusão). – Tese (ponto de 

vista), uso de argumentos consistentes elaborar 

proposta de intervenção. 

-Orientar o grupo ou individualmente, 

tirando as dúvidas e corrigindo os erros. 

  

09 WELISON CARLOS DA SILVA -Não gosta de ler, dificuldade de leitura e -Orientar o grupo ou individualmente,   
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compreender o que lê, produção de artigo de 

opinião. –Estrutura dissertativo-argumentativo. –

Organização do parágrafo (introdução, 

desenvolvimento, conclusão). – Tese (ponto de 

vista), uso de argumentos consistentes elaborar 

proposta de intervenção. 

tirando as dúvidas e corrigindo os erros. 

10 DEBORA RIBEIRO DE OLIVEIRA -Não gosta de ler, dificuldade de leitura e 

compreender o que lê, produção de artigo de 

opinião. –Estrutura dissertativo-argumentativo. –

Organização do parágrafo (introdução, 

desenvolvimento, conclusão). – Tese (ponto de 

vista), uso de argumentos consistentes elaborar 

proposta de intervenção. 

-Orientar o grupo ou individualmente, 

tirando as dúvidas e corrigindo os erros. 

  

11 MONIELLY DA SILVA GONÇALVES 

 

-Não gosta de ler, dificuldade de leitura e 

compreender o que lê, produção de artigo de 

opinião. –Estrutura dissertativo-argumentativo. –

Organização do parágrafo (introdução, 

desenvolvimento, conclusão). – Tese (ponto de 

vista), uso de argumentos consistentes elaborar 

proposta de intervenção. 

-Orientar o grupo ou individualmente, 

tirando as dúvidas e corrigindo os erros. 

  

12 NATAN JUNIOR PLACENTE PEREIRA -Não gosta de ler, dificuldade de leitura e 

compreender o que lê, produção de artigo de 

opinião. –Estrutura dissertativo-argumentativo. –

Organização do parágrafo (introdução, 

desenvolvimento, conclusão). – Tese (ponto de 

vista), uso de argumentos consistentes elaborar 

proposta de intervenção. 

-Orientar o grupo ou individualmente, 

tirando as dúvidas e corrigindo os erros. 

  

13 NAYARA RENATA AFONSO PEREIRA -Não gosta de ler, dificuldade de leitura e 

compreender o que lê, produção de artigo de 

opinião. –Estrutura dissertativo-argumentativo. –

Organização do parágrafo (introdução, 

desenvolvimento, conclusão). – Tese (ponto de 

vista), uso de argumentos consistentes elaborar 

-Orientar o grupo ou individualmente, 

tirando as dúvidas e corrigindo os erros. 
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proposta de intervenção. 

14 CARLOS ROBERTO ALVES PINTO -Não gosta de ler, dificuldade de leitura e 

compreender o que lê, produção de artigo de 

opinião.–Organização do parágrafo (introdução, 

desenvolvimento, conclusão). – Tese (ponto de 

vista), uso de argumentos consistentes elaborar 

proposta de intervenção. 

-Orientar o grupo ou individualmente, 

tirando as dúvidas e corrigindo os erros. 

 

  

15 DIEGO MONTILHA PACETTI -Não gosta de ler, dificuldade de leitura e 

compreender o que lê, produção de artigo de 

opinião.–Organização do parágrafo (introdução, 

desenvolvimento, conclusão). – Tese (ponto de 

vista), uso de argumentos consistentes elaborar 

proposta de intervenção. 

-Orientar o grupo ou individualmente, 

tirando as dúvidas e corrigindo os erros. 

 

  

16 DOUGLAS CAROLINO SANCHES -Não gosta de ler, dificuldade de leitura e 

compreender o que lê, produção de artigo de 

opinião.–Organização do parágrafo (introdução, 

desenvolvimento, conclusão). – Tese (ponto de 

vista), uso de argumentos consistentes elaborar 

proposta de intervenção. 

-Orientar o grupo ou individualmente, 

tirando as dúvidas e corrigindo os erros. 

 

  

17 MARCOS VINÍCIUS CONTIN -Não gosta de ler, dificuldade de leitura e 

compreender o que lê, produção de artigo de 

opinião.–Organização do parágrafo (introdução, 

desenvolvimento, conclusão). – Tese (ponto de 

vista), uso de argumentos consistentes elaborar 

proposta de intervenção. 

-Orientar o grupo ou individualmente, 

tirando as dúvidas e corrigindo os erros. 

 

  

18 TAYNÁ CRISTINA VELINE RIBEIRO -Não gosta de ler, dificuldade de leitura e 

compreender o que lê, produção de artigo de 

opinião.–Organização do parágrafo (introdução, 

desenvolvimento, conclusão). – Tese (ponto de 

vista), uso de argumentos consistentes elaborar 

proposta de intervenção. 

-Orientar o grupo ou individualmente, 

tirando as dúvidas e corrigindo os erros. 

 

  

19 VINÍCIUS ANTONIO MARTINS PASSETTI -Não gosta de ler, dificuldade de leitura e 

compreender o que lê, produção de artigo de 

-Orientar o grupo ou individualmente, 

tirando as dúvidas e corrigindo os erros. 
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opinião.–Organização do parágrafo (introdução, 

desenvolvimento, conclusão). – Tese (ponto de 

vista), uso de argumentos consistentes elaborar 

proposta de intervenção. 

 

  

 

METODOLOGIA: Trabalho em grupo em sala de aula ou individualizado, orientando, explicando e tirando dúvidas junto com o professor da sala. 

MATERIAIS DIDÁTICOS E TECNOLÓGICOS: Caderno do Professor e do Aluno 
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2.1- ALUNOS QUE SERÃO ATENDIDOS NA RECUPERAÇÃO PARALELA - MATEMÁTICA 

 

PROFESSOR RESPONSÁVEL: ANDRÉIA LEMES MARTINS 

HORÁRIO DAS AULAS: Segunda feira: 12h00 às 12h50 (3ªA), 14h45 às 15h35; Terça feira: 16h25 às 17h15 (1ªA), Quarta feira: 12h50 às 13h40 (3ª A); Quinta feira: 12h00 às 

13h40 (2 aulas no 2ªA) e Sexta feira: 15h35 às 17h15( duas aulas na 1ª A) 

 

 

 

Nº Nome do aluno/Série Diagnóstico Ações Síntese 

Bimestral 

01 AMANDA JESSICA DA COSTA SOUSA/1ªA Não sabe: - Descrever as características 

fundamentais da função do segundo grau, relativas 

aos gráficos, crescimento, decrescimento, valores 

máximo e mínimo. –Resolver problemas 

envolvendo equações do 1º grau, rações 

trigonométricas no triângulo retângulo e relações 

métricas fundamentais (comprimentos, áreas e 

volumes) de sólidos como a pirâmide e o cone. –

Interpretar e construir tabelas e gráficos de 

freqüências a partir de dados obtidos em pesquisas 

por amostras estatísticas. 

-Orientar o grupo ou individualmente, 

tirando as dúvidas e corrigindo os erros. 

  

02 ANDRESSA JOYCE DE SOUZA /1ªA Não sabe: - Descrever as características 

fundamentais da função do segundo grau, relativas 

aos gráficos, crescimento, decrescimento, valores 

máximo e mínimo. –Resolver problemas 

envolvendo equações do 1º grau, rações 

trigonométricas no triângulo retângulo e relações 

métricas fundamentais (comprimentos, áreas e 

volumes) de sólidos como a pirâmide e o cone. –

Interpretar e construir tabelas e gráficos de 

freqüências a partir de dados obtidos em pesquisas 

por amostras estatísticas. 

-Orientar o grupo ou individualmente, 

tirando as dúvidas e corrigindo os erros. 

  



138 
 

03 CARLOS HENRIQUE RITA MARRETTI/1ªA Não sabe: - Descrever as características 

fundamentais da função do segundo grau, relativas 

aos gráficos, crescimento, decrescimento, valores 

máximo e mínimo. –Resolver problemas 

envolvendo equações do 1º grau, rações 

trigonométricas no triângulo retângulo e relações 

métricas fundamentais (comprimentos, áreas e 

volumes) de sólidos como a pirâmide e o cone. –

Interpretar e construir tabelas e gráficos de 

freqüências a partir de dados obtidos em pesquisas 

por amostras estatísticas. 

-Orientar o grupo ou individualmente, 

tirando as dúvidas e corrigindo os erros. 

  

04 DIEGO HENRIQUE PEREIRA DA SILVA /1ªA Não sabe: - Descrever as características 

fundamentais da função do segundo grau, relativas 

aos gráficos, crescimento, decrescimento, valores 

máximo e mínimo. –Resolver problemas 

envolvendo equações do 1º grau, rações 

trigonométricas no triângulo retângulo e relações 

métricas fundamentais (comprimentos, áreas e 

volumes) de sólidos como a pirâmide e o cone. –

Interpretar e construir tabelas e gráficos de 

freqüências a partir de dados obtidos em pesquisas 

por amostras estatísticas. 

-Orientar o grupo ou individualmente, 

tirando as dúvidas e corrigindo os erros. 

  

05 JESSICA HELOISA CROCIARI DA ROCHA/1ªA Não sabe: - Descrever as características 

fundamentais da função do segundo grau, relativas 

aos gráficos, crescimento, decrescimento, valores 

máximo e mínimo. –Resolver problemas 

envolvendo equações do 1º grau, rações 

trigonométricas no triângulo retângulo e relações 

métricas fundamentais (comprimentos, áreas e 

volumes) de sólidos como a pirâmide e o cone. –

Interpretar e construir tabelas e gráficos de 

freqüências a partir de dados obtidos em pesquisas 

por amostras estatísticas. 

-Orientar o grupo ou individualmente, 

tirando as dúvidas e corrigindo os erros. 
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06 

 

MAICON LUIS CRUZ /1ªA Não sabe: - Descrever as características 

fundamentais da função do segundo grau, relativas 

aos gráficos, crescimento, decrescimento, valores 

máximo e mínimo. –Resolver problemas 

envolvendo equações do 1º grau, rações 

trigonométricas no triângulo retângulo e relações 

métricas fundamentais (comprimentos, áreas e 

volumes) de sólidos como a pirâmide e o cone. –

Interpretar e construir tabelas e gráficos de 

freqüências a partir de dados obtidos em pesquisas 

por amostras estatísticas. 

-Orientar o grupo ou individualmente, 

tirando as dúvidas e corrigindo os erros. 

  

07 SILVIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS/1ªA Não sabe: - Descrever as características 

fundamentais da função do segundo grau, relativas 

aos gráficos, crescimento, decrescimento, valores 

máximo e mínimo. –Resolver problemas 

envolvendo equações do 1º grau, rações 

trigonométricas no triângulo retângulo e relações 

métricas fundamentais (comprimentos, áreas e 

volumes) de sólidos como a pirâmide e o cone. –

Interpretar e construir tabelas e gráficos de 

freqüências a partir de dados obtidos em pesquisas 

por amostras estatísticas. 

-Orientar o grupo ou individualmente, 

tirando as dúvidas e corrigindo os erros. 

  

08 TAIS DOMINICI DA SILVA/2ªA Não sabe: - Descrever as características 

fundamentais da função do segundo grau, relativas 

aos gráficos, crescimento, decrescimento, valores 

máximo e mínimo. –Resolver problemas 

envolvendo equações do 1º grau, rações 

trigonométricas no triângulo retângulo e relações 

métricas fundamentais (comprimentos, áreas e 

volumes) de sólidos como a pirâmide e o cone. –

Interpretar e construir tabelas e gráficos de 

freqüências a partir de dados obtidos em pesquisas 

por amostras estatísticas. 

-Orientar o grupo ou individualmente, 

tirando as dúvidas e corrigindo os erros. 
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09 WELISON CARLOS DA SILVA/2ªA Não sabe: - Descrever as características 

fundamentais da função do segundo grau, relativas 

aos gráficos, crescimento, decrescimento, valores 

máximo e mínimo. –Resolver problemas 

envolvendo equações do 1º grau, rações 

trigonométricas no triângulo retângulo e relações 

métricas fundamentais (comprimentos, áreas e 

volumes) de sólidos como a pirâmide e o cone. –

Interpretar e construir tabelas e gráficos de 

freqüências a partir de dados obtidos em pesquisas 

por amostras estatísticas. 

-Orientar o grupo ou individualmente, 

tirando as dúvidas e corrigindo os erros. 

  

10 CARLOS RAFAEL DA SILVA/2ªA Não sabe: - Descrever as características 

fundamentais da função do segundo grau, relativas 

aos gráficos, crescimento, decrescimento, valores 

máximo e mínimo. –Resolver problemas 

envolvendo equações do 1º grau, rações 

trigonométricas no triângulo retângulo e relações 

métricas fundamentais (comprimentos, áreas e 

volumes) de sólidos como a pirâmide e o cone. –

Interpretar e construir tabelas e gráficos de 

freqüências a partir de dados obtidos em pesquisas 

por amostras estatísticas. 

-Orientar o grupo ou individualmente, 

tirando as dúvidas e corrigindo os erros. 

  

11 DAISYELI APARECIDA CODINHOTO/2ªA Não sabe: - Descrever as características 

fundamentais da função do segundo grau, relativas 

aos gráficos, crescimento, decrescimento, valores 

máximo e mínimo. –Resolver problemas 

envolvendo equações do 1º grau, rações 

trigonométricas no triângulo retângulo e relações 

métricas fundamentais (comprimentos, áreas e 

volumes) de sólidos como a pirâmide e o cone. –

Interpretar e construir tabelas e gráficos de 

freqüências a partir de dados obtidos em pesquisas 

por amostras estatísticas. 

-Orientar o grupo ou individualmente, 

tirando as dúvidas e corrigindo os erros. 
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12 EVERSON SILVA DE OLIVEIRA/2ªA Não sabe: - Descrever as características 

fundamentais da função do segundo grau, relativas 

aos gráficos, crescimento, decrescimento, valores 

máximo e mínimo. –Resolver problemas 

envolvendo equações do 1º grau, rações 

trigonométricas no triângulo retângulo e relações 

métricas fundamentais (comprimentos, áreas e 

volumes) de sólidos como a pirâmide e o cone. –

Interpretar e construir tabelas e gráficos de 

freqüências a partir de dados obtidos em pesquisas 

por amostras estatísticas. 

-Orientar o grupo ou individualmente, 

tirando as dúvidas e corrigindo os erros. 

  

13 JHEINEI THIELYN GOMES NOGUEIRA/2ªA Não sabe: - Descrever as características 

fundamentais da função do segundo grau, relativas 

aos gráficos, crescimento, decrescimento, valores 

máximo e mínimo. –Resolver problemas 

envolvendo equações do 1º grau, rações 

trigonométricas no triângulo retângulo e relações 

métricas fundamentais (comprimentos, áreas e 

volumes) de sólidos como a pirâmide e o cone. –

Interpretar e construir tabelas e gráficos de 

freqüências a partir de dados obtidos em pesquisas 

por amostras estatísticas. 

-Orientar o grupo ou individualmente, 

tirando as dúvidas e corrigindo os erros. 

  

14 LEANDRO VENUTE JOAQUIM/2ªA Não sabe: - Descrever as características 

fundamentais da função do segundo grau, relativas 

aos gráficos, crescimento, decrescimento, valores 

máximo e mínimo. –Resolver problemas 

envolvendo equações do 1º grau, rações 

trigonométricas no triângulo retângulo e relações 

métricas fundamentais (comprimentos, áreas e 

volumes) de sólidos como a pirâmide e o cone. –

Interpretar e construir tabelas e gráficos de 

freqüências a partir de dados obtidos em pesquisas 

por amostras estatísticas. 

-Orientar o grupo ou individualmente, 

tirando as dúvidas e corrigindo os erros. 
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15 RAFAEL FECHIO DOS SANTOS/2ªA Não sabe: - Descrever as características 

fundamentais da função do segundo grau, relativas 

aos gráficos, crescimento, decrescimento, valores 

máximo e mínimo. –Resolver problemas 

envolvendo equações do 1º grau, rações 

trigonométricas no triângulo retângulo e relações 

métricas fundamentais (comprimentos, áreas e 

volumes) de sólidos como a pirâmide e o cone. –

Interpretar e construir tabelas e gráficos de 

freqüências a partir de dados obtidos em pesquisas 

por amostras estatísticas. 

-Orientar o grupo ou individualmente, 

tirando as dúvidas e corrigindo os erros. 

  

16 DEBORA RIBEIRO DE OLIVEIRA/3ªA Não sabe: - Descrever as características 

fundamentais da função do segundo grau, relativas 

aos gráficos, crescimento, decrescimento, valores 

máximo e mínimo. –Resolver problemas 

envolvendo equações do 1º grau, rações 

trigonométricas no triângulo retângulo e relações 

métricas fundamentais (comprimentos, áreas e 

volumes) de sólidos como a pirâmide e o cone. –

Interpretar e construir tabelas e gráficos de 

freqüências a partir de dados obtidos em pesquisas 

por amostras estatísticas. 

-Orientar o grupo ou individualmente, 

tirando as dúvidas e corrigindo os erros. 

  

17 MONIELLY DA SILVA GONÇALVES/3ªA Não sabe: - Descrever as características 

fundamentais da função do segundo grau, relativas 

aos gráficos, crescimento, decrescimento, valores 

máximo e mínimo. –Resolver problemas 

envolvendo equações do 1º grau, rações 

trigonométricas no triângulo retângulo e relações 

métricas fundamentais (comprimentos, áreas e 

volumes) de sólidos como a pirâmide e o cone. –

Interpretar e construir tabelas e gráficos de 

freqüências a partir de dados obtidos em pesquisas 

por amostras estatísticas. 

-Orientar o grupo ou individualmente, 

tirando as dúvidas e corrigindo os erros. 
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18 NATAN JUNIOR PLACENTE PEREIRA/3ªA Não sabe: - Descrever as características 

fundamentais da função do segundo grau, relativas 

aos gráficos, crescimento, decrescimento, valores 

máximo e mínimo. –Resolver problemas 

envolvendo equações do 1º grau, rações 

trigonométricas no triângulo retângulo e relações 

métricas fundamentais (comprimentos, áreas e 

volumes) de sólidos como a pirâmide e o cone. –

Interpretar e construir tabelas e gráficos de 

freqüências a partir de dados obtidos em pesquisas 

por amostras estatísticas. 

-Orientar o grupo ou individualmente, 

tirando as dúvidas e corrigindo os erros. 

  

19 WELITON ATAIDE DA SILVA Não sabe: - Descrever as características 

fundamentais da função do segundo grau, relativas 

aos gráficos, crescimento, decrescimento, valores 

máximo e mínimo. –Resolver problemas 

envolvendo equações do 1º grau, rações 

trigonométricas no triângulo retângulo e relações 

métricas fundamentais (comprimentos, áreas e 

volumes) de sólidos como a pirâmide e o cone. –

Interpretar e construir tabelas e gráficos de 

freqüências a partir de dados obtidos em pesquisas 

por amostras estatísticas. 

Orientar o grupo ou individualmente, tirando 

as dúvidas e corrigindo os erros. 

  

 

METODOLOGIA: Trabalho em grupo em sala de aula ou individualizado, orientando, explicando e tirando dúvidas. 

MATERIAIS DIDÁTICOS E TECNOLÓGICOS: Caderno do Professor e do Aluno 

 

 

   

 

4- FORMAS DE ACOMPANHAMENTO, PELA EQUIPE GESTORA, DA FREQUËNCIA, DO APROVEITAMENTO DOS ALUNOS E DO TRABALHO DESENVOLVIDO PELOS 

PROFESSORES AO LONGO DO SEMESTRE: O controle da freqüência dos alunos será através de diários de classe. Os casos de alunos faltosos serão realizadas visitas 

domiciliares. O acompanhamento e controle pela equipe de direção far-se-á mediante:  

 As HTPCS, onde serão feitas: a) Levantamento das dificuldades dos alunos; b) Análise dos rendimentos dos alunos; c) Dispensa ou acréscimo dos alunos. 
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 Nas visitas periódicas às salas de aula, serão observadas a assiduidade dos alunos e do professor responsável, o interesse no atendimento das atividades e a 
aprendizagem alcançadas, bem como a metodologia utilizada; 

 Os resultados das atividades de recuperação incorporação à avaliação bimestral do aluno, substituindo a nota do aluno no bimestre, quando esta for inferior àquela 
obtida nas atividades de recuperação; 

 A responsabilidade pela aprendizagem do aluno deve ser compartilhada pelos professores assegurando-se, nas HTPCs e nos Conselhos de classe / série, a troca de 
informações e o entrosamento entre os professores da série e da turma de recuperação; 

 Nas visitas do coordenador em sala de aula será observado o diário de bordo do Professor da recuperação contínua e nas HTPCs serão avaliados os pontos positivos 
e negativos. 

 

 

 

 

 

 

5- FORMAS DE INFORMAÇÃO AOS PAIS E DA DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS ALCANÇADOS PELOS ALUNOS NOS ESTUDOS DE RECUPERAÇÃO: Reuniões Bimestrais 

mostrando os resultados através de gráficos e tabulações utilizando o data-show. Observando o caderno de registro do filho e anotações da professora e fichas de 

acompanhamento. 

 

 

 

                                                                                                                                                                     Turmalina, 16 de maio de 2011. 

 

 

 

Professor Coordenador da Escola                                                                                                                                            Diretor da Escola 

 

 

 

 

Parecer conclusivo do Supervisor de Ensino                                                                                                         Aprovação do Dirigente Regional de Ensino  
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PROJETOS DA SECRETARIA E DA DIRETORIA 

 
- Escola da Família; 
- Agita Galera; 
- Combate à Dengue; 
- Superação Jovem (Game); 
- Gincana da Cidadania. 
- Prodesc – Praticas pedagógicas 
 
Obs. Os projetos acima serão desenvolvidos nas datas previstas pela SEE ou pela DE conforme orientações 
recebidas. 
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CÓPIA DA MATRIZ  

CURRICULAR DO  

ENSINO  

FUNDAMENTAL  

PERÍODO  

INTEGRAL 

2011 

 



147 
 

Nome da Escola EE JERONYMO TRAZZI        Município: TURMALINA 

Ano de início:-   2011          em vigor no ano letivo de   2011   

Turno: PERÍODO INTEGRAL :-  7:30 às 16:25  Matriz Curricular – Ensino Fundamental – Ciclo II ( 

5ª a 8ª Séries) 

Modalidade:   Regular          Módulo:  40 semanas 

CARGA HORÁRIA:-  1.640 Horas/Ano; 40 Horas/Semanais; 08 Horas Diárias. 

 

COMPONENTE CURRICULARES 

Séries/Aulas 

5ª 6ª 7ª 8ª 

 

 

 

 

 

 

Currículo Básico 

 

 

Base 

Nacional 

Comum 

 

 

 

Língua Portuguesa 6 6 5 5 

Arte 2 2 2 2 

Educação Física 2 2 2 2 

História 2 2 2 2 

Geografia 2 2 2 2 

Matemática 5 5 6 6 

Cien  Fís Biológicas 4 4 4 4 

Ensino Religioso - - - 1 

Parte 

Diversificada 

LEM ( Ingles) 2 2 2 2 

Produção e Leitura de 

Textos 

2 2 2 2 

Total 
27 27 27 28 

Atividades de 

Linguagem e de  

Matemática 

Hora da Leitura 2 2 2 2 

Experiências Matemáticas 2 2 2 3 

LEM ( Espanhol) 2 2 2 - 

Informática Educacional 3 3 3 3 

Atividades 

Artísticas 

Teatro - - - 2 

Artes Visuais - - 3 - 

Música - 3 - - 

Dança 3 - - - 

Atividades 

Esportivas e 

Motoras 

Esporte - - 2 2 

Ginástica - 2 - - 

Jogo 2 - - - 

 - - - - 

Total 
 14 14 14 12 

Total Geral 
41 41 41 40 

Quadro Curricular Elaborado nos termos da Resolução SE 98 de 23 publicada a 24/12/2008 (Anexo II ) e 

da  Resolução SE 937  de  12, publicada no DOE 13/12/2008. 

Analisado e Aprovado pelo Conselho de Escola dia 14/12/2010, conforme ATA 31/2010. 

 

                                                                             
Carimbo e assinatura do Diretor de Escola 

 

Pela Homologação:     _____/____/____ 

 

 

 

 
Carimbo e assinatura  do Supervisor de Ensino  

 

Homologado:                 ____/___/_____ 

 

 

 

 
Carimbo e assinatura do Dirigente Regional de Ensino 
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CÓPIA DA MATRIZ  

 

CURRICULAR DO  

 

ENSINO MÉDIO 

 

2011 
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Nome da Escola:  EE  JERONYMO TRAZZI             Município:Turmalina 

Ano de Início:-  2011      em vigor no ano letivo de           2011               

Turno: DIURNO                               das: 12:00 h  às 17:15h                           

Matriz Curricular  - Ensino Médio               Modalidade: Regular                       Módulo: 40 Semanas 
Carga Horária:- ***Conforme discriminada abaixo. 

  

Áreas do 

Conhecimento 

 

Componentes 

Curriculares 

Carga Horária 

Semanal 

Carga Horária 

Anual 

 

Total 

      

1ª 2ª 3ª 1ª 2ª 3ª  

L 

E 

I 

 

F 

E 

D 

E 

R 

A 

L 

 

9 

3 

9 

4 

/ 

9 

6 

 

R 

E 

S 

 

C 

N 

E 

/ 

C 

E 

B 

0 

3 

/ 

9 

8 

B 

A 

S 

E 

 

N 

A 

C 

I 

O 

N 

A 

L 

 

C 

O 

M 

U 

M 

 

Linguagens, 

Códigos e 

suas Tecnologias 

Ling. Port. e Lit. 5 5 4 200 200 160 560 

Arte  2 2 - 80 80 - 160 

Educ. Física ** 2 2 2 80 80 80 240 

                

                  

                

Ciências da 

Natureza, Mat. e 

suas Tecnologias 

Matemática 5 5 4 200 200 160 560 

Biologia 2 2 2 80 80 80 240 

Física 2 2 2 80 80 80 240 

Química 2 2 2 80 80 80 240 

Ciências Humanas e 

suas  Tecnologias 

História  3 3 2 120 120 80 320 

Geografia  2 3 2 80 120 80 280 

Filosofia 2 1 1 80 40 40 160 

 Sociologia 1 1 1 40 40 40 120 

TOTAL   DA   BCN  28 28 22 1120 1120 880 3120 

P 

A 

R 

T 

E 

 

D 

I 

V 

E 

R 

S 

I 

F 

I 

C 

A 

D 

A 

Linguagens, 

Códigos e 

Suas Tecnologias 

LEM (Inglês)  2 2 2 80 80 80 240 

LEM (Espanhol) 2* 2 - 40 40 - 80 

L P Lit ( PD ) - - 2 - - 80 80 

        

Ciências da 

Natureza, Mat. e 

suas Tecnologias 

Matemática ( PD ) - - 2 - - 80 80 

        

        

        

História( PD ) - - 2 - - 80 80 

        

        

Total da Parte Diversificada 4 2 8 120 120 320 560 

***Total Geral 34 30 30 1240 1240 1200 3680 

 Estagio Profissional        

Quadro Curricular elaborado nos termos da Resolução SE 92 de 19, publicada DOE 21/12/2007 e a Resolução SE 83 de 25, publicada 

em 26/11/2008 e republicada a 28/11/2008 e 10/12/2008. 

Analisado e Aprovado pelo Conselho de Escola dia 14/12/2010, conforme ATA 31/2010. 

*1ª série: turmas de alunos a serem oportunamente homologadas, cujos estudos se iniciarão no 2º semestre de 2011. 

** Educação Física:-  Se formar turmas,  serão ministradas aos sábados.  Carimbo e assinatura do Diretor de Escola 

Pela Homologação 

_____/____/____ 

 

 

Carimbo e assinatura do Supervisor de Ensino 

Homologado 

_____/_____/_____ 

 

 

Carimbo e assinatura do Dirigente Regional 
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CÓPIA DO 

 

 CALENDÁRIO  

 

ESCOLAR  

 

2011 
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CALENDÁRIO ESCOLAR 2.011 – ENSINO FUNDAMENTAL CICLO II INTEGRAL  E    ENSINO MÉDIO REGULAR DIURNO 

 

 

 

 

 

 

MÊS/DIAS 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 DIAS 
LETIVOS 

 Janeiro F É R I A S  R E G U L A M E N T A R E S  RE -0- 

 Fevereiro RECESSO 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 D 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*** CL 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 D L L*** 22 

 Junho L L L S D L L L L L S D L L L L L S D L L L F ES S D L L L L*** - 20 

 Julho L S D L L L L  CL|                            RECESSO PL S D L L L L L*** S D 06+05 

 Agosto L L L L L S D L L L L L S D FM L L L L S D L L L L L S D L L L*** 22 

 Setembro L L S D L L F L L S D L L L L L S D L L L L L S D L L L L*** CL - 21 

 Outubro S D L L L L L S D L L F L L S D L L L L L S D L L L L L S D L*** 20 

 Novembro L F L L S D L L L L L S D L F L L L S D L L L L L S D L L L*** - 20 

 Dezembro L L S D L L L L L S D L L L L CL S D   12 

TOTAL 200 
 

LEGENDA TOTAL DE DIAS LETIVOS 

RE= Recesso 
L= Letivo 
S= Sábado 
D= Domingo 
F= Feriado 
***   Reuniões A.P.M 
PL= Planejamento 
FL=Feriado Letivo 
RE= Reunião Pedagógica, com 
participação de pais e alunos 

CC= Conselho de Classe/Série 
SA= Suspensão Atividades 
FML= Feriado Municipal 
Eleições :  *Conselho de Escola 
                  *APM 
                  *Reuniões Conselho de 
Escola 
                **Grêmio Estudantil    
          ES=EstudoSaresp/Reflex. 
Discussão 
Férias Regulamentares 

 

1º BIMESTRE: de 10/02 a 29/04/11 = 52 dias 
2º BIMESTRE: de 02/05 a 07/07/11 = 48 dias 
3º BIMESTRE: de 25/07 a 30/09/11 = 48 dias 
4º BIMESTRE: de 03/10 a 16/12/10 = 52 dias 

                                           TOTAL = 200 dias 

 

1-Calendário Escolar elaborado com a participação dos docentes, ratificado pelo 
Conselho de Escola da U.E conforme registro em Ata nº 31 de 14/12/2010 e de 
acordo com as instruções contidas na Res. SE. 74 de  06 publicada no DOE de 
07/12/2010. 
2=Observações: Vide-Verso. 

 
 
 

TURMALINA, 14 de Dezembro de 2010. 
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CÓPIA DO HORÁRIO 

  

DE  

 

FUNCIONAMENTO  

DA UNIDADE  

ESCOLAR 

 

2011 
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HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DESTA UNIDADE ESCOLAR..........................................DAS 06h30 às 18h00 – 3ª,4ª e 6ª feiras                                                                                                                                                                                                                                                   

DAS 06h30 às 19h30 –    2ª e 5ª feiras 

HORÁRIO DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO...........................................................................DAS 7h00 às 17h00 

HORÁRIO DE TRABALHO DO PESSOAL DOCENTE 
5ª a 8ª séries do Ciclo II do Ensino Fundamental..............................................................(Manhã):  das 07h30 às 11h55 

5ª a 8ª séries do Ciclo II do Ensino Fundamental...............................................................(Tarde):    das 12h50 às 16h25 

1ª a 3ª séries do Ensino Médio..........................................................................................(Tarde):    das 12h00 às 17h15 

 

 

HORÁRIO DE TRABALHO DO PESSOAL ADMINISTRATIVO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOME R.G. CARGO/FUNÇÃO CATEGORIA MANHÃ TARDE 

Tereza Marques da Costa Jacomassi 6.735.251-0 Diretor de Escola Efetivo 07h00 às 12h00 16h30 às 19h30 

Segunda- feira e quarta-feira 

07h00 às 12h00 13h00 às 16h00 

Terça- Feira e Sexta-Feira 

07h00 às 12h00 15h00 às 18h00 

Elísia Nogueira Rego Dourado 13.917.719 Coordenadora Efetivo 09h00 às 13h00 

15h30 às 19h30 

Terça-Feira  08h00 às 11h00 

12h00 às 17h00 

Quarta- Feira 08h30 às 11h00 

12h00 às 17h30 

Quinta-Feira 08h00 às 10h00 

12h00 às 18h00 

Sexta-Feira 07h30 às 11h00 

12h00 às 16h30 

Soleni Maria Moreti Stuqui 16.393.019 Ag.Org. Escolar Efetivo 07h00 às 11h00 12h00 às 16h00 

Márcia Elizabeth da Silva 11.581.548 Ag.Serv.Escolar Efetivo 06h30 às 10h30 14h00 às 18h00 

Miriam Bertini 29.586.526-x Ag.Org. Escolar Efetivo 08h00 às 12h00 13h00 às 17h00 
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HORÁRIO DE TRABALHO DO PESSOAL MUNICIPAL 

 

Eduardo Aurélio Nitani 15.203.656 Escriturário II Efetivo 08h00 às 12h00 13h30 às 17h30 

Abener de Paula Santana 10.276.411 Enc.Dep. Pessoal Efetivo 07h30 às 11h00 12h00 às 16h30 

Neuza Caetano de Lima 

Barbosa 

23.895.383 Serviços Gerais – I Efetivo 07h00 às 13h00 14h00 às 16h00 

Nilce Santana 22.869.207-6 Serviços Gerais – I Efetivo 08h00 às 11h30 12h45 às 17h15 

Ivanir Savazzi 13.114.698 Serviços Gerais – I Efetivo 07h30 às 11h00 12h00 às 16h30 

Antonio Bozada Delgado 14.565.645 Serviços Gerais – I Efetivo 07h30 às 10h30 12h00 às 17h00 

Enidelci Salmazzi Gomes 21.152.746 Escriturária - I Efetivo 07h30 às 11h30 12h30 às 16h30 

Valdevina R. Andrade França 17.140.790-8 Merendeira Efetivo 07h00 às 11h00 12h00 às 16h00 

Sonia Aparecida P. Scapin 15.628.562-9 Merendeira Efetivo 07h00 às 10h30 11h30 às 16h00 
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CÓPIA   

 

 DA 

  

ESCALA  

 

DE  

 

FÉRIAS 

2011 
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CÓPIA  DA ATA  

 

DA 

 

 ELEIÇÃO  

 

DA  APM 

 

2011 
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159 
 

 



160 
 

 

 



161 
 

 



162 
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CÓPIA DA ATA 

 

 DA ELEIÇÃO  

 

DO CONSELHO  

 

DE ESCOLA  

 

2011 
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167 
 

 



168 
 

 



169 
 

 



170 
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172 
 

 



 

E.E “JERONYMO TRAZZI” 

TURMALINA - SP 

 

 

ANEXOS AO  

PLANO DE GESTÃO 

 

 

2014 
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ANEXO I 

A – AGRUPAMENTO DE ALUNOS 

 

A EE “Jeronymo Trazzi” ministra aulas no Ensino Fundamental Ciclo II 

no 6º ano/5ª série, 7º ano/6ªsérie, 7ª e 8ª séries, em período Integral, e 

Ensino Médio, sendo as séries 1ªA e 2ª A no Período da Manhã e a 2ª e 

3ª séries no Período Noturno. 

A escola possui uma turma por série do Ensino Fundamental e Ensino 

Médio apenas a 2ª série tem duas turmas A e B, e o agrupamento é 

heterogêneo. 

Em todas as séries do ensino fundamental os alunos frequentam duas 

aulas diárias de Oficinas Curriculares de Orientação de Estudos e 

Pesquisa, Tecnologia e Sociedade e Atividades Artísticas. 

Nas Atividades Complementares de Experiências Matemática e Leitura 

e Produção de Texto são utilizadas para atividades do Programa 

Superação Jovens em parceria com o Instituto Ayrton Senna. 
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CÓPIA DO  

 

CALENDÁRIO 

 

ESCOLAR 

 

2014 
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CALENDÁRIO ESCOLAR 2.014 – ENSINO FUNDAMENTAL CICLO II  INTEGRAL    E     ENSINO MÉDIO REGULAR  

MÊS/DIAS 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 DIAS 
LETIVOS 

 Janeiro FÉRIAS RECESSO L L L L L 5 

 Fevereiro S D L L *L L L S D *L L L L L S D L L L L L ECSP D L L L L ***L - - - 21 

 Março S D SA F P P P S D L L L L L S D L L L L L S D L L L L L S D ***L 16 

 Abril L L L L S D L L DAA L CSL S D L L L L F S D F L L L L S D L L ***L - 9+11 

 Maio FL L S 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 22 

 Junho D L L L L L S D L L L FÉRIAS RECESSO - 8 

 Julho RECESSO  L L L L L S D L L L CSL RP S D RP L L ***L 9+3 

 Agosto L S D L L FML L L S D L L L L FML S D L L L L ES ECSP D L L L L ***L S D 22 

 Setembro 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 D L ***L - 22 

 Outubro L L CSL S D L L L L L S D RECESSO L L L L L S D L L L L ***L 3+15 

 
Novembro 

S D L L L L L S D L L L L L S D L L L FML L S D L L L L ***L S D - 20 

 Dezembro L L L L L S D L L L L L S D L L L ***L CF RECESSO 14 

TOTAL 200 
 

LEGENDA TOTAL DE DIAS LETIVOS 

FÉRIAS REGULAMENTARES 
RECESSO ESCOLAR 
L= Letivo 
S= Sábado 
D= Domingo 
F= Feriado 
FL= Feriado Letivo 
FM=Feriado Municipal 
FML= Feriado Municipal Letivo  
P= PLANEJAMENTO 

RP= REPLANEJAMENTO 
SA=Suspensão de Atividades 
ES= Est. SARESP/Reflex. Discussão 
DAA=Dia “D” Auto Avaliação 
EC.SP=ED. COMP. S.P. 
CSL= Conselho de Série LETIVO 
CF= Conselho Final 
*Eleição Conselho de Escola e APM 
**Reunião de Conselho de Escola 
***Reunião da A.P.M  

 
1º BIMESTRE: de 27/01 A 11/04= 51 DIAS 
2º BIMESTRE: de 14/04 A 24/07= 50 DIAS 
3º BIMESTRE: de 29/07 A 03/10= 50 DIAS 
4º BIMESTRE: de 06/10 A 18/12=49 DIAS 
                                         TOTAL = 200 dias 

 
 

Sirley Aparecida Pitelli Augusto 

RG 9.195.416-2 

Diretor de Escola 

 

1-Calendário Escolar elaborado com a participação dos docentes, ratificado pelo 
Conselho de Escola da U.E conforme registro em Ata nº 18 de 18/12/2013 e de acordo 
com as instruções contidas na Res. SE 78 de 11/12/2013, publicada no DOE de 
12/12/2013. 
2=Observações: Vide-Verso. 

 
 
 

TURMALINA, 06 de Janeiro de 2014. 
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CÓPIA DA MATRIZ  

 

CURRICULAR DO  
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FUNDAMENTAL 

 

PERÍODO INTEGRAL 

 

2014 
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CÓPIA DA MATRIZ  

 

CURRICULAR DO  

 

ENSINO MÉDIO 

 

 

2014 
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CÓPIA DO HORÁRIO DE 

 

FUNCIONAMENTO DA  

 

UNIDADE ESCOLAR 

 

 

2014 

 

 



19 
  



20 
  



21 
 

 

 

CÓPIA DA 

 

ESCALA DE FÉRIAS 

 

FUNCIONÁRIOS 

 

ESTADUAIS 

 

 

2014 



22 
 

 



23 
 

 



24 
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CÓPIA DA 

 

ESCALA DE FÉRIAS 

 

FUNCIONÁRIOS 

 

MUNICIPAIS 

 

 

2014 



26 
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CÓPIA DA 

 

ATA DA 

 

ELEIÇÃO DA APM 

 

2014 

 



28 
 

 



29 
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CÓPIA DA 

 

ATA DA 

 

ELEIÇÃO DO 

 

CONSELHO DE ESCOLA 

2014 
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PLANOS DE TRABALHO DOS DIFERENTES NÚCLEOS QUE COMPÕEM A 
ORGANIZAÇÃOTÉCNICA ADMINISTRATIVA DA ESCOLA: 

 
PLANO DE TRABALHO DA DIREÇÃO 

 O núcleo de direção da escola é o centro executivo do planejamento, organização, 
coordenação, avaliação e integração de todas as atividades desenvolvidas no âmbito da unidade 
escolar. 

 Integram o núcleo de direção o Diretor de Escola, O Vice- Diretor, O Vice-Diretor do Programa 
Escola da Família, o Professor Coordenador de Apoio à Gestão  Pedagógica, o  Professor 
Coordenador Pedagógico de Ensino Fundamental e Médio e o Professor Mediador.  

1- IDENTIFICAÇÃO:  

1.6 Nome:  
1.7 R.G:   
1.8 Cargo: Diretor de Escola 
1.9 Escola:  E.E “ Jeronymo Trazzi” (PEB II) 
1.10  Formação: 

- Licenciatura Plena em História – FAFICLE de Jales – 1989; 

- Pedagogia – FAFICLE de Jales – 1991. 

FUNÇÕES DO DIRETOR DE ESCOLA 

 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 aula estabelecidas; 
           • A legalidade, a regularidade e a autenticidade da vida escolar dos alunos; 
           • Os meios para o reforço e a recuperação da aprendizagem de alunos; 
           • A articulação e integração da escola com as famílias e a comunidade; 

     • As informações aos pais ou responsáveis sobre a frequência e o rendimento 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 de reiteradas faltas, antes que estas atinjam o limite de 25% das 
aulas previstas e dadas. 
           Cabe ainda à direção subsidiar os profissionais da escola, em especial os representantes  dos 
diferentes colegiados, no tocante às normas vigentes e representar aos órgãos superiores  da 
administração, sempre que houver decisão em desacordo com a legislação. 

1.6 HORÁRIO 

Dia Horário 

Segunda feira 14:45 às 17h45 -  

Terça feira  

Quarta feira  

Quinta feira  

Sexta feira  
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PLANO DE TRABALHO DA VICE-DIREÇÃO 

2- IDENTIFICAÇÃO 

2.1 Nome: Elísia Nogueira Rego Dourado 

2.2 R.G:  13.917.719 
2.3 Cargo: Vice- Diretor de Escola 
 
2.1 Escola:  E.E “Jeronymo Trazzi” (PEB II) 
2.5 Formação: 

- Licenciatura em Ciências – licenciatura de Ensino Fundamental – F.F.C. L de Jales – 1985 

- Habilitação – Plena em Matemática – F.F. C. L de Jales 1986. 

- Licenciatura em Pedagogia – Plena – Faculdade Educacional “Antônio Augusto Reis Neves” – 

Barretos / SP – 1994. 

  O Vice- diretor de escola auxiliará o Diretor e realizará as mesmas funções a ele determinadas.  

2.6 - HORÁRIO 

Dia Horário 

Segunda feira 07h00 às 11h00 -19h00 às 23h00 

Terça feira 07h00 às 11h00 -19h00 às 23h00 

Quarta feira 07h00 às 12h00 -13h00 às 16h00 

Quinta feira 07h00 às 11h00 -19h00 às 23h00 

Sexta feira 07h00 às 11h00 -19h00 às 23h00 

 

PLANO DE TRABALHO DO VICE-DIRETOR DO PROGRAMA ESCOLA DA FAMÍLIA 

 

3- IDENTIFICAÇÃO:  

3.1 Nome: ANGELA MARIA ANDRE SICCONE  

3.2 R.G:  17.408.583-7 
3.3 Cargo: Professor de Educação Básica I 
3.4 Escola: EE “Jeronymo Trazzi” 
 
3.5 Formação: 

- Licenciatura Plena em Pedagogia – Faculdade Dom Domenico – 1995; 

- Pós em História Afro Descendente Brasileiro – UFSCAR-2001. 

O Vice- Diretor do Programa Escola da Família executará suas funções aos finais de semana e 

durante 20 horas durante a semana. 
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Nos finais de semana se responsabilizará pela elaboração de projetos a serem desenvolvidos por 

universitários no Programa Escola da Família, dentro dos quatro eixos: Cultura, Esporte,  

Saúde e Trabalho e durante a semana auxiliará a Direção e Vice- Direção e será responsável  

pelas ações do Grêmio Estudantil. 

3.6 - HORÁRIO 

 

Dia Horário 

Segunda feira 08h00 às 12h00 -14:00 às 18h:00 

Terça-feira 14h00 às 18h00 -19h00 às 23h00 

Quarta-feira 14h00 às 18h00 -19h00 às 23h00 

Sábado  08h00 às 12h00 - 13:00 às 17h00 

Domingo 08h00 às 12h00 - 13:00 às 17h00 

 

PLANO DE TRABALHO DO COORDENADOR PEDAGÓGICO 

4- IDENTIFICAÇÃO:  

4.1 Nome: Suely Nogueira de Assis Amaral  

4.2 R.G:  11.025.656 
4.3 Cargo: Professor de Educação Básica II 
4.4 Escola:  E.E “ Jeronymo Trazzi” (PEB II) 
4.5  Formação: 

- Licenciatura em Geografia – Licenciatura de Ensino Fundamental – F.F.C.L.E de Jales – 1990; 

- Pedagogia – Faculdade de Educação Ciências e Letras Urubupungá – 1994; 

- Psicopedagogia – Famerp – 2009. 

4.6 – OBJETIVOS 
 

- Ampliar o domínio dos conhecimentos e saberes dos alunos, elevando o nível de desempenho 

escolar evidenciado pelos instrumentos de avaliação externa e interna;  

- Intervir na prática docente, incentivando os docentes a diversificarem as oportunidades de 

aprendizagem, visando à superação das dificuldades junto aos alunos; 

- Promover o aperfeiçoamento e o desenvolvimento profissional dos professores, com vistas à eficácia 

e melhoria de seu trabalho. 
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4.7 – AÇÕES 
 

I – Acompanhar e avaliar o ensino e o processo de aprendizagem, bem como os resultados do 

desempenho dos alunos; 

II - Atuar no sentido de tornar o trabalho do coordenador pedagógico espaço coletivo de construção 

permanente da prática docente; 

III - Assumir o trabalho de formação continuada, a partir do diagnóstico dos saberes dos Professores 

para garantir situações de estudo e de reflexão sobre a prática pedagógica, estimulando os 

professores a investirem em seu desenvolvimento profissional; 

IV- Assegurar a participação ativa de professores do Ensino Fundamental e Médio objeto da 

coordenação, garantindo a realização de um trabalho produtivo e integrado; 

V- Organizar e selecionar materiais adequados às diferentes situações de ensino e de aprendizagem; 

VI- Conhecer os recentes referenciais teóricos relativos aos processos de ensino e aprendizagem, 

para orientar os professores; 

VII- Divulgar praticas  inovadoras, incentivando o uso dos recursos tecnológico disponíveis. 

VIII- Orientar e auxiliar os docentes: 

    a-) no acompanhamento das proposta curriculares organizadas pelos órgãos próprios da Secretaria 

da Educação; 

    b-) no planejamento das atividades de ensino das diferentes áreas e disciplinas em cada bimestre; 

    c-) na compreensão da proposta de organização dos conceitos curriculares correspondentes a 

cada ano/semestre/bimestre; 

    d-) na seleção de estratégias que favoreçam as situações de aprendizagem, mediante a adoção de 

práticas docentes significativas e contextualizadas; 

    e-)  no monitoramento das avaliações bimestrais; 

    f-)  no monitoramento dos projetos de recuperação bimestrais; 

    g-) na identificação de atividades e valores que permeiam os conteúdos e os 

 procedimentos selecionados, imprescindíveis à formação de cidadão; 

    h-)  na dinamização das oficinas pedagógicas com desenvolvimentos de projetos e atividades 

culturais; 

i-)  no uso do caderno do professor e do aluno. 

 

 

 



37 
 

 

IX- Articular o planejamento das séries finais do Ensino Fundamental com o planejamento das séries 

finais do Ensino Fundamental com o planejamento das séries iniciais e com a das séries do Ensino 

Médio; 

X- Observar a atuação do professor em sala de aula com a finalidade de recolher subsídios para 

aprimorar o trabalho docente, com vistas ao avanço da aprendizagem dos alunos; 

XI- Estimular abordagem multidisciplinares, por meio de projetos e/ou temáticas transversais que  

atendam demandas e interesses dos adolescentes e/ou que se afiguram significativos para a 

comunidade; 

XII- Apoiar organizações estudantis que fortaleçam o exercício da cidadania e ações/organizações 

que estimulem o intercambio cultural, de integração participativa e de socialização. 

XIII- Manter o percentual de zero % o índice das taxas de reprovação da 8ª série. 

IX- Manter o percentual de zero % o índice das taxas de reprovação do Ensino Médio. 

X- Implantação de programas de recuperação de aprendizagem nas séries finais de todos os ciclos de 

aprendizagem (8ª série do Ensino Fundamental e 3ª série do Ensino Médio) 

XI- Aumento de 10% nos índices de desempenho do Ensino Fundamental e Médio nas avaliações 

nacionais e estaduais. 

 

 

4.8 - PROPOSTA DE AVALIAÇÃO E ACOMPANHAMENTO : 

      Avaliar é um ato que exercemos constantemente no nosso cotidiano. Toda vez que precisamos 

tomar alguma decisão avaliamos os prós e contras. Quando avaliamos processos, atos, pessoas, 

instituições ou o rendimento de um aluno, está atribuindo valores. Podemos fazê-lo através de um 

diálogo construtivo.  

      Durante as reuniões de ATPCs é o momento importante e necessário para identificar, analisar e 

diferenciar os desafios cotidianos, definir prioridades, criar plano de trabalho, fortalece a equipe, 

delegar tarefas, orientar e acompanhar ações, garantindo o apoio necessário. 

     Os bons resultados devem ser valorizados e estimulados para o crescimento pessoal, sentir gosto 

e prazer naquilo que faz realizado e estar sempre dispostos para desempenhar um bom trabalho. 
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4.9 -HORÁRIO 

Dia Horário 

Segunda feira 8h45 às 13h45 -14h45 às 17h45 

Terça feira 9h00 às 13h00 -19h00 às 23h 

Quarta feira 7h00 às 12h00 -13h00 às 16h00 

Quinta feira 7h00 às 13h00 -14h00 às 16h00 

Sexta feira 7h00 às 13h30 -14h00 às 16h00 

 

 

PLANO DE TRABALHO DO COORDENADOR DE APOIO À GESTÃO PEDAGÓGICA 

5 - IDENTIFICAÇÃO:  

5.1 Nome:  Lucimar Aparecida Jacomassi Moreti  
5.2 R.G:  17.140.389-7 
5.3 Cargo: Professor de Educação Básica II 
5.4 Escola:  E.E “ Jeronymo Trazzi” (PEB II) 
5.5  Formação: 

- Licenciatura Plena em Ciências e Biologia – F.F.C.L.E de Jales – 1989; 

- Pedagogia – Faculdade de Educação Ciências e Letras Urubupungá – 2001. 

5.6 – ATRIBUIÇÕES 
 

Além das funções já citadas anteriormente do Professor Coordenador, o PCAGP têm as seguintes 

funções específicas de acordo com RES SE 03/2013: 

I - coordenar a elaboração, o desenvolvimento, o acompanhamento e a avaliação da proposta 
pedagógica, juntamente com professores e demais gestores da unidade escolar, em consonância 
com os princípios de uma gestão democrática participativa e das disposições curriculares, bem  como  
dos objetivos e metas a serem atingidos; 

II - promover a integração horizontal e vertical do currículo, assegurando conteúdos e formas de 
operacionalização articuladas para os dois segmentos do ensino fundamental e para o ensino médio; 

III - atuar colaborativamente com o Professor Coordenador do segmento correspondente aos anos 
iniciais e/ou finais do ensino fundamental e/ou do ensino médio, orientando, acompanhando e 
intervindo, se necessário, nas atividades desenvolvidas pela coordenação; 

IV - tornar as ações de coordenação pedagógica um espaço dialógico e colaborativo de práticas 
gestoras e docentes, que assegurem: 
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a) a participação proativa de todos os professores, nas horas de trabalho pedagógico coletivo, 
promovendo situações de orientação sobre práticas docentes, de acompanhamento e avaliação  das 
propostas de trabalho programadas; 

b) a vivência de situações de ensino, de aprendizagem e de avaliação ajustadas aos conteúdos e às 
necessidades e possibilidades metodológicas utilizadas pelos professores; 

c) a otimização do uso de materiais didáticos, previamente selecionados e organizados, adequados 
às diferentes situações de ensino e de aprendizagem dos alunos; 

d) a divulgação e o intercâmbio de práticas docentes bem sucedidas e que façam uso de recursos 
tecnológicos e pedagógicos disponibilizados nas escolas; 

e) a participação, juntamente com os demais Professores Coordenadores e com os professores, na 
elaboração de atividades de recuperação, capazes de promover progressivos avanços  de 
aprendizagem. 

5.7 – HORÁRIO 

 

Dia Horário 

Segunda feira 7h00 às 12h30 -14h45 às 17h45 

Terça feira 7h00 às 12h00 -13h00 às 16h00 

Quarta feira 12h00 às 16h00 -19h às 23h00 

Quinta feira 7h00 às 12h00 -13h00 às 16h00 

Sexta feira 7h00 às 12h00 -13h00 às 16h00 

 

     PLANO DE TRABALHO -  PMEC 

PROFESSOR MEDIADOR ESCOLAR E COMUNITÁRIO/2014 

A mediação é boa para administrar conflitos, diminuir a violência, criar uma cultura de paz, melhorar as 

relações humanas, gerar possibilidades de crescimento individual e comunitário, garantir direitos, enfim, 

tornar efetivo o acesso á justiça, em seu mais amplo sentido.                                    

(Juspopuli, Guia de mediação popular, p.22) 

INSTITUÍÇÃO: 
 

Nº DE SALAS DE AULAS: 

 
EE. Jeronymo Trazzi 
 

 
8 salas 
 

ENDEREÇO: 
 

ENDEREÇO ELETRÔNICO (E-MAIL): 
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Rua:  Victório Miotto 
 
 

 
e027091a@see.sp.gov.br 

CIDADE: 
 

UF: 
 

CEP: 
 

(DDD) FONE: 
 

 
Turmalina 
 

 
SP 

 
15755.000 

 
(017)3667-1104 

NOME DO RESPONSÁVEL: 
 

CPF: 
 

Jocelita Navarro Pereira Correia 
 

056958278-41 
 

CARTEIRA DE IDENTIDADE 
(ORGÃO EXPEDIDOR)_ 

FUNÇÃO: 
 

PROFISSÃO: 
 

13117217-7SSP 
 

Professora Mediadora 
Escolar e Comunitária –
PMEC 

Professor I 
 

 

2- TITULO : 

 
PAZ NA ESCOLA PAZ NA COMUNIDADE 
 

3- IDENTIFICAÇÕES: 
 

     Sistema de Proteção Escolar é o conjunto de ações coordenadas pela Secretaria da 

Educação que visam promover um ambiente escolar saudável e seguro, propício à 

socialização dos alunos, por meio da prevenção de conflitos, da valorização do papel 

pedagógico da equipe escolar e do estímulo à participação dos alunos e sua integração 

à escola e à comunidade. As ações que integram o Sistema de Proteção Escolar 

reafirmam a escola como um espaço privilegiado para a construção da cidadania 

participativa e o pleno desenvolvimento humano 

      Sendo assim o Secretário da Educação, considera que: 

- o exercício do direito público subjetivo do aluno à educação deve-se efetivar em 

ambiente escolar democrático, tolerante, pacífico e seguro; 

- é responsabilidade da Administração Pública zelar pela integridade física dos alunos e 

servidores nos estabelecimentos da rede estadual de ensino, assim como pela 

conservação e proteção do patrimônio escolar; 

- as escolas devem promover modelos de convivência pacífica e democrática, assim 

como práticas efetivas de resolução de conflitos, com respeito à diversidade e ao 

pluralismo de ideias, Resolve: 

Art. 1º - Fica instituído o Sistema de Proteção Escolar, que coordenará o planejamento 

e a execução de ações destinadas à prevenção, mediação e resolução de conflitos no ambiente 
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escolar, com o objetivo de proteger a integridade física e patrimonial de alunos, funcionários e 

servidores, assim como dos equipamentos e mobiliários que integram a rede estadual de 

ensino, além da divulgação do conhecimento de técnicas de Defesa Civil para proteção da 

comunidade escolar. 

* O presente plano visa também  promover a atuação do professor mediador  através de um 

projeto de mediação, integrando-se a uma pedagogia do conflito no ambiente escolar e 

comunitário. 

* A mediação tem demonstrado ser um procedimento que capacita os cidadãos na abordagem 

de seus próprios problemas, produzindo uma pacificação social. 

* O mediador tem papel fundamental no processo de mediação, pois ele é quem atua como o 

interlocutor das partes que querem resolver os seus conflitos e também é um bom exemplo de 

resposta colaborativa e de justiça restaurativa que diferente da cultura punitiva que busca um 

culpado para o conflito é identificar o que causou o problema para intervir na situação a partir de 

três princípios: diálogo, reflexão e responsabilização. 

 

4-  PERÍODO DE EXECUÇÃO: 
 

INÍCIO: 
 

TÉRMINO: 

 
Janeiro de 2014 
 

 
Dezembro de 2014 

5 – JUSTIFICATIVA: 
 

     Tem como finalidade a prática da mediação de conflitos na escola; através do processo de 

mediação para que alunos e comunidade escolar  criem  uma consciência maior de seus direitos 

e deveres, possibilitando uma reflexão profunda sobre as questões sociais, estimulando-os  a 

resolverem  os seus próprios conflitos. Previne a violência e pacifica a sociedade, através do 

diálogo, as partes envolvidas em um conflito evitam partir para a violência física ou moral, ajuda 

as pessoas a buscar os interesses em comum, a não prejudicar um ao outro, e tudo isso ajuda a 

criar uma cultura de paz na escola e na sociedade. 

      A intervenção profissional do professor mediador escolar e comunitário, na perspectiva 

acima citada, pressupõe enfrentar e superar as dificuldades presentes no âmbito escolar e na 

comunidade, estabelecer uma relação entre o público e o privado, pois se trata de uma função 

social do educador. Por isso o profissional mediador buscara parcerias na escola e na 

comunidade para melhor oferecer uma mediação que possa transformar a realidade de todos 

que ali estão sua ação será possível através do desenvolvimento de projetos interdisciplinares 

através dos temas transversais e de acordo com a necessidade e particularidade da clientela 

escolar e do seu entorno. 
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Com base no Diagnóstico de vulnerabilidade Escolar e no mapeamento dos recursos 

comunitários foram identificadas as questões prioritárias para Intervir na realidade dos alunos a 

fim de remover o que impede ou dificulta o desenvolvimento do individuo, grupo, comunidade e 

populações, para amenizar ou evitar as causas do desajuste social e tentar eliminá-las. 

Desenvolver ações para que a manifestação da questão social não interfira no ensino-

aprendizagem e nas relações interpessoais. 

 

6-  OBJETIVO GERAL   E OBJETIVO ESPECÍFICO 
 

 6.1- GERAL: 
 

          
Desenvolver ações de mediação de conflitos na escola. 
 
 

6.2-  ESPECIFÍCO: 
 
            A função social do professor  mediador é ser agente de transformação. Cabe a ele 

auxiliar na organização dos desejos e necessidades da população com a qual trabalha. Ele se 

constitui numa referência para a comunidade, participando da estruturação do movimento 

popular a partir do seu trabalho com os jovens, mas amplia-se para as famílias e a comunidade 

em geral. Pois a prática profissional tem uma natureza interventiva. Diante dessa realidade e de 

acordo com o art. 7º O professor mediador escolar e comunitário tem como objetivos: 

I - adotar práticas de mediação de conflitos no ambiente escolar e apoiar o desenvolvimento de 

ações e programas de Justiça Restaurativa; 

II - orientar os pais ou responsáveis dos alunos sobre o papel da família no processo educativo; 

III - analisar os fatores de vulnerabilidade e de risco a que possa estar exposto o aluno; 

IV - orientar a família ou os responsáveis quanto à procura de serviços de proteção social; 

V - identificar e sugerir atividades pedagógicas complementares, a serem realizadas pelos 

alunos fora do período letivo; 

E ainda : 

 Promover a cultura orientada por valores e atitudes solidárias, propor a união de 

esforços de todas as pessoas da comunidade e da escola, para a superação da 

violência e a construção de uma cultura de paz; 

 Fazer atendimentos individual ou coletivos; 

 Estimular a solidariedade, o respeito à liberdade e à autonomia, o sentido de justiça; 

 Realizar entrevistas, palestras, seminários  com os alunos, pais ou responsáveis dos 

mesmos para troca de experiências; 
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 Realizar reuniões; 

 Estabelecer parcerias com Instituições e Entidades Sociais; 

 Elaborar material impresso para divulgação de trabalhos e atividades educativas; 

 Prevenir situações de abandono, negligência, violência ou marginalização e 

criminalidade, potencializados pela pobreza, exclusão social e baixa estima; 

 Fazer relatórios, informar,esclarecer, orientar, conscientizar, encaminhar, explicitar os 

direitos e deveres dos  alunos e  responsáveis; 

 Elaborar instrumentais de trabalho; 

 Desenvolver oficinas alternativas de aprendizagem de interação entre alunos e seus 

familiares. 

 Desenvolver trabalhos e atendimentos interdisciplinares em todos os segmentos da 

comunidade escolar (professores, agentes de organização escolar, alunos, etc.). 

 Realizar pesquisas para identificação das demandas e reconhecimento das situações de 

vida da população escolar. 

 Elaborar, executar e avaliar os projetos desenvolvidos para a comunidade escolar e 

comunitária em parceria com a unidade escolar. 

 Instituir espaços coletivos de socialização de informação sobre os direitos sociais. 

 Realizar estudo e estabelecer cadastro atualizado de entidades e rede de atendimentos 

públicos e privado. 

 

 

7-  METODOLOGIA: 
 

 

          O projeto será desenvolvido através atividades e exercícios práticos com  orientações 

dos profissionais  e dos registros através de: 

 

 Elaboração de relatórios. 

 Elaboração de jornal mural informativo. 

 Dinâmica de grupo. 

 Palestras para  pais, alunos, professores, funcionários. 

 Atendimento Individual e grupal  

 Utilização dos Kits de apoio enviados pela Secretaria da Educação e Secretaria da 

Saúde. 

 Reuniões com os pais e toda a comunidade. 

 Encaminhamentos para a rede de serviços públicos. 
 

 Reuniões com a equipe gestora. 

 

8- PÚBLICO ALVO: 
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 Alunos do Ensino Fundamental do Ciclo II e Ensino Médio. 

 Professores; 

  Comunidade escolar (alunos, pais, funcionários, professores, etc.) 

9- PARCERIAS: 
 
         O projeto parceria é o contrato em que todas as partes ganham, com um trabalho 

conjunto, a partir da compreensão de que cada um tem seu valor e algo a contribuir e também 

discutir as situações ocorridas no ambiente escolar como a convivência no espaço escolar, 

valorizando a amizade, os valores humanos e a integração entre os envolvidos no projeto. 

 Professores; 

 Grêmio Estudantil; 

 Escola da Família; 

 Sala de Leitura; 

 Instituições Sociais; 

 Conselho Tutelar. 

 Alunos. 

 Profissionais de varias áreas. 

 Conselho de Escola; 

 NUMAPS; 

 APM; 

 Polícias Civil e Militar; 

 Juiz e Promotor da Vara da Infância e Juventude; 

 Secretarias da Saúde e Assistência Social; 

 Universidades; 

 Representantes das comunidades de entorno; 

 Outros órgãos e instituições públicas/privadas/religiosas. 

10- ATIVIDADES DESENVOLVIDAS (PROJETOS) JUNTAMENTE COM AS 
PARCERIAS DUANTE O ANO LETIVO: 

 Prevenção na escola e na comunidade. 

 Bullying Escolar. 

 A importância da tarefa. 

 Educação para valores. 

 Prevenção de drogas. 

 Pé no chão. 

 
OBS: No decorrer do ano letivo poderá ser desenvolvidos outros projetos em parceria 
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com professores e outros. 
 

11- CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DAS AÇÕES E ATIVIDADES: 

Prazo: Cada tema será desenvolvido atendendo seus objetivos no prazo avaliado pelo 

profissional e pela equipe gestora. 

1.  Cronograma de desenvolvimento: 

DESCRIÇÃO PERÍODO ( em meses) 

DAS ATIVIDADES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Prevenção também se 

ensina 

            

Bullying Escolar             

Educação para valores             

Prevenção de drogas             

Pé no chão             

ROTINA SEMANAL DO PMEC NA ESCOLA 

 Participar de reuniões com a equipe gestora. 

 Atendimento Individual  ou  coletivo de alunos. 

 Atendimento individual de pais e de funcionários. 

 Participação nas ATPCs. 

 Contato com as redes. 

 Acompanhamento junto aos coordenadores dos alunos com frequência irregular. 

 Momentos de estudos. 

 Participação nos conselhos de classe. 

 Desenvolvimento dos projetos. 

 

12 - METAS E RESULTADOS ESPERADOS: 

        

 Resolver e amenizar os conflitos na escola e promover a cultura da paz. 

 

13- AVALIAÇÃO  
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          A avaliação inclui registros sistemáticos, análise de indicadores e determinantes dos 

resultados, assim como avaliação  qualitativa, num processo longitudinal. 

14- INDICADORES COMPLEMENTARES PARA A ATUAÇÃO DO PROFESSOR 

MEDIADOR ESCOLAR E COMUNITÁRIO – PMEC. 

 

 Frequência e permanência do PMEC na ATPC, no Conselho de Classe/Séie/Ano e as 

Reuniões Pedagógicas e da Equipe Gestora.  

 Participação dos encontros na Diretoria Regional de Ensino – (Equipe de Gestão 

Regional do Sistema de Proteção Escolar). 

 Participação em cursos e Orientações Técnicas centralizadas e descentralizadas. 

 Capacidade de iniciativa, de envolvimento e de interação pessoal com a equipe escolar. 

15- REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS: 

  Estatuto da Criança e do Adolescente, São Paulo, 2008 

  www.inclusaodigital.gov.br/. direitos humanos e mediação de conflitos – 2010. 

  Serrão, Margarida; Balleeiro, Maria Clarice. Aprendendo a ser e a conviver. 2.ed.São 

Paulo:FTD, 1999. 

  Normas Gerais de Conduta Escolar. Sistema de Proteção Escolar. Secretaria da Educação. 

São Paulo, 2010. 

Ceccon,Claudia;Ceccon,Claudius;Ednir,Madza;Velzen,Boudewijn;Hautvast,Dolf;Alves,Rubem.Co

nflitos na escola: modos de transformar: dicas para refletir e exemplos de como lidar . 

  Políticas Públicas de Juventude. Guia. Governo de São Paulo. 

  WWW.saopaulo.sp.gov.br 

  WWW.juventude.sp.gov.br 

  Ruotti, Caren,Violência na Escola:Um guia para Pais e Professores/Caren Ruotti, Renato Alves, 

Viviane de Oliveira Cubas. – São Paulo: Andhep: Imprensa Oficial do Estado de São Paulo, 

2007.  

  Manual de Proteção Escolar e Promoção da Cidadania. Sistema de proteção Escolar. 

Secretaria da Educação. 

  Gall, Norman. A reforma educacional de Nova York: possibilidades para o Brasil. São Paulo: 

Instituto Fernand Braudel:Fundação Itaú Social, 2009.  

http://www.saopaulo.sp.gov.br/
http://www.juventude.sp.gov.br/
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  Constituição da República Federativa do Brasil; 1998. 

  Souza,Hebert José de Souza.Análise de Conjuntura.Editora Vozes,2005. 

 

 

FICHA DE CONTROLE DE ATENDIMENTO DE ALUNOS 

Aluno(a) Série Data Período do 

Atendimento 

Assinatura 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

  

 
 
 
 
 



48 
 

 
EE.JERONYMO TRAZZI 

 
FICHA DE ATENDIMENTO 

 
 
Aluno (a)_______________________________Série:_______Data__/__/__  
 
 
Motivo do Atendimento: __________________________________________ 
 

 
 
 
Relatório Social:_________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 

 
 

Intervenção:________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 
 

 

FICHA DE CONTROLE DE ATENDIMENTO DE PAIS 

Pais ou responsável Aluno(a) Série Data Assinatura 
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6 - AULAS DE TRABALHO PEDAGÓGICO COLETIVO (A.T.P.C.) 

  

Esse espaço é utilizado efetivamente para estudos de documentos e analise de conteúdos sobre avaliação, 
metodologia e técnicas de ensino, processo de recuperação continuada, analise da aprendizagem dos alunos e 
das dificuldades apresentadas pelos mesmos, troca de experiências e tomadas de decisão em relação ao 
aprendizado dos alunos e discussão de projetos. 

 

 

DOCENTE DATA HORÁRIO ASSINATURA 

Sirley Aparecida Pitelli Augusto 07/04/2014 15h15 às 17h45  

Elisia Nogueira Rego Dourado 07/04/2014 15h15 às 17h45  

Ângela Maria Andre Ciccone 07/04/2014 15h15 às 17h45  

Lucimar A. Jacomassi Moreti 07/04/2014 15h15 às 17h45  

Suely N. A. Amaral 07/04/2014 15h15 às 17h45  

Jocelita  Navarro P. Correia  07/04/2014 15h15 às 17h45  

Maria de L. de A. Custódio 07/04/2014 15h15 às 17h45  

Iara Modesto (Português) 07/04/2014 15h15 às 16h55  

Iara Modesto (Inglês) 07/04/2014 16h55 às 17h45  
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Fátima R.dos Santos Garavello 07/04/2014 15h15 às 17h45  

Caroline Borges Zanato 07/04/2014 15h15 às 16h55 Afast. na  DE 

Jaci G.S. Modesto 07/04/2014 15h15 às 17h45  

Dulcelena Flavio Furtado 07/04/2014 15h15 às 16h55  

Rosania de Fátima B.B. da Silva 07/04/2014 16h05 às 17h45  

Pedro Rafael Benetole 07/04/2014 15h15 às 16h05  

Eliane Camargo Florindo 07/04/2014 15h15 às 16h55  

Rosa Maria F. de Oliveira 07/04/2014 15h15 às 17h45  

Donisa Cristina Savazzi 07/04/2014 15h15 às 16h55  

Aline Neves Pereira 07/04/2014 16h55 às 17h45  

Márcia da Penha Sterci 07/04/2014 15h15 às 17h45  

Marilene Jacomassi  07/04/2014 15h15 às 17h45  

Selma R. C. S. E. Gomes 07/04/2014 15h15 às 17h45  

Carmencita M. M. Bottós 07/04/2014 15h15 às 17h45  

Mara Bortolaia Batista 07/04/2014 16h05 às 16h55  

Miriam Bertini 07/04/2014 15h15 às 16h05  

Fernando Ribas de Souza  07/04/2014 15h15 às 16h55  

Renato Augusto dos Santos 07/04/2014 15h15 às 16h55  

Leandro Gianini 07/04/2014 15h15 às 16h55  

    

Iara Modesto (Português) 10/04/2014 09h40 às 11h20  

Iara Modesto (Inglês) 10/04/2014 09h40 às 11h20  

 

 Esse momento é utilizado ainda para elaboração de materiais pedagógicos, analise dos recursos 

audiovisual e socialização de cursos de capacitação e experiências bem sucedidas. 

 

6.1 – OBJETIVOS 

      Pesquisa na internet de assuntos importante relacionados ao currículo, educação, avaliação, 

metodologia, violência na escola e outros. 

 Estudo de textos relacionados à educação do caderno do gestor, da DE e da própria Secretaria da 
Educação. 

 Formação de professores através de cursos da Intel e Leitura de documentos; 

 Orientar professores quanto a metodologia, organização de conteúdos critérios avaliativos para alcançar 
o objetivo principal que é formar cidadão critico para exercício da cidadania; 
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 Melhoria da qualidade do ensino através de um compromisso de todos para trabalhar; 

 A interdisciplinaridade entre os professores; 

 O uso constante currículo oficial, os parâmetros e apostilas complementares para desenvolver um 
trabalho de melhor qualidade; 

 Estudos de vídeos com assuntos para melhorar a qualidade do ensino; 

 Estudar os PCNs; 

 Controlar a qualidade e avaliar seus resultados identificando as providencia administrativas e 
pedagógicas a serem tomadas, ligadas as metas dos processos de planejamentos e das próprias propostas 
educacionais; 

 Desenvolver um trabalho coletivo para garantir a integração necessária dos professores, direção e 
coordenação; 

 Conscientizar e orientar os professores, quanto à didática, metodologia, avaliação e todo o processo 
ensino-aprendizagem; 
 

6.2 -TEMÁRIO A SER DESENVOLVIDO 

 Estudo do Currículo Oficial 

 Troca de experiência; 

 Pesquisas; 

 Estudos de fita de vídeo; 

 Leitura dialogada de textos sobre: 
o Avaliação 
o Metodologia 
o Interdisciplinaridade 
o Novas filosofias educacionais 
o Comunicados informativos 
o Auto-estima 

 Estudo e organização dos projetos da escola; 

 Levantamento da vida escolar dos educandos; 

 Elaboração de projetos. 
     Obs. Por tratar-se de Professor Coordenador de Apoio à Gestão Pedagógica, tem horário de 

acompanhamento com visitas na sala de aula. 

6.3 - CRONOGRAMA: 

Horário do ATPC: 

Segunda-feira – Todos os professores – 15h15 às 17h45. 

Quinta-feira – Alguns professores – 9h40 às 11h20 

 

BIBLIOGRAFIA: 

                   -Resolução SE – 88 e 90, de 19 – 12/2007; 

-Castro / Maria Helena Guimarães de – O desafio da qualidade; 

-Nova proposta curricular; 

-Caderno do gestor; 

- E.E “Jeronymo Trazzi” – Relatório do Rendimento Escolar do SARESP 
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7. - PLANO DE TRABALHO DA ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES (APM) 

OBJETIVOS: 
- Favorecer a interação: escola e comunidade; 
- Dar assistência à escola; 
- Colaborar com a direção na manutenção e conservação do prédio, dos equipamentos, da limpeza e das 

instalações; 
- Envolver a comunidade para que esta se beneficie da escola; 
- Atender a comunidade para que esta se beneficie da escola; 
- Simplificar a sua estrutura administrativa apontando alternativas para o aprimoramento de sua atuação e o 

fortalecimento de seu papel educativo mobilizando a comunidade, e articulando-se com outras entidades; 
- Dar sugestões e organizar promoções para arrecadar fundos. 

  Obs. As promoções são planejadas a cada ano sendo que para 2014 a APM optou pelo sistema de rifas 

(Ação entre sócios) porque a comunidade é pequena e abriga várias instituições que fazem grandes 

promoções para a Igreja Católica, o Centro Espírita e outros, além de algumas atividades para integrar a 

comunidade, como show de prêmios. 

 

7.1 - APLICAÇÃO DE VERBAS: 

         Haja vista a situação geral do prédio desta Unidade Escolar os recursos repassados a APM pela 

FDE/FNDE/DMPP ou próprios serão aplicados em: 

- Material para uso de alunos; 
- Pequenos consertos; 
- Material de Secretaria, incluindo informática; 
- Pintura de jogos pedagógicos no chão do pátio descoberto, na quadra descoberta, nas mesas e muros; 
- Pintura da estrutura metálica da quadra coberta; 
- Cortinas para todas as salas; 
- Toalhas, copos, pratos, xícaras e talheres para o Projeto Hora do Almoço, 
- Substituição dos vidros quebrados; 
- Organização de espaços pedagógicos; 
- Uniformes e materiais para alunos carentes; 
- Conserto dos bebedouros dos alunos; 
- Reposição de portas quebradas; 
- Consertos dos materiais de apoio pedagógico; 
- Revisões gerais do prédio, incluindo fechaduras das portas; 
- Materiais para secretaria e para os Projetos Pedagógicos; 
- Revisão do telhado;  
- Fiação; 
- Materiais para Oficinas Curriculares; 
- Redes da quadra; 
- Sistema de alarme para proteção contra roubos; 
- Reparos em geral;  

 
 
 
7.2- MEMBROS DA APM 
 
Presidente: Sirley Aparecida Pitelli Augusto, Diretora da Escola;  
Professores: Lucimar Aparecida Jacomassi Moreti, Suely Nogueira de Assis Amaral, Carmencita Marques 
Mendonça Bottós; 
Pais: Regiane Rodrigues, Silvania Cristina Martins Egashira, Rosângela da Silva Oliveira de Paiva, Ronaldo 
Soares; 
Alunos: Alessandra Cristina Borges e João Paulo Oliveira de Paiva; Sócio admitido: Janete Mantai 
Ribeiro; 
Conselho Fiscal: Edneia Cristina Milan, Laura Aparecida Fuster Marretti e Miriam Bertini 
Diretoria Executiva: 
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I- Diretor Executivo: Lígia Maria Toroni Crociari; 
II- Vice Diretor Executivo: Luzia Cristina Ramos Aguia;r 
III- Diretor Financeiro: Selma Regina Carvalho da Silva Ermita Gomes; 
IV- Vice Diretor Financeiro: Adriana Costa Alves;  
V- Secretária: Nelci Mercedes Magaroti Fim; 
VI- Diretor Cultural: Angela Maria André Ciccone; 
VII- Diretor de Esportes: Jaci Gonçalves de Souza Modesto; 
VIII- Diretor Social: Leila Carla Oliveira Pinho de Souza; 
IX- Diretor de Patrimônio: Guilherme Favareto Moreno. 

 
 
 
8. - PLANO DO GRÊMIO ESTUDANTIL -2014 
 
INTRODUÇÃO: 
     A Lei Federal nº7389, de 05/11/1985, no seu artigo 1º assegura a organização do Grêmio. 

          A eleição do Grêmio Estudantil foi realizada no dia 26 de março de 2014 às 7h36. A chapa vencedora 

foi a JAE (Jovem Ajudando a Escola), com os membros: 

Presidente: Izabela Cristina Pereira Diana; Vice-Presidente: Tatiane Sanchez Nespoli, Secretário Geral: 

Geovana Camila Gonçalves, 1º Secretário: João Stuqui Batista, Tesoureiro Geral: Juliana Moretti dos 

Santos, 1º Tesoureiro: Isabela Maria da Silva Garcia,; Diretor Social: Beatriz Copsta Alves, Diretor de 

Imprensa: Letícia da Silva Teixeira, Diretor de Esporte: Gabriel Henrique Massoni Rabello, Diretor de 

Cultura: Geovana Pereira Paz Landim, Suplentes: 1º Matheus Deangelo Gonzaga Junior, 2º Antonio 

Jacomassi Junior. 

8.1 - OBJETIVOS: 

-Defender os interesses individuais e coletivos dos alunos da escola, 

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

-Promover a cooperação entre administradores, professores, funcionários e alunos, no trabalho escolar, 

buscando seu aprimoramento, 

-Defender a democracia, a independência e o respeito às liberdades fundamentais do homem, sem distinção 

de raça, cor, sexo, nacionalidade, convicção política ou religiosa; 

-Lutar pela democracia permanente na Escola, através do direito à participação nos fóruns internos de 

deliberação desta instituição. 

-Ajudar nas promoções da APM. 

-Desenvolver o potencial dos alunos, valorizando o Protagonismo juvenil através de atividades artísticas, 

esportivas e valorização da cultura regional. 

-Valorização do patrimônio através de atividades que conscientizam os alunos a valorizar o ambiente 

escolar. 

-Convidar pessoas para dar palestras socioeducativas com os seguintes temas: 

 O uso das novas tecnologias; 

 O mercado de trabalho hoje; 

 Os impactos regionais do aquecimento global; 

 Prostituição infantil; 

 A importância do jovem voluntário na escola; 
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 Drogas; 
-Promover excursões educativas. Ex. (Teatros, Filmes, Usinas de Álcool, e Hidrelétricas, Cidades 

históricas). 

-Auxiliar nos projetos da escola, coincidindo assim na proposta pedagógica do Grêmio. 

 
 
8.3 – CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES DO GRÊMIO ESTUDANTIL 2014 
 
 

 

DATA 

 

ATIVIDADES 

 

SÍNTESE DAS 

ATIVIDADES 

 

HORÁRIO 

31/03/2014 - Comemoração 

da Páscoa. 

- Confraternização com 

todos os alunos;  

 

9h30 às 

10h30 

 

17/04/2014 - Inter classe. - Jogos de vôlei, futsal, 

xadrez e dama. 

11h20 às 

12h20 

13h20 às 

15h00 

19h00 às 

20h30 

08/05/2014 

 

 

- Comemoração 

do Dia das Mães. 

- Homenagem as Mães: 

poesia, música, 

mensagens, danças, 

brincadeiras e sorteios de 

brindes.    

9h00 às 

10h30 

11/06/2014 

 

 

- Festa Junina. 

 

 

 

- Quadrilha, teatro, dança, 

poesia, música e 

confraternização ( pipoca, 

amendoim,   canjica, 

achocolatado e bolos ). 

9h00 às 

11h00  

31/07/2014 - Inter classe       - Jogos de vôlei, futsal, 

xadrez e dama. 

11h20 às 

12h20 

13h20 às 

15h00 

19h00 às 

20h30 
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8.2 - PROPOSTAS DE TRABALHO 

-Reativar os intervalos com música, 

-Inter classes nos finais de bimestres, 

-Premiação para os melhores alunos, bimestralmente, 

-Palestra sobre Saúde e Meio Ambiente, 

-Cuidar do Jardim, 

08/08/2014 - Dia dos Pais. - Homenagens aos Pais: 

poesia, música, 

mensagens, danças, 

brincadeiras e sorteios de 

brindes. 

9h00 às 

10h30 

 

01 a 05 de 

setembro 

de 2014 

- Semana da 

Pátria. 

- Comemoração; e Gincana 

Cultural. 

07h00 às 

08h00  

            e 

14h00 às 

15h00 

09/10/2014 - Inter classe. - Jogos de vôlei, futsal, 

xadrez e dama. 

 

11h20 às 

12h20 

13h20 às 

15h00 

19h00 às 

20h30 

06 a 

10/10/2014 

- Semana da 

Criança. 

- Gincana, dança música e 

confraternização. 

13h20 às 

15h00 

29/10/2014 - Dia Nacional do 

Livro 

- Incentivar a leitura: 

Sorteio de brindes para os 

alunos que mais leu 

durante o ano; elaboração 

de cartazes e 20 minutos 

de leitura. 

7h as 23 h 

10/10/2014 - Dia do Professor - Mensagem, 

Lembrancinhas e 

confraternização. 

13h30 às 

15h00 

12/12/2014 - Natal - Confraternização. 13h30 às 

15h00 



56 
 

-Ajudar a APM, 

-Realizar Sessões de Cinema Bimestralmente para todos os alunos, com pipoca. 

-Manutenção da rádio, 

-Promover festas nas datas comemorativas. 

 
 
9. - PLANO DO CONSELHO DE ESCOLA 
 
 O Conselho de Escola, articulado ao núcleo de direção, constitui-se um colegiado de natureza 

consultiva e deliberativa, formado por representante de todos os segmentos da comunidade escolar. 

 O Conselho de Escola tomará suas decisões, respeitando os princípios e diretrizes da política 

educacional, da proposta pedagógica e a legislação vigente. 

 A posse e exercício do Conselho de Escola foram realizados no dia 05 de fevereiro de 2014 composta 

pelos seguintes membros: Presidente: Sirley Aparecida Pitelli Augusto 5% de Especialistas: Elísia 

Nogueira Rego Dourado – Vice Diretor de Escola. 40% de Professores: Selma Regina Carvalho da Silva 

Ermita Gomes, Iara Modesto, Lucimar Aparecida Jacomassi Moreti, Maria de Lourdes de Assis Custódio, 

Carmencita Marques Mendonça Bottós, Marilene Jacomassi, Fátima Rodrigues dos Santos Garavello, Rosa 

Maria Fávaro de Oliveira SUPLENTES: Suely Nogueira de Assis Amaral e Dulcelena Flávio Furtado 25% de 

Pais de Alunos: Lígia Maria Toroni Crociari, Rosane Ribeiro Pereira Soares, Leila Carla Oliveira Pinho de 

Souza, Nelci Mercedes Magaroti Fim, Marli Paz Landim, Mara Semiria Pereira, SUPLENTES: Vanilza 

Aparecida Clemente da Silva Pereira, Maria Elisa Inácio Manenti; 25% de Alunos Matheus de Angelo 

Gonzaga Junior, Ana Beatriz da Silva Moretti, Igor Henrique Martino, Gabriel Henrique Massoni Rabello, 

Gabriel Damazio Vazarim; SUPLENTES: Matheus Vazarin Bottos, Layane Conceição Pereira; 

5% de Funcionários: Soleni Maria Moreti Stuqui e Camila de Almeida Permegiani.  SUPLENTE: Miriam 

Bertini.  

 

 

 

10. - PLANO DO NÚCLEO ADMINISTRATIVO 

        O núcleo administrativo terá a função de dar apoio ao processo educacional, auxiliando a direção nas 

atividades relativas a: 

- Documentação; 

- Organização e atualização de arquivos; 

- Expedição, registro e controle de expedientes; 

- Registro e controle de bens patrimoniais, bem como de aquisição, conservação de materiais e de gêneros 

alimentícios; 

-     Registro e controle de recursos financeiros. 
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11. - PLANO DO CORPO DOCENTE 

 Trabalhar coletivamente de forma interdisciplinar. 

 Integram o corpo docente todos os professores da escola, que exercerão suas funções incumbindo-se de: 

 Participar da elaboração da proposta pedagógica da escola e cursos de capacitação oferecidos pela 

Diretoria; 

Elaborar e cumprir plano de trabalho; 

Zelar pela aprendizagem dos alunos; 

  Estabelecer estratégias de recuperação para os alunos de menor rendimento; 

 Cumprir os dias letivos e carga horária de efetivo trabalho escolar, 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; 

 Executar com frequência as atividades e estudos propostos pela HTPC; 

 Estudar e aplicar o currículo Oficial, 

 Trabalhar com o caderno do professor incentivando o aluno a usar o caderno do aluno. 

 

12. - PLANO DO CORPO DISCENTE 

Integram o corpo discente todos os alunos da escola a quem se garantirá o livre acesso às informações 

necessárias a sua educação, ao seu desenvolvimento como pessoa, ao seu preparo para o exercício da 

cidadania e a sua qualificação para o mundo do trabalho. 

O corpo discente também é corresponsável pela sua formação e deve participar efetivamente das atividades 

culturais e de lazer promovida pela equipe escolar. 

 

13. - PLANO DA SALA DE LEITURA 

O horário de funcionamento da Sala de Litura desta escola é das 7h00 às 23 horas. São dois professores 

responsáveis pela sala: Carmencita Marques Mendonça Bottós e Selma Regina Carvalho da Silva Ermita 

Gomes. 

As responsáveis pela Sala de Leitura desenvolvem projetos de leitura que tem a participação de Alunos, 

Professores, Equipe Gestora, Funcionários e Pais. 

A Sala de Leitura possui um número bom de livros das mais diversas áreas. 

Temos também na sala de Leitura livros do PROMED e da  biblioteca do professor, livros estes que não 

podem sair do prédio ,mas são utilizados nesta sala especial. 

    A Sala de Leitura é aberta regularmente no período da manhã, da tarde e da noite. 

Todos os alunos e professores da escola têm acesso à Sala de Leitura e todos fazem uso dos livros sempre 

que necessitam ou espontaneamente quando querem ampliar seus conhecimentos. 

   Contudo, a Sala de Leitura tem normas a serem cumpridas. 
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14. - PLANO DA SAI 

14.1 - PLANO DE TRABALHO DOS ESTAGIÁRIOS DA SAI/2014 

 

INTRODUÇÃO:  

 

O Programa Acessa Escola é uma iniciativa do Governo do Estado de São Paulo, conduzida pela Secretaria  

da   Educação,  em  parceria  com  a  Secretaria  de   Gestão Pública,   Resolução   Conjunta SE/SGP 1, de 

23/06/2008, e tem por objetivo promover a inclusão digital e  social.  O Programa  também pretende 

estimular o uso da internet para enriquecimento da formação cultural,  intelectual  e  social  dos usuários das 

escolas da rede estadual de ensino, por meio de uma metodologia de trabalho que leva em conta a ação 

protagonista do estagiário e do educador universitário, especialmente em relação ao apoio aos usuários.    

A atividade de estagiário é normatizada pela Lei do Estágio nº 11.788, de 25 de setembro de 2008 e por um 

regulamento interno de escola. 

 

14.2 - PROPOSTA:  

 

Auxiliar os professores e alunos em pesquisas direcionadas e em trabalhos individuais ou em grupo. 

 Colaborar em projetos da escola em que há a necessidade de tecnologia (apresentação em Power 

Point, textos no editor de textos: Word, Planilhas em Excel, dentre outras). 

 Executar trabalhos do Educa Rede, Auxiliar na limpeza e organização da sala e das máquinas 

juntamente com o professor de Informática. 

      Estar presente na abertura e/ou fechamento da sala do Programa Acessa Escola. 

           Realizar estágio com a carga horária diária de 4 horas, de segunda a sexta-feira. 

           Realizar o estágio programado e informar a direção da escola e/ou ao GAL  (grupo de Apoio Local) 

quando observar alguma irregularidade no início ou encerramento das atividades.        

           Zelar pela correta utilização da sala e auxiliar no cumprimento de todas as normas e regras 

estabelecidas pelo Programa, assim como zelar pela integridade das instalações e equipamentos da sala de 

internet. 

           Abrir chamados técnicos quando encontrar problemas nos equipamentos. 

           Dar atenção às solicitações dos usuários, participando na facilitação entre o usuário e os serviços 

disponibilizados que convergem para os objetivos do Programa. 

           Participar, obrigatoriamente, de todas as convocações voltadas ao aprimoramento das habilidades e 

competências para o exercício das suas atribuições. 

 

 

14.3 - OBJETIVOS:  

Fazer com que os alunos e professores possam interagir com tecnologias com maior facilidade.  

Fazer com que os alunos de forma educacional possam se familiarizar com o uso e funcionamento 

dos computadores. 
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A tecnologia possa ter mais espaço na escola, na vida dos alunos, na realização dos trabalhos e seja 

mais uma forma de aprendizado e que a SAI possa ser mais um espaço de interatividade com o mundo 

virtual. 

Acompanhar o processo de avaliação do desempenho quantitativo (atendimento/cadastro) e 

qualitativo das escolas, permitindo-lhe sugerir e propor mudanças e melhorias ao processo de gestão, 

avaliação e atendimento aos estagiários das escolas. 

Analisar e detectar oportunidades, a partir das próprias demandas dos usuários, para inserção, no 

site, de novas temáticas e propostas de conteúdos pedagógicos. 

  Zelar pela correta utilização da sala e auxiliar no cumprimento de todas as normas e regras 
estabelecidas pelo Programa e pelas normas regimentais da escola, assim como zelar pela integridade das 
instalações e equipamentos da sala de internet. 

 
 

14.4 - ESTAGIÁRIOS: 

ANDRE NITANI (Manhã) 

THAYS MARA MENDES DA SILVA (Tarde) 

RAFAELA FEITOSA BORELI (Noite) 

JÉSSICA JACOMASSI (Escola da Família) 

GUILHERME FAVARETO MORENO (Escola da Família) 

 
 

15. - PLANO PARA USO DO VÍDEO 

 

  A escola possui um notebook, dois vídeos, cinco TVs e três DVDs para uso coletivo, sendo que dois estão 

em  racks para ser conduzida às salas de aulas, uma está na sala de vídeo, uma está na sala de estudos e 

outra está na sala dos professores: 

 O coordenador pedagógico seleciona, junto com os professores, os programas da TV escola e os grava de 

acordo com as necessidades de cada componente curricular ou solicita gravações da DE, haja vista que 

nossa antena digital está sempre com problemas e a nova que recebemos do Estado nunca foi instalada; 

    Todos os professores fazem uso do vídeo, de acordo com seus planos de ensino e o 

cronograma, a fim de ilustrar e enriquecer os conhecimentos de seus alunos; 

    O vídeo também é utilizado nas ATPCs sempre que a equipe precisa ampliar seus 

conhecimentos sobre avaliação, metodologias, progressão continuada e conteúdos específicos de cada 

componente curricular; 

   A escola tem hoje uma antena parabólica doada pelo governo, através da participação no curso 

TV na escola, a qual está sempre com defeito; 
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16. - PLANO PARA RÁDIO - ESCOLA (Protagonismo Juvenil)    

                             

 16.1 - OBJETIVOS: 

           Despertar o interesse pela comunicação e estar informado sobre o cotidiano que o cerca; 

   Ampliar o conhecimento através de fatos e curiosidades: cientificas, históricas, literárias, jornalísticas e 

instrucionais. 

   Lazer musical nos recreios. 

   Investir na formação de repórteres adolescentes para que consigam comunicar em língua mais 

acessível assuntos ligados à cultura, saúde, educação e política. 

 Evidenciar através dos programas produzidos e apresentados por alunos e professores a 

interdisciplinaridade inerente do projeto. 

 Desenvolver habilidades e tendências comunicacionais dos participantes. 

 Reconhecer os adolescentes como produtor de cultura, integrando-o aos meios de comunicação. 

 Exercitar a comunicação oral, aperfeiçoando a objetividade e clareza de exposição do pensamento. 

 Favorecer a convivência e trabalho em grupo, respeitando as diferenças, níveis de conhecimento e 

ritmos de aprendizagem de cada integrante da equipe. 

 Estimular as manifestações da criatividade, da autonomia, da autogestão, da gestão escolar, da 

socialização, das informações, ampliando o universo de conhecimento e a perspectiva de futuro através da 

mídia facilitadora da comunicação e participação de todos da comunidade escolar. 

 Desenvolver e explorar os diferentes talentos que existem dentro de cada aluno. 

 Levar o aluno a perceber os diferentes espaços possíveis para atuação. 

 Melhorar a qualidade das relações, aluno/aluno, professor/aluno, gestores/alunos. 

 Ampliar o vocabulário e expressão oral, aprimorando a fala em público dos alunos. 

 Criar um espaço de divulgação dos eventos escolares e temas em destaques do município. 

 Desenvolver a percepção auditiva, a concentração, a linguagem, a socialização e a imaginação dos 

mesmos. 

  

  16.2 - METAS: 

  Tornar a escola um espaço 100% atraente, motivador e enriquecedor  para jovens do século XXI. 

 Aumentar em 100% as relações entre aluno/aluno, aluno/professor e aluno/gestores e 

alunos/funcionários na escola. 

 Ampliar em 100% a criatividade dos alunos. 

 Melhorar em 90% o índice do rendimento dos alunos. 

    

16.3 - ESTRATÉGIA: 

 Todos os dias no intervalo dos três períodos os alunos do Grêmio e os voluntários da escola 

desenvolvem uma programação que eles mesmos preparam e divulgam aos alunos através da “rádio”. 

Essas atividades envolvem, além de músicas, curiosidades, fatos científicos, históricos, literários, 

jornalísticos e instrucionais, que possam levar os alunos a despertar o gosto em aprender mais e mantê-los 

sempre informados e atualizados; 
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  Os alunos podem fazer uso do DVD que pode ser utilizado como Karaokê, este uso é controlado com um 

cronograma de organização, onde cada série utilizará uma vez na semana em seu período.      As músicas 

também são escolhidas pelas classes, uma por dia. 

  Serão utilizados também em dias comemorativos e de festas na escola. 

 

 

17. - CRITÉRIOS PARA ACOMPANHAMENTO, CONTROLE E AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO DO 

TRABALHO REALIZADO PELOS DIFERENTES ATORES DO PROCESSO EDUCACIONAL. 

 

 

17.1 - NÚCLEO DE DIREÇÃO 

A Equipe da direção da escola fará um acompanhamento regular das atividades desenvolvidas por todos os 

seguimentos observando o que está funcionando bem e o que está falho. 

A escola fará reuniões bimestralmente a fim de verificar os resultados dos trabalhos realizados e replanejar 

todas as vezes que perceber falhas e erros. 

 

17. 2 - NÚCLEO TÉCNICO-PEDAGÓGICO 

         Todo trabalho de coordenação escolar voltado para a finalidade do trabalho escolar, que é trabalhar o 

conhecimento de forma sistematizada e relacionada com a realidade social, de forma que os alunos 

aprendam, tornam-se cidadãos críticos e transformadores dentro desta sociedade, promovendo assim, a 

equalização de oportunidades sociais. Logo isto será possível realizando um trabalho pedagógico coletivo e 

sempre aberto às criticas construtivas, auto avaliação e replanejamento das ações a fim de alcançar os 

objetivos propostos. 

           Para avaliação e execução durante o desenvolvimento dos trabalhos pedagógicos da escola será 

observado, estudado, analisado e replanejado todo processo ensino e aprendizagem no decorrer do ano 

letivo. 

         Serão utilizadas ainda eventualmente ATPCs para avaliações conjuntas de tudo que ocorre na escola. 

 

17.3 - NÚCLEO ADMINISTRATIVO 

Terá como objetivo desenvolver um bom trabalho, atendendo acompanhando e executando da melhor forma 

todo o trabalho administrativo e auxiliando: direção, coordenação, professores, alunos, pais e comunidade 

com responsabilidade e compromisso em todo o trabalho desenvolvido. 

 

17.4 - NÚCLEO OPERACIONAL 

Todo o processo de ensino e aprendizagem será executado, acompanhado e avaliado continuamente, 

fazendo sempre o replanejamento e durante as HTPCs desenvolver um trabalho interdisciplinar para 

enriquecer, melhorar, aperfeiçoar e ampliar com conhecimentos adquiridos dentro do processo, seja ele 

positivo ou negativo. 
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18. - AVALIAÇÃO 

           Serão utilizados como processo de avaliação: 

 

Ensino fundamental; 

           Avaliação contínua; 

           Participação nas atividades diárias; 

           Portfólios; 

           Avaliações Bimestrais. 

           Como Progressão Continuada adotamos o seguinte critério de avaliação para a 5ª série A, 6ª série A 

e 7ª série A: 

          40% de atividades de classe; 

          60% de avaliação escrita, haja vista que precisamos nos documentar sobre o aprendizado dos alunos. 

Nas Oficinas Pedagógicas serão analisadas as frequências e no desenvolvimento das atividades 

serão utilizados os conceitos: 0 a10. 

 Para a 8ª série A como final de ciclo adotamos o seguinte critério de avaliação: 

           Avaliação contínua; 

           Participação nas atividades diárias; 

           Como análise final serão utilizados os seguintes critérios: 

           40% de atividades de classe; 

           60% de avaliação escrita. 

           Nas Atividades Complementares de Experiência Matemática e Hora da Leitura e nas Oficinas 

Curriculares constantes na Parte Diversificada do Currículo, o desempenho dos alunos fundamenta-se em 

um contexto de aprendizagem, cujos resultados decorrentes do Processo Avaliativo, centrados em valores 

atitudinais, procedimentais e cognitivos, constituir-se-ão em subsídios para a avaliação global do aluno, mas 

serão formalizados em nota de zero (0) a dez (10), porém não caracterizam por si só parâmetros suficientes 

para efeito de promoção e retenção. 

 

Ensino Médio 

 

         Serão utilizados os seguintes critérios: 

         Avaliação contínua; 

         Participação nas atividades diárias; 

         Como análise final serão utilizados os seguintes critérios: 

        30%  de atividades de classe; 

        70% de avaliação escrita. 
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PLANO DE MELHORIA 
 
 
JUSTIFICATIVA:  

No ano de 2013 a Escola apresentou três indicadores que merecem mais atenção educacional de 

toda Equipe Escolar: 

 GESTÃO PEDAGÓGICA:- Planejamento da prática pedagógica e Inclusão com Equidade. 

 GESTÃO DE RESULTADOS EDUCACIONAIS: Frequência escolar e Metas de melhoria do desempenho 

escolar. 

 GESTÃO DE SERVIÇOS E RECUIRSOS: Preservação do patrimônio. 

Para trabalhar as fragilidades de 2013, sentimos a necessidade de desenvolver ações e projetos 

durante o ano de 2014. 

OBJETIVOS: 

 Aumentar o índice de aprovação; 

 Diminuir o índice de retenção e evasão; 

 Realizar visitas domiciliares e práticas pedagógicas inclusivas; 

 Desenvolver durante o ano letivo medidas de acompanhamento, controle de frequência escolar dos alunos, 

projetos de preservação do patrimônio e de leitura para melhorar o rendimento escolar dos alunos. 

 Intensificar os estudos nas ATPCs para melhorar a formação dos professores. 

 Promover projetos interdisciplinares que ampliem o conhecimento e a curiosidade dos alunos culminando 

em viagens culturais. 

 Garantir a formação continuada dos docentes por meio de cursos e apresentação de novas técnicas e 

metodologias de trabalho. 

 Realizar visitas domiciliares para melhor acompanhar os alunos faltosos.  

 Intensificar os trabalhos individualizados na recuperação contínua. 

 Melhorar o trabalho com os alunos que apresentam bom rendimento escolar. 

 
QUADRO SÍNTESE DAS AÇÕES 
 

DIMENSÃO 
DA GESTÃO 

AÇÕES ENVOLVID
OS 

RESPONSÁV
EIS 

PRAZ
O 

(CURT
O, 

MÉDI
O, 

LONG
O) 

RESULTADO
S 

ESPERADOS 

PEDAGÓGIC
A 
 
A)Planejame
nto de ações 
pedagógicas                        
 
 
 
 

 
 
#Formação 
de professor 
através de:  
+Leitura de 
textos 
diversificados 
nas ATPCs . 
# Garantir a 

 
 
#Equipe 
Docente 

 
 
# 
Coordenaçã
o  

 
 
# 
Longo 

 
 
# Que 80% 
dos 
professores 
adquiram 
conheciment
o e 
aproveitem 
desenvolven
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B) Inclusão 
com 
equidade 

formação 
continuada 
dos docentes, 
motivando a 
participação 
em cursos 
oferecidos 
pela 
secretaria da 
Educação e 
apresentação 
de novas 
metodologias 
de trabalho 
nas ATPCs. 
# Palestras 
motivacionais. 
 
#Desenvolver 
atividades 
diversificadas 
para os 
alunos com 
acampamento
s especiais. 
#Fazer um 
trabalho de 
acompanham
ento 
individualizad
o de 
alfabetização. 
#Exibição de 
vídeos 
motivacionais, 
autoestima e 
inclusão para 
os alunos. 
Roda de 
conversa com 
pais, alunos, 
professores, 
coordenação 
e direção. 
#Promover 
pelo menos 
uma vez por 
mês palestra 
sobre 
convivência 
envolvendo 
pessoas de 
segmentos 
religiosos,  
psicólogos e 
outros. 
 

do 
atividades 
inovadoras 
para 
melhorarem 
as aulas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
#No final do 
ano letivo os 
alunos com 
dificuldade 
intelectual 
consigam 
desenvolver 
atividades 
fazendo uma 
boa leitura 
sem a 
intervenção 
do professor 
e assim 
diminuir em 
30% os 
problemas 
de 
alfabetizaçã
o na escola. 

RECURSOS 
EDUCACION
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AIS 
 
A) 
Frequência 
Escolar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
B) Metas de 
melhoria do 
desempenho 
escolar 

 
#Diminuir o 
índice de 
evasão 
através de:  
+Visitas 
domiciliares, 
+Palestras 
para pais e 
alunos com 
autoridades 
como Juízes, 
Promotores 
de justiça, 
conselheiros 
e autoridades 
do Município. 
+Desenvolver 
uma parceria 
com o CRAS 
para 
acompanhar 
melhor a 
frequência 
dos alunos 
nos projetos 
estaduais e 
federais que 
os alunos 
participam. 
 
# Aumentar o 
índice de 
aprovação 
através de: 
+ Grupo de 
estudo, 
+ Motivação – 
Exibição de 
vídeos 
motivacionais, 
autoestima, 
inclusão para 
os alunos, 
+ Intensificar 
a recuperação 
contínua, 
+ Reescrita 
de textos uma 
vez por 
semana, ora 
com o texto 
no quadro 
coletivamente
, ora em 
duplas 
produtivas, 
+ Gincana do 
texto (o aluno 

 
# Alunos 
do Ensino 
Fundame
ntal e 
Médio. 
# Pais. 
 

 
#Coordenad
ores 
#Mediadora 

 
# 
Médio 

 
# No final do 
ano letivo 
diminua em 
100% o 
índice de 
aluno 
evadido na 
escola. 
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lê o texto 
silenciosamen
te, o professor 
prepara 
questões 
objetivas ou 
abertas). 
Divide-se a 
classe em 
duplas ou 
pequenos 
grupos e 
realiza-se a 
gincana.  
+ Projeto de 
Leitura – 
Leitura para 
fruição, 
+ Aplicação 
de 
questionário 
sobre 
satisfação dos 
alunos com a 
escola em 
geral, 
+ Fazer 
levantamento 
das 
habilidades 
não atingidas 
pelos alunos 
e propor 
atividades 
que 
contemplem 
as habilidades 
não 
dominadas, 
+ Melhorar as 
formas de 
registros nos 
portfólios dos 
alunos 
especiais, 
+ Intensificar 
o trabalho 
com as 3ª 
série do 
Ensino Médio 
e 8ª série do 
Ensino 
Fundamental, 
visando que 
os mesmos 
necessitam 
de um 
trabalho de 
acompanham
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ento especial, 
desenvolvend
o atividades 
do SARESP, 
+ Criar uma 
roda de 
matemática 
pelo menos 
uma vez na 
semana onde 
o aluno é 
agente da 
aprendizagem
, 
+ Desenvolver 
atividade 
referente ao 
SARESP, 
ENEM, 
PROVA 
BRASIL e 
outras para 
todas as 
séries, 
+ Melhorar o 
trabalho com 
os alunos que 
apresentam 
bom 
rendimento 
através de 
atividades 
diversificadas 
e 
desafiadoras. 
 

SERVIÇOS 
E 
RECURSOS 
 
A) 
Preservação 
do patrimônio 

 
 
 
# Desenvolver 
projetos 
como:  
+ Prevenção 
do meio 
ambiente 
escolar, 
# Desenvolver 
um trabalho 
de 
conscientizaç
ão em sala de 
aula e fora 
dela 
envolvendo 
toda equipe 
escolar. 
 

 
 
 
# Alunos 
do Ensino 
Fundame
ntal e 
Médio. 

 
 
 
# Equipe 
escolar: 
Funcionários
, 
Professores, 
Direção, 
Grêmio 
Estudantil e 
Game 
Superação.  

 
 
 
#Long
o 

       
 
 
# Que 60% 
dos alunos 
se tornem 
verdadeiros 
cidadãos 
protagonista
s 
conscientes 
e agentes 
transformad
ores do 
ambiente 
escolar. 
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AVALIAÇÃO:  
  Todo trabalho será realizado coletivamente com a união da equipe escolar e o fortalecimento 
dos pais e parceiros da escola, formando a família Trazzi. 
  O acompanhamento será realizado pela equipe gestora e avaliado em todos os ATPCs, 
planejando novas ações. 
 
 

 
20. - PROJETOS ESPECIAIS 
 
 

 

1)TEMA :  BULLYING 

 

JUSTIFICATIVA 

      Este projeto visa apresentar aos alunos do Ensino Fundamental o que é o “Bullying” e suas principais 

características, que são: 

- Maus tratos entre alunos: agressão física, verbal, humilhação, ameaças e exclusão; 

- Existem os agressores, as vítimas e as testemunhas; 

- Problemas com auto-estima, o rendimento escolar e o relacionamento; 

- Ansiedade e medo. 

      Percebemos que essa realidade está muito presente em nossos alunos, o que nos causa certo 

incômodo, portanto, escolhemos esse projeto como meio de ensinar aos alunos estratégias “anti-bullying”, 

visando uma melhor convivência e harmonia entre os alunos. 

OBJETIVOS 

- Proporcionar o contato maior com o assunto, bem como incentivar nos alunos atitudes mais cristãs e não 

violentas no trato e contato com o outro, percebendo que “bullying”, muitas vezes, ocorre de maneira tão 

sutil, que passa até despercebido; 

- Atingir a paz no ambiente escolar. 

METODOLOGIA 

      O projeto será desenvolvido nas oficinas da seguinte forma: 

- Textos que apresente o tema “bullying” (leitura dialogada); 

- Leitura de livros paradidáticos; 

- Apresentação de filme como “Bang! Bang!-Você morreu” e discussão; 

- Pesquisa para coleta de dados e figuras na Casa da Cultura; 

- Elaboração de folhetos para distribuir aos alunos e comunidades; 

- Apresentação do projeto e recursos a serem utilizados; 

- Divulgação e apresentação para os alunos do Ensino Médio. 

PÚBLICO ALVO 

Alunos do Ensino Fundamental. 

RESPONSÁVEIS 

Professores da Oficina de Tecnologia Educacional e todos os professores do Ensino Fundamental. 

DURAÇÃO 

2º a 4º Bimestres. 

RECURSOS A SEREM UTILIZADOS 

      -     Internet para pesquisa sobre “bullying” no Brasil, origem da palavra no acessa São Paulo; 

      -     Montagem de um slide sobre o tema; 

      -   Elaboração de folhetos sobre “bullying” no Brasil e de como  termos atitudes “anti-bullying”     em 

nossa escola: 

      -     Elaboração de cartazes. 

 

 AVALIAÇÃO 



69 
 

Participação, criatividade, interesse, compromisso e responsabilidade durante todo o processo ensino-

aprendizagem. 

2-PROJETO COPA DO MUNDO 
 

Sala de leitura 
 
JUSTIFICATIVA: 
 
Sabendo que o futebol é uma das paixões do povo brasileiro, neste período de copa do mundo 2014, 
aproveito para inserir este projeto no contexto escolar. Enriquecendo assim os conteúdos no 
desenvolvimento das habilidades, trabalhando com tema atual. 
 
OBJETIVO GERAL 
 
Este projeto visa um trabalho interdisciplinar, com um tema motivador que vai propiciar ao aluno: 
- Conhecimento geral dos acontecimentos no seu país de origem e no mundo, 
- Conhecer varias etnias, raças, crenças, hábitos e costumes  
- Valoriza a pátria e aprender respeitar outros povos e repudiar a discriminação 
 
OBJETIVO ESPECÍFICO 
 
- Conhecer a história das copas 
- Identificar e localizar os pais participantes da Copa do Mundo, suas delegações e jogadores 
- Respeitar e valorizar a cultura dos países valorizando o trabalho em equipe 
- Acompanhar os jogos e identificando o dia e horário  
 
 
Período de realização: mês de maio e junho 
 
 
Público alvo: alunos do ensino fundamental e médio 
 
Desenvolvimento 
 
- Leitura de diversos tipos de textos 
 
- Produzir textos (bilhetes de incentivo aos jogadores) 
 
- Roda de conversa 
 
-Caça palavras 
 
- Cruzadinhas 
 
- História das copas 
 
- Sede da copa 
 
-Símbolos (mascote ,troféu,bandeiras ..) 
 
-  Sala de informática ( utilizar o blog) 
 
- Exibir vídeos sobre a copa 
 
- Futebol inter-classe 
 
- Montagem de um mural na sala de aula sobre a copa 
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- Gráficos e tabelas dos jogos analisar o placar 
 
- Resoluções de problemas (quantas vezes o Brasil foi campeão) 
 
- Agenda da copa 
 
- Hino nacional brasileiro 
 
 - Localização dos países (mapas) 
 
- Hino das copas 
 
 
E o principal torcer pelo Brasil..rumo ao hexa 
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Modelos de atividades 
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 3-PROJETO: LEITURA E DISTRAÇÃO 
 

JUSTIFICATIVA: 

      É função social da escola agregar valores aos seus profissionais e alunos para que sejam cidadãos 

felizes, ativos e transformadores das comunidades onde vivem. Com mudanças profundas que estão 

ocorrendo no mundo, à atualização do homem passou a ser a sua principal prioridade. Daí a necessidade 

de investir nos “talentos humanos" buscando comprometimento, competência para agir, habilidade para 

gerar ação, confiança, parceria, reciprocidade, felicidade. 

        Precisamos organizar movimentos de busca ou encontro com o nosso cidadão infanto-juvenil. E 

esse projeto propõe ultrapassar os muros da Escola propiciando a descolarização da leitura como 

ferramenta indispensável à cidadania e aos valores morais. 

 

OBJETIVO GERAL: 

 

         Aperfeiçoar o domínio da leitura como principal ferramenta para adquirir e aprimorar o conhecimento e 

cultura de nossos alunos resgatando os valores e propiciando a ampliação e descolarização de seu uso. 

  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Criar um espaço real de leitura, 

Ampliar as oportunidades de leitura, 

Estabelecer parcerias, 

Tornar o hábito de trabalho em grupo, 

Envolver a escola num movimento pró-cultura da leitura, 

Exercitar a escrita, aproveitando as oportunidades reais de registro, 

Realizar oficinas de leitura. 

 

SUGESTÃO DE DESENVOLVIMENTO 

 

1) todos os dias na escola haverá hora da leitura envolvendo todo turno. 

2) o professor receberá livros para fazer a leitura para os alunos e farão as atividades relacionadas após 

cada leitura. 

Esta leitura pode ser realizada em lugares diferentes como: 

-pátio da escola 

- embaixo de uma árvore 

- na praça mais próxima· 
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Metodologia: 

Promover um aprendizado ativo,onde os conceitos que necessitam de uma memorização possam 

ser identificados nos próprios envolvidos. 

Portanto, selecionado conteúdos e escolhendo metodologias coerentes é possível envolver o aluno e 

desenvolver as competências e habilidades que lhe permitem as atividades. 

Montar o cantinho da leitura de forma organizada e acolhedora, construindo assim condições que 

motivam as crianças e facilitando a apropriação do conhecimento. 

Serão feitos horários de leitura, desenhos sobre a história lida e ouvida, 

dramatização,adivinhações,interpretações de textos, onde o livro será analisado nas partes mais 

sensacionais. 

Serão feitos também teatros com fantoches, explosão de ideias, imitações de personagens fazendo 

com que a crianças entre no mundo da história como coadjuvantes. 

Todo o trabalho será desenvolvido por meio de dinâmicas e atividades pedagógicas. 

 

Recursos oferecidos: 

 

*Textos de literatura infantil, ficção e não ficção; 

*Jornais e revistas; 

*Musicas; 

*Álbuns de poesia; 

*Murais , avisos e cartazes; 

*Dvd ,com filmes infantis; 

*Tv, e som; 

*Fantoches. 

 

AVALIAÇÃO: 

         Diária e com observação dos trabalhos. 

 

 

4-Projeto de leitura: “SACOLA Viajante” 

 

      OBJETIVO: 

O objetivo do Projeto é integrar FAMÍLIA/ESCOLA, uma vez que o aluno levará livros na "SACOLA 

VIAJANTE" para serem lido por ela e os adultos da sua casa.  

 

      DESENVOLVIMENTO: 

Poderá ser qualquer adulto da família, que na maioria das vezes, a própria aluno escolhe. Depois o 

aluno terá que fazer o registro da história no CADERNO DE REGISTRO que acompanhará o livro dentro da 

mala. Cada aluno levará a "SACOLA" numa sexta-feira para casa e trará na segunda-feira. O registro será 
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mostrado aos colegas e a história poderá ser lida se houver curiosidade por parte dos coleguinhas, por isso 

o conteúdo da sacola deverá ser trocado toda semana. O fundamental será incentivar o hábito da leitura 

principalmente no ambiente familiar, onde o contato com a leitura é um pouco menor. O conteúdo da sacola 

será bem diversificado, podendo conter uma revista, um livro de contos de fada, um gibi, um jornal, etc, 

propiciando assim um contato maior com diferentes tipos de textos. 

O inicio do projeto acontecerá  num momento especial para os familiares onde será explicado todo 

objetivo do projeto e a culminância acontecerá ao final do ano, onde poderá ser feita uma exposição dos 

livros que os alunos levaram para casa e do caderno de registro com as anotações e ilustrações feitas. 

 

Justificativa: 

             O presente projeto busca desenvolver também a facilidade de se expressar oralmente, ampliar o 

vocabulário, dar coesão e coerência aos textos. Ele possibilitará o aluno desenvolver habilidade de 

expressar suas ideias com desembaraço e originalidade, desinibindo-o através da leitura compartilhada com 

a família e quem sabe criar nos pais o hábito da leitura, pois eles são os primeiros mediadores de leitura que 

nossos alunos têm. 

Objetivo geral: 

              Despertar no aluno o interesse pela leitura de histórias clássicas, contos e fábulas. 

 

Objetivo específico: 

· Conhecer diversas histórias infantis, contos, fábulas livros literários, etc.; 

· Utilizar a técnica de dramatizar e fazer recontos; 

· Oportunizar a criatividade, imaginação, humor, ilusionismo; 

· Desenvolver habilidades sociais; 

· Desenvolver o hábito de ouvir com atenção; 

· Enriquecer e ampliar o vocabulário e a escrita; 

· Intervir, posicionar, julgar e modificar subvenções sociais; 

· Desenvolver o pensamento lógico e a rapidez de raciocínio; 

· Criar atitudes desejáveis resgatando valores e melhores sentimentos; 

· Permitir a livre expressão. 

· Fazer comparações de histórias modernas e atuais. 

 

Procedimentos metodológicos: 

Os gestore adquiriram as sacolas e os professores da sala de leitura decorarão com o slogam do projeto, os 

alunos levarão a sacola para casa. Nessa sacola terá um livro de histórias clássicas, fábulas, revistas, gibis 

ou contos, juntamente acompanhará um caderno de atividades sobre o livro, o qual terá que respondê-lo. No 

entanto para os pais serão mandados livros ou revistas que façam com que se interessem pela leitura, 

tornando-a prazerosa. Poderão ser de vários gêneros tipo: revistas, jornais, livros literários, fotonovelas, 

romances, gibis, ou mesmo livros infantis ou infanto - juvenis que tanto nos encantam e emocionam. 

Sendo assim, a cada segunda -feira o aluno trará a sacola e o mesmo fará um breve comentário sobre a 
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história lida destacando os acontecimentos que mais lhe chamaram a atenção, e falando sobre o que os 

pais acharam da leitura que eles fizeram, se gostaram e principalmente se participaram do momento de 

leitura junto com eles. 

 

 

"Um país é feito de homens e de livros. " ( Monteiro Lobato) 

 

5 – PROJETO MOMENTO DA LEITURA 

 

JUSTIFICATIVA 

Percebemos que a realidade atual vem afastando cada vez mais nossos alunos do ato de ler textos. 

Aspectos como computadores, videogames, TV, o acesso restrito a leitura no núcleo familiar, e a falta de 

incentivo, têm ocasionado pouco interesse para leitura e por consequência dificuldades marcantes que 

sentimos na escola: vocabulário precário, reduzido e informal, dificuldade de compreensão, erros 

ortográficos, poucas produções significativas do aluno, conhecimento restritos aos conteúdos escolares. 

Faz- se necessário que a escola busque resgatar o valor da leitura como ato de prazer e requisito 

para emancipação social e promoção de cidadania. 

O aluno precisa conhecer que no mundo em que vivemos, caracterizado pela circulação social de 

grande e diversificado volume de informações é necessário aprimorar seus conhecimentos, seja no âmbito 

familiar, de trabalho e da política. Aprender a dominar diferentes linguagens é um direito que deve ser 

garantido a todos. 

Através da leitura o ser humano consegue se transportar para o desconhecido, explora-lo, decifrar os 

sentimentos e emoções que o cercam e acrescentar vida ao sabor da existência. Pode então, vivenciar 

experiências que propiciem e solidifiquem os conhecimentos significativos de seu processo de 

aprendizagem. 

Neste sentido pensamos ser dever de nossa instituição de ensino, juntamente com professores e 

equipe pedagógica propiciar aos nossos educandos momentos que possam despertar neles o gosto pela 

leitura, o amor ao livro, a consciência da importância de se adquirir o habito de ler. 

O aluno deve perceber que a leitura é o instrumento chave para alcançar as competências 

necessárias a uma vida de qualidade, produtiva e com realização. 

Sabemos que do hábito de leitura dependem outros elos no processo de educação. Sem ler, o aluno 

não sabe pesquisar, resumir, resgatar a idéia principal do texto, analisar, criticar, julgar, posicionar-se. Daí a 

nossa certeza que este projeto contará com o apoio de todos os professores, independente de disciplina que 

lecionam, pois a equipe docente tem plena consciência de que o aluno deve ter o domínio sobre a língua 

oral e escrita, tendo em vista sua autonomia e participação social. 
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Assim como toda equipe escolar realizaremos atividades de leitura, fazendo com que nossos alunos, 

compreendam melhor o que estão aprendendo na escola, pois estabeleceram relações com o que acontece 

no mundo, desse modo, o projeto propiciará ao aluno leitor novos horizontes e melhores condições para "ler 

o mundo". 

 

OBJETIVOS 

- Perceber a importância da leitura de diferentes gêneros no dia; 

- Desenvolver o hábito de observação e apreciação, atentando para detalhes como: cor, forma e textura de 

um bom livro; 

- Interpretar obras, compreendendo sua função comunicativa do texto literário; 

- Estimular a criatividade e a imaginação; 

- Desenvolver o senso crítico; 

- Valorizar a leitura de diferentes gêneros em diferentes suportes na linguagem escrita; 

- Provocar reflexões; 

- Exercitar as habilidades de relacionar textos; 

- Buscar e ordenar informações; 

- Sintetizar dados; 

- Argumentar, adequando a linguagem tanto em situações de fala quanto de escrita; 

- Despertar o prazer da leitura e aguçar o potencial cognitivo e criativo do aluno; 

- Promover o desenvolvimento do vocabulário, favorecendo a estabilização de formas ortográficas; 

- Possibilitar o acesso aos diversos tipos de leitura na escola, buscando efetivas enquanto processo a leitura 

e a escrita; 

- Possibilitar produções orais, escritas e em outras linguagens; 

- Proporcionar ao individuo através da leitura, a oportunidade de alargamento dos horizontes pessoais e 

culturais, garantindo a sua formação crítica e emancipadora; 

- Praticar o hábito da leitura com toda equipe escolar para estimular os alunos o gosto pela leitura; 

METAS 

- Aumentar em até 80% o número de alunos leitores; 

- Adquirir novos livros para que 100% dos alunos sintam vontade e prazer de fazer a leitura de um bom livro; 
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- Ampliar o número de alunos leitores para que no mínimo 15% adquiram a habilidade leitora e escritora com 

pleno conhecimento e tenham a oportunidade de alargamento dos horizontes pessoais e culturais, 

garantindo a sua formação crítica e emancipadores. 

PROCEDIMENTOS 

Primeiro Passo: Nas ATPCs os professores de Língua Portuguesa realiza o processo de seleção dos 

livros conforme a faixa etária dos alunos. 

Segundo Passo: Organizar em caixas vários livros. Uma caixa para cada série e setores da equipe 

escolar. 

Terceiro Passo: Elaborar o cronograma de desenvolvimento da leitura com o objetivo de utilizar 

horários diferentes por dia durante a semana. 

Cronograma: 

Tempo: 20 minutos de leitura diária 

2ª feira 3ª feira 4ª feira 5ª feira 6ª feira 

1ª aula 2ª aula 3ª aula 4ª aula 5ª aula 

 

Quarto Passo: Registro.Em cada caixa de cada série o registro dos livros lidos será feita em um 

caderno onde o professor da sala de leitura fará as anotações necessárias e o controle, acompanhamento 

será feito pelo professor da sala de leitura. 

Quinto Passo: Os alunos que conseguiram ler mais livros será premiado como incentivo a leitura. 

 

BIBLIOGRAFIA 
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20.1 – PROJETOS SUPERAÇÃO JOVENS 

Projetos na etapa de planejamento, nos seguintes eixos: 

 ARTE NA ESCOLA E NA COMUNIDADE: Gincana Cultural e Show de talentos 

 MEIO AMBIENTE: Horta na Escola, jardim, Horta no chão e Horta na garrafa. 

 SOLIDARIEDADE: Arrecadação de cestas, materiais e objetos para o hospital do câncer.  

 ESPORTE: Campeonatos pais e filhos 

 

20.2 – PROJETOS PRODESC 

 Projetos em fase de elaboração: 

 ARTE: - Dançando e Cantando 

 QUÍMICA: - Prática Inovadora 

 EDUCAÇÃO FÍSICA: A Diversidade de Jogos  

 

20.3 – PROJETOS PROEMEI 

MACROCAMPO: 

 Acompanhamento Pedagógico 

 Leitura e Letramento 

 Iniciação Científica e Pesquisa 

 Produção e Fruição das Artes 

 Participação Estudantil 

   

 

20.4 – PROJETOS DA SEE 

 Se Liga Mané 

 Olimpíada Brasileira 

 Momento Vestibulinho 

 Concurso de Redação TV TEM 

 Parlamento Jovem. 
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  21. - PARCERIAS 

 

 A escola tem parcerias com a Secretaria da Educação em vários programas e projetos, como: 

Educação Compromisso de São Paulo, Avaliação da Aprendizagem em Processo, Escola de Tempo 

Integral, Escola da Família, Acessa Escola, Sala de leitura, Cultura é Currículo, São Paulo Faz Escola, 

SARESP, Sistema de Proteção Escolar, Melhor Gestão Melhor Ensino. Além disso, participamos de outros 

cursos oferecidos pela Secretaria de Educação. Outra parceria feita através da Secretaria da Educação é o 

Programa Superação Jovem, com o Instituto Ayrton Senna. 

Com o governo Federal, temos Programas em parceria através do MEC,  como PNLD, PNLEM, Mais 

Educação e Programa Ensino Médio Inovador (PROEMI) e Prova Brasil. 

 

 
 

 


